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     1932 - 2021 20பக்கங்கள்

இன்னும்

09 நாட்கள்!

03

 தமிழர் பிரச்சினைனை தீர்க்கும் 
சக்தி TULFக்கு மடடுமம உள்்ளது

தகுதி, அனுபவம் உள்ள ஒரே ஒரு கட்சி எமரத - சஙகரி   

நாடளாவிய ரீதியில் எரிப�ாருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு 
டீசல் மற்றும் ப�ற்்றால் விநி்யா்கம் ஆரம்பிக்்கப்�ட்டுள்ள-
தா்க அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

ஆ்க்ே எரிப�ாருள் பநருக்்கடி 
இன்னும் சிை நாட்்களில் முடிவுக்கு 
ேரும் என எரிசக்தி அலமசசர் ்காமினி 
பைாகு்்க உறுதியளித்தார்.

இ்த்ேலள எரிப�ாருள் மற்றும் 
மின்சார ்கட்டணத்லத அதி்க -
ரிப்�து பதாடர்�ா்க இதுேலர

எரிப�ாருள் பநருக்்கடிக்கு 
இன்னும் சில நாட்களில் தீர்வு

அ்மச்்சர் ்காமினி லலாகுக்க உறுதி

எரிப�ாருள் பநருக்்கடி என்�தா்க 
�ரவும் பசய்தி்கள் ப�ாய்ைாைது
நாடடு மக்கள் குழபபம்டைய இதுகவ ்கா்ரணம்  - பி்ரதமர்
எரிப�ாருள் பநருக்்கடி 

என்ற தேறான ்கருத்து ்கார -
ணமா்க்ே மக்்கள் அசசத்தில் 
உள்ளதா்க பிரதமர் மஹிநத 
ராஜ�க்ஷ பதரிவித்தார்.

எரிப�ாருள் இருப்பு நான்கு 
நாட்்களுக்கு மட்டு்ம இருக் -
கின்றது என தேறான பசய் -
தி்கள் �ரவுேதா்க பதரிவித்த அேர், 
நாட்டில் எவ்வித எரிப�ாருள் பநருக் -

்கடியும் இல்லை எனவும்  
கூறினார்.

அரசியலில் குலறநத அனு-
�ேம் ப்காணடேர்்களினால் 
பேளியிடப்�டும் இவ்ோ-
றான அறிக்ல்க்கள் மக்்கள் 
மத்தியில் ப�ரும் பீதிலய 
ஏற்�டுத்தியுள்ளது என பதரி-

வித்த பிரதமர், இவ்ோறான 
பசய்தி்கள் ்காரணமா்க

78 க்காடி ரூபா ல்சாத்துக்களுககும் த்டை 
ச ட் ட வி ் ர ா த 

ப�ாருட்்கள் மற்றும் 
ப ச ா த் து க் ்க ள் 
பதாடர்பில் விசா -
ரலண்கலள முன் -
பனடுப்�தற்்கா்க ஸ் -
தாபிக்்கப்�ட்டுள்ள 
வி்சட பிரிவின் 
ஊடா்க சட்டவி்ராத பசாத்துக் -
்கள் பதாடர்பில் ஆயிரத்துக்கும் 

அதி்கமான விசாரலண-
்கள் முன்பனடுக்்கப்�ட்டு 
ேருே்தாடு, இதுேலர 
21 சந்த்க ந�ர்்கள் 
ல்கது பசய்யப்�ட்டுள்-
ளதா்க சி்ரஷட பிரதி 
ப�ாலிஸ்மா அதி�ர் அஜித் 
்ராஹண பதரிவித்தார். 

இநத பிரிவின் ஊடா்க 78 
்்காடி ரூ�ாவுக்கும்

சட்ட விமராத பசாத்து 
மச்கரித்த 21 ம�ர் ன்கது 

்சந்தயில் ஏறபடடுள்்ள பறறாககு்றககு அதுகவ ்கா்ரணம்
்ைாரன்ஸ் பசல்ேநாய்கம் 

சலமயல் எரிோயு சிலிணடர்்க-
ளுடன் 3 ்கப்�ல்்கள் துலறமு்கத்-
தில் நஙகூரமிடப்�ட்ட நிலையில் 
படாைர் இல்ைாததால் சிலிணடர்-
்கலள இறக்்கமுடியாதுள்ளதா்க 
லிற்்றா ்காஸ் நிறுேனம் பதரி-
வித்துள்ளது. அதனால் ்கடநத 
முதைாம் தி்கதி முதல் நாட்டில் 

எநத பிர்தசத்திற்கும் சலமயல் 
எரிோயு சிலிணடர்்கலள 
�கிர்நதளிக்்க முடியாமல் 

ப்டாலர் தடடுப�ாட்டால் மூன்று  
Gas ்கப�ல்்கள் துனைமு்கத்தில்!  

லெனீவாவில் இடைம்லபறும் மனித உரி்ம்கள் கப்ர்வயின் 49 ஆவது கூடடைத்லதாடைரின் 
பக்க அம்்சமா்க லவளிநாடடைலுவல்்கள் அ்மச்்சர் கப்ராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் அலமரிக்கா, 
ஐககிய இ்ராச்சியம் மறறும் ஈ்ரான் ஆகியவறறின் நி்ரநத்ர பி்ரதிநிதி்க்்ள ்சநதித்து ்கலந-
து்்ரயாடியுள்்ளார்.

மனித உரிலம்கலளப் �ாது்காக்்க 
அரசாங்கம் சிை நடேடிக்ல்க்கலள 
்மற்ப்காணடிருப்�லத இனங்கணடி-
ருப்�தா்க ஐக்கிய நாடு்களின் மனித 
உரிலம்கள் ஆலணயாளர் மிசபசல் 
�சபைட் பதரிவித்துள்ளார்.

இவ்ோறான நடேடிக்ல்கயில் 
இைஙல்க அரசாங்கம் கூடுதைா்க ஈடு�டுேலத 
அணலமக்்காைத்தில் ்காணமுடிநதுள்ளது. 

பஜனீோவில் நலடப�ற்ற மனித உரி -
லம்கள் ்�ரலேயின் 49 ஆேது அமர்-
வில் இைஙல்க பதாடர்�ான விோ-
தத்தின்்�ாது அேர் ்நற்று இநதக் 
்கருத்துக்்கலள பேளியிட்டார்.

�ாதிக்்கப்�ட்டேர்்கள் மற்றும் 
்காணாமல் ்�ானேர்்களின் குடும்�ங-

்களின் உரிலம்கலள ஏற்றுக்ப்காணடு 
�ாதிக்்கப்�ட்டேர்்களின் தற்்�ாலதய

மனித உரினம்கள் �ாது்காபபு வி்டைத்தில்
இலஙன்க அரசு கூடுதலாை ஈடு�ாடு
அண்மக்காலத்தில் உண்ர முடிவதா்க மிச்ல்சல் பச்லலட லதரிவிபபு

அரசாங்க பாடசாலல்கள் 
இன்று முதல் மீள ஆரமபம
பகுதி பகுதியாக வகுப்புகளை நடத்த அளைச்சு தீரைானம் 

நாடு எதிர்கநாககியுள்்ள ்சவால்்களுககு மத்தியில் 

முதுபெரும் நடிகர் 
பெர்ட்டி குணதிலக
பநற்று  காலமானார்

இைஙல்கயின் 
மூத்த நல்கச-
சுலே நடி்கர் 
்�ர்ட்டி குணதி-
ை்க தனது 97ேது 
ேயதில் ்காைமா-
னார்.  ்கஹேத்லத 
லேத்தியசாலையில் சிகிசலச ப�ற்று 
ேநத நிலையி்ை்ய அேர் 
உயிரிழநதுள்ளார்.

வாகன விெத்தில் 
தந்த - மகன் ெலி! 

ஓமநலத நிரு�ர்

ேவுனியா குருக்்கள் புதுக்குளம் 
�குதியில் ்நற்றுக் ்காலை 
�ஸ்பஸான்று முசசக்்கர

 க�ொர�ொனொவொல சொகுற ஆட�ளின� 
க�ொடிய இனி அவங�ட உறவினர�ளி-
டரே வழஙகுகிற ேொதிரி சடடம் வந்திருக்கு 
நலலது தொரன....

 க�ொம்� நலலது, க�ொர�ொனொ அச்சு-
றுததல குறறஞ்சிருக்கிறதொல அ�சொங�ம் 
திடடமிடடு ேக்�ளுக்கு நலலத கசய்யுது...!!! 

விக்கல் வீராச்ாமி

ரஷயா - உக்லர-
னுக்குமிலடயிைான 
்�ார் �தற்றம் உை-
்களாவிய ரீதியில் 
�ல்்ேறு தாக்்கங-
்கலள பசலுத்தி 
ேருகின்றது. அநத 
ேல்கயில் உக்லரன் பநருக்்கடி, தங்கத்தின் 
விலை உயர்வுக்கு பிரதான ்காரணியா்க அலமந -
துள்ளது. 

உை்க சநலதயில் ஒரு அவுன்ஸ்

்ரஷய லநருக்கடி எதில்ராலி!

்கல்வி ப�ாதுத் தராதர 
உயர் தரப்�ரீட்லச ப�று்�-
று்கலள எதிர்ேரும் 3 மாதங-
்களுக்குள் பேளியிடுேதற்கு 
எதிர்�ார்த்துள்ளதா்க �ரீட்லச-
்கள் ஆலணயாளர் நாய்கம் 
எல்.எம்.டி தர்ம்சன பதரி-
வித்துள்ளார்.

ஐநதாம் தர புைலமப்�ரி-
சில் �ரீட்லச ப�று்�று்கலள பேளியிடுேதற் -
்கான தயார்ப்�டுத்தல்்கள் ்மற்ப்காள்-
ளப்�ட்டு ேருேதா்க �ரீட்லச்கள்

மூன்று மாதங்களுக்குள்
A/L �ரீடனச முடிவு்கள் தங்கத்தின் வினல 

திடீபரை அதி்கரிபபு பரீட்்ச ஆ்ணயா்ளர் அறிவிபபு
்ைாரன்ஸ் பசல்ேநாய்கம்   

படாைரின் ப�றுமதிலய சுயாதீ-
னமா்க தீர்மானிப்�தற்கு இடமளித்-
தால் அதன் ப�றுமதி 240 ரூ�ாோ்க 
அலமயுபமன மத்திய ேஙகியின் 
ஆளுநர் அஜித் நிோட் ்கப்ரால் பதரி-
வித்துள்ளார்.   

அதற்கிணங்க, பேளிநாட்டு ்கடன்்களுக்்கா்க பசலுத்-
த்ேணடிய பதால்க 1,400 பில்லியனா்க அதி்கரித்-
துள்ளதா்கவும் மத்திய ேஙகியின் ஆளுநர் 
பதரிவித்துள்ளார்.   

பெளிநாடடு ்க்டன் 
1,400 பில்லிைைாைது
ஆளுநர் அஜித் ்கப்ரால் லதரிவிபபு

மமலுபமாரு ்கடு்கதி
ரயில் மசனெ ஆரம்�ம்

யாழபபாணத்துககு

பேள்ளேத்லதயி -
லிருநது யாழப்�ாணம் 
ேலர இரவு ்நர ்கடு்கதி  

ச்லேலய பதாடர்நது 
ஆரம்பிக்்க புல்கயிரத 
திலணக்்களம் தீர்மானித்-
துள்ளது.

அதன்�டி, பேள்ளேத்லதயில் இருநது பேள்ளிக்-
கிழலம இரவு 10 மணிக்குப் புறப்�டும் புல்கயிரதம்  
சனிக்கிழலம அதி்காலை 5 மணிக்கு யாழப்�ாணத்-
லதச பசன்றலடயும். இநத புல்கயிரதம்  
திங்கட்கிழலம அதி்காலை

எதிர்ேரும் ஏப்ரல் மாதம் 30ஆம் தி்க-
திக்கு முன்னர் ப்காவிட்-19 பசயலூக்கி 
(பூஸ்டர்) ப�ற்றுக் ப்காள்ளுமாறு சு்காதார அலமசசு மீணடும் 
ப�ாது மக்்களுக்கு அறிவிப்பு விடுத்துள்ளது.

எதிர்ேரும் ஏப்ரல் மாதம் 30ஆம் தி்கதி முதல் ப�ாது இடங -
்களில் முழுலமயான தடுப்பூசி பசலுத்தப்�ட்டலமக்்கான 
அட்லடலய ல்கேசம் லேத்திருத்தல் அேசியமாகும்.

இதன்்காரணமா்க அதற்கு முன்னர் பசயலூக்கி

பூஸ்டர் தடுபபூசினை துரிதமா்க 
ப�றுமாறு அரசு அறிவுறுத்தல்

அ்மச்்ச்ர்வ மாறறத்துடைன்

ஷம்ஸ் �ாஹிம்

அ ல ம ச ச ர ல ே 
ம ா ற் ற த் து டன் 
ஆளும் தரப்பு எம்.
பி்களுக்்கான ஆசன 
ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம் 
பசய்யப்�ட்டுள்ளதா்க  
�லடக்்கள ்சவிதர் 
ந்ரநதிர ப�ர்னாண்டா பதரி-
வித்தார்.  ல்கத்பதாழிற்துலற 

அலமசசரா்க நியமிக்-
்கப்�ட்டுள்ள எஸ்.
பி. திஸாநாயக்்கவுக்கு 
முன்ேரிலச ஆசனம் 
ஒ து க் ்க ப் � ட் டு ள் ள 
அ்த்ேலள அலமசசு 
�தவியில் இருநது நீக்-
்கப்�ட்ட விமல் வீர-

ேன்ச மற்றும் உதய ்கம்-
மன்பிை

ஆளும் தரபபு ஆசை ஒதுக்கீடடில் 
மாறைம்; எஸ.பிக்கு முன்ெரினசநாடடில் இருபபதா்க Dr. கேமநத லதரிவிபபு

நாட்டில் சுமார் 07 இைட்சம் ்�ர் இதுேலர எநதபோரு ப்கா்ரானா 
தடுப்பூசிலயயும் ப�ற்றுக் ப்காள்ளவில்லை என பதரிவிக்்கப்�ட்டுள்-
ளது. பிரதி சு்காதார ்சலே்கள் �ணிப்�ாளர் நாய்கம், வி்சட லேத்திய 

நிபுணர் லேத்தியர் ்ஹமநத ்ஹரத் இநத விடயத்-
லதக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுேலர 169 இைட்சம் 
்�ர் முதைாேது ப்கா்ரானா தடுப்பூசிலய ப�ற்றுக்-
ப்காணடுள்ளதா்கவும் அேர் பதரிவித்தார். அத்துடன், 
மூன்றாேது தடுப்பூசிலயப் ப�ற்றுக் ப்காணடேர்்க-
ளின் எணணிக்ல்க 72 இைட்சத்லத தாணடியுள்ளதா்க-
வும் அேர் ் மலும் சுட்டிக்்காட்டியுள்ளார்.

எநதபொரு தடுபபூசியும்
ப�ைாத ஏழு இலடசம் ம�ர் 

்ைாரன்ஸ் பசல்ேநாய்கம் 

ஜனாதி�தி ்்காட்டா�ய ராஜ�க் ஷ -
வுக்கும் ஸ்ரீைங்கா சுதநதிரக் ்கட்சியி -
னருக்குமிலடயிைான வி்சட ்�சசு -
ோர்த்லதபயான்று நாலள  ஜனாதி�தி 
பசயை்கத்தில் நலடப�றவுள்ளது.  

நாட்டில் தற்்�ாது நிைவும் பநருக்்கடி நிலைலம்கள் 
பதாடர்பில் ஸ்ரீைங்கா சுதநதிரக் ்கட்சி அரசாங்கத்திற்கு முன் -
லேத்துள்ள ்யாசலன்கள் பதாடர்பில் இஙகு தீர்க்-
்கமா்க ்கைநதுலரயாடப்�டவுள்ளதா்க அரசியல் 

ஜைாதி�தியு்டன் SLFP 
நான்ள விமச்ட சநதிபபு 
அரசியல், நாட்டு நி்ல்ம குறித்து கலநது்ரயாடல்

்ைாரன்ஸ் பசல்ேநாய்கம்

அரசாங்க மற்றும் அரச அனுச-
ரலணயுடனான �ாடசாலை்கள் 
்கல்வி நடேடிக்ல்க்களுக்்கா்க 
இன்று திங்கட்கிழலம முதல் 
ஆரம்பிக்்கப்�டவுள்ளதா்க ்கல்-
வியலமசசு பதரிவித்துள்ளது.  

அதற்கிணங்க, ்நற்லறய 
தினம் நாடளாவிய அலனத்து 
�ாடசாலை்களிலும் துப்புரவு 

நடேடிக்ல்க்கள் 
முன் ப ன டு க் ்க ப் -
�ட்டதுடன், அதி -
�ர்்கள், ஆசிரியர்-
்கள், ப�ற்்றார்்கள் 
மற்றும் உயர்தர ேகுப்பு மாண -
ேர்்களின் �ங்்கற்புடன் ேகுப்�-
லற்கள் மற்றும் �ாடசாலை சுற் -
றாடலில் துப்புரவு பசயற்�ாட்டு 
நடேடிக்ல்க்கள் ்மற்ப்காள்ளப் -

�ட்டதா்கவும் ்கல்வியலமசசு 
பதரிவித்துள்ளது.  

அ்த்ேலள, நாட்டில் 
நிைவும் ப்கா்ரானா 
லேரஸ் சூழநிலை 

ொடசா்ல அதிெர்களுக்கு 
கல்விய்மச்சு விபசட சுற்று
நிருெம் மூலமாக அறிவுறுத்து
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பஸ் மீது மக்கள் தாககுதல்



உக்ரைன் மீதான தாககுதல்-
க்ை நேற்று 11 ஆவது ோைா -
கவும் ரைஷ்ா உககிரைப்படுத்தி் 
நி்ையில், உக்ரைனில் இருந்து 
வவளிந்றி் அகதிகளின் எண் -
ணிக்க ஒன்்ற்ரை மில்லி்்னத் 
வதாட்டுளைது. ரைஷ்ாவுககு 
எதிரைாக நேலும் த்ைகள ேற்றும் 
ஆயுத உதவிகள என நேற்குைக 
ோடுகளிைம் இருந்து உக்ரைன் 
நேலும் உதவிக்ை நகாரியுளைது.   

ரைஷ் ்ப்ைகளின் முற்று்கயில் 
இருககும் இரு வதற்கு ேகரைஙகைான 
மிரியுந்பால் ேற்றும் வவால்வனா-
வகாவில் இருந்து வ்பாதுேககள 
வவளிந்்ற அனுேதிககும் ந்பார் 
நிறுத்தம் ஒன்று கைந்த சனிககி்ே 
நதால்வி அ்ைந்ததற்கு இரு தரைப-
பும் ்பரைஸ்பரைம் குற்்றம்சாட்டியுள-
ைன. உக்ரைனி்ர்கள அண்்ை 
ோடுகைான ந்பாைந்து, ருநேனி்ா, 
ஸநைாவாககி்ா ேற்றும் ஏ்ன் 
்பகுதிகளில் அ்ைககைம் வ்பற்று 
வருகின்்றனர்.   

ரைஷ்ாவின் ஆககிரைமிபபின் 
கீழுளை ேகரைஙகளில் இருககும் 
ேககள ரைஷ் துருபபுகளுககு 
எதிரைாக ந்பாரைாடும்்படி கைந்த 
சனிககிழ்ே இரைவு வதா்ைக -
காட்சியில் உ்ரை்ாற்றி் உக்ரைன 
ஜனாதி்பதி வவாநைாடிமிர் 
வசவைன்ஸகி அ்ழபபு விடுத்துள -
ைார்.   

“ோம் வவளிந் வந்து எேது ேக-
ரைஙகளில் இருககும் இந்தக வகாடி -
்வர்க்ை துரைத்த நவண்டும்” 
என்று குறிபபிட்ை அவர், தேது 
நதசத்்த கட்டிவ்ழுபபுவதாக 
உறுதி அளித்தார்.   

உக்ரைன் ஆககிரைமிபபுககு 
எதிரைாக ரைஷ்ா மீது த்ைக்ை 
தீவிரைப்படுத்தி இருககும் நேற்கு -
ைக ோடுகள ரைஷ்ா்வ தனி்ேப-

்படுத்தும் மு்ற்சியில் ஈடு்பட்டுள-
ைது.   

உக்ரைன் ேற்றும் ந்பாைந்து எல் -
்ையில் அவேரிகக இரைாஜாஙகச் 
வச்ைாைர் அன்ைனி பிளிஙக்ன 
சந்தித்த உக்ரைன் வவளியு்றவு 
அ்ேச்சர் ட்மிட்நரைா குவை்பா, 
எதிர்வரும் ோட்களில் புதி் 
த்ைகள விதிககப்படும் என்றும் 
உக்ரைனுககு ஆயுதஙகள கி்ைக -
கும் என்றும் எதிர்்பார்ப்பதாக 
குறிபபிட்டுளைார்.   

உக்ரைனுககு நேலும் ஆயுதங -
கள வழஙகுவதாக அவேரிககா 
குறிபபிட்டிருப்பநதாடு வேருகக -
டிககு ்பதிைளிகக ஜனாதி்பதி நஜா 
்்பைன் 10 பில்லி்ன் வைாைர் 
அவசரை நிதியுதவியுைன், ரைஷ்ா -
வுககு எதிரைாக வ்பாருைாதாரைத் 
த்ைகள அதிகரிககைாம் என்று 
்பைரும் எச்சரித்துளைனர்.   

அவேரிகக எம்.பிககளுைன் 
வீடிந்ா அ்ழபபு ஒன்றின் மூைம் 
ந்பசி் வசவைன்ஸகி ஐநரைாப-
பி் கூட்ைாளிகளிைம் இருந்து 
விோன உதவிக்ைக நகாரினார். 
இதன்ந்பாது நேலும் ஆயுத உதவி-
க்ைக நகட்ை அவர் ரைஷ்ாவின் 
எண்வணெய்ககு த்ை விதிககவும், 
வான் ்பாதுகாபபு வை்ம் ஒன்்்ற 
அ்ேககவும் நகாரி்தாக அவே-
ரிகக ஊைகஙகள வசய்தி வவளி -
யிட்டுளைன.   

்்பைன் ேற்றும் வசவைன்ஸ-
கியும் ந்பச்சுவார்த்்த ேைத்தி 
இருப்பநதாடு இதில் ்பாதுகாபபு, 
உக்ரைனுககான நிதியுதவி ேற்றும் 
ரைஷ்ாவுககு எதிரைாக வதாைர்ச் -
சி்ாக த்ைகள ்பற்றி ந்பச்சு -
வார்த்்த ேைத்தப்பட்ைதாக 
உக்ரைன் த்ைவர் ட்விட்ைரில் 
குறிபபிட்டுளைார்.   

ரைஷ் ்ப்ைகைால் சுற்றிவ்ைக-

கப்பட்டிருககும் ேரியுந்பால் 
ேகரில் கைந்த சிை ோட்கைால் 
வதாைர்ந்து வெல் தாககுதல் ே்ை -
வ்பற்றுவரும் நி்ையில் அஙகு 
நி்ை்ே நோசே்ைந்துளைது. 
அஙகுளை ேககள மின்சாரைம் 
ேற்றும் குடிநீர் இன்றி உளைனர்.   

“வீதியில் இருககும் அ்னத்து 
உைல்க்ையும் எம்ோல் நசக -
ரிகக முடி்ாதுளைது” என்று பிரைதி 
நே்ர் வசர்வகய் ஓர்நைாவ் சி.என்.
என் வதா்ைககாட்சிககு வதரிவித்-
துளைார். வ்பாதுேககளின் உயிரி-
ழபபு எண்ணிக்க்் கணெகவக-
டுகக முடி்ாதிருப்பதாகவும் அவர் 
குறிபபிட்டுளைார்.   

இதுவ்ரை இைம்வ்பற்்ற நோதல்-
களில் 350ககும் அதிகோன 
வ்பாதுேககள வகால்ைப்பட்டு 
நூற்றுககணெககாநனார் கா்ே்ைந்-
திருப்பதாக ஐ.ோ கணித்துளைது.   

வவால்நனாவாகாவில் இருந்து 
தபபிச்வசல்லும் குடியிருப்பாைர்-
கள பின்னணியில் கடும் வெல் 
குண்டு சத்தஙகள நகட்்பதாக குறிப -
பிட்டுளைனர்.   

த்ைேகர் கிந்வுககு வவளியில் 
40 ்ேல் நீண்ை ரைஷ் இரைாணுவ 
வாகனத் வதாைரைணி வதாைர்ந்து 
ஸதம்பித்த நி்ையில் இருப்பதாக 
்பாதுகாபபு வட்ைாரைஙகள குறிபபி-
டுகின்்றன. அவர்கள இ்ன்்றவ்ரை 
நதர்வு வசய்்ப்பட்ை இைககுகள 
மீது தாககுதல் ேைத்துவதாகவும் 
கூ்றப்பட்டுளைது.   

வைநேற்கு கிந்வின் இர்பின் 
ேகரில் கடும் நோதல் இைம் -
வ்பற்று வருவதாக அஙகிருந்து 
வரும் வசய்திகள வதரிவிககின் -
்றன. மூநைா்பா் முககி்த்துவம் 
வாய்ந்த வ�ாஸநைாேல் விோ -
னத்தைத்திற்கு அருகிநைந் இந்த 
ேகர் உளைது.
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பிரை்பை ்பணெம் வசலுத்தும் நிறுவ -
னஙகைான வீசா ேற்றும் ோஸைர்-
கார்ட், ரைஷ்ாவில் தேது வச்ற்்பா-
டுக்ை இ்ை நிறுத்தியுளைன. 

“தற்ந்பா்த் பிரைச்சி்ன-
யின் முன்வனபந்பாதும் சந்திக-
காத அம்சம் 
ேற்றும் நிச்ச-
்ேற்்ற வ்பாரு-
ைாதாரை சூழல் 
க ா ரை ணெ ே ா க 
இந்த முடிவு 
எடுககப்பட்ைது” என்று ோஸைர்-
கார்ட் வதரிவித்துளைது. “ரைஷ்ா -
வுககுள வச்ற்்படும் வாடிக்க-
்ாைர்கள ேற்றும் கூட்ைாளிகள 
எதிர்வரும் ோட்களில் அ்னத்து 
வீசா ்பரிவர்த்த்னக்ையும் 
நிறுத்த நவண்டும்” என்று வீசா 
நிறுவனம் வதரிவித்துளைது. 

உக்ரைன் மீது ்ப்ைவ்டுத்த 
ரைஷ்ாவில் வர்த்தகஙக்ை முைக-
கும் பிரைதான அவேரிகக நிறுவனங-
களின் வதாைர்ச்சி்ாகநவ இந்த 
அறிவிபபு வவளி்ாகியுளைது.   

வீசா, மாஸ்டர்ாரட்  
ரஷ்ாவில் மு்டக்ம்

உக்ரைன் ேற்றும் ரைஷ்ாவில் 
இருந்து தேது ேககள ்பாதுகாப-
்பான ்ப்ணெத்்த உறுதி வசய்யும்-
்படி இந்தி் வவளியு்றவு அ்ேச்சு 
நகாரியுளைது.  

“எேது ேககளின் ்பாதுகாப்பான 
்ப்ணெத்திற்கு ரைஷ்ா ேற்றும் 
உக்ரைன் இரு தரைப்்பயும் ோம் 
வலியுறுத்துகிந்றாம். ்பா்த ஒன்-
றுககு ரைஷ்ா தீர்வு தருவதாக இருந்-
தால் சி்றந்தது. அதுதான் வழி்ாக 
இருககும் என்்றந்பாது கார்கிவின் 
வதன்நேற்கில் இருந்து வவளிந -்
றுவதற்கான அறிகுறிகள உளைன. 
ோம் அ்னத்து தரைபபுகளுககும் 
அழுத்தம் வகாடுத்து வருகிந்றாம்” 
என்று வவளியு்றவு அ்ேச்சின் ந்பச்-
சாைர் அரிந்தாம் ்பக்ஷி வதரிவித்தார்.

இந்தி்ரின் பாது்ாபபான  
ப்ணத்திற்கு வலியுறுத்து

தாய்வான் மீதான சீனாவின் 
்ப்ைவ்டுபபு அச்சத்திற்கு ேத்-
தியில் அவேரிககா ஜப்பானில் 
உளை தனது விோனத் தைத்தில் 
ந்பார் விோனஙக்ை வசலுத்தி 
காட்சிப்படுத்தியுளைது.   

கநைனா விோனத் தைத்தில் 
கைந்த வாரைம் இைம்வ்பற்்ற அணி -
வகுபபு, “வழககோன விோனத் 
த்ார்நி்ை ஒத்தி்க” என்று உத்-
திந்ாகபூர்வோக அறிவிககப்பட்-
டுளைது. அவேரிகக ஜனாதி்பதி 
நஜா ்்பைன், முன்னாள மூத்த 
்பாதுகாபபு அதிகாரிக்ை தாய்வா-
னுககு அனுபபி தனது ஆதரை்வ 
வவளியிட்ை இரு தினஙகளி-
நைந் இந்த ஒத்தி்க இைம்வ்பற்-
றுளைது.   உக்ரைன் மீதான ரைஷ்ப 
்ப்ைவ்டுபபு சீனா, தாய்வா்ன 
ஆககிரைமிககத் தூண்டும் என சந்-
நதகிககப்படுகி்றது.     

ஜபபானில் அமம.  
விமான ஒத்திக்

கடு்ே்ான உணெவு ேற்றும் 
ேருந்துபவ்பாருட்கள ்பற்்றாககு-
்்றககு உளைாகியுளை ஆபகா-
னிஸதான் ேககளுககு இந்தி்ா 
முதற் தை்வ்ாக 2500 வேற்றிக 
வதான் நகாது்ே்் 50 வைாறிக-
ளில் அனுபபி ்வத்துளைது.   

இந்தி்ாவிலிருந்து ்பாகிஸதா -
னின் ஊைாக அனுபபி ்வககப-
்பட்டுளை இந்த முதல் வதாகுதி 
நகாது்ே, உணெவு ேற்றும் ேருந்-
துபவ்பாருட்கள வேருககடிககு 
முகம் வகாடுத்திருககும் ஆபகா-
னிஸ்தானுககு 50,000 வேற்றிக 
வதான் நகாது்ே்் வழஙகுவ -
தாக ஏற்கனநவ அறிவித்திருந்த-
தற்கு அ்ே் இந்தி்ாவினால் 
அனுபபி ்வககப்பட்டுளைது.     

ஆப்ான்: இந்தி்ா  
க்ாதுகம உதவி

உக்ரைனில் “வான் த்ை வை்ம்” 
ஒன்்்ற அ்ேககும் மு்ற்சிககு 
எதிரைாக நேற்குைக சகதிக்ை ரைஷ் 
ஜனாதி்பதி விைாடிமிர் புட்டின் 
கடு்ே்ாக எச்சரித்துளைார். அவ் -
வா்றான மு்ற்சி ரைஷ்ா ேற்றும் 
உக்ரைன் ்ப்ைகளுககு எதிரைான 
இரைாணுவ நோதலில் ேற்வ்றாரு 
ோடு ஈடு்படுவதாக கருதப்படும் 
என்று அவர் குறிபபிட்டுளைார்.   

“இவ்வாறு எந்த ோநைனும் 
வச்ற்்பட்ைால் அந்த ோடு ஆயுத 
நோதலில் ்பஙநகற்்பதாக ோம் கரு-

துநவாம்” என்று வோஸநகாவுககு 
வவளியில் எநரைாபிநைாட் ஊழி்ர்க-
ளுைன் கைந்த சனிககிழ்ே இைம்-
வ்பற்்ற சந்திபபின்ந்பாது புட்டின் 
கூறினார்.   

“வான் த்ை வை்ம் ஒன்்்ற 
வச்ற்்படுத்துவது ஐநரைாப்பாவுககு 
ோத்திரைேல்ை முழு உைகுககும் 
ேகத்தான ேற்றும் ந்பரைழிவு வி்ை-
வுக்ை ஏற்்படுத்தும்” என்றும் அவர் 
குறிபபிட்ைார்.   

வான் த்ை வை்ம் ஒன்று இல் -
ைாதது உக்ரைன் ேகரைஙகள ேற்றும் 

சிறு ேகரைஙகள மீது ரைஷ்ா வதாைர்ந்து 
குண்டு வீசுவதற்கு ்பச்்சக வகாடி 
காட்டுவதாக உக்ரைன் ஜனாதி்பதி 
வவாநைாடிமிர் வசவைன்ஸகி வதரி -
வித்துளைார்.   

எனினும் உக்ரைனில் அனுேதி 
இல்ைாத அ்னத்து விோனஙக -
்ையும் தடுககும் வான் த்ை வை -
்த்்த நிறுவுவது, அணு ஆயுத 
ோைான ரைஷ்ாவுைன் ஐநரைாப்பா -
வில் ்பரைந்த ந்பார் ஒன்்்ற தூண்டிவி -
டும் என்று நேட்நைா வதரிவித்துள -
ைது. 

வான் தடை வலயம்: ஐர�ாப்ாவுக்கு  
விளாடிமிர் புட்டின் கடும் எச்சரிக்டக

உக்ரைனில் எரியும் வேருபபில் 
எண்வணெய் ஊற்றும் எந்த ஒரு வச்ற்-
்பாட்்ையும் சீனா எதிர்ப்பதாக 
அவேரிகக இரைாஜாஙகச் வச்ைா-
ைர் அன்ைனி பிளிஙகன் இைம் சீன 
வவளியு்றவு அ்ேச்சர் வங யி வதரி-
வித்துளைார்.   

சுதந்திரைம் ேற்றும் இ்்ற்ேககு 
ஆதரைவான வகாள்க ்பககம் நிற்கும் 
ோடுக்ை அவதானித்து வருவதாக 
பிளிஙகன் இதன்ந்பாது கூறியுள -
ைார். இந்த இருவரும் கைந்த சனிக -
கிழ்ே வதா்ைந்பசியில் உ்ரை்ா -
டி்தாக சீன வவளியு்றவு அ்ேச்சு 
வதரிவித்துளைது.   

உைனடி வேருககடி்் தீர்கக ந்பச் -
சுவார்த்்தககு அ்ழபபு விடுத்த 
வங, சேநி்ை்ான ஐநரைாபபி் 
்பாதுகாபபு வ்பாறிமு்்ற்் உரு -
வாககுவதாகவும் ந்பச்சுவார்த்்த 
அ்ே் நவண்டும் என்று குறிபபிட்-
ைார். 

நேட்நைாவின் கிழககு ்பககோன 
விரிவாககத்தால் ரைஷ்ாவின் ்பாது-
காபபுககு ஏற்்படும் ்பாதகோன தாக-
கத்்த ்பற்றி அவேரிககா ேற்றும் 
ஐநரைாப்பா அவதானம் வசலுத்த 
நவண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத் -
தியுளைார்.   

ரைஷ் ்ப்ைவ்டுபபுககு எதிரைாக 

உைகம் ஒன்றி்ணெந்து வச்ற்்படுவ-
தாகவும் ரைஷ்ா அதிக வி்ைவகா-
டுகக நவண்டி இருககும் என்றும் 
பிளிஙகன் கூறி்தாக அவேரிகக 
இரைாஜாஙக தி்ணெககைம் குறிபபிட்-
டுளைது.   

உக்ரைன் மீதான ரைஷ் ்ப்ை -
வ்டுபபுககு எதிரைாக அவேரிககா, 
ஐநரைாப்பா ேற்றும் ஏ்ன் ோடுகள 
வச்ற்்படுத்தும் த்ைகளில் இருந்து 
சீனா விைகி நிற்கி்றது. இந்தத் 
த்ைகள புதி் பிரைச்சி்னக்ையும் 
அரைசி்ல் தீர்வுககான வச்ற்்பாட்டில் 
இ்ையூ்்றயும் ஏற்்படுத்தும் என 
சீனா கூறுகி்றது.     

'மெருபபில் எணமணய் ஊற்றும்' மச்லுககு சீனா ்டும் எதிரபபு

உக்ரைன் ேற்றும் ரைஷ்ாவுககு 
இ்ையிைான மூன்்றாம் சுற்று 
அ்ேதிப ந்பச்சுவார்த்்த இன்று 
திஙகட்கிழ்ே ே்ைவ்ப்றவுளைது.   

உக்ரைன் ந்பச்சுவார்த்்த்ாைர் 
நைவிட் அரைகாமி்ா இந்த சந்திபபுப 
்பற்றி் வசய்தி்் தனது ந்பஸபுக 
்பககத்தில் கைந்த சனிககிழ்ே 
வவளியிட்டிருந்தார். 

எனினும் சீன தரைபபில் ந்பச்சு -
வார்த்்த திஙகட்கிழ்ே வதாைஙக-
ைாம் என்று உறுதி அற்்ற வ்கயில் 
கூ்றப்பட்டிருந்தது.   

கைந்த வ்பபரைவரி 24 ஆம் திகதி 
உக்ரைன் மீது ரைஷ்ா முழு வீச்சில் 
்ப்ை ேைவடிக்க ஆரைம்பித்தது 
வதாைககம் இரு தரைபபும் இதுவ்ரை 
இரு மு்்ற ந்பச்சுவார்த்்த ேைத்தி-
யுளைன.   

கைந்த வி்ாழககிழ்ே இைம்-

வ்பற்்ற ந்பச்சுவார்த்்தயில் யுத்த 
வை்ஙகளில் இருந்து வ்பாதுேக-
கள வவளிந்்ற ேனிதாபிோக 
்பா்த்் அ்ேகக இணெககம் 
எட்ைப்பட்ைந்பாதும், ரைஷ்ா ந்பார் 
நிறுத்தத்்த வச்ற்்படுத்தவில்்ை 
என்று உக்ரைன் குற்்றம்சாட்டும் 
நி்ையில் இத்ன வச்ற்்படுத்துவ-
தில் தாேதம் ஏற்்பட்டுளைது. 

எனினும் இரு ோட்டுககும் இ்ை-
யிைான ந்பாரில் உக்ரைன் ஜனாதி-
்பதி வசவைன்ஸகி நேட்நைாவின் 
நேரைடி உதவி்் ோடும் நி்ையில் 
அது இரு ோடுகளுககும் இ்ையி-
ைான ந்பச்சுவார்த்்தககு உதவாது 
என்று ரைஷ் வவளியு்றவு அ்ேச்சர் 
வசர்வகய் ைவ்நரைாவ் எச்சரித்துள-
ைார். எனினும் ரைஷ்ா மூன்்றாவது 
சுற்று ந்பச்சுககு த்ாரைாக இருப்பதாக 
அவர் குறிபபிட்ைார்.   

உககரன் - ரஷ்ா இக்டக்  
இன்று 3ஆம் சுற்றுப கபச்சு

வைநேற்கு ்பாகிஸதானில் 
ஷி்ா ்பளளிவாசல் மீது கைந்த 
வவளளிககிழ்ே ேைத்தப்பட்ை 
தற்வகா்ை தாககுதலில் உயிரிழந்-
நதார் எண்ணிக்க 62 ஆக அதிகரித்-
திருப்பநதாடு, சம்்பவ இைத்தில் 
இருந்து துண்டிககப்பட்ை இரு 
கால் ்பாகஙகள கண்டுபிடிககப்பட்-
ை்த அடுத்து தற்வகா்ைதாரி்் 
அ்ை்ாைம் காணும் மு்ற்சியில் 
வ்பாலிஸார் ஈடு்பட்டுளைனர்.   

வ்பொவர் ேகரின் வகாசா ்ரைசல்தர் 
்பகுதியில் இருககும் ்பளளிவாசலுககு 
நு்ழவதற்கு முன் தாககுதல்தாரி 
இரு வ்பாலிஸார் மீது துப்பாககிச் 
சூடு ேைத்தும் சி.சி.டீ.வி காட்சி் -்

யும் வ்பாலிஸார் வவளியிட்டுளைனர்.   
இத்னத் வதாைர்ந்நத அவர் தான் 
கட்டிவந்த குண்்ை வவடிககச் வசய்-
துளைார். வவளளிககிழ்ே ஜும்ோ 
வதாழு்க ஆரைம்பிப்பதற்கு சற்று 
முன்னநரை இந்தத் தாககுதல் இைம்-
வ்பற்றுளைது.   

இந்தத் தாககுதலுககு இஸைாமி் 
அரைசு குழு வ்பாறுபந்பற்றுளைது.   

“குண்டுதாரியு்ை்து என்று ேம் -
்பப்படும் துண்டிககப்பட்ை இரு 
கால்கள உட்்பை அ்ை்ாைம் காணெ 
முடி்ாத நி்ையில் ஏழு உைல்கள 
உளைன” என்று வ்பொவர் வ்பாலிஸ 
த்ைவர் மு�ேது இஜாஸ கான் 
வதரிவித்தார்.    

பள்ளிவாசல் தற்ம்ாகை குணடு:  
உயிரிழபபு 62 ஆ் அதி்ரிபபு

அ்கதி்கள் ஒன்றமை மில்லியனா்க உயர்வு

உககரனில் 11ஆவது ொளா்  
ரஷ்ப பக்ட ்டும் தாககுதல்
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இன்னறைய சு்பதினம

05 முதல் 09 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 05.06
லுஹர்  - 12.23
அஸர்  - 03.41
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.32

நயாகம: சிததநயாகம

3

தவககாலததின் முதல் வாரததினுள் 
நுனழந்து ேமபிகனக வாழ்வுப் ்பய-
ணததினனத ததாடர்கின்றை ேமககு 
இன்னறைய ேறத்சய்தி இனறைவார்தனத-
யானது தவககாலததின் சிறைப்புப் ்பண்-
புகளுள் ஒன்றைாகிய தர்மச் த்சயல்கள் 
குறிதது சிந்திகக தியானிகக அனழக-
கிறைது.

ேறத்சய்தியில் ஆண்டவராகிய 
இநயசுகிறிஸ்து ேமபிகனகயாளர்கள் 
இனறையரசினுள் நுனழவதறகான 
அனுமதியின் தகுதியினனககுறிததுக 
குறிப்பிடுகின்றைார். இறுதித தீர்னவயின் 
ோளில் இனறைவனின் முன்னினலயில் 
அனனவரும ஒன்று கூட்டப்்படுவர். 
அவர்கள் இரு குழுககளாக த்சமமறி-
யாடுகள் வலப்்பககமும, தவள்ளாடு-
கள் இடப்்பககமுமாக நிறுததப்்படுவர்.

அப்ந்பாது மானிடமகன் வலப்்பககத-
தில் உள்நளானர நோககி ‘என் தந்னத-
யின் ஆசீர் த்பறறைவர்கநள! உலகம 
ததாடஙகியது முதல் உஙகளுககாக 
ஏற்பாடு த்சய்யப்்பட்டுள்ள ஆட்சினய 
உரினமப் ந்பறைாகப் த்பறறுகதகாள்-
ளுஙகள் ஏதனனில் ோன் ்பசியாய் 
இருந்நதன் உண்ணக தகாடுததீர்கள், 
தாகமாய் இருந்நதன் குடிககக தகாடுத-
தீர்கள், ஆனடயின்றி இருந்நதன் 
உடுததினீர்கள், அன்னியனாக இருந்-
நதன் ஏறறுகதகாண்டீர்கள், நோயுறறு 
இருந்நதன் கவனிததுக தகாண்டீர்கள், 
சினறையிலிருந்நதன் என்னனத நதடி 
வந்தீர்கள்.’ அப்ந்பாது ேல்லவர்கள் 

எழுப்பும நகள்வியானது ‘எப்ந்பாது 
ஆண்டவநர ோம இவறனறைதயல்லாம 
உமககுச் த்சய்நதாம’ என்்பதாகும.

அவநவனளயில் மானிடமகனின் 
்பதிலானது: “மிகச் சிறிநயாராகிய என் 
்சநகாதரர் ்சநகாதரிகளுள் ஒருவருககு 
நீஙகள் த்சய்தனததயல்லாம எனகநக 
த்சய்தீர்கள்” என்்பதாகும.

தவககாலம தவறுமநன இனறை-
நவண்டலுடனும, நோன்புடனும, 
தவககால ஒழுககஙகளுடனும நினறை-
வனடகின்றை காலம கினடயாது. மாறைாக 
அது பிறைரன்பின் காலமாகும. மானிடர் 
ேமனம ேறத்சயல்கள் புரிய அனழப்பு 
விடுககின்றை காலமாகும. ேமது ேறத்ச-
யல்களால் ோலுந்பர் ேன்னம அனடய 
நவண்டுதமன்்பது இனறைவனின் விருப்-
்பமாகும.

ேமது வாழ்வானது அடுததவர்க-
ளுககு சுனமயாக மாறிவிடாது, அடுத-
தவர்களுககு கனிவினனத தருவதாக 
அனமய நவண்டுதமன்்பது இனறைவ-
னின் விருப்்பமாகும.

ோம இவவுலக வாழ்வினன முடிதது-
விட்டு வினடத்பறுகின்றைந்பாது ேமமுடன் 
கூடநவ ்பயணிகக இருப்்பது ஒன்நறை-
தான், அதுதான் ோம இவவுலகததில் 
வினதததுவிட்ட புண்ணியஙகள். அதறகு 
அழிவு கினடயாது. அதுநவ ேமனம உல-
கிறகு அனடயாளப்்படுததும.

பிறரன்பின் காலம்

-அருட்தந்னத ேவாஜி...

தவக்கால சிநதனை

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல155.27 161.13

யூர�ொ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல218.91 228.36

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல1.7086 1.7726

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல145.58 150.30

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல214.59 222.18

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வினல

விற்பனன
வினல143.95 149.96

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 534.77

குவைத் டினொர் 665.00

ஓெொன் ரியொல் 523.70

கட�ொர் ரியொல் 55.31

சவூதி ரியொல் 53.74

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.89

நாணய
மாற்று

பிரதமரினாநலநய ோடு தப்பியுள்ளது;

மஹிந்த ராஜபக் ஷவின் க�ாள்� -
்ையை எமது ஜனாதிபதியும் பின் -
பற்றுவ்தா�வும் பிர்தமரா� மஹிந்த 
ராஜபக் ஷ இருபப்தாயே ஜனாதிபதி -

யும் அரசாங�மும் ்தபபித்துள்ள்தா-
�வும் கெடுஞசா்ே�ள அ்மசசர் 
யஜான்்ஸ்டன் கபர்னாணய்டா க்தரி -
வித்்தார். 

ொட்்ட குழபப யவணடும் என்்ற 
சஜித் பியரம்தாசவினதும் அநுர 
திஸாொைக்�வினதும் யொக்�த்்்த 
சிேர் அரசாங�த்திற்குள இருநது 
கசயை முைலவ்தா�வும் அவர் குறிப-
பிட்டார்.  

பிர்தமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ்த்ே -
்மயில ொரம்மே பிரய்தச ச்பயின் 
புதிை �ட்ட்டத்்்த தி்றநது ்வக்கும்  
நி�ழ்வு ெ்்டகபற்்றது.இதில உ்ர-
ைாற்றும் யபாய்த அவர் இவவாறு 
க்தரிவித்்தார்.  

கெடுஞசா்ே அ்மசசர் யமலும் 
க்தரிவித்்த்தாவது,  

குடும்ப உறுபபின்ரப யபாே 
நி்னத்து உ்தவி கசயயுமாறு 
ய�ாரிை்்த ஏற்றுக்க�ாணடு அறு-
பத்க்தான்பது ேடசம் மக்�ள ஆ்தர -
வா� வாக்�ளித்்தார்�ள. 2015 க்குப 
பி்றகு நீங�ள ஜனாதிபதிைா� இருந-
திருந்தால, க�ாவிட அலே, எந்த 

கெருக்�டிைானாலும் ெமது கபாரு -
்ளா்தாரம் வீழ்சசிை்்டநதிருக்�ாது. 
நீங�ள உருவாக்கிை கபாரு்ளா்தாரம் 
அழிக்�பபட்டது. நீங�ள உருவாக் -
கிை ய்தசிை பாது�ாபபு அழிக்�பபட-
்டது. அ்தனால்தான்  க்டாேர் கெருக்-
�டி ஏற்பட்டது.  சஹரான் ெ்டத்திை 
்தாக்கு்தலுக்குப பி்றகு்தான் கவளி-
ொட்டவர் ொடடிற்கு வருவது ்த்்ட 
பபட்டது.   

உளய்ளயும் கவளியையும் எதிரி-
�ள இருக்்�யில இன்கனாருவர் 
பிர்தமரா� இருந்தால ொடடுக்கு 
என்ன ெ்டநதிருக்கும். உங�்ளால 
்தான் ஜனாதிபதியும் அரசாங�மும் 
்தபபித்துள்ளது. கபாம்்ம பிர்தமர் 
ஒருவர் இருநதிருந்தால இன்்்றக்கு 
இந்த அரசாங�மும் ஜனாதிபதியும் 
அழிநதிருபபார்�ள. இவற்்்ற ொம் 
ஏற்றுக்க�ாள்ள யவணடும். 
எனயவ, ஜனாதிபதி 

எதிரணியின் நாட்டை குழப்பும் 
சதிக்கு அரசிலிருக்கும் சிலர் து்ை 

உள்நளயும தவளிநயயும 
எதிரிகள் என்கிறைார் ந�ான்ஸ்டன்

அரசில் அஙகம வகிககும 10 கட்சிகளின்   

-புதிய ேனடமுனறை வினரவில் ஆரம்பம   
யோரன்்ஸ கசலவொை�ம்  

அ்மசசர் ப்தவியிலிருநது நீக்�ப-
படடுள்ள விமல வீரவன்ச, உ்தை 
�ம்மன்பிே உளளிட்ட அரசாங�த்-
தில அங�ம்வகிக்கும் 10 �டசி�ளின் 
16 எம்.பிக்�ள பாராளுமன்்றத்தில 
சுைாதீனமா� கசைற்படுவ்தற்கு தீர் -
மானித்துள்ள்தா� அரசிைல வட்டா-
ரங�ள க்தரிவிக்கின்்றன.  

பாராளுமன்்ற உறுபபினர் விமல 
வீரவன்சவின் உத்தியைா�பூர்வ இல -
ேத்தில ெ்்டகபறுள்ள யபசசுவார்த் -
்்த்ைைடுத்து யமற்படி தீர்மா -
னத்்்த யமற்க�ாணடுள்ள்தா� அந்த 
வட்டாரங�ள க்தரிவிக்கின்்றன.  

இ்தற்கிணங�, அரசாங�த்தின் 
பங�ாளிக்�டசி�்ளா� கசைற்படும் 

விமல வீரவன்சவின் �டசியில ஆறு 
எம்.பிக்�ளும் வாசுய்தவ ொணைக்-
�ாரவின் �டசியிலிருநது இரணடு 
யபரும், உ்தை �ம்மன்பிே, அது -
ரலிை ர்தனய்தரர், டிரான் அே்ஸ, 
க�விநது குமாரதுங�, ஏ.எல.எம். 
அ்தாவுலோ உளளிட்ட 16 யபயர 
பாராளுமன்்றத்தில இவவாறு சுைா-
தீனமா� கசைற்ப்டவுள்ள்தா� அந்த 
வட்டாரங�ள க்தரிவித்்தன.  

அய்தயவ்்ள, அரசாங�த்தின் 
கசைற்பாடு�ளுக்க�திரா� ஆரம்-
பிக்�பபடடுள்ள அரசிைல கசைற்-
பாடு�்்ள க்தா்டர்சசிைா� முன் -
கனடுத்துச கசலவ்தற்கு அவர்�ள 
தீர்மானித்துள்ளனர்.  

விமல வீரவன்ச மற்றும் 
உ்தை �ம்மன்பிே ஆகியைார் 

முஸ்லிம் மீடியா ப�ாரத்தின் 
வருடாந்த மாநாடு

ஸ்ரீேங�ா மு்ஸலிம் மீடிைா யபாரத் -
தின் இருபத்்்தந்தாவது வரு்டாந்த 
மாொடு எதிர்வரும் 12ஆம் தி�தி 
சனிக்கிழ்ம க�ாழும்பு அல− 
-ஹி்தாைா ம�ா வித்திைாேை பஹார் -
தீன் ய�டயபார் கூ்டத்தில �ா்ே 9 
மணிக்கு ெ்்டகப்றவுள்ளது.

இரு அமர்வு�்ளா� ெ்்டகபறும் 
இந்த மாொடடில, மு்தல அமர்வில 
பிர்தம அதிதிைா� ஊ்ட� அ்மசசர் 
்டே்ஸ அழ�பகபரும �ேநது க�ாள-
்ளவுள்ளார்.

ஸ்ரீேங�ா மு்ஸலிம் மீடிைா யபாரத் -
தின் ்த்ேவர் என்.எம்.அமீன்  
்த்ே்மயில ெ்்டகபறும் இந்த 
மாொடடில, இநதிை யோக்சபா 
பாராளுமன்்ற உறுபபினர் ெவா்ஸ 
�னி க�ௌரவ அதிதிைா�க் �ேநது 

சி்றபபிபபய்தாடு, �ோநிதி எம்.சி. 
ர்ஸமின், 'மு்ஸலிம்�ளும் ஊ்ட� 
எதிர்�ாேமும்' என்்ற ்த்ேபபில 
சி்றபபு்ரைாற்றுவார்.

இரண்டாவது அமர்வில வரு்டாந-
்தப கபாதுக்கூட்டம் ெ்்டகபறும். 
புதிை உத்தியைா�த்்தர்�ள க்தரிவும் 
மற்றும் ைாபபுத்திருத்்தம் பற்றியும் 
இ்தன்யபாது அறிவிக்�பபடும்.

சு�ா்தார வழிமு்்ற�்்ள முழு்ம-
ைா�ப யபணி இம்மாொடு ெ்டாத்்தப-
ப்டவிருபப்தால அங�த்்தவர்�ளுக்கு 
மடடுபபடுத்்தபபட்ட அ்ளவில 
இம்மாொடு ெ்்டகப்றவிருபப்தா� 
யபாரத்தின் கசைோ்ளர் என்.ஏ.எம்.
ஸாதிக் சிஹான் க்தரிவித்்தார்.

ச�ே அங�த்்தவர்�ளுக்-
கும் மாொடு சம்பந்தமா�

16 எம்.பிக்கள் �ாராளுமன்்றத்தில்   
சுயாதீனமா்க செயற�ட தீரமானம்  ஊடக அனமச்்சர் டலஸ் அழகப்த்பரும பிரதம அதிதி

்தமிழர பிரச்சினனனய தீரககும் 
ெகதி TULFககு மட்டுபம உள்்ளது

்தமிழ் மக்�ளு்்டை இனபபிரச-
சி்ன்ை தீர்க்� கூடிை ்தகுதி ்தத்து-
வம் எலோம் உள்ள ஒயர ஒரு �டசி 
்தமிழர் விடு்த்ே கூட்டணி மாத்-
திரம்்தான் யவறு எந்த �டசிைாலும் 
முடிைாது என ்தமிழர் விடு்த்ேக் 
கூட்டணி �டசியின்  கசைோ்ளர் 
ொை�ம் வீ. ஆனந்தசங�ரி க்தரிவித்-
்தார்.

மட்டக்�்ளபபு �லேடியிலுள்ள 
விடுதி ஒன்றில இ்டம்கபற்்ற ஊ்ட -
�விைோ்ளர் சநதிபபில அவர் 
இவவாறு க்தரிவித்்தார்.

இந்த ொடடியே வாழு-
கின்்ற ்தமிழ் மக்�ள 
ொளுக்கு ொள யவறு 
யவறு பிரசசி்ன�்்ள 
எதிர்யொக்கி கசலலுகின் -
்றனயர ்தவிர உண்மயில 
ொடடியே எந்த பிரசசி்ன 
இருநது அ்தற்கு என்ன 
தீர்வு �ாண ஆரம்பித் -
ய்தாயமா அ்்த எலோம் 
படிபபடிைா� ம்றநது இபப புது புது 
பிரசசி்ன�ள வநது க�ாணடிருக்-
கின்்றன.

ஆரம்பத்தில இனபபிரச-
சி்ன �ாணபபட்டயபாது 
எங�ளு்்டை அத்்த்ன 
பிரசசி்ன�்்ள உள்ள -
்டக்கிை்தா� இருந்தது. 
ஆனால இன்று ஒவகவாரு 
�டசி ஆரம்பித்து வரு -
கின்்றது. இ்தனால உண-
்மைான ்தமிழ் மக்�ளின் 
பிரசசி்ன வழுவிழநது 

யபாகின்்றது இ்த்ன எவரும் உணர் -
வ்தா� இல்ே. எங�ளுக்கு 
முக்கிைமான பிரசசி்ன

தகுதி, அனு்பவம உள்ள ஒநர ஒரு கட்சி எமநத − ்சஙகரி   

200 சம.பவா அவெர மின்ச்காள்வனவு  
பமறச்காள்்ள மின்ொர ென� ப்காரிகன்க  

200 கம�ாயவாட மின்-
சாரத்்்த வி்ேமனு 
ய�ாராமல அவசரமா� 
க�ாளவனவு கசயயு-
மாறு கபாதுபபைன்பா -
டு�ள ஆ்ணக்குழுவி-
்டம் இேங்� மின்சார 
ச்ப ய�ாரிக்்� விடுத்-
துள்ள்தா� க்தரிவிக்�பபடு -
கின்்றது.  

இேங்� மின்சார ச்பயின் 
்த்ேவரின் எதிர்பபுக்கு மத்தியில 
கபாது மு�ா்மைா்ளர் இந்த �டி -
்தத்்்த கபாதுப பைன்பாடு�ள 
ஆ்ணக்குழுவி்டம் சமர்பபித்துள-
்ள்தா� இேங்� மின்சார ச்ப வட -
்டாரங�ள க்தரிவிக்கின்்றன.  

�்டந்த வாரம் இந்த 
ய�ாரிக்்� விடுக்�பபட-

்ட்தா� கூ்றபபடுகி்றது.
இரணடு வரு்ட �ாேத்-
திற்கு ்தனிைார் டீசல 
மின் உற்பத்தி நி்ேைங-
�ளில இருநது அவசர 

மின்சாரம் க�ாளவனவு 
கசயை அனுமதி ய�ாரப-

படடுள்ளது. இந்த அவசரக் 
க�ாளவனவு�ளுக்கு உ்டன்பாடு ஏற் -
பட்ட பின்னரும் அந்த ்தனிைார் மின் 
உற்பத்தி நி்ேைங�ளில இருநது 
மின்சாரம் க�ாளவனவு கசயைப-
ப்டாவிட்டாலும், ஒபபந்த �ாேத்-
திற்குள உரிை ஒபபந்தத் 
க்தா்�்ை மின்சார ச்ப 

புதிய சீசமநது ச்தாழிறொனைனய ஜனாதி�தி இன்று தி்றநது னவப�ார 

ஹம்பாநய்தாட்்டகுறூப நிருபர்
 
இரணடு வரு்ட�ாேத்திற்கு முன்னர் 

ஹம்பாநய்தாட்்ட மா�ம்புர மிரிஜஜ-
வி்ே ்�த்க்தாழில வேைத்தில மா�ம்-

புர ேஙவா ்�த்க்தாழில ெ�ரத்தில 
இேங்� ஏற்றுமதி ச்பயின் அனும -
தியு்டன் ேஙவா சன்்ஸ்தா ய�ாபயரஸன் 
்தனிைார் நிறுவனத்தினால நிர்மாணிக்-
�பபட்ட இேங்�யின் மி�ப கபரிை 

சீகமநது உற்பத்தி க்தாழிற்சா்ே இன்று 
07 ஜனாதிபதி ய�ாட்டாபை ராஜபக் ஷ, 
பிர்தமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷ ஆகியைா-
ரினால உத்தியைா�பூர்வமா� தி்றநது 
்வக்�பப்டவுள்ளது. 

இவர்�ளு்டன் அ்மசசர்�ள, இரா -
ஜாங� அ்மசசர்�ள, பாராளுமன்்ற 
உறுபபினர்�ள மற்றும் அதி�ாரி�ளு்டன் 
யமலும் பேரும் இந்தநி�ழ்வில �ேநது 
சி்றபபிக்�வுள்ளனர்.  இந்த 
சீகமநது க்தாழிற்சா்ேயின்

-சீதமந்து தட்டுப்்பாட்டுககு 
வினரவில் தீர்வு

ப�ாககுவரத்து விதி்கன்ள மீறினால்  
அ�ரா்த �ட்டியல் வீட்டுககு வரும்   

யபாக்குவரத்து விதி 
�்்ள மீறுபவர்�ளின்  அப -
ரா்தப படடிை்ே வீடு -
�ளுக்கு அனுபபும் திட-
்டகமான்்்ற வி்ரவில 
ஆரம்பிக்குமாறு கபாது 
மக்�ள பாது�ாபபு 
அ்மசசர் ரிைர் அடமிரல 
�ோநிதி சரத் வீரயச�ர 
கபாலிஸாருக்கு பணிப-
பு்ர விடுத்துள்ளார்.  

க�ாழும்பு ெ�ர �ண�ா-
ணிபபிற்�ான சீசீரீவி �ண�ாணிப -
புப பிரி்வ அ்மசசர் அண்ம-
யில பார்்வயிட்டார்.  

ஜனாதிபதி ய�ாட்டாபை ராஜ-
பக் ஷ பாது�ாபபுச கசைோ்ளரா� 

இருந்தயபாது 2010ஆம் 
ஆணடு இந்தப பிரிவு               
்ஸ்தாபிக்�பபட்டது.  

இந்த பிரிவின் 
முக்கிை �ருபகபாருள 
மக்�ள மற்றும் கசாத்-
துக்�ளின் பாது�ாபப்தா-
கும்.  

யமலும், இந்த �ண�ா-
ணிபபு பிரிவின் மூேம் 
யபாக்குவரத்து �ண�ா-
ணிபபு யமற்க�ாளவ -

்தாகும். யபாக்குவரத்து விதி�்்ள 
மீறுபவர்�ளுக்கு எதிரா� எடுக்�ப-
படும் ெ்டவடிக்்��ள மந்த�தியில 
இருபப்தா�வும், இ்த்ன 
்தவிர்க்� யமாட்டார் 

தடஙகு காய்ச்்சலினால் 

சாவ�சயசரி 
வியச்ட நிருபர்  

மீ ச ா ் ே 
வ்டக்கு க�ாடி-
�ாமம் பகுதி-
்ைச யசர்ந்த 
ஒரு வைதும் 
மூன்று மா்தங-
�ளும் நிரம்-
பிை ஆண குழந்்த ஒன்று க்டஙகுக்    
�ாயசசல �ாரணமா� சனிக்கிழ்ம 
இரவு உயிரிழநதுள்ளது. சனிக்கி-
ழ்ம பிற்ப�ல சாவ�சயசரி ஆ்தார 
்வத்திைசா்ேயில யசர்பபிக்-
�பபடடு யமேதி� சிகிச்சக்�ா� 
ைாழ் யபா்தனா ்வத்திைசா்ேக்கு 
அனுபபி ்வக்�பபட்ட மீசா்ே 
வ்டக்்�ச யசர்ந்த வா.லிபிஷன் என்்ற 
குழந்்தயை  இவவாறு சிகிச்ச பே-
னின்றி உயிரிழநதுள்ளது.     

இரததினபுரியில்  

இருவர் ்பலி  
இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர் 

இரத்தினபுரி படடுக�்தர பிரய்தசத் 
தில யெற்று (6) இ்டம் கபற்்ற கோறி 
முசசக்�ரவணடி விபத்தில இருவர் 
பலிைாகியுள்ளனர்.  

யெற்று �ா்ே இ்டம் கபற்்ற இவ -
விபத்தில ம�ர�ம பிரய்த-
சத்்்த யசர்ந்த

மீொனையில் ஒரு வயது
குழநன்த மரணம்  

சைாறி − ஆட்படா பநருககு   
பநர பமாதி வி�த்து; 
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பாடசாலைகள் ஆரமபமாகும வேலையில் 
ககாவிட் பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல்கள்

பாடசாலைகள் நீணட விடுமுலைக்குப் 
பின்னர் கல்வி நடவடிக்லககளுக்-
காக இனறு மீணடும் ஆரம்பமாகின-

ை்ன. எனைாலும் 2020 ஆம் ஆணடுக்கு முன்ன -
லரப் பபானறு பாடசாலைக் கல்வி நடவடிக்லககலை 
ஆரம்பிக்கக் கூடிய சூழல் இனனும் நாட்டில் உருவா-
கவில்லை. அதற்கு ககாவிட் 19 கதாற்று பரவுதல் 
அச்சுறுததல் கதாடர்ந்தும் நீடிததுக் ககாணடிருப்பபத 
பிரதா்ன காரணமாகும். 

 2020 மார்ச் மாத நடுப்பகுதி முதல் ககாவிட் 
19 கதாற்று இந்நாட்டில் பதிவாகத கதாடங்கிய -
தால் கடந்த 2020 ஆம், 2021 ஆம் ஆணடுகளில் 
பாடசாலைகள் பை மாதங்கள் மூடப்பட்டிருந்த்ன. 
ஆ்னாலும் மாணவர்களில் கல்வி நடவடிக்லக பாதிக்-
கப்படுவலதத தவிர்க்கும் வலகயில் இலணய தைம் 
உள்ளிட்ட மாற்று வழிமுலைகலைப் பயனபடுததி 
கற்பிததல் நடவடிக்லககள் முனக்னடுக்கப்பட்ட்ன. 
எனினும் 2021 இறுதிப் பகுதி முதல் இதகதாற்று 
கட்டுப்பாட்டுக்கா்ன வழிமுலைகலைப் பினபற்றிய-
படி கற்ைல் நடவடிக்லககளுக்காக பாடசாலைகள் 
மீணடும் திைக்கப்பட்ட்ன. 

 அந்த வலகயில் கல்விப் கபாதுததராதர உயர் -
தரப் பரீட்லச ஆரம்பமா்னதும் பாடசாலைகளுக்கு 
விடுமுலை வழங்கப்பட்டது. அவ்விடுமுலை நிலை-
வுற்று கல்வி நடவடிக்லககளுக்காக இனறு முதல் 
பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுகினை்ன. இந்தச் 
சூழலில் பாடசாலைகள் பினபற்ை பவணடிய ஒழுங்கு -
கள் அடங்கிய அறிவுறுததல் வழிகாட்டல்கலை கல்வி 
அலமச்சு கவளியிட்டுள்ைது. 

 ககாவிட் 19 கதாற்று பரவுதல் அச்சுறுததலை 
தவிர்ததுக் ககாள்வலதயும், கட்டுப்படுததிக் ககாள்வ-
லதயும் பநாக்காகக் ககாணடதாக இவ்வறிவுறுததல் 
அலமந்திருக்கினைது. இவ்வறிவுறுததலினபடி, ஒரு 
வகுப்பில் மாணவர்களின எணணிக்லக 20 அல்ைது 
அதற்கு குலைவாக இருந்தால் அவர்களுக்கு வழலம 
பபானறு தி்னமும் வகுப்புகலை நடாதத அனுமதி 
வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

 அபதபநரம் வகுப்கபானறில் மாணவர்களின எண-
ணிக்லக 21 முதல் 40 இற்கு உட்பட்டதாக இருந் -
தால் அந்த வகுப்லப இரணடாகப் பிரிந்து வாரம் 
ஒரு வகுப்பு எனைபடி நடததுவதற்கும் ஒரு வகுப்பில் 
40இற்கும் பமற்பட்ட எணணிக்லகயில் மாணவர்கள் 
காணப்பட்டால் அவ்வகுப்பு மாணவர்கலை சமமாக 
மூனறு பிரிவுகைாகப் பிரிதது வகுப்புக்கள் நடாததப்-
படவும் அறிவுறுததப்பட்டுள்ை்ன. 

 அபதபவலை பாடசாலைக்கு அலழக்கப்படாத 
மாணவர்களுக்கு மாற்று கற்ைல் முலைகலைப் 
பயனபடுததி கதாடர்புலடய பாடங்கலை முழுலம -
யாக கற்பிதது நிலைவு கசயவதற்கா்ன அறிவுறுத-
தலை வழங்கவும் கல்வி அலமச்சு தவைவில்லை. 
அதபதாடு கல்வி மற்றும் கல்வி சாரா ஊழியர்கள் 
வழலம பபானறு கடலமக்கு சமுகமளிக்குமாறும் 
அறிவுறுததப்பட்டுள்ை்னர். 

 நாட்டில் இதகதாற்று பரவுதல் அச்சுறுததல் நிைவு-
வதன காரணமாகபவ கல்வி அலமச்சு இவ்வாைா்ன 
வழிகாட்டல் அறிவறுததல்கலை வழங்கி இருக்கின-
ைது. இது கபரிதும் வரபவற்கப்பட பவணடிய ஏற்-
பாடாகபவ கபற்பைாரும் கருதுகினை்னர். ஏக்னனில் 
இதகதாற்று அச்சுறுததலில் இருந்து மாணவர் -
கள் உள்ளிட்ட எல்ைா மக்களும் பாதுகாக்கப்பட 
பவணடும். அதன ஊடாக இதகதாற்றின பரவுதலை 
கட்டுப்பாட்டில் லவததுக் ககாள்ைக் கூடியதாக இருக்-
கும். 

 அபதபவலை மாணவர்களின கல்வி நடவடிக்லக-
கள் வீழ்ச்சியலடயபவா பாதிக்கப்படபவா இடமளிக்-
கவும் முடியாது. அத்னால் இதகதாற்று கட்டுப்பாட்டு 
அறிவுறுததலின கீழ் பாடசாலைக்கு அலழக்கப்படாத 
மாணவர்களுக்கும் மாற்று கற்ைல் வழிமுலைகளின 
ஊடாக சம்பந்தப்பட்ட பாடங்கலைக் கற்பிதது பூர்ததி 
கசயயவும் ஏற்பாடு கசயயப்பட்டுள்ைது. 

 இந்த ஏற்பாட்டின ஊடாக பாடசாலைக்கு அலழக்-
கப்படும் மாணவர்களுக்கும் அலழக்கப்படாத மாண -
வர்களுக்கும் இலடயில் கல்வி கற்ைலில் இலடகவளி 
ஏற்படுவலதப் கபரிதும் தவிர்ததுக் ககாள்ை எதிர் -
பார்க்கப்பட்டுள்ைது. அபதபநரம் இவ்பவற்பாட்டின 
பய்னாக பாடசாலைக்கு அலழக்கப்படும் மாணவர் -
களும் அலழக்கப்படாத மாணவர்களும் சமகல்வி 
வாயப்லபப் கபற்றுக் ககாள்வபதாடு, மாணவர்கள் 
மததியில் கற்ைல் கதாடர்பில் ஏற்ைததாழ்வு பதானை-
வும் வழியிருக்காது. 

 இதகதாற்று பரவுதல் அச்சுறுததலைத தவிர்க் -
கும் வலகயில் இவ்பவற்பாடு முனக்னடுக்கப்பட்-
டுள்ை பபாதிலும் அதன ஊடாகவும் உரிய கல்-
விலயப் கபற்றுக் ககாள்வதில் மாணவர்களும் 
உச்சபட்ச கவ்னம் கசலுததத தவைக் கூடாது. தற் -
பபாலதய சூழலில் தம் பிள்லைகள் கல்வி நடவடிக் -
லககளில் அக்கலைபயாடும் சிரதலதபயாடும் ஈடு-
படுவது கதாடர்பில் கபற்பைாரும் கவ்னம் கசலுதத 
பவணடும். அப்பபாதுதான ககாவிட் 19 கதாற்று 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்லககளுக்கு மததியிலும் எமது 
மாணவர்களின கல்வி நடவடிக்லககள் பின்னலட-
வுக்கும் பாதிப்புகளுக்கும் உள்ைாகாத வலகயில் 
முனக்னடுக்கப்படுவலத உறுதிப்படுததிக் ககாள்ைக் 
கூடியதாக இருக்கும். அது நாட்டின பமம்பாட்டுக்கும் 
எதிர்காை சந்ததியி்னரின முனப்னற்ைததிற்கும் அளிக் -
கப்படும் பாரிய பங்களிப்பாக அலமயும்.  
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தபால் கபட்டி இைக்கம் : 834
கதாலைபபசி இைக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபக்ஸ் : 2429270, 2429329,  விைம்பர முகாலமயாைர் : 2429321

உறவினராக இருந்து ஏத�ா ஒரு காரணம் கூறிப் பிரிந்து 
செனறவரகள், அந்�க் காரணம் ச�ாருந்�ாது எனறு 
உணரும் த�ாது மீண்டும் உறவு சகாள்்ள வருவாரகள்.

தமராகிக் தற்றுைந்தார் சுற்ைம் அமராலமக்
காரணம் இனறி வரும்

குறள் தரும் சிநதனை

தாதியர், சுகாதார பராமரிப்பு கல்விககான   
நிறுவனம் அமமப்பதற்கு நடவடிகமக  
தேெத்தின சுகா�ார த்துறற ொரந்� 

�ாதியர மற்றும் சுகா�ார ஊழி -
யரகளுக்கு உள்்ாட்டு,சவ -

ளி்ாட்டு தவறைவாய்ப்புகற்ளப் 
ச�ற்றுக் சகாடுப்��ற்கான த்ாக்கில் 
திறனகள் அபிவிருத்தி,ச�ாழிற்கல்வி, 
ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்�ாக்க இராஜாஙக 
அறமச்சினால் புதி�ாக �ாதியர மற்றும் 
சுகா�ார �ராமரிப்புக் கல்வி நிறுவ -
னசமானறு (Institute of Nursing and 
Health Care Studies ) அறமக்கப்�ட -
வுள்்ளது.   

 இந்� புதிய நிறுவனம் ச�ாடரபில் 
கட்டுப்�ாட்டுச் ெற� மற்றும் ஆதைா -
ெறனச் ெற� உறுப்பினரகளுக்கான 
நியமனக் கடி�ம் வழஙகும் நிகழ்வு 
திறனகள் அபிவிருத்தி,ச�ாழிற் கல்வி 

ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்�ாக்க இராஜாஙக 
அறமச்ெர றவத்திய நிபுணர சீ�ா அரம் -
த�ச�ாை �றைறமயில் அண்றமயில் 

்றடச�ற்றது.    இராஜாஙக அறமச் -
சின கீழ் இயஙகும் த�சிய �யிலு்ர 
மற்றும் ச�ாழிற்�யிற்சி அதிகாரெற� -
யின (NAITA) தமற்�ாரறவயில் புதிய 
நிறுவனம் செயற்�டவுள்்ளது.இந்� 
நிறுவனத்துக்கான புதிய �யிற்சி வ்ளா -
கத்ற� மாைத�   

 �குதியில் அறமக்கத் திட்டமிடப் -
�ட்டுள்்ளது. தமலும் ்ாட்டிலுள்்ள 
�னியார றவத்தியொறைகளுடன 
இறணந்து �யிற்சிச்றியின இறுதியில் 
ச�ாழில்ொர �யிற்சி ச�ற்றுக் சகாடுக்க -
வும் திட்டமிடப்�ட்டுள்்ளது.   

 சவளி்ாடுகளில் காணப்�டும் 
�ாதியர தெறவ ச�ாழில்வாய்ப்புக -
ளுக்குப் ச�ாருத்�மான �ாடச்றி -
கற்ள ஆரம்பித்து �ல்வறகயிைான 

பிரிவுகற்ள உள்்ளடக்கிய நிபுணத்துவ -
மிக்க �ணியா்ளரகற்ள சவளி்ாட்டு 
ச�ாழில்வாய்ப்புகளுக்கு அனுப்� 

மு டி கின ற து . 
ெரவத�ெ �ரம் 
சகாண்ட �ாதியர 
தெறவயின MVQ6 
டிப்த்ளாமா ொன -
றி�ழ் இந்� புதிய 
நி று வ ன த் � ா ல் 
வ ழ ங க ப் � ட வு ள் -
்ளது.   

 இந்� புதிய 
நிறுவனத்தின கட் -
டுப்�ாட்டுச் ெற� 
மற்றும் ஆதைாெ-
றனச் ெற�யின 
அடுத்� செயற்�ா -
டுகள் ெம்�ந்�மாக 

இராஜாஙக அறமச்ெர  சடாக்டர சீ�ா 
அரம்த�ச�ாை நீண்ட கைந்துறரயாடல் 
தமற்சகாண்டார. விதேட றவத்திய நிபு -

ணரக்ளான உ�ா லி �ாணகை, ஹிரான 
அமரதெகர, �வன� கமதக, த�ராசிரியர 
இந்திக கருணாதிைக உள்ளிட்ட குழுவி -
னரும் இக்கைந்துறரயாடலில் கைந்து 
சகாண்டனர.   

 இற்ளஞர, யுவதிகளுக்கான �ரம் 
வாய்ந்� �ல்துறற ச�ாழிற்�யிற்சிகற்ள 
வழஙகி திறனமிகு �ணியா்ளரகற்ள 
உருவாக்கும் த்ாக்கில் இராஜாஙக 
அறமச்ெர  சடாக்டர சீ�ா அரம்த�ச�ா -
ைவின வ ழிகாட்டலில் �ல்தவறு திட் -
டஙகற்ள திறனகள் அபிவிருத்தி,ச�ா -
ழிறகல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி, புத்�ாக்க 
இராஜாஙக அறமச்சு தமற்சகாண்டுள் -
்ளது.   

நாட்டுப் பிரமைகமை உகமரனிலிருந்து
மீட்பதில் இந்தியாவின் தீவிர கரிசமன

13,300 இற்கு பமற்பட்படார் இதுவலர 
பாதுகாப்பாக விமா்னங்கள் மூைம் மீட்பு

பிரதமர் நபரந்திர பமாடியின அரசுக்கு 
உைககங்கும் வாழும் இந்திய மக்கள் பாராட்டு

உக்லரனின சுமி நகரில் தவிதது 
வரும் இந்திய மாணவர்கலை 
மீட்பதற்கு தற்காலிக பபார் 

நிறுததம் அல்ைது சிைப்பு ஏற்பாடு கசயது 
ககாடுக்க பவணடும் எனறு ரஷயா, 
உக்லரன நாடுகளிடம் இந்தியா வலியுறுததி 
வருகிைது. உக்லரன_ ரஷயா யுததம் தீவி-
ரமாக நலடகபற்று வருகிைது. உக்லரன 
யுததததில் அகப்பட்ட இந்தியப் பிரலஜகலை 
பாதுகாப்பாக மீட்கும் நடவடிக்லககயில் 
இந்தியா கதாடர்ச்சியாக ஈடுபட்டுள்ைது.

  உக்லரனின மரியுபபால், பவால்ப்னா-
வாகா நகரங்களில் ரஷயா பநற்றுமுனதி்னம் 
தற்காலிக பபார்நிறுதததலத அறிவிததது. 
இலதயடுதது கபாதுமக்கள் பாதுகாப்பா்ன 
இடததுக்குச் கசனை்னர். இருப்பினும் இந்த 
இருநகரங்களில் மட்டுபம இந்த நலடமுலை 
அமுலில் இருந்ததால் பிை நகரங்களில் உள்-
ைவர்கள் பாதுகாப்பாக தப்பிக் ககாள்ை முடி -
யாமல் தவிதத்னர். பமலும் கதாடர் தாக்குத-
ைால் இந்த தற்காலிக பபார்நிறுததம் எந்த 

வலகயிலும் கபாதுமக்கலை பாதுகாப்பாக 
கவளிபயற்ை உதவாது எ்ன உக்லரன அரசு 
கூறி இருந்தது. பமலும் ரஷயாவின இந்த 
நடவடிக்லக இந்தியர்களுக்கும் கபரியைவில் 
உதவவில்லை. 

  இந்தியாவி்னால்  'ஒபபரஷன கங்கா' 
நடவடிக்லக மூைம் விமா்னங்களில் மாண-
வர்கள் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு வருகினை-
்னர். இந்திய மக்கலை மீட்பதில் அரசாங்கம் 
பமற்ககாள்ளும் முயற்சிகலை உைககங்கும் 
வாழ்கினை இந்தியர்கள் பாராட்டியுள்ை்னர். 
பிரதமர் நபரந்திர பமாடியின அரசு இந்த விட-
யததில் தனியா்ன கரிசல்னயுடன கசயற்படு-
வதாக இந்திய மக்கள் நனறி கதரிவிததுள்ை-
்னர். கபரும்பாைா்னா நகரங்களில் இருந்து 
இந்திய மாணவர்கள் மீட்கப்பட்டு விட்ட்னர். 
சுமியில் நிைவும் பதற்ைததால் மாணவர்கலை 
மீட்பதில் அங்கு மாததிரம் சிரமம் ஏற்பட்டுள்-
ைது. இந்நிலையில் சுமியில் உள்ை மாணவர்-
கலை மீட்பதில் இந்திய மததிய அரசு அதிக 
கவ்னம் கசலுததி வருவதாகவும், இதுகதா-

டர்பாக ரஷயா, உக்லரன நாடுகளிடம் பபசி-
யுள்ைதாகவும் இந்திய கவளியுைவுததுலை 
அலமச்சகததின கசயதி கதாடர்பாைர் அரிந்-
தம் பாக்சி கூறியுள்ைார். 

 "உக்லரனில் சுமி மற்றும் பிபசாச்சில்னத 
தவிர பிை இடங்களில் அதிகைவில் இந்தி-
யர்கள் இல்லை. கார்கிவ் நகரில் இருந்து 
அல்னவரும் கவளிபயறி விட்ட்னர். 24 மணி-
பநரததில் 15 விமா்னங்களில் 2900 பபர் 
மீட்கப்பட்டுள்ை்னர். கமாததம் 63 விமா்னங்-
களில் 13,300 பபர் தாயகம் திரும்பியுள்ை-
்னர். அடுதத 24 மணிபநரததில் 13 விமா-
்னங்களில் மீட்பு பணிக்கா்ன திட்டம் உள்ைது" 
எனறு பநற்றுமுனதி்னம் அவர் கதரிவிததார். 

 "மாணவர்கலை மீட்பதற்கு சிைந்த வழி 
எனபது பபார் நிறுததம்தான. இதுகதாடர்-
பாக ரஷயா, உக்லரன நாடுகளிடம் பபசியுள்-
பைாம். தற்காலிக பபார் நிறுததம் அல்ைது 
மாணவர்கலை மீட்பதற்கா்ன சிைப்பு 
ஏற்பாடு கசயது ககாடுக்க வலியுறுததி வரு-
கிபைாம். சுமியில் உள்ை மாணவர்கலை 
கிழக்கு, பமற்கு எல்லை வழியாக மீட்க 
முடியும். தற்பபாலதய சூழலில் பபாக்குவ -
ரதது வசதிலய கருததில் ககாள்ை பவணடி-
யது அவசியமாகிைது. சுமியில் உள்ை நல்ை 

விஷயம் என்னகவன-
ைால், மாணவர்கள் 
அதிக கவ்னததுடன 
உள்ை்னர். ஒபர இடத-
தில் ஒனைாக உள்ை-
்னர். இது மீட்பு நடவடிக்-
லகக்கு எளிலமயாக 
இருக்கும். கமாததம் 
700 பபர் அங்கு 
இருக்கைாம். பபார்க் 
கைததில் மீட்பு குழு-
வி்னர் தயாராக உள்-
ை்னர்" எனறு அவர் 
பமலும் கதரிவிததார். 

உ க் ல ர னு க் க ா ்ன 
இந்தியத தூதர் பார்ததா சதபதியும் த்னது 
டுவிட்டர் பதிவில், "சுமியில் உள்ை மாண-
வர்கலை பாதுகாப்பாக கவளிபயற்றுவலத 
உறுதி கசயவதற்கா்ன முயற்சிகளில் அர-
சாங்கம் ஈடுபட்டுள்ைது. இதில் இருந்து 
அரசு பினவாங்காது" எ்னக் கூறியுள்ைார். 

 இதற்கிலடபய பிரதமர் நபரந்திர 
பமாடியும், உக்லரனில் உள்ை இந்தியர் -
கலை மீட்பது கதாடர்பாக உயர்மட்ட குழு 
கூட்டதலத அடிக்கடி கூட்டி ஆபைாசல்ன 
நடததி வருகிைார். உக்லரனில் இருந்து 
அணலட நாடுகள் வழியாக இந்தியர்கலை 

மீட்க 4 மததிய அலமச்சர்கள் அங்கு அனுப் -
பப்பட்டு உள்ைலம குறிப்பிடததக்கது.  
ரஷய_ உக்லரன யுதததலதப் கபாறுதத -
வலர தங்கைது நாட்டுப் பிரலஜகலை மீட் -
பதில் இந்தியாலவப் பபானறு பவறு எந்த -
கவாரு நாடுபம இவ்வாறு அதிக அக்கலை 
பமற்ககாள்ைவில்லைகய்ன உைக நாடுக -
ளிலுள்ை இந்திய மக்கள் கபருமிதம் கதரி -
விததுள்ை்னர்.  

இபதபவலை இந்திய குடிமக்கலை 
பாதுகாப்பாக கவளிபயற்ை பதலவயா்ன 
அல்னதது நடவடிக்லககலையும் பமற் -
ககாள்ை ரஷய இராணுவம் தயாராக இருப் -
பதாகத கதரிவிததுள்ைது. பமலும் ரஷயா -
வில் இருந்து த்னது கசாந்த இராணுவ 
விமா்னங்கள் அல்ைது இந்திய விமா்னங் -

கள் மூைம் அவர்கலை இந்தியாவிற்கு 
அனுப்பி லவக்க தயாராக உள்ைதாகவும் 
ரஷயா கதரிவிததுள்ைது. உக்லரன விவ -
காரம் குறிதது ரஷய ஜ்னாதிபதி புட்டினுடன 
பிரதமர் பமாடி கதாலைபபசி மூைம் பபசி -
யுள்ைலம குறிப்பிடததக்கது. 

அப்பபாது கார்கிவ் நகரில் உள்ை இந்திய 
மாணவர்கலை கவளிபயை அனுமதிக்க 
பவணடும் எனறும், இந்தியர்கள் பததிரமாக 
தாயகம் திரும்ப உதவ பவணடும் எனறும் 
பிரதமர் பமாடி பகட்டிருந்தாகரனபது குறிப் -
பிடததக்கது. 
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எம்.எஸ்.எம்.முனதஸிர்...
(பாணந்துலை மததிய குறூப் நிருபர்) 

யால்ன மற்றும் ஏல்னய விைங்-
குகளின தாக்கதிலிருந்து மனி-

தர்கலையும், பயிர்கலையும் எவ்வாறு பாது-
காததல், பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இழப்பீடுகலை 
எவ்வாறு கபற்றுக் ககாள்ளுதல் பபானை்ன 
கதாடர்பாக கல்முல்ன பிரபதச கசயைக 
கிராம உததிபயாகததர்களுக்கா்ன கசயை-
மர்வு  கிராம நிர்வாக உததிபயாகததர்  யூ.எல்.
பதியுததீன தலைலமயில் பிரபதச கசயைக  
மணடபததில் அணலமயில் நலடகபற்ைது.

 பிரபதச கசயைக அ்னர்தத நிவாரண 
பசலவகள் அபிவிருததி உததிபயாகத-
தர் அப்துல் ைாசிக் அஹமட் நபாயிஸ் 
ஒருங்கிலணப்பில் நலடகபற்ை இந்நி-
கழ்வு  அம்பாலை மாவட்ட வ்னஜீவராசிகள் 
திலணக்கைததி்னால் ஏற்பாடு கசயயப்பட்டி-
ருந்தது. இதில் அம்பாலை மாவட்ட வ்னஜீவ-
ராசிகள் திலணக்கை வைததாப்பிட்டி காரியா-
ைய நிலைய கபாறுப்பதிகாரி ரி.கஜகதீஸன 
கைந்து ககாணடு கருததுகள் கதரிவிததார்.  

அவர் கருததுத கதரிவிக்லகயில் "காட்டு 
யால்னகள் எமது நாட்டின கசாதது ஆகும். 
அதன மூைம் எமது நாட்டுக்கு அந்நிய 
கசைாவணி கிலடக்கினைது. இருந்தாலும் 
இவற்றின மூைம் வீடுகளுக்கு, சுற்று மதில்-
களுக்கு, கட்டடங்களுக்கு பசதம் ஏற்படுவது-

டன, மக்களுக்கு 
க ா ய ங் க ளு ம் 
ஏற்பட்டு மரணங்-
களும் நிகழ்கின-
ை்ன. அததுடன 
பயிர்ச் பசதங்க-
ளும் நிகழ்கின-
ை்ன.

  காயங்கள் 
ஏற்படும் பபாது 
அ த ற் கு ரி ய 
லவததிய அறிக்-
லகலய சமர்ப்-
பிதது நிதிலயப் 
கபற்றுக் ககாள்-

வதுடன, மரணங்கள் நிகழும் பபாது உரிய 
ஆவணங்கலை முழுலமயாக சமர்ப்பிதது 
ஜந்து இைட்சம் ரூபா இழப்பீடுகலையும் கபை 
முடியும்.ஆ்னால் பதசிய வ்ன சரணாையம், 
வ்ன பரிபாை்ன காடு, பதசிய வ்னப்பூங்கா 

பபானை பகுதிகளில் இடம்கபறும் மரணங்-
களுக்கு இழப்பீடுகள் வழங்கப்பட மாட்டாது.  
யால்னத தாக்கம் மற்றும் மரணங்கள் ஏற்ப-
டும் பபாது மற்றும் உங்கைது கிராம பசவகர் 
பிரிவுகளில் யால்னகள் இைந்து கிடந்தால் 
உட்னடியாக  உரிய அலுவைகததிற்கு அறி-
விக்க பவணடும்" எ்னக் குறிப்பிட்டார். 

 அததுடன மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக-
ளுக்கு யால்னகள் வருகினை நிலையில் 
அவற்லை விரட்ட சிக்்னல் கவடி, எறிகவ-
டிகலை எவ்வாறு பயனபடுததுவது எனை 
கசயனமுலைப் பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டது. 
இந்நிகழ்வில் விவசாய அபிவிருததி உததி-
பயாகததர்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அபிவி-
ருததி உததிபயாகததர்கள் எ்ன பைர் கைந்து 
ககாணடார்கள்.

      

விலங்குகளின் தாககத்திலிருந்து பாதுகாப்பு பபறுவது எவவாறு?

பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்- ...
(மருதமுல்ன தி்னகரன நிருபர்)-  
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18906) புல் இனத்திலேலே முதன்-
முதலில் லதான்றிே புல் இனம் எது?  

அறு்கம்புல்.   
18907) இது எவ்ாறான ல்ர்்க-

மைக் க்காண்டிருக்கும்?  
உறுதிோன ல்ர்்கமைக் க்காண்டி -

ருக்கும்  
18908) இது உறுதிோன ல்ர்்க-

மைக் க்காண்டிருப்பதால் புல்மே பிடித்-
திழுத்தால் என்ன நடக்கும்?  

லமல்்பாதி அறு்பட்டு புல் 
மட்டும் ம்கயில் ்ரும்.   

18909) ல் ருக்கு என்ன 
நடக்கும்?  

ல்ர் மட்டும் பூமியில் தஙகி 
மீண்டும் முமைக்கும்.   

18910) அறு்பட்டு மீண்டும் 
உடலன தமழத்து நிற்பதால் 
இதறகு ஏற்பட்ட க்பேர் என்ன?  

‘அறு்கம்புல்’   
18911) அறு்கம்புல்லிற-

குரிே மூலிம்கப க்பேர்்கள் 
என்ன?   மூதண்டம், தூர்ம ,் 
அறுகு, ்பதம், லம்காரி   

18912) அறு்கம்புல் எவ ா்றான மண்-
்ைத்தில் ் ைரும்?  

 எல்ோவித மண்்ைத்திலும் 
்ைரும்.  

18913) அறு்கம்புல் எப்படிப்பட்டதா்க 
இருக்கும்?  

 குறு்கோன நீண்ட இமே்கமை-
யும், லநராய் ்ைரும் தண்டு்கமையும் 
உமடேது.  

18914) இது எப்படி ்ைரும்? தன்-
னிச்மசைோய் ்ைரும்  

18915) இது எஙல்க ் ைரும்?  
 ் ேல் ் ரபபு்களிலும் க்ட்ட க்ளி்க-

ளிலும் ்ைரும்.   

18916) இது எதன் மூேம் இன 
விருத்தி கசைய்ேப்படுகிறது?  

 சைல்லில்ர் முடுச்சுக்்கள் மூேமும், 
விமத்களின் மூேமும் இன விருத்தி 
கசைய்ேப்படுகிறது.   

18917) முன்கனாரு ்காேத்தில் லத ர்்-
்கமையும், ரிஷி்கமையும் மி்கவும் துன்பு-
றுத்தி ் நத அரக்்கன் ோர்?  

அனோசுரன்
18918) இநத அரக்்கன் 

இவ ா்று துன்புறுத்திேலதாடு 
ல் று என்ன கசைய்தான்?  

ோ்கங்களுக்கும், நற்காரி-
ேங்களுக்கும் இமடயூறா்க 
இருநது ்நதான்.   

18919) அ்ன் எதிரி்கமை 
அறுகில் ர்விடாமல் தடுக்்க 
என்ன கசைய்தான்?  

்ாயிலிருநது அக்கினிமே 
உமிழ்நது கசைய்்ான்,.  

18920) ோரால் இ்மன 
ல்பாரிட்டு க்ல்ே முடிோமல் 
ல்பானது?  

இநதிரனால்   
18921) அ்மன ல்பாரிட்டு 

க்ல்ே முடிோததால் இநதிரன் என்ன 
கசைய்தான்?  

 ல்று ்ழியின்றி லத்ர்்கள் 
புமடசூழ ம்கோேம் கசைன்று விநாே-
்கப க்பருமானிடம் அனோசுரமன 
்தம் கசைய்து தங்கமைக் ்காக்்க 
ல்ண்டுகமன்று முமறயிட்டான்.   

18922) அ்ர்்கைது ல்ண்டு-
ல்காமை ஏறற விநாே்கபக்பருமான் 
என்ன கசைய்தார்?  

அனோசுரனுடன் ல்பாரிட்டு ்கமட -
சியில் அ்மன எடுத்து அப்படிலே 
விழுஙகிவிட்டார்.   

      ல்க. ஈஸ்ரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி மன்றத் தமே்ர்

இங்கேயும் அந்தச் சுவாமி 
உண்ணு்தற்கு இறைச்சி ககோண்-
டு்�ாம்க�ாருட்டு வநதிருக்-
கிைார். எஙகேள் குலசாமிறை 
விட்டுவிட்்ார். அந்தச் சுவாமி 
வசமாய்விட்்ார்' எனைான.  

உ்்ே கோ்ன "திண்்ண்ே! 
நீர் எனே கசய்தீர்? எனே 
ற�த்திைஙககோண்டீர்" எனறு 
்கேட்்ார்.  

திண்்ணோர் அவன முகேத்ற்தப் 
�ாோமல், �னறிறை கெருப்பி்ல 
வ்தக்கி; அதினுற்ை இனிை ்தறசகேறை 
அம்பிோ்ல கவவ்வைாகேக் கிழித்து 
அம்பி்ல ்கோத்து கெருப்பி்ல கோய்ச்சி, �்தமாகே கவந்தவு-
்்ே, சுறவ�ார்க்கும்�டி அறவகேறைத் ்தம்முற்ை வாயி்ல 
இட்டுப் �ல்லிோ்ல கமல்ல கமல்லப் �லமுறை அதுக்கிப் 
�ார்த்து, மிகே இனிைேவாகிை இறைச்சிகேகைல்லாவற்றையும் 
்்தக்கிறலயிோ்ல ற்தக்கேப்�ட்் கேல்றலயி்ல றவத்து, இனி-
ைேவல்லா்த இறைச்சிகேள் எல்லாவற்றையும் புைத்தி்ல உமிழ்ந-
்தார்.  

அற்தக் கேண்் ொ்ணன கோ்ன இருவரும், "இவர் மிகேப் 
ற�த்திைங ககோண்டிருக்கினைார். க�று்தற்கேரிை இறைச்சிறைக் 
கோய்ச்சிப் �ல்லிோல் அதுக்கி வீ்ணாகே உமிழுகினைார். மற்றை -
யிறைச்சிறைப் புைத்தி்ல எறிநது விடுகினைார். ்தாம் மிகேப் �சி-
யுற்ைோயிருநதும், ்தறே உண்கினைாரில்றல. எஙகேளுக்குத் 
்தருகினைாருமில்றல. இவர் க்தய்வப் ற�த்திைஙககோண்டுக்-
கினைார். இ்தறேத் தீர்க்கேத்்தக்கே வழி ஒனறையும் அறி்ைாம். 
்்தவோட்டிறையும் ொகேறேயும் அறைத்துக் ககோண்டுவநது 
இற்தத் தீர்க்கே்வண்டும். ்வட்ற்க்கோட்டி்ல நிற்கினை ஏவ-
லாைறேயும் ககோண்டு ொஙகேள் ்�ா்வாம்" எனறு கசால்லிக் 
ககோண்டு ்�ாோர்கேள்.                                       (க்தா்ரும்)
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்கோநிதி சி்�  

 கு.ம்.்க. ம்த்தீஸ்ர குருக்்கள்

மானுடவியல்

வேஙகேறை ஒரு ஒழுஙகில் 
கேட்்றமப்�து இறசக்கு 
உைர்விறேத் ்தரும். ஸவ -

ேஙகேறை உைர்த்தி ்தாழ்த்தி ொ்தத்திறே 
உருவாக்கோமல் இறசயிறே உருவாக்கே 
முடிைாது. இறசயின ்்தாற்ைம் என�்்த 
ொ்தத்தின ்வறு�ா்், இந்த எல்றல -
ைற்ை மூல ொ்தசக்தி க்தா்ர்ச்சிைாகே 
அதிர்நது இறச க்தா்ர்ச்சிைாகே கவளிப் -
�ட்டுக் ககோண்டிருக்கினைது. 

�ைறவகேளின இறச எப்�டி இைற்-
றகேயில் கவளிப்�டுகிை்்தா அப்�டி 
இைற்றகே எஙகும் ொ்தம் இறசைாகே 
கவளிப்�ட்டுக் ககோண்டிருக்கினைது. 
இந்த இைற்றகேயில் கவளிப்�ட்டுக் 
ககோண்டிருக்கும் ொ்த சக்தியிறே்ை 
சாஸதிேஙகேள் ொ்தப் பிேம்மம் எனறு 
கூறுகினைே. இறச மாத்திே்ம எல்லாப் 
க�ாருட்கேளிலும் பிோ்ணறே கசலுத்தும் 
வல்லறமயுள்ைது. 

அ்தோல் இறசயிறே அறேத்து மே,-
உ்ல் விைாதிகேளுக்கும் சிகிச்றசைாகே 
�ைன�டுத்்தமுடியும். இனறைை சமூகேத்-
தின உண்றமைாே இறசயிறே - சாஸ-
திரீை சஙகீ்தத்திறே கோண்�து அரி்தாகி 
விட்் து. கசைற்றகேைாே ்தாைக்கேட் -
டிறே உட்புகுத்தி ோக், க�ாப் ்�ானை 
இறச வடிவஙகேள் இநதிை இறசயில் 
கேலப்�்ம் கசய்ைப்�டுகினைே. இறச 
எனை க�ைரில் �லவி்தமாே இறேச்சல்-
கேறைப் புகுத்தி அ்தன உண்றமைாே 

க்தய்வீகே வடிவம் அற்றுப் ்�ாகேச் கசய்-
கிைார்கேள்.   

�ாேம்�ரிை இறசயில் தூை முறையில் 
்்தர்ச்சி க�ற்ை ஆசியுற்ை விழிப்�-
ற்ந்த ஆனமாக்கேள் இைற்றகேயில் ஜ்த்-
திற்கும், றச்தனைத்திற்கும் இற்யில் 
உள்ை க்தா்ர்பிறே விைக்கி இறசயின 
இந்த உைர்ந்த ்தனறமயிறே �ாமேர்கே -
ளும் புரிநது ககோள்ை முன வே்வண்-
டும். 

வாய்ப்�ாட்டின முக்கிை அமிசம் 
லைம், ்தாைம் ஆகிை இேண்டுமாகும். 
இந்த இேண்டும் வாய்ப்�ாட்டின மூலம் 
பிோ்ணன நுண்றமைாகே பிேவாகிப்�்தற்கு 
அவசிைமாே ஒனைாகும். இறசயிறே 
்தகுந்த வாய்ப்�ாட்டின மூலமாகே்வா 
இறசக் கேருவிகேளூ்ாகே்வா ்தகுந்த 
ஒழுஙகு�டுத்்தப்�ட்் ஸவேஙகேறை 
அறமப்�்தன மூலம் உருவாக்கே முடியும். 
வாய்ப்�ாட்டும், இறசக்கேருவிகேளும் 
ஒனறை ஒனறு அைகு�டுத்தி இறசயி-
றேத் ்தருவே. இப்�டி உருவாக்கேப்�-
டும் இறசயு்ன இறசக் கேறலஞரின, 
�ா்கேரின உ்ணர்ச்சியும் கேலக்கேப்�டுமாகே 
இருந்தால் அது மிகேப் க�ரிை மினசா-
ேமாகே கசைற்�ட்டு ்கேட்�வர்கேளுக்கு 
மிகுந்த சந்்தாஷத்திறே, உ்ணர்ச்சி மாற் -
ைத்திறே ஏற்�டுத்தும்.   

எல்லா வி்தமாே உ்ணர்ச்சிகேளும் - 
கோமம், உத்்வகேம், �க்தி, இத்்தறகேை 
உ்ணர்ச்சிகேள் அறேத்தும் ்கேட்�வர்-
கேளுக்கு இலகுவாகே இறச மூலம் உரு-
வாக்கே முடியும். தூை, இைற்றகேயு்ன 
இறைந்த, �க்தி இறச ஒருவறே ்தாழ் -
றமைாே உ்ணர்ச்சிகேளிலிருநது க்தய்வீ-
கேத் ்தனறம உற்ைவோகே ஆக்கும். 
கோம,மேதிற்கு துள்ைல் குதிப்பு, கசைற்-
றகேைாே இறசகேள் மறு்தறலைாகே ஒருவ-
ேது உ்ணர்விறே ்தாழ் உ்ணர்ச்சிகேளுக்கு 
ககோண்டுகசல்லும்.  

(க்தா்ரும்)  

 ்பண்டிட் � ராம் சைர்மா ஆச்சைார்ோ  
தமிழில்: � ஸக்தி சுமனன்  
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கண்ணப்ப நாயனார்  
மா சியும் ்பஙகுனியும் கூடும் ல்மையில் 

லநாற்கப்படு்து                  (விரதம் 
இருப்பது) ்காரமடோன் லநான்பு 

ஆகும்.
 மாசி மாத ்கமடசி நாள் இரவு ஆரம்பித்து 

்பஙகுனி முதல் நாள் ்காமேயில் முடிப்பர்.  இநத 
லநான்ம்ப ்காமாட்சி லநான்பு, க்கௌரி விரதம், 
சைாவித்திரி விரதம் என்றும் கசைால்்ார்்கள் நம் க்பரி-
லோர்்கள்

 சைாவித்திரி தன் ்கண்மன எமதர்ம ராஜனிட-
மிருநது மீட்டது இநத நாளில்தான். சுமங்கலிப 
க்பண்்கள் தங்கள் ்கழுத்தில் மங்கே நாண் ( தாலி 
்பாக்கிேம்) நிமேக்்கவும்; தங்கைது ்கண்ன் நீண்ட 
ஆயுலைாடு ்ாழ ல்ண்டும் என்்பதற்கா்கவும் சைாவித்-
திரி அம்மமன ல்ண்டி இநத விரதம் இருப்பார்்கள்.

 விரத பூமஜயில் ்காமாட்சி அம்மமனயும், ்கேசைத்-
மதயும் ம்த்து (்கேசை பூமஜ) ்ழி்படு்ார்்கள்.

 அம்மனுக்கு ்கார் அரிசியும் ்காராமணி-
யும் ்கேநது கசைய்த அமடயும், உரு்காத 
க்ண்கணயும் நில்தனம் கசைய்்ார்்கள். 
லநான்புச் சைரட்டில் மேமரக் ்கட்டி பூமஜயில் 
ம்த்து ்கழுத்தில் ்கட்டிக் க்காள்்ார்்கள். 
"மாசிக்்கயிறு ்பாசி ்படியும்' என்று, ்பஙகுனி 
முதல் நாளில் புதிே மங்கேச் சைரமட மாற-
றிக்க்காள்்து க்பண்்களுக்கு விலசைஷமான-
தா்கக் ்கருதப்படுகிறது.

 சைாவித்திரி விரதத்தின் சிறபம்ப புராணம் 
விைக்குகிறது.

 கநடுநாட்்கள் பிள்மைப ல்பறு இல்ோ-
மலிருநத அஸ்்பதி மன்னன், ம்கபல்பறு 
ல்ண்டி தானம் ' தர்மங்கள் , கசைய்து 
்நதான். அதன் ்பேனா்க ஒரு க்பண் 
குழநமத பிறநதது. சைாமுத்திரி்கா ேட்சைணங-
்கள் அமனத்தும் க்காண்டிருநத அக்குழந-
மதக்கு சைாவித்திரி என்று க்பேரிட்டனர்.

 அ்ளுக்கு எட்டு ்ேதாகும்ல்பாது 
அஙகு ்நத நாரதர், அ்ைது எதிர்்காேத்-
மதப ்பறறி கூறிச் கசைன்றார். தாய்- தநமத-
ேமர கதய்்மா்க மதிக்கும் சைத்ே்ான் 
என்்ப்மன அ்ள் மணநது க்காள்்ாள் 
என்றும்; சைத்ே்ான் 21 ஆண்டு்கள் 
்மரதான் ்ாழ்்ான் என்றும் கூறியி-
ருநதார்.

 சைாவித்திரி சைத்ே்ாமனலே மணநது, 
அ்னது ்ாழ்நாள் அதி்கரிக்்க ்பே விரதங்கமை-
யும் லநான்பு்கமையும் அனுஷ்டித்தாள். சைத்ே்ானும் 
சைாவித்திரியும் ல்றறு நாட்டு அரசைனால் நாடு ்கடத்தப-
்பட்டு ஒரு ்கான்கத்தில் ்சித்து ்நதனர். நாரதர் கூறி-
யிருநத்படி சைத்ே்ானின் இறுதிநாள் ்நதது. அன்று 
சைாவித்திரி தடுத்தும் ல்கைாமல் அ்ன் விறகு லசை்க-
ரிக்்க ்காட்டுக்குப புறப்பட்டான். சைாவித்திரியும் உடன் 
கசைன்றாள். நண்்ப்கல் ல்மையில் சைத்ே்ான் சைாவித்-
திரியின் மடியில் தமேம்த்து ்படுத்திருநதல்பாது, 
எமதர்ம ராஜன் அ்ன் உயிமரப ்பறித்துச் கசைன்றான்

 சைாவித்திரியின் ்கறபுத் திறத்தால் எமதர்மனின் 
உரு்ம் அ்ள் ்கண்்களுக்குத் கதரிநதது. அ்ள் தன் 
்கண்னின் உடமேக் கீலழ கிடத்தி விட்டு, எமமனப 
பின்்பறறிச் கசைன்றாள்.

 அ்ைது ்காேடி ஓமசை ல்கட்டுத் திரும்பிே எமனின் 
்பாதங்களில் விழுநது சைாவித்திரி ்ணஙகினாள். 
அ்மை "தீர்க்்க சுமங்கலி ்ப்" என்று எமன் ்ாழ்த்-

தினான். சைாவித்திரி எமமன ல்ண்டி ்பே ்ரங்க-
மைப க்பறறாள். அதில் ்ம்சைவிருத்தி அருளும்்படி 
ல்ண்டிே ்ரம் எமமனத் திம்கக்்க ம்த்தது. 
சைாதுர்ேமா்க தன் ்கண்னின் உயிமர அ்ள் 
மீட்டமத அறிநதான் எமன்.

 சைாவித்திரியின் ்பதி்பக்திமே கமச்சிே எமன், 
"இது்மர என்மன ோரும் ்பார்த்தது இல்மே. உன் 

்கறபின் மகிமமோல் நீ க்றறி க்பறறு விட்டாய். 
நீ என்னிடம் ல்கட்டுப க்பறற ்ரங்கள் அமனத்-
தும் நிமறல்றும். உே்கம் உள்ைைவும், உன்மன 
நிமனத்து மாசியும் ்பஙகுனியும் லசைரும் சைமேத்தில் 
விரதமிருப்ப்ர்்களுக்கு உன் ஆசி கிட்டும். அ்ர்்கள் 
மனகமாத்த தம்்பதி்கைா்க ்ாழ்்ார்்கள்'' என ஆசி 
கூறி அனுபபினான்.

 சைாவித்திரி ்காட்டில் ்கண்மன விட்டுச் கசைன்ற 
இடத்திறகுத் திரும்பி ்நது, அ்ன் உடமேத் தன் 
மடியில் கிடத்தினாள். சிறிது லநரத்தில் தூக்்கத்திலி-
ருநது விழிப்பதுல்பால் சைத்ே்ான் விழித்கதழுநது, 
"உன்மனப ல்பான்ற க்பண் ஒருத்தி என்மன மீட்டு 
்நததா்கக் ்கனவு ்கண்லடன்'' என்று கூறினான். 
அ்ன் உயிமர எமன் எடுத்துச் கசைன்றமதயும்; எம-
னுடன் ல்பாராடி அ்ன் உயிமரயும், லமலும் ்பே 
்ரங்கமையும் க்பறறு ்நத வி்ரத்மதயும் சைாவித்-
திரி கூறினாள்.

 சைாவித்திரியும் சைத்ே்ானும் தங்கள் குடிலுக்-
குத் திரும்பி ்நதனர். சைாவித்திரி எமனிடம் க்பறற 
்ரத்தின்்படி சைத்ே்ான் மீண்டும் தன் நாட்மடப 
க்பறறான். அ்னது க்பறலறார்்கள் ்கண்்பார்ம் 
க்பறறனர்.

 சைாவித்திரி அனுஷ்டித்து ்நத லநான்பு அ்ைது 
்காேம் ்மர க்கௌரி லநான்பு எனக் கூறப்பட்-
டது. அதன் பின்னர் சைாவித்திரி லநான்பு என்ற 
க்பேர் க்பறறது. சைாவித்திரி ்காட்டில் இருநது இநத 
லநான்ம்ப லமறக்காண்டல்பாது அஙகு அ்ளுக்குக் 
கிமடத்த ்காராமணி, ்கார் அரிசி ஆகிே்றமறக் 
க்காண்டு ்காரமட கசைய்து நில்தனம் கசைய்தாள். 
அதனால் இநத லநான்பு லநாறகும் க்பண்்கள் 
நில்தனத்தில் ்காரமட ம்த்து, "உரு்காத க்ண்-
கணயும் ஓரமடயும் நான் தருல்ன்; ஒருக்்காலும் 
என் ்கண்ர் என்மனப பிரிோதிருக்்க ல்ண்டும்" 
என ல்ண்டி லநான்புக் ்கயிறு ்கட்டிக் க்காள்்ார்-
்கள்.

 திருமணமான க்பண்்கள் தங்கள் மாங்கல்ே 
்பாக்கிேம் நிமேக்்க, ்கண்மர லநாய் கநாடி 
யின்றி ்காக்்க இநத லநான்பு ்க்சைமா்க இருக்கி-
றது. இநத லநான்ம்ப லநாற்பதன் ்பேனா்க சைாவித்-
திரி நூறு பிள்மை்களுடன் கசைௌ்பாக்கிே ்சைதிோய் 
்பல்ோண்டு ்காேம் ்ாழ்நதாள் என்்பது புராணம்

 அ்ைது சைரித்திரத்மத லநான்பு தினத்தில் ்படிப்ப-
தால் சை்கே கசைௌ்பாக்கிேங்களும் க்பறோம் லமலும் 
நமது குடும்்பங்களில் லநாேறற ்ாழ்வும் குமற-
்றற அருள் கசைல்்மும் என்றும் நீக்்கமற அருள்்ப-
்ர் சி்க்பருமான் ஒரு்லர ஆ்ார்

 ஆ்கல் நாம் எபல்பாதும் ்பரம்க்பாருமை            
(சி்க்பருமாமன) முன் ம்த்து கசைய்யும் எநத 
கசைேலும் க்றறிேமடயும்  லமலும் எநநாளுலம 
இன்்பம் ஒருல்பாதும் நமக்கு துன்்பமில்மே சி -்
க்பருமானின் க்பருங்கருமண நமக்கு இருக்கும் 
ல்பாது இமத விட நமக்கு ல்று என்ன ல்ண்டும்.

 ஆ்கல் இநத ்காரமடோன் லநான்ம்ப 
நாமும் இருநது ்பரம்க்பாருளிடம் ( சி்க்பருமா-
னிடம்) திரு்ருமைப க்பறறு ஆனநதமா்க இநத 
்ாழ்நாமை ்கழித்து அ்ரது திரு்டிக்கீழ் ல்பரா -
னநதமா்க இருக்கும் ்ரத்மதப க்பறுல்ாம்.  
எல்ோம் அ்ன் கசைேல் சி்ன் கசைேல் ஆகும். 

முநதல் �திகரை்பதி அம்மன் ஆேே அறகநறிப ்பாடசைாமே ஆதரவில் மஹா சி்ராத்திரி தின ்கமே 
்கோசைார நி்கழ்வு்கள் (2)தி்கதி இரவு முநதல் பிரலதசைத்தில் இடம்க்பறறது. இதன் ல்பாது அறகநறி 
்பாடசைாமே மாண்ர்்களுக்கு ்பரிசு்களும், சைான்றிதழ்்களும் ்ழங்கப்பட்டன.  -(்படம்:உடபபு குறூப நிரு்பர்)-

புத்்தைம் மாவட்்ம் வட் -
்வான �வ்�த்திே கோளி -
ைம்மன ஆலை வரு்ார்ந்த 
்வள்வி  விைா 02.03.2022 
அனறு கும்�ம் றவத்்தலு்ன 
ஆேம்�மாேது. 

அ்தறேத் க்தா்ர்நது  
ஒவகவாரு ொளும் வி்ச் 
பூறசகேளும் ெற்க�ற்று 7ம் 
ொளில்  அம்�ாள் �வனி வரு்த -
லும் ெ்க�றும். 8ம்ொளில் அக்-
கினிச் சட்டி எடுத்்தல்,  பிச்றசக் 
கேேகேம் உ்ப்பு வறே கசல்ல -
லும், 9ம் ொளில் வட்்வானில் 

பிச்றசக்  கேேகேம் ெற்க�ற்று 
அம்�ாை �வனியும் ெற்க� -
றும். 10.03.2022 ,10ம் ொளில்  
மஞசல், �ால் நீோ்ல், வி்ச் 
பூறச அனே்தாேம் கும்�ம் 
கசாறி்தலும்  ெற்க�றும். 
12.03.2022 அனறு றவேவர் 
வி்ச் அபி்சகே பூறசயும் 
ெற்க�றும்.

    

க�ௌரி விரதம்

்கோவிபூஷணம், சி்த்திரு

்பா.முரு்கானநதன்...
உடபபு.

வருடாந்த வவள்வி விழா

க்காழும்பு க்ள்ை்த்மத மக்்கள் குமற தீர்க்கும் ்கங்காதீஸ்ரர் ஆேேத்தில் சி்ராத்திரி தினத்தன்று ்பக்தர்்கள் 
தங்களின் ்கரங்கைால் சி்னுக்கு ்பாோபிலஷ்கம் கசைய்்மதயும், ஆேேத்தின் ஸதா்ப்கரும் க்பாறுப்பாைருமான 
சைாமி ்கங்காதரன் பூமஜ்கள் நடத்து்மதயும் ்படங்களில் ்காணோம்.  (்படம்: ்ட க்காழும்பு தின்கரன் நிரு்பர்) 

தநமத கசைல்்ா நற்பணி மன்றம், மத்திே க்காழும்பு இநது வித்திோேேத்தில் நடத்தி ்ரும் சி்ராத்திரி விழா அண்மமயில் நமடக்பறறது. 
இம்மன்ற அறகநறி ்பாடசைாமேயின் 25ஆ்து ஆண்டு நி்கழ்்ா்க நடத்தப்பட்ட இநநி்கழ்வில் க்காழும்பு ந்கர சைம்ப உறுபபினர் புஷ்்பரட்னம் 
சுதர்ஷன், வித்திோேே அதி்பர் ்பத்மரஞசைன், கடாக்டர் ராமகஜேம், ேேன் ரவீநதிரன், ேேன் ராஜா உட்்பட ்பேர் ்கேநது க்காண்டனர். அறகநறி 
்பாடசைாமே மாண்ர்்களின் ்கமேநி்கழ்வு்களும் ்பரிசைளிபபு்களும் ்பாராட்டு நி்கழ்வு்களும் நமடக்பறறன.  (்படங்கள்: க்காழும்பு மத்திே நிரு்பர்)

மாசி  மாத ம்கா சி்ராத்திரி நி்கழ்ம் முன் -
னிட்டு ்கண்டி ்பன்விமே � கசைல்்  விநாே்கர் 
ஆேேத்தில் இநது இமைஞர் மன்றத்தின் ஏற -
்பாட்டிே ஆறு சைாமப  பூமசை்களும் ்கமே நி்கழ்ச்-
சி்களும் க்கு விமரிமசைோ்க இடம்க்பறறன.              
           (்படம்: புசைல்ோம் தின்கரன் நிரு்பர்)          
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எதிரணியின் நாட்மடை குழப்பும்... 03ஆம் பக்க த�ாடைர்...

க்காட்டைாபய ராஜபக ஷ இந� க்காவிட் 
த�ாற்றுகநாமய மி்கவும் சாதுரியமா்க-
வும் புத்திசாலித்�னமா்கவும் ம்கயாண்-
டைார்.   

இன்று நமககு சவால்கள் உள்்ளன. 
எண்தணெய் பிரச்சிமன வந�து. எரிவாயு 
பிரச்சிமன வந�து. இன்று நாட்டில 
இந� பிரச்சிமன்கள் உள்்ளன. அமமச்-
சரமவயில உள்்ளவர்்கள் எண்தணெய் 
தீர்நது விட்டைது என்்ற நிமையில மக்கள் 
எரிதபாருள் வாஙகுவ�ற்கு வரிமசயில 
நிற்்க ஆரம்பித்�ார்்கள். வா்கனங்கள் வரி-
மசயில நின்்றன.  

 பிகரம�ாசவும் அநுர திஸாநாயக்கவும் 
�ான் நாட்டில குழப்பம் ஏற்படுத்� விரும்-
பினர். எந� அமமச்சரா்க இருந�ாலும் 
சரி, ராஜாங்க அமமச்சரா்க இருந�ாலும் 
சரி, அவர் ஆட்சிககு வருவ�ற்கு முன் 
எதிர்க்கட்சியில இருநது தசய்�வற்ம்ற 
�ான் ஆளும் �ரப்பிற்கு வந�பி்றகும் 
தசய்கி்றார்்கள். த�ரிநக�ா த�ரியாமகைா 
யாராவது ஆட்சிமயக ்கவிழக்க முயலவ-
�ா்க இருந�ால அ�னால கபரிழப்பு ஏற்-
படும். எனகவ, விருப்பம் இலைா� நிமை-
யிலும் எமது அமமச்சர்்கள் இருவமர 

ப�வி நீக்கம் தசய்வ�ற்்கான தீர்மானங-
்கம்ள எமது ஜனாதிபதி எடுக்க கவண்டி-
யிருந�து. இப்கபாது நிதியமமச்சமரத் 
�ாககுகி்றார்்கள். இம�ப் பார்ககும் கபாது 
எதிர்க்கட்சியின் பணிமய அரசாங்கத்-
திற்குள் இருநது தசய்வ�ா்க க�ான்று-
கி்றது. எனகவ, மஹிந� ராஜபகசவின் 
த்காள்ம்கமயகய எமது ஜனாதிபதியும் 
பின்பற்றுகின்்றார். சலூன் ்க�வு தி்றநக� 
உள்்ளது. நீங்கள் வரைாம் ,கபா்கைாம்.  

இன்று நிதி அமமச்சருடைன் உமரயா-
டிகனன். க�மவயான எண்தணெமய 
ஏற்்கனகவ இ்றககுமதி தசய்துள்க்ளாம். 
நம் நாட்டில இப்கபாது எண்தணெய் பிரச்-
சிமன கிமடையாது . நாம்ள விடுமும்ற 
என்்றாலும் எண்தணெய் விநிகயா்கம் 
வழக்கம் கபால நமடைதபறும். மக்கள் பீதி-
யமடைய கவண்டைாம் என்று நான் தபாறுப்-
புடைன் தசாலகிக்றன். மணிக்கணெககில 
வரிமசயில ்காத்திருக்க கவண்டைாம் 
நமககு க�மவயான எண்தணெய் ம்கயி-
ருப்பில உள்்ளது. மீண்டும் ஒருமும்ற 
இந� நாட்டு மக்கள் எண்தணெயால 
பிரச்சிமன்கம்ள சநதிக்க இடைமளிக்க 
மாட்கடைாம் என்்றார். (பா) 

16 எம்.பிக்கள்... 03ஆம் பக்க த�ாடைர்...  
அமமச்சு ப�வியிலிருநது நீக்கப்பட் -

டை�ற்கு எதிர்ப்பு த�ரிவிககும் வம்கயில 
கமற்படி 11 ்கட்சி்களினதும் �மைவர்்க-
ளின் ம்கதயாப்பத்துடைன் ஒன்றிமணெந� 
அறிகம்கதயான்ம்ற வ மளியிடுவ�ற்கு 
அந� கூட்டைத்தின் கபாது தீர்மானிக்கப்-
பட்டைது. அத்துடைன் சரியான பாம�யில 
நாடு என் ்ற த�ானிப்தபாருளில அண்-

மமயில வளியிடைப்பட்டுள்்ள கயாச-
மன்கம்ள தபௌத்� ம� ம்காநாயக்க 
க�ரர்்களுககும் ஏமனய ம�த் �மை-
வர்்களுககும் ம்கயளிக்கவும் அ�மன 
தபாதுமக்களுககு பகிர்ந�ளிக்கவும் 
இ�ன்கபாது தீர்மானிக்கப்பட்டுள்்ள�ா்க-
வும் அந� வட்டைாரங்கள் த�ரிவித்�ன. 
 (ஸ)  

கபாககுவரத்து விதி்கம்ள... 03ஆம் பக்க த�ாடைர்... 
வா்கன திமணெக்க்ளம் மற்றும் சட்டைமா 

அதிபர் திமணெக்க்ளம் இமணெநது குற்-
்றவாளி்களின் வீட்டிற்கு விமரவில 

அபரா� பட்டியமை அனுப்பி மவக்க-
வுள்்ள�ா்க அவர் குறிப்பிட்டைடைார். (பா) 

முஸ்லிம் மீடியா கபாரத்தின்...  03ஆம் பக்க த�ாடைர்... 
்கடி�ங்கள் அனுப்பி மவக்கப்பட்டுள் -

்ளன. 
்கடி�ம் கிமடைக்கா�வர்்கள் சிறிைங்கா 

முஸ்லிம் மீடியா கபாரத்தின் தசய-

ைா்ளரின் 077  311 25 61 என்்ற  
த�ாமைகபசி இைக்கத்துடைன் த�ாடைர்பு 
த்காள்ளுமாறு க்கட்்கப்பட்டுள்்ளனர். 
(எம்.எஸ்.எம்.ஸாகிர்)

�மிழர் பிரச்சிமனமய தீர்ககும்... 03ஆம் பக்க த�ாடைர்...

இனப்பிரச்சிமன. அ�மன எத்�-
மனகயா வி�மா்க தீர்க்கைாம். இர்கசி-
யமா்க தீர்க்ககவண்டியம� ஒருவரும் 
சிநதித்து பார்க்கவிலமை. எங்களுமடைய 
�மைவர்்களின் க்காரிகம்கமய இநதியா 
அரசாங்கம் �மையிட்டு இன்ன இன்ன 
பிரச்சிமனககு இன்ன தீர்வு�ர கவண்டும் 
என இநதிய அரசாங்கத்ம� வற்புறுத்தி 
தீர்மவ க்காரி அ�மன இநதிய அரசாங-
்கம் தீர்வு ்காணெ  முன்வருமா்க இருந-
�ால இஙக்க எதிர்ப்பு�ான் கூடிக த்காண்-
டுகபாகுகம �விர ஆ�ரவு கிமடைக்காது.

ஆ்ககவ நாங்கள் சிநதிக்கா�்ளவுககு 
சிநதிககின்்றவர்்கள் இருககின்்றனர். 
எனகவ உள்நாட்டில இந� பிரச்சி-

மனமய தீர்க்ககவண்டும் ஒரு நாட்டின் 
உ�வி க்கட்கின்்ற கபாது சம்பந�ப்பட்டை 
நாடு இைகுவா்க சம்மதிககுமா? என சிந-
திக்ககவண்டும். எனகவ இ�ற்கு முககிய 
்காரணெம் இவர்்களுககு இராஜ�நதிரம் 
த�ரியவிலமை.

இவர்்கள் என்ன என்ன க்கட்கின்்றார்-
்கக்ள அக� விஷயங்கம்ள நான் க்கட்-
டிருககின்க்றன். சிங்க்ள மக்கள் ஏற்றுக 
த்காள்்ள கூடிய தீர்மவ நான் முன்மவத்-
�வன். அது இநதிய ஆட்சி மும்றமய 
�ான். எனகவ இநதிய அரசின் அதி்கா-
ரத்துககு உட்பட்டை அதி்காரத்துககு உட்பட்-
�ற்கு கமைா்க ்கடு்க்ளவும் க்கட்்கமுடியாது 
அவர்்களும் �ரமாட்டைார்்கள்.

200 தம.கவா அவசர... 03ஆம் பக்க த�ாடைர்... 
தசலுத்தி அ�ன் மூைம் மின்சார 

சமபககு பாரிய நிதி இழப்மப சநதிக்க 
கநரிடும்.  

நீர் மின் நிமையங்களின் ஊடைான 
உற்பத்தி கும்றநது வருவ�ால 7 மணி 
கநர மின்தவட்டு நீடிக்க கநரிடைைாம் என்-
ப�ால �னியார் மின் உற்பத்தி நிமை -
யங்களில இருநது மின்சாரம் வாங-
குவம� உடைனடியா்க கமற்த்காள்்ள 
கவண்டும் என இைஙம்க மின்சார 
சமபயின் தபாது மு்காமமயா்ளர் 
�னது ்கடி�த்தில வலியுறுத்தியுள்்ளார்.  

அவசர மின்சாரம் த்காள்வனவு 
தசய்வ�ற்்கான க்காரிகம்க அமமச்-

சரமவயில சமர்ப்பிக்கப்பட்டை பின்னர் 
நிரா்கரிக்கப்பட்டைது. ஜனாதிபதியின் 
ஆகைாசமனககு அமமய, கபாட்டி 
விமையில க�மவ்களுககு மாத்திரம் 
மின்சாரத்ம� த்காள்வனவு தசய்வ-
�ற்கு நடைவடிகம்க எடுக்கப்படை கவண்-
டுதமன அமமச்சரமவ தீர்மானித்துள்-
்ளது.  எவவா்றாயினும், திட்டைமிட்டைபடி 
பாரிய மின் உற்பத்தி நிமையங்கள் 
அமமக்கப்படைாமமயால 2024 ஆம் 
ஆண்டு வமர மின் உற்பத்தியில �ட்டுப்-
பாடு ஏற்படும் என இைஙம்க மின்சார 
சமபயின் தபாது மு்காமமயா்ளர் 
�னது ்கடி�த்தில குறிப்பிட்டுள்்ளார்.  

புதிய சீதமநது... 03ஆம் பக்க த�ாடைர்...

நிர்மாணெப் பணி்கள் 2019 ஆம் 
ஆண்டுஆரம்பிக்கப்பட்டைக�ாடு இ�ற்கு 
நூறுமிலலியன் அதமரிக்க தடைாைர்்களுக-
கும் கூடு�ல த�ாம்க தசைவிடைப்பட்டுள்-
்ளது. இந�த�ாழிற்சாமை நிர்மாணிப்பு 
மற்றும் தபாருள் உற்பத்தி தசயற்பாடு்க-
ளுககு உைகின் �ற்தபாழுதுள்்ள அதிந-
வீனத�ாழிநுட்பம் பயன்படுத்�ப்பட்டுள்-
்ளது. இ�ன் விகசடைஅம்சம் த�ாழிநுட்ப 
தசயற்பாடு்கள் அதிநவீன �ன்னியக்கத்-
தில தசயற்படைக கூடியவம்கயில நிர்மா-
ணிக்கபட்டுள்்ள�ாகும். 

இ�ன் தசயற்பாடு்கம்ள ம்கத்த�ாலி-
கபசியினூடைா்கவும் தசயற்படுத்�வ�ற்-
்கான வசதி்களும் ஏற்படுத்�ப்பட்டுள்்ளது.
இந� த�ாழிற்சாமையிலிருநது வரு-
டைத்திற்கு76 மிலலியன் சீதமநது பக-
்கட்டுக்கள் உற்பத்திதசய்யப்படைவுள்்ளது. 
ஹம்பாநக�ாட்மடை மா்கம்புரமஹிந� 

ராஜபகஸ சர்வக�ச தும்றமு்கத்திலிருநது 
மூைப் தபாருட்்கம்ள இைகுவா்க த�ாழிற்-
சாமைககு த்காண்டுவருவ�ற்கு ஏற்்ற-
வி�த்தில 2.1 கிகைாமீற்்றர் தூரத்திற்கு 
தடைான் 1200 கவ்கத்தில இைஙம்கயில 
இது வமர எந� த�ாழிற்சாமையிலும் 
்காணெப்படைா� த்காண்கவயர்தபலட் நிர்-
மாணிக்கப்பட்டுள்்ளது. ஒருமணித்திய-
ைாத்தில 200 சீதமநது பக்கட்டுக்கம்ள 
உற்பத்திதசய்வ�ற்்கான வசதி்கள் ஏற்ப-
டுத்�ப்பட்டுள்்ளது. 

நாட்டில �ற்தபாழுது சீதமநதிற்கு �ட்டுப்-
பாடு ஏற்பட்டுள்்ள சூழநிமையில இந�தச-
யற்பாட்டினூடைா்க இதுவமர எமதுநாட்டில 
உற்பத்தி தசய்யப்படும் 65 வீ�ம் த�ாடைக-
்கம் 75 வீ�மான உற்பத்தி எதிர்்காைத்தில 
எமதுநாட்டின் தமாத்� சீதமநதிக�மவ-
யிமனயும் நிம்றவு தசய்யக கூடிய�ாய் 
இருககும் என எதிர்பார்க்கப்படுகி்றது. 

தைாறி − ஆட்கடைா கநருககு... 03ஆம் பக்க த�ாடைர்...  
27 வய�ான முச்சக்கர வண்டி டிமய 

ஓட்டிச் தசன்்ற இம்ளஞனும் இதில பய-
ணித்� ்கடுதவை பிரக�ச த்ம� கசர்ந� 
28 வய�ான இவரது நண்பரும் இவ-
விபத்தில பலியாகி யுள்்ளனர்.  முச்சக-
்கர வண்டிச் சாரதியின் அைட் சியமான 

வா்கன ஒட்டைகம இவவிபத் து ஏற்படைக 
்காரணெம் என ஆரம்ப வி சாரமணெ-
்களில இருநது த�ரியவந  துள்்ளது.
தைாரிச்சாரதி தபாலிஸாரா ல ம்கது 
தசய்யப்பட்டுள்்ளார். தைாறி தபாலிஸ் 
பாது்காப்பில மவக்கப் பட்டுள்்ளது.    

ஆளும் �ரப்பு ஆசன ஒதுககீட்டில மாற்்றம்;....
ஆகிய�ோருக்கு நோன்ோவது வரிசை-
யில் இட ஒதுக்கீடு சைய�ப்பட்டுள்-
ளதோ் அவர் குறிபபிட்டோர். நோசள 
8ஆம் தி்தி இடம்ச்பறவுள்ள ்போரோ-
ளுமனற அமர்வின ய்போது இநத 
ஆைன ஒதுக்கீட்டில் மோறறம் சைய -
�ப்படுகிறது.

விமல் வீரவஙை ச்தசதோழில் 
அசமசைரோ் ்பணி�ோறறி� ய்போது 
அவருக்கு முனவரிசை ஆைனமும் 
உத� ்ம்மம்பிலவுக்கு இரணடோம் 
வரிசையில் ஆைனமும் ஒதுக்்ப்பட் -
டிருநதது. எஸ்.பி.திைோனோக்்வுக்கு 4 
ஆவது வரிசையில் முனனர் இடம் 
ஒதுக்்ப்பட்டிருநதது. 

இயதயவசள ரோஜோங் அசமசைர் 
்பதவியில் இருநது ச்பினர் அசமச-
ைரோ் நி�மிக்்ப்பட்டுள்ள திலும் 
அமுனு்மவுக்கு 2 ஆம் வரிசையில்-
இட ஒதுக்கீடு சைய�ப்பட்டுள்ளது. 

மீணடும் ரோஜோங் அசமசைரோ் நி� -
மிக்்ப்பட்டுள்ள அருநதிக்் ச்பர்-
ணோநதுவுக்கும் 2 ஆம் வரிசையில் 
ஆைன ஒதுக்கீடு சைய�ப்பட்டுள்ள-
தோ் அவர் குறிபபிட்டோர்.

ஜனோதி்பதி ய்ோட்டோ்ப� ரோஜ்பக் -
ஷவினோல் விமல் வீரவனை மறறும் 
உத� ்ம்மனபில ஆகிய�ோர் 
அசமசசு ்பதவி்ளில் இருநது அண-
சமயில் நீக்்ப்பட்டனர்.இதசன�-
டுதது அவர்்ளது சியரஷடததுவம் 
அடிப்பசடயில் ்போரோளுமனறில் 
ஆைனங்சள ஒதுக்குவதறகு நடவ -
டிக்ச் எடுக்்ப்படுகினறது.ஏசன� 
சில அசமசசுப்பதவி்ளில் மோறறம் 
சைய�ப்பட்டோலும் அவர்்ளின 
ஆைன ஒதுக்கீட்டில் மோறறம் சைய -
�ப்படவில்சல என அறி�வருகி-
றது.

்போரோளுமனறம் நோசள முதல் 

4 தினங்ள் கூட உள்ளது. 08ஆம் 
தி்தி மு.்ப 10.00 மணிக்கு ்போரோளு-
மனற அமர்வு்ள் ஆரம்்பமோ்விருப-
்பதுடன, மு.்ப 11.00 மணி முதல் 
பி.்ப 4.30 மணிவசர புலசமச 
சைோதது (திருததச) ைட்டமூலதசத 
(இரணடோவது மதிபபீடு) விவோதத -
துக்கு எடுததுக்ச்ோள்ளத தீர்மோனிக் -
்ப்பட்டது.

அததுடன, மோர்ச 09ஆம் தி்தி 
மு.்ப 11.00 மணி முதல் பி.்ப 4.30 
மணி வசர தனிப்பட்ட தரவுப ்போது-
்ோபபுச ைட்டமூலம் (இரணடோம் 
மதிபபீடு) விவோதததுக்கு எடுததுக் -
ச்ோள்ளப்படவுள்ளது.

 மோர்ச 10ஆம் தி்தி முற்ப்ல் 10.00 
மணி முதல் பி.்ப 12.30 மணி வசர 
யவசல�ோட்்ள் நட்டஈடு (திருததச) 
ைட்டமூலம் விவோதததுக்கு எடுத -
துக் ச்ோள்ளப்படும். இதன பினனர் 

மதி� ய்போைன இசடயவசள 
இனறி பி.்ப 12.30 முதல் பி.்ப 5.30 
மணிவசர நோட்டில் நிலவும் எரிைக் -
திப பிரசசிசன சதோடர்பில் ைச்ப 
ஒததிசவபபு விவோதததுக்கு யநரம் 
ஒதுக்குவதறகும் ்போரோளுமனற அலு -
வல்்ள் ்பறறி� குழுவில் தீர்மோனிக் -
்ப்பட்டதோ் ்போரோளுமனற சை�லோ -
ளர் நோ�்ம் சதரிவிததோர்.

அயதயநரம், மோர்ச 11ஆம் தி்தி 
மு.்ப 10.00 மணி முதல் 11.00 
மணிவசர வோயமூல விசடக்்ோன 
ய்ள்விக்்ளுக்்ோ் யநரம் ஒதுக்்ப-
்பட்டிருப்பதுடன, மு.்ப 11.00 மணி 
முதல் பிற்ப்ல் 3.00 மணி வசர 
மூனறு ்போரோளுமனற உறுபபினர்் -
ளோல் ைமர்பபிக்்ப்பட்டுள்ள தனி -
ந்பர் பியரரசண்ள் விவோதததுக்கு 
எடுததுக் ச்ோள்ளப்படவுள்ளன. 
(்போ)

அரசாங்க பாடைசாமை்கள் இன்று...
்ோரணமோ் ச்பருமளவு மோண -

வர்்சள ச்ோணட வகுபபுக்்சள 
இரணடு அல்லது மூனறு பிரிவு -
்ளோ் ்ல்வி நடவடிக்ச்்சள 
யமறச்ோள்வதறகு உரி� ஆயலோ -
ைசன்சள ்போடைோசல அதி்பர் -்
ளுக்கு வழங்ப்பட்டுள்ளதோ்வும் 
்ல்வி�சமசசின உ�ரதி்ோரிச�ோரு-
வர் சதரிவிததோர். 

அதறகிணங், ச்ோயரோனோ 
சவரஸ் ்பரவல் சதோடர்பில் 
மீளோயவு ஒனசற யமறச்ோணடதன 
பினனர் ்போடைோசல ்ல்வி நடவடிக் -
ச்்சள மீணடும் இ�ல்புநிசலக்கு 
ச்ோணடுவருவதற்ோன தீர்மோனம் 
விசரவில் யமறச்ோள்ளப்படுசமன-

றும் அவர் சதரிவிததோர். 
இனறு ்போடைோசல்ள் ஆரம்பிக் -

்ப்படவுள்ள நிசலயில் வகுப -
ச்போனறில் 20 மோணவர்்ளுக்கு குசற-
வோனவர்்ள் இருப்போர்்ளோனோல் 
வோரததில் ஐநது நோட்்ளும் ்ல்வி 
நடவடிக்ச்்ள் முனசனடுக்்ப-
்படும். 21 , - 40 வசரயிலோன எண -
ணிக்ச் ச்ோணட மோணவர்்ள் 
உள்ள வகுபபுக்்ளில் மோணவர்்ள் 
இரணடு குழுக்்ளோ் பிரிக்்ப்பட்டு 
ஒனறுவிட்டு ஒரு வோரம் அவர்் -
ளுக்கு ்ல்வி நடவடிக்ச்்சள 
யமறச்ோள்வதற்ோன ஆயலோைசன-
்ள் வழங்ப்பட்டுள்ளதோ்வும் 
அநத அதி்ோரி சதரிவிததுள்ளோர். 

அயதயவசள, 40 க்கு யமற்பட்ட 
மோணவர்்சளக் ச்ோணட வகுபபுக்-
்ளில் மூனறு பிரிவு்ளோ் ்ல்வி நட -
வடிக்ச்்சள யமறச்ோள்வதறகு 
தீர்மோனிக்்ப்பட்டுள்ளது. 

இநத முசறசமயியலய� இன -
றுமுதல் ்போடைோசல்ளில் ்ல்விச 
சை�ற்போடு்ள் நசடச்பறுசமன -
றும் அநத அதி்ோரி சதரிவிததுள் -
ளோர். 

அயதயவசள, நோட்டில் தறய்போது 
நிலவும் எரிச்போருள் சநருக்்டி 
்ோரணமோ் ்போடைோசல ்ல்வி ்ட்-
டசமபபிலும் ்பல்யவறு சிக்்ல்்ள் 
நிலவுவதோ் இலஙச் ஆசிரி�ர்-
்ள் யைசவ ைங்ததின சை�லோளர் 

மகிநத ஜ�சிங் சதரிவிததுள்ளோர். 
அததுடன ய்போதுமோன டீைசல 

ச ்ப ற று க் ச ் ோ டு க் ் ோ த வி ட த து 
்போடைோசல மோணவர்்ளுக்்ோன 
ய்போக்குவரததுச யைசவச� இசட -
நிறுததப ய்போவதோ் ்போடைோசல 
மோணவர்்ள் ய்போக்குவரததுச ைங்ம் 
சதரிவிததுள்ளது. 

அநத ைங்ததின தசலவர் எல்.
எல். ஶ்ரீ டி சில்வோ சதரிவிக்ச -்
யில், இ.ய்போ.ை. டிபய்போ மூலமோ் 
தமக்கு எரிச்போருசள ச்பறறுததரு-
மோறு முனசவக்்ப்பட்டுள்ள யவண-
டுய்ோளுக்கு இதுவசர எநதவித 
்பதிலும் கிசடக்்வில்சலச�ன 
அவர் சதரிவிததுள்ளோர். (ஸ) 

ஜனாதிபதியுடைன் SLFP....
வட்டோரங்ள் சதரிவிததன. 
யமற்படி ைநதிபபு இனறு பிற்ப்ல் 

நோனகு மணிக்கு ஜனோதி்பதி சை�ல-
்ததில் நசடச்பறவுள்ளதுடன ஸ்ரீ-
லங்ோ சுதநதிரக் ்ட்சி ்போரோளுமனற 
உறுபபினர்்ள் 14 ய்பர் இநதப ய்பச-
சுவோர்தசதயில் ்லநதுச்ோள்ளவுள்-
ளதோ்வும் அநத வட்டோரங்ள் சதரி-
விததன. 

நோட்டில் நிலவும் ச்போருளோதோர 
மறறும் அரசி�ல் சநருக்்டி்ளுக்கு 

தீர்வு்ோணும் வச்யில் ஸ்ரீலங்ோ 
சுதநதிரக் ்ட்சி 15 விட�ங்சள 
உள்ளடக்கி� ய�ோைசன்சள அண-
சமயில் அரைோங்ததிறகு ைமர்பபிததி-
ருநதது. 

அயதயவசள, ஸ்ரீலங்ோ சுதநதிரக் 
்ட்சியின தசலவர்்ள் மறறும் அர-
ைோங்ததின ்பங்ோளிக் ்ட்சி்ளின 
தசலவர்்ள் ்பஙய்றற வியைட ய்பச-
சுவோர்தசதச�ோனறு ்போரோளுமனற 
உறுபபினர் டிரோன அலஸின ் ோரி�ோல-

�ததில் யநறறு முனதினம் நசடச்பற-
றுள்ளது. 

விமல் வீரவனை, உத� ்ம்மன-
பில ஆகிய�ோர் அசமசைர் ்பதவியிலி-
ருநது நீக்்ப்பட்டது சதோடர்பிலும் 
ஸ்ரீலங்ோ சுதநதிரக் ்ட்சிச� ஜனோதி-
்பதி ய்பசசுவோர்தசதக்கு அசழததுள்-
ளசம சதோடர்பிலும் அநத ைநதிபபில் 
விரிவோ் ்லநதுசர�ோடப்பட்டது. 

முனனோள் ஜனோதி்பதி சமததிரி-
்போல சிறியைன ஸ்ரீலங்ோ சுதநதிரக் ்ட்-

சியின ச்போதுச சை�லோளர் த�ோசிறி 
ஜ�யை்ர, அசமசைர் வோசுயதவ நோண-
�க்்ோர, இரோஜோங் அசமசைர்்ளோன 
துமிநத திஸோநோ�க்், லைநத அழகி-
�வனன, ்போரோளுமனற உறுபபினர் -்
ளோன விமல் வீரவனை, உத� ்ம்மன-
பில, ய்பரோசிரி�ர் திஸ்ஸ விதோரண, 
டிரோன அலஸ், அதுரலி� ரதனயதரர் 
உள்ளிட்ட ்பலரும் அநத ைநதிபபில் 
்லநதுச்ோணடுள்ளசம குறிபபிடத-
தக்்து. (ஸ) 

மனி� உரிமம்கள் பாது்காப்பு விடையத்தில...
நிலசம சதோடர்பில் விசரவில் 
தீர்மோனிக்குமோறும் குறறவோளி-
்சள ைட்டததின முன நிறுததி 
யதசவ�ோன இழபபீடு்சள வழங -
குமோறும் அவர் ய்ட்டுள்ளோர்.

்ப�ங்ரவோதத தசடச ைட்டததின 
சில ஏற்போடு்சளத திருததி�சமப-
்பதறகும் அநதச ைட்டததின கீழ் ்பல 
ச்தி்சள விடுதசல சையவதறகும் 
முனசவக்்ப்பட்டுள்ள ய�ோைசன 

சதோடர்பில் அவர் ்போரோட்டுத சதரி -
விததுள்ளோர்.

்டநத ்ோலததில் ஏற்பட்ட மனித 
உரிசம மீறல்்ள் மீணடும் ஏறடோ-
மல் தவிர்ப்பதறகுத யதசவ�ோன 
ஆழமோன ைட்ட, நிறுவன மறறும் 
்போது்ோபபுத துசற சீர்திருததங-
்சள எதிர்்ோலததில் யமறச்ோள்-
வதறகு அரைோங்ம் ஆர்வம் ்ோட்ட 
யவணடும். எனினும், ்டநத 

வருடம் ச்போறுபபுக்கூறும் சை�ற-
்போட்டில் சதோடர்நதும் பினனசட-
சவக் ்ோண முடிநததோ் அவர் சதரி-
விததுள்ளோர். 

அசனவரினதும் மனித உரிசம -்
ளுக்்ோ் அரைோங்ம் குரல் ச்ோடுக்் 
யவணடும். 

ச்போறுபபுக்கூறல் மறறும் நல்லி-
ணக்்ததிற்ோன நம்்பத தகுநத வழி -
வச்்சள அரைோங்ம் இனனமும் 

முனசவக்்வில்சல என அவர் சுட் -
டிக்்ோட்டினோர்.

2019 ஆம் ஆணடு உயிர்தத 
ஞோயிறு தோக்குதலில் ்போதிக்்ப்பட்-
டவர்்ள் மறறும் அவர்்ளுக்்ோன 
இழபபீடு அயதய்போல் தோக்குதல் -்
ளின தனசம, ்போது்ோபபுப பிரிவின 
ச்போறுபபு என்பன ்பறறி� விரிவோன 
அறிக்ச்ச�ோனசற அவர் இலஙச் 
அரைோங்ததிடம் ய்ோரியுள்ளோர்.

தடைாைர் �ட்டுப்பாட்டைால மூன்று ...
உள்ளதோ்வும் அநத நிறுவனம் 

சதரிவிததது. 
யமற்படி மூனறு ்ப்பல்்ளும் 

்டநத முதலோம் தி்தியிலிருநது 
ஆறு தினங்ளோ் துசறமு்த-
தில் நஙகூரமிடப்பட்ட நிசலயில் 
ஒவசவோரு ்ப்பலுக்கும் நோளோந -
தம் 15,000 அசமரிக்்ன சடோலர் 
தோமதததிற்ோன ்ட்டணம் வழங் 
யநரிட்டுள்ளதோ்வும் அநத நிறுவ -
னம் சதரிவிததுள்ளது. 

எரிச்போருள் ்ப்பல் துசறமு -
்ததில் நஙகூடரமிடப்பட்டுள்ள 
நிசலயில் அதறகு சைலுததயவண-
டி� சடோலர் இதுவசர கிசடக் -்
வில்சல.நோளோநதம் சுமோர் 80,000 
ைசம�ல் எரிவோயு சிலிணடர்்ள் 
ைநசதக்கு விநிய�ோகிக்்ப்பட்டு 

வநதன. அநத நிசலயில் ் டநத ஆறு 
தினங்ளோ் எநதசவோரு எரிவோயு 
சிலிணடரும் ைநசதக்கு விநிய�ோகிக்-
்ப்படவில்சல. இதனோல் மீணடும் 
ைசம�ல் எரிவோயு தட்டுப்போடு 
நோட்டில் உருவோகியுள்ளது எனறும் 
அநத நிறுவனம் சதரிவிததுள்ளது. 

அயதயவசள, அதுசதோடர்பில் 
லோப ்ோஸ் நிறுவனம் சதரிவிக்ச -்
யில், நோட்டில் நிலவும் சடோலர் தட்-
டுப்போடு ்ோரணமோ் சதோடர்நதும் 
ைசம�ல் எரிவோயு சிலிணடர்்சள 
ச்ோள்வனவு சையவதறகு முடி�ோ-
துள்ளதோ்வும் தறய்போசதக்கு ச்ோள்-
வனவு நிறுததப்பட்டுள்ள நிசலயில் 
ைநசதயில் லோப ்ோஸுக்கு ச்பரும் 
தட்டுப்போடு நிசலவுவதோ்வும் அநத 
நிறுவனம் சதரிவிததுள்ளது. (ஸ) 

வா்கன விபத்தில...
வணடியுடன யமோதி வி்பததுக்குள் -

ளோனதில் தநசதயும் ம்னும் ்பலி�ோ-
கினர். மனனோரிலிருநது வவுனி�ோ 
யநோக்கி ்ப�ணிதத தனி�ோர் ்பஸ்-
சஸோனறு, குறுக்கு வீதிச�ோனறிலி-
ருநது இருநது பிரதோன வீதி நுசழநத 
முசைக்்ர வணடியுடன யமோதி வி்பத -
துக்குள்ளோனதோ் சதரிவிக்்ப்படு-
கினறது.

இதில் முசைக்்ர வணடியில் ்ப� -
ணிதத தநசத ைம்்பவ இடததியலய� 
மரணிதததுடன ்ோ�மசடநத ம்ன 
சவததி�ைோசலக்கு ச்ோணடு சைல்-
லப்பட்ட நிசலயில் மரணிதததோ் 
எமது சையதி�ோளர் சதரிவிததோர்.

அததுடன, குறிதத ்பகுதியில் ஒன-
றுதிரணட மக்்ள் ்பஸ்சஸ தோக்கிச 
யைதப்படுததி�சத�டுதது அஙகு 
அசமதியினசம ஏற்பட்டுள்ளது.

இதசன�டுதது அப்பகுதிக்கு 
ச்போலிஸோர் மறறும் வியைட 
அதிரடி ்பசடயினர் அசழக்்ப்பட் -
டுள்ளனர்.

வி்பததில் 46 வ�தோன தநசதயும் 
14 வ�தோன ம்னுயம மரணிதததோ் 
சதரிவிக்்ப்படுகினறது.

்பஸ் ைோரதி ச்து சைய�ப்பட்-
டுள்ள அயதயவசள, ச்போலிஸோர் 
யமலதி் விைோரசண்சள முனசன-
டுததுள்ளனர்.

பூஸ்டைர் �டுப்பூசிமய துரி�மா்க...
தடுபபூசிச� ச்பறறு முழு-

சம�ோன தடுபபூசிச� ச்பறற 
அட்சடச� ச்பறறுக் ச்ோள்ளுமோறு 
சு்ோதோர யைசவ்ள் ்பணிப்போளர் 
நோ�்ம் அயைல குணவர்தன சதரி-
விததுள்ளோர்.

இயதயவசள, நோட்டில் யநறசற� 
நோளில் 30, 381 ய்பருக்கு, ச்பஃஸர் 
சை�லூக்கி தடுபபூசி சைலுததப்பட் -
டதோ், சதோறறுயநோய விஞஞோனப 
பிரிவு சதரிவிததுள்ளது.

இதற்சம� சை�லூக்கி தடுப -
பூசி சைலுததப்பட்டவர்்ளின எண -

ணிக்ச், 73 இலட்ைதது 6, 152ஆ் 
அதி்ரிததுள்ளது.

அயதயநரம், யநறசற� தினம் 2, 
593 ய்பருக்கு ச்பஃஸர் முதலோம் 
தடுபபூசியும், 6,281 ய்பருக்கு இரண-
டோம் தடுபபூசியும் சைலுததப்பட் -
டுள்ளது.

அததுடன 786 ய்பருக்கு 
சையனோ்போம் முதலோம் தடுபபூசி -
யும், 2,071 ய்பருக்கு இரணடோம் 
தடுபபூசியும் சைலுததப்பட்டுள்ள-
தோ்த சதோறறுயநோய விஞஞோனப 
பிரிவு சதரிவிததுள்ளது.

தவளிநாட்டு ்கடைன்...
அததுடன வட்டி வீதமும் அதி் -

ரிததுக் ்ோணப்படுவதோ் சதரிவித-
துள்ள அவர், அரைோங்ததினோல் 
விநிய�ோகிக்்ப்பட்டுள்ள திசறயைரி 
உணடி�ல் மறறும் பிசணமுறிக்்ோ் 
சைலுததயவணடி� வட்டி வீதமும் 
யமலும் 400 பில்லி�னோல் அதி்ரித-
துள்ளதோ் அவர் சதரிவிததுள்ளோர். 

இநத நிசலசம சதோடர்பில் 
அவதோனததுடன சை�ற்படயவண-
டி�சத வலியுறுததியுள்ள அவர், 

ைர்வயதை நோண� நிதி�ம் ய்போனற 
நிறுவனங்ளிடமிருநது ச்போரு-
ளோதோர ஒததுசழபச்ப ச்பறறுக்-
ச்ோள்ள யவணடுமோனோல் ச்யிருபபு 
வீததசத சு�ோதீனமோ் தீர்மோனிப-
்பது, வரி்சள அதி்ரிப்பது, ஊக்-
குவிபபு ச்ோடுப்பனவு்சள 
இல்லோசதோழிப்பது ய்போனற நி்பநத-
சன்ளுக்கு உட்்படயவணடி யநரும் 
என்பசதயும் அவர் சுட்டிக்்ோட்டி-
யுள்ளோர். (ஸ) 

எரிதபாருள் தநருக்கடிககு...
எநத தீர்மோனமும் எடுக்்ப்பட-

வில்சல எனவும் சதரிவிதத அசமச-
ைர், 

எவவோறோயினும், எரிச்போருள் தட் -
டுப்போடு ்ோரணமோ் விவைோயி்ள், 
மீனவர்்ள் மறறும் சுறறுலோததுசற 
சதோடர்நதும் ்போதிக்்ப்பட்டுள்ளது 

எனறோர்.
அதயதோடு ச்போதுமக்்ள் யநறறும் 

(ஞோயிறறுக்கிழசம) எரிச்போருள் 
நிரபபு நிசல�ங்ளில் நீணட வரி -
சையில் ்ோததிருப்பசதக் ்ோணமு-
டிநததோ்வும் அசமசைர் யமலும் 
சதரிவிததோர்.

எரிதபாருள் தநருக்கடி என்ப�ா்க ...
நோடு முழுவதும் எரிச்போருளுக்-

்ோ் நீணட வரிசையில் மக்்ள் ்ோத-
திருக்் யவணடி� நிசல ஏற்பட்டுள் -
ளதோ்வும் சதரிவிததோர்.

இயதயவசள ஜனோதி்பதி ய்ோட் -
டோ்ப� ரோஜ்பக்ஷ, நோட்சட அபி-
விருததிச� யநோக்கி இட்டுச 

சைல்வதறகு யதசவ�ோன நடவடிக்-
ச்்சள எடுததுள்ளதோ்வும் அதற -
்ோ் அசமசைர்்ள் மறறும் ்போரோளு-
மனற உறுபபினர்்ள் மட்டுமினறி 
அசனதது அரை ஊழி�ர்்ளும் 
உசழக்் யவணடும் எனவும் பிரத -
மர் ய்ட்டுக்ச்ோணடோர்.

சட்டை விகரா� தசாத்து ...
அதி் ச்பறுமதியுசட� ைட்ட 

வியரோத சைோததுக்்ள் தசட சைய-
�ப்பட்டுள்ளயதோடு, ைட்ட வியரோத 
்பண்பரிமோறற ைட்டததின கீழ் இநத 

நடவடிக்ச்்ள் முனசனடுக்்ப-
்பட்டு வருவதோ்வும் சியரஷட 
பிரதி ச்போலிஸ் மோ அதி்பர் அஜித 
யரோஹண யமலும் சதரிவிததோர்.

மூன்று மா�ங்களுககுள்...
ஆசண�ோளர் நோ�்ம் எல்.எம்.

டி தர்மயைன யமலும் சதரிவித -
தோர். 

குறிதத நடவடிக்ச்்ள் தறய்போது 

இறுதிக் ்ட்டதசத எட்டியுள்ளதோ் 
ச்ோழும்பில் யநறறு நசடச்பறற 
ஊட்வி�லோளர் ைநதிபபில் ்லநது-
ச்ோணடு அவர் குறிபபிட்டோர்.

�ங்கத்தின் விமை...
தங்ததின விசல தறய்போது 1,970 

அசமரிக்் சடோலர்்ளோ் உ�ர்ந -
துள்ளது. ஒரு அவுனஸ் தங்ததின 

விசல விசரவில் 2,000 சடோலசர 
தோணடும் என ஆயவோளர்்ள் சுட்டிக்-
்ோட்டுகினறனர்.

முதுதபரும் நடி்கர் கபர்ட்டி குணெதிை்க...
அவர் ்பல சிங்ள திசரப்படங -்

ளிலும் இலஙச்யில் ்பல சதோசலக்-
்ோட்சி நச்சசுசவ நி்ழ்சசி்ளிலும் 
நடிததுள்ளசம குறிபபிடததக்்து.

கமலுதமாரு ்கடு்கதி...
5 மணிக்கு ச்ோழும்ச்ப வநதசட-

யும். இநத புச்யிரதததில் 530 ய்பர் 
வசர ்ப�ணிக்  ்முடியும் என புச்யிரத 
திசணக்்ளம் சதரிவிததுள்ளது.

 சிறு க�யிமைத் க�ாட்டை அபிவிருத்தி அதி்கார சமபயின் "விமனத்தி்றனாளி்கள் த்க்ளர-
விப்பு - 2021 " அண்மமயில பத்�ரமுலமை - அப்கப ்கம வ்ளா்கத்தில நமடைதபற்்றது.
க�யிமை பயிரிடைப்படுகின்்ற 10 மாவட்டைங்களிமடைகய மாத்�ம்ற மாவட்டைம் மு�லிடைத்-
ம�ச் சுவீ்கரித்துக த்காண்டைது. ்கனஙக்க க�யிமைப் பரிகசா�்கர் எம். மிிஃப்ராஹ் விருது 
வழஙகி த்க்ளரவிக்கப்படுவம�ப் படைத்தில ்காணெைாம்.
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SG YX-7299 Bajaj 2012 
threewheel கூடிய 
விமைக் க்கள்விக்கு 
வெலிபல் ஃபினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
்காலி வீதி,  வ்காழும்பு 
-03 வ�ா.  கப. 0 711 
210810. 016757

டயர் டியூப் - நாட்டின் 
ச்கை பிரக�சங்களு-
க்கும் கபாக்குெரத்து. 
கபார்க்லிப்ட் உரிமமயா -
ளர்்ககள உங்களுக்குத் 
க�மெயான டயர்்கள் 
ஒகர கூமரயின் 
கீழ் - அமழயுங்கள் 
நீங்கள் எதிர்பார்க்்கா� 
விமை்களில் ்கழிவு்கள் 
- விமை குமைவு - 
கமாட்டர் கிகரடர் நிர-
ப்பப்பட்ட மற்றும் 
புதிய JCB வபக்க்கா 
டயர் - வெளிநாட்டில் 
இருந்து �ருவிக்்கப்ப -
ட்ட வைாறி,  டிப்பர்,  
டயர் - துருக்கி,   சீன,  
மகைசிய டயர்  டியூ ப். 
நாம் �ரு விப்கபாம். 
கூடு�ல் விமைமய ஏன் 
வச லு த்�  கெண்டும். 
155 ,   கிரவுன் டயர்,  
வ்கா ழும்பு-14. 
0773134060,  075-
3134 0 60,  07 77 
8300 0 0 சு ்க� �ாச 
நீ ச்சல் �டா்க பிர�ான 
்க� வு பிர�ான பாம�,  
்கல் மற்றும் ்காற்று டயர் 
கபார்க்லிப்ட் 600 x 9 - 
700 x 12,  650 x 10,  
28 x 9,  15 - 300 x 15,  
250 x 15 016091

 வ ்க ா ழு ம் பு - 0 5 ,  
வெவவைாக் கரா ட் 
இ ல்  ஓர் சீன உணெ்க-
த்தில் வெற்றிடங்கள். 
ப யிலுநர்/  பயிற்சி 
வபற்ை வெயிட்டர்்கள்,  
கிச்சன் வெல்பர் ,  
டிஷ் வொஷர்ஸ் 
மற்றும் வெயிட்டர்/  
மரடர்்கள். வ�ாடர்பு 
0 7 0 5 3 2 3 2 7 3 ,  
0 7 6 5 7 1 8 2 4 0 .
 016122

641

மு்கத்துொரம் அளு -
த்மாெத்�,  வ்காழும்பு 
15,  178 ,  155 
பஸ் பாம�யில் வீடு 
ொட ம்க க்கு உண்டு. 
மா�ாந்� ொடம்க 50, 
000. 0773965117
 015817

வ்காழும்பு ந்கமர அண்டிய பிரக�சங்கமள ்கண்்காணிப்ப�ற்்கா்க ஆரம்பிக்்கப்-
பட்டுள்ள சீசீரீவி பிரிவிற்கு வபாதுமக்்கள் பாது்காப்பு அமமச்சர் சரத் வீரகச்கர 
அண்மமயில் விஜயம் வசய்து பார்மெயிட்ட கபாது...  

சுகாதார தகவலகளை கணனி மயப்படுத்-
தலும்  முகாளமத்துவம் செயதலும் எனும் 
வவளைத்திட்டம் ெம்மாந்துளை ஆதார 
ளவத்தியொளையில ளவத்திய அத்தியடெகர் 
அஸாத் எம் ஹனி்பா தளைளமயில நள்ட-
ச்பறைது. 

இந்த நிகழளவ சுகாதார தகவலகள் 
்பணிப்பாைர் ளவத்தியர் ்பாலித கருணவ்பம 

கைந்து சகாண்டு ஆரம்பித்து ளவத்தார். 
ளவத்தியொளை வநாயாளிகளை ்பார்ளவயி-
்டல, மருந்து விநிவயாகம், இரத்த ்பரிவொத-
ளைகள்,  கதிரியகக ்பரிவொதளைகள் எை 
அளைத்து தகவலகளையும் கணனி மயப-
்படுத்தப்படடு  மிக குறுகிய வநரத்திறகுள் 
வெளவ வழங்குவவத இதன் வநாககமாகும் 
எை ளவத்திய அத்தியடெகர் அஸாத் எம் 

ஹனி்பா சதரிவித்தார். நிகழவில கிழககு 
மாகாண சுகாதார வெளவகள் ்பணிப்பாைர் 
ச்டாக்டர் ஏ.ஆர். எம். சதைபீக, தகவல 
மறறும் சதா்டர்பு சதாழிலநுட்ப நிறுவை 
(ICTA) தளைவர் எம்.ஆர் ஒஸக்ட வெைாநா -
யகக, விவெ்ட ளவத்திய நிபுணர்கள், ளவத் -
தியர்கள், ளவத்தியொளை நிர்வாகிகள் எை 
்பைர் கைந்து சகாண்்டைர்.

சுகாதார தகவலகளை கணனி மயப்படுத்தி 
முகாளமத்துவம் செய்யும்திட்டம் ஆரம்்பம்

ொதிககும் ச்பண் -
களைக சகாண்்டா்ட 
வவண்டும் என்ை உயரிய 
வநாககில உைக மகளிர் 
திைத்ளத முன்னிடடு 
ெர்வவதெ அைவில ்பல -
துளைகளில ொதிககு 
ச்பண்களைத் வதர்வு 
செயது ொதளைப 
ச்பண் என்ை விருது 
வழங்கி சகைரவப்ப -
டுத்தி வருகிைது தமிழ -
நாடு திருச்சிளயத் 
த ள ை ள ம யி ்ட ம ா க க 
சகாண்டு இயங்கிவரும் 
நந்தவைம் ்பவுண்வ்ட -
ென். க்டந்த ஆறு ஆண் -
டுகைாக இந்த விருது வழங்கப்படடு வரு -
கிைது.

2022 ஆம் ஆண்டுககாை விருது வழங் -
கும் விழா மார்ச் 12 ஆம் திகதி சென்ளை -
யில விஜய ்பார்க உணவகத்தில நள்டச்ப -

றுவதறகாை ஏற்பாடுகள் 
ந்டந்துவருகின்ைை.

இவ்விழாவில தமி -
ழகம் மடடுமலைாமல 
ச்பங்களூர், ளஹதரா -
்பாத், மவைசியா, கை்டா, 
மறறும் இைங்ளக வ்பான்ை 
நாடுகளில ொதித்து வரும் 
ச்பண்களை வதர்வு 
செயது விருது வழங்கப்ப -
்டவுள்ைது.

விருது வழங்கும் 
சிைபபு விருந்திைர்கைாக 
இைங்ளக இைககியப 
புரவைர் ஹாசிம் உமர், 
ெ கை்டா உதயன்,  வார 
இதழ பிரதம  ஆசிரியர் 

ஆர்.என்.வைாவகந்திரலிங்கம், காவலதுளை 
உதவி ஆயவாைர் எஸ.ராஜா ஆகிவயார் கைந் -
துசகாள்ை இருப்பதாக நந்தவைம் ்பவுண்வ்ட-
ென் தளைவர் நந்தவைம் ெந்திரவெகரன் சதரி-
வித்துள்ைார்.

உலக மகளிர் தினத்ளத முன்னிடடு
சென்ளனயில முக்கிய விழா

2022 khh;r; 09Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 60>000 kpy;ypad; &ghTf;fhd  

jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122F109 LKA18222I092 LKA36423C105

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
20,000 20,000 20,000 60,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 khh;r; 09

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 khh;r; 11

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 khh;r; 11

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 khh;r; 09 Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

murhq;fg; gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPl;L 

trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 

njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 

nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;. ,rl;. vk;. Mrpk;

 nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 
nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

 gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh.)

(khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tzpf> tPlikg;G 
kw;Wk; eph;khzpg;G> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs; ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhkpa 

mgptpUj;jp njhlh;ghd mikr;R - Nky; khfhzk;)

Nky; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fj; Njitahd gpd;tUk; thfdq;fis 
thlif mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

tpiykD 
,yf;fk;

tpguk;

tpiykDg;gbtf; 
fl;lzk; 

(mjpfhu rigapy; gjpT 
nra;ag; ngw;Ws;s 

toq;Feh;fs; jtph;e;j)

tpiykDg; 
gpizj; njhif

fhrhf
&gh

PRDA/WP/
PRO/2022/13

Nkhl;lhh; fhh;fs; 
F&nfg;> lgs; 
nfg; kw;Wk; 
Ntd;fis thlif 
mbg;gilapy; 
ngw;Wf;nfhs;sy;

&gh 1000.00
(ngNrt ,d;wp)

10>000.00

02.  2022.03.07 Kjy; 2022.03.18 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.45 tiu Nkw;gb 
gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,t; mjpfhu rigapd; ngWifg;gphptpy; ,jw;fhd 
tpiykDg;gbtj; njhFjpiag; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;fhd gpizaj;ij 
fhrhf my;yJ tq;fp tiuT xd;wpd; %yk; ngWif epge;jidfspw;F mikthfr; 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sy; 2022.03.21 md;W gp.g. 2.45 ,w;F KbTWtJld; 
tpiykDj;jpwj;jy; md;iwa jpdk; mNj Neuj;jpy; ,t; mYtyfj;jpy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk; 
ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiyth;>
ngWiff;FO>
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh.)>
,y. 59> nrd;. nrg];jpad; NkL>
nfhOk;G -12.

njh. Ng. ,y. 011-5676903

ngWif mwptpj;jy;

Nkhl;lhh; fhh;fs;> F&nfg; tz;bfs;> lgs; nfg; 
kw;Wk; Ntd; thfdq;fis thlif mbg;gilapy; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tp ,y: NSB/PT/ITE/2022/07

Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F 25 vz;zpf;ifahd gzj;jhs; 
kPs;Row;rp ,ae;jpuq;fis (CASH RECYCLING MACHINES) 

toq;Fjy;> epWTjy;> nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; guhkhpj;jy;

gzj;jhs; kPs;Row;rp ,ae;jpuq;fis toq;Ftjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l Kjd;ik cw;gj;jpahsh;fs; 

/ toq;Feh;fs; my;yJ mth;fsJ mq;fPfhpf;fg;gl;l cs;ehl;L Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

ngWifapd; tpsf;fk; gzj;jhs; kPs;Row;rp ,ae;jpuq;fs;  - 25

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

Njitg;gLj;jg;gLk; kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

&gh 15>000.00

rkh;g;gpf;fg;gl Njitg;gLk; tpiykDg; 

ngWkjp

&gh 750>000.00

tpiykD Mtzq;fis toq;Fk; ,Wjpj; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022-03-29 gp.g. 3.00 kzp

Nfs;tp %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022-03-30 K.g. 10.00 kzp

1.  ve;jnthU Nfs;tpjhuh; rhh;ghfTk; gpujpepjpnahUth; my;yJ cg gpujpepjpnahUth; my;yJ 

ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; Nfs;tpf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F Kd; 

1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;J nfhs;sy; 

fl;lhakhFk; vd;gJld; mth; rhh;gpy; xg;ge;jj;ijg; gjpT nra;J nfhs;sy; fl;lhakhFk;.

2.  2022-03-07Mk; jpfjpapypUe;J 2022-03-29Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 kzpapypUe;J 

gp.g. 3.00 kzp tiu nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; 

toq;fy;fs; gphpT> toq;fy;fs; KfhikahshplkpUe;J vOj;JUtpyhd Nfhhpf;ifnahd;wpd; 

Nghpy; tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; NkNy Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sthwhd 

njhiff;fhdJk;> Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; Vw;Wf;nfhs;Sk; jd;ikapYs;sJk; th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; Nfs;tpia jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J Mff; Fiwe;j 

fhyg;gFjpahd 120 ehl;fhl;b ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd tq;fp 

cj;juthjj;Jld;/tpiykDg; gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; chpa jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F mitfis %baJk; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLnkd;gJld;> K.g. 10.00 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

5.  ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia nfhz;bUg;gJld;> 

vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd; itf;fhky; ghfnkhd;iw Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd chpikia 

Njrpa Nrkpg;G tq;fp nfhz;Ls;sJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis rpNu\;l  Kfhikahshplk; (toq;fy;) ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; - $l;L th;j;jf ngWiff;FO – Nky;; kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y. 255> fhyp tPjp>

nfhOk;G-03.



எதிர்கால  சந்ததியினருக்கு நலல-
த்தகாரு எதிர்காலம், த�காருளகா்தகாரம், 
முன்னற்றத்்த  ஏற�டுததுவ்தறகு   
புதிய திட்டத�கான்்ற த்காண்டு வர  
இருக்கின்்றகாம் எனறு வனவள ஜீவ-
ரகாசி்ள்  �றறும் வனவள �காது்காப்பு 
அ்�சசர சீ. பீ. ரட்காயக்் த்தரி-
வித்தகார. 

யகாழப்�கா்ம், வ்ட�ரகாடசி  கிழக்கு 
�்ற்காடு, சவுக்்ங் ்காட்்ட �கார-
்வயிடுவ்தற்கா  ் அ்�சசர சீ. பீ. 
ரட்காயக்்கா ்நறறு  முனதினம்  (05)   
்ள விஜயம் ஒன்்ற  ்�றத்காண்-
டிருந்தகார. �்ற்காடடில  அ்�ந-
துள்ள சவுக்்ங்்காட்்ட வனவள ஜீவ-
ரகாசி்ள் �காது்காப்பு தி்்க்்ளம்  
்்ய்ப்�டுததுவ்தற்கா் எல்லக் 

்ற்ள் நகாட்டப்�டடிருந்த நி்லயில    
அ்�சசர அங்கு விஜயம் ்�ற-
த்காண்்ட்� குறிப்பி்டத்தக்்து.

இவ்  விஜயததின்�காது இப் 
�குதி ்த�து இருப்பி்ட �குதி எனவும் 
அங்கு வீடு்ள்,  கி்று்ள் இருப்�்த-
்னயும் த�காது�க்்ள் அ்�சசரின 
்வனததுக்குக் த்காண்டு வந்தனர.    
�க்்ளது வகாழக்்்யும் வனமும்  
ஒனறிதது இருக்கின்றது. அ்்தப் 
பிரிதது  எதுவும் தசயவ்்த அனு�-
திக்் விரும்�வில்ல எனவும் அப்�-
குதி �க்்ள் அ்�சசரின  ்வனததிற-
குக் த்காண்டு வந்தனர.

இ்த்ன  தசவி�டுத்த அ்�சசர 
்ந்ர வநது �காரப்�்தற்கா்்வ இங்கு 
வநதிருப்�்தகா்வும்  ்ந்ர வநது �கார-

்வயி்டகா�ல ஒரு திட்டத்்த எடுக்் 
முடியகாது எனவும் இது  சம்�ந்த�கா் 
வரத்த�கானி இனனும்  தவளியி்டப்-
�்டவில்ல. இது ஒரு திட்ட�கா்த-
்தகான  இருந்தது.    உங்்ளுக்கு ஒரு 
அசகா்தகார் நி்ல்ய ஏற�டுத்த 
நகாங்்ள்  வி்ட�காட்்டகாம். உங் -்
ளுக்கு ஏற்ற�காதிரி அ்�க்கி்றது்தகான 
எனக்கும் விருப்�ம்.  ஆனகால,  வன 
வள  அ்�சசர என்ற ரீதியில த�காரு-
ளகா்தகாரத்்த கூடடுவ்தறகு ்தனக்கு  
ஒதது்ழப்பு வழங்கு�காறும் அவர 
்்டடுக் த்காண்்டகார. எதிர்கால  சந்த-
தியினருக்கு நலலத்தகாரு எதிர்காலம், 
த�காருளகா்தகாரம், முன்னற்றத்்த  
ஏற�டுததுவ்தற்கா்த்தகான நகாங்்ள் 
இந்தப் புதிய திட்டத்்த த்காண்டு 

வர  இருக்கின்்றகாம். பிர்்தச தசய-
லகாளரு்டன த்தகா்டரபு த்காண்டு-
்தகான இந்தத திட்டத்்த  நகாங்்ள் 
தசய்வகாம். இது சம்�ந்த�கா  ்நீங்்ள் 
ஒனறுக்கும் �யப்�்ட ்்த்வயில்ல. 
த�காருளகா்தகாரத்்த  ஈடடி அதிலிருநது 
வரு�கானத்்த ஈட்ட, சந்்த வகாயப்-
்�யும், சுறறுலகாதது்்ற்யயும்  
இங்கு த்காண்டுவர இருக்கின்்றகாம். 
இவ்வகாறு ஒரு கிரகா�ம் எங்கும்  ஆக்-
்ப்�்டவில்ல. அ்்த உங்்ளுக்்கா் 
ஆக்கித ்தருகின்்றன என  த்தரிவித-
்தகார. இக்  ்ள விஜயததின ்�காது 
அ்�சசரு்டன �காரகாளு�ன்ற உறுப்பி-
னர அங்்ஜன இரகா�நகா்தன,  ் �லதி் 
அரச அதி�ர உட�்ட �ல அதி்காரி்ள் 
்லநது த்காண்்டனர.
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வவுனியா - மன்ார் வீதி குருக்கள்புதுககுளம் பகுதியில் உள்ள ஒழுஙம்க ஒனறில் இருந்து பிரதா் வீதிககு மமாட்்ார் மைககிள் ஒனறு ஏற முறபட்டுள்ளது. இதன மபாது மன்ாரிலிருந்து வவுனியா ம�ாககி பயணிதத தனியார் மபரூந்து மமாட்்ார் மைககிளு்ன மமாதி ம�றறுக 
்காமை 9.00 மணியளவில் விபததுககுள்ளா்து. இவ் விபததில் 35 வயது தந்மதயும் 17வயது ம்கனும் உயிரிழந்துள்ள்ர்.  வவுனியா விமை் நிருபர் 

த்தன�ரகாடசியில இந்த வகாரம் 
த்தகா்டக்்ம் கிரகா� அலுவலர பிரிவு 
ரீதியகா் ்தடுப்பூசி மு்காம் அ்�தது 
த்கா்ரகானகா ்தடுப்பூசி தசலுத்த ந்டவ-
டிக்்் எடுததிருப்�்தகா் சகாவ்ச்சரி 
சு்கா்தகாரப் பிரிவு அறிவிததுள்ளது. 
எதிரவரும் ஏப்ரல �கா்தம் த்தகா்டக்-
்ம் ்தடுப்பூசி தசலுத்தகா்்தகார த�காது 
இ்டங்்ளில ந்ட�கா்ட முடியகாது 
என்ற அரசகாங்்ததின அறிவித்த்ல 
அடுதது சகாவ்ச்சரி சு்கா்தகார பிரிவு 
கிரகா�ம் ்்தகாறும் ்தடுப்பூசி மு்காம் 
அ்�தது த�காது�க்்ளுக்கு ்தடுப்-
பூசி தசலுத்தவுள்ளது. த்தன�ரகாட-

சிப் �குதியில இதுவ்ர 22ச்தவீ்த-
�கா்னகார மூன்றகாவது ்தடுப்பூசியகான 
பூஸ்டர ்்டகாஸி்ன த�றறுள்ள 
நி்லயில ஏ்னய த�காது�க்்ளும் 
கிரகா�ம் ்்தகாறும் ்தடுப்பூசி என்ற 
தசயறதிட்டம் ஊ்டகா் த்கா்ரகானகா 
்தடுப்பூசி்ய முழு்�யகா்ப் த�ற-
றுக்த்காள்ள ்வண்டும் என சு்கா்தகா-
ரத ்தரப்பு ்்டடுக்த்காண்டுள்ளது. 
த்தன�ரகாடசிப் பிர்்தசததில இவ்வ-
ரு்டம் இதுவ்ர 4 த்கா்ரகானகா �ர-
்ங்்ள் �திவகாகியிருப்�்தகா்வும் 
்�லும் அவர்ள் சுடடிக்்காடடி-
யுள்ளனர.  

தென்மராட்சியில் கிரா்மம் 
தொறும் ெடுப்பூசி முகாம்

வவுனியகா வி்ச்ட நிரு�ர   

்காலததிறகு ்காலம் ஐ.நகா அறிக் -
்்்ள் வருவதுண்டு. எனினும் 
இங்கு எவ்வகா்றகான ந்டவடிக்்் -
்ள் உள்ளது என�தி்ல்ய கூடு்தல 
்வனம் ்வண்டும் என ்்டறத்றகா-
ழில அ்�சசர ்டக்ளஸ ் ்தவகானந்தகா 
த்தரிவித்தகார.   

்நறறு (06.03) வவுனியகாவில 
்டசி உறுப்பினர்ளு்டனகான ்லந-
து்ரயகா்டலின பினனர ஊ்ட்ங்் -
ளுக்கு ்ருதது த்தரிவிக்கும் ்�கா்்த 
அவர இவ்வகாறு த்தரிவித்தகார. 
த்தகா்டரநதும் அங்கு ஊ்ட்வியலகா-
ளர்ள் எழுப்பிய ்்ள்விக்கு �தில-
ளிக்்்யில,   

நீண்்ட ்கால இழு�றிக்கு �ததியில 
இலங்்்யில இருநது 50 ்�ரும் 
இநதியகாவில இருநது 50 ்�ரும் 
்சசதீவுக்கு ்�கா்லகாம் என தீர�கா-
னம் எடுக்்ப்�டடிருந்தது. அ்தன 
பினனர ஜனகாதி�தியு்டன நகான ்லந-
து்ரயகாடி இரு �க்்ததில இருநதும் 

நூறு நூறு ்�ரகா் ்சசதீவு 
அந்்தகானியகார திருவிழகா-
விறகு தசலல ஏற�காடு 
தசயதிருக்கின்்றன.   

்சசதீவுக்கு நகானும் 
தசலவ்தகா் உள்்ளன. 
ஏதனனில இரு்தரப்பு 
்்டறத்றகாழிலகாளர்ளுக் -
கும் இ்்டயில ஒரு 
புரிநது்ர்வயும் நடபு-
்ற்வயும் ஏற�டுததுவற-
்கா் நகானும் தசலவ்தகா் உள்்ளன.   

இநதிய இழு்வ �டி �்டகு் -
ளகால �காதிக்்ப்�ட்ட �க்்ளினு -
்்டய ்�காரகாட்டங்்ளின ஊ்டகா் 
இலங்்் அரசகாங்்ம் எல்லமீறி 
வநது மீனபிடியில ஈடு�டு�வர -
்்ள ்தடுக்் ்வண்டும் எனவும் 
அவ்வகாறு வரு�வர்ள் ்்து 
தசயயப்�டடு நீதி�ன்ற ந்டவடிக் -
்்்ளின ஊ்டகா் அந்த த்தகாழி -
லகாளர்்ள விடுவிப்�து எனறும் 
�றுபு்றததில �்டகு்்ள அரசு 

உ்ட்�யகாக்கி �காதிக் -
்ப்�ட்ட �க்்ளுக்கு 
த்காடுப்�்தகா்வும் முடி -
தவடுதது அது ந்்டமு -
்்றக்கு வநதுள்ளது.   

இ்்த்வ்ள இலங் -
்்க்கும் இநதியகாவுக்-
கும் இ்்டயிலகான ்�ச-
சுக்்ள் த்தகா்டரகின்றன. 
எதிரவரும் 18 ஆம் 19 
ஆம் தி்தி்ளில இநதிய 

தவளிவிவ்கார அ்�சசர இலங்்் 
வருகின்றகார. 

அப்்�காது அ்�சசரு்டனகான சந -
திப்பு ந்்டத�றும். அ்தறகு முன-
னரகா் அதி்காரி்ள் �ட்டததிலகான 
்�சசும் இ்டம்த�்றவுள்ளது.   

இ்்த்வ்ள ஐ.நகா ஆ்்யகாள-
ரின அறிக்்் த்தகா்டர�கா் ஊ்ட்வி -
யலகாளர ்்ட்ட்�காது,   

இது ்காலததிறகு ்காலம் வரும் 
அறிக்்்்ய. ஆனகால இங்கு எவ்வகா -
்றகான ந்டவடிக்்்்ள் உள்ளது என� -

தில்தகான கூடு்தல ்வனம் தசலுத்த -
்வண்டும் என த்தரிவித்தகார.   

இ்்த்வ்ள கூட்டணி ்டசி -
்ளின அ்�சசர்ள் தவளி்யற-
்றப்�டடு அ்�சசு �காற்றங்்ள் 
இ்டம்த�ற்ற்� அரசகாங்்ததிறகு 
�திப்பில்ல எனவும் த்தரிவித்தகார.   

இ்்த்வ்ள அண்்�யில வவு -
னியகாவில உங்்ள் ்டசி ரீதியகா் 
்�றத்காள்ளப்�ட்ட சம்�வ�கானது 
�லத்த வி�ரசனததி்ன ஏற�டுத-
தியுள்ளது. இது த்தகா்டரபில ்டசி 
ரீதியகா் எவ்வகா்றகான ந்டவடிக்்்-
்்ள எடுததுள்ளீர்ள் என ஊ்ட்வி-
யலகாளர ்்ள்வி எழுப்பிய்�காது,   

அவ்வி்டயம் த்தகா்டர�கா் 
ஆரகாயநது வருகின்்றகாம். அதில 
சகா்த் �கா்த் நி்ல்�்ள் உள்ளன. 
சரியகான நி்ல்�்்ள அறிநது 
அவ்வ்றகான நி்ல்�்ள் த்தகா்டரகா-
�ல இருப்�்தறகு நகாங்்ள் முடிவு 
எடுததுள்்ளகாம் எனவும் த்தரிவித-
்தகார   

ஐ.நா. அறிக்க காலத்திற்கு 
காலம் வரும் அறிக்கதே
அமமச்ைர் ்களஸ் மதவா்ந்தா

கிளிதநகாசசி த்தறகு ்லவி வல -
யததில கிளி/இரகா�கிருஸ் 
விததியகாலயததில அ்னதது 
வகுப்�்்ற்ளும்முறறிலும் தி்றன 
வகுப்�்்ற்ளகா் �றுசீர்�க்-
்ப்�டடு தி்றன �கா்டசகா்லயகா் 
�காற்றம் ்ண்டுள்ளது. இ்தன மூலம் 
கிளிதநகாசசி �காவட்டததின இரண்-
்டகாவது தி்றன �கா்டசகா்லயகா் உரு -
தவடுததுள்ள கிளி/இரகா�கிருஸ் 
விததியகாலயததின ்வ�வ ரீதியகான 
த்தகா்டக்்விழகா அண்்�யில ந்்ட-
த�ற்றது. இநநி்ழவில வ்டக்கு 
�கா்கா் ்லவிப் �ணிப்�காளர தச.உ -
்தயகு�கார பிர்த� விருநதினரகா்வும் 
கிளிதநகாசசி த்தறகு ்லவி வலயக் 
்லவிப் �ணிப்�காளர கி.்�லரகாஜன 
சி்றப்பு விருநதினரகா்வும் ்லநது 
சி்றப்பித்தனர.   

இவர்ளு்டன கிளிதநகாசசி �ததிய 
்லலூரி அதி�ர ச.பூ்லகா்ரகாஜகா 
மு்தனமு்தலகா்முல்லவலயததில 
தி்றன �கா்டசகா்ல்ய உருவகாக்கி 
முனனு்தகார்�கா் தி்ழ�வரும் மு/

சிறி சுப்பிர�ணிய விததியகாசகா்ல 
அதி�ரு�கான ந. அமிர்தநகா்தனும் 
கிளிதநகாசசி �காவட்டததில மு்தல 
தி்றன �கா்டசகா்ல்ய நிறுவிய கிளி/
வட்டக்்சசி ஆரம்� விததியகாலய 
அதி�ர அ.�ங்்்யறதசலவனும் 

கிளிதநகாசசி த்தறகு ்லவி வலய 
்்ணி வள நி்லய மு்கா்�யகா-
ளர நகா. சநதிர்�கா்னும் ்லநதுசி-
்றப்பித்தனர.   

இத தி்றன வகுப்�்்ற்ளுள் இரு 
தி்றன வகுப்�்்ற்்ள அ்�ப்� -

்தறகு சிவஞகானம் சிறீ்தரனும் (�கா.உ) 
இரண்டு தி்றன வகுப்�்்ற்்ள 
அ்�ப்�்தறகு ச.நிததியகானந்தனும் 
ஒரு தி்றன வகுப்�்்ற்ய அ்�ப்-
�்தறகு ்�ரகாசிரியர �கா. ந்டரகாஜசுந்த -
ரம் அனுசர்் வழங்கியிருந்தனர. 

கிளிந�ொச்சியில் இரண்ொவது திறன் பொ்சொலை திறப்பு

'எதிர்ொை சந்ததியினருக்கு �ல்ைந்தொரு எதிர்ொைதல்த ஏறபடுத்த திட்ம்'

புதுக்குடியிருப்பு வி்ச்ட நிரு�ர

இநதிய ந்டன ்்லஞர ்லகா 
�காஸ்டர முல்லததீவு �காவட்ட 
்்லஞர்்ள சநதிதது ்லநது்ரயகா-
டியுள்ளகார.

்்டந்த சனிக்கிழ்� முல்லத-
தீவு �காவட்டததிறகு �ய்ம் 
்�றத்காண்்ட அவர  புதுக்குடியி-
ருப்பு விசுவ�டு �ததி சனசமூ் 
நி்லய �ண்்ட�ததில முல்லததீவு  
�காவட்ட ்்லஞர்்ள சநதிதது 

்லநது்ரயகாடியுள்ளகார.
முல்லததீவு  �காவட்ட தி்ரப்-

�்ட ்்லஞர்ள் சங்்ததின ஏற-
�காடடில ந்்டத�ற்ற இந்த  சநதிப்-
பின்�காது ்லகா �காஸ்டர �றறும் 

அவரது து்்வர 
�ற்றம்  புதுக்குடி-
யிருப்பு பிர்்தச 
ச்�யின உறுப்பினர 
ஆ.்ஜனசன உள்ளிட-
்டவர்ளு்டன  ்்ல-
ஞர்ளும் ் லநதுசி்றப்-
பிததுள்ளகார்ள். 

நி்ழவில சிறுவர-
்ளின வர்வறபு 
ந்டனம் என�ன 
இ்டம்த�றறு சி்றப்-
�கா் வர்வற்ப்�ட-

டுள்ளகார்ள்.
இ்தன்�காது  முல்லததீவு 

�காவட்ட ்்லஞர்ளின ்்த்வ 
�றறும் ்்லயி்ன வளரக்்்வ -்
டிய  ்்த்வ்ள் குறிததும்  ்லகா �காஸ-
்டரி்டம் எடுதது்ரததுள்ளகார்ள்.

இந்திே நடன க்லஞர் 
்ைொ மொஸ்ர முல்லைததீவில்

்�கா்்த �காததி்ர்்ள அதி் 
அளவில உடத்காண்்ட இ்ளஞன 
ஒருவர உயிரிழநதுள்ளகார. த்தலலிப்-
�்ழ, ்டடுவன ்�ற்்ச ்சரந்த 
19 வயது்்டய ்ட்ட்டத த்தகாழிலகா-
ளி்ய இவ்வகாறு உயிரிழநதுள்ளகார.

்்டந்த  தவள்ளிக்கிழ்� �கா்ல 
்�கா்்த �காததி்ர்்ள அதி்ளவில 
உடத்காண்்ட அவர, ்நறறு முனதின-
மிரவு  உயிரிழந்தகார. ச்டலம் யகாழப்�கா-
்ம் ்�கா்தனகா �ருததுவ�்னயில 
ச்டல�கா்  ஒப்�்்டக்்ப்�ட்டது.

�யிலங்்காடு �குதி்யச ்சரந்த 
்�கா்்தப்த�காருள் வியகா�காரி ஒருவ-
ரி்டமிருநது ்�கா்்த �காததி்ர்்ள 

இருவர வகாங்கியுள்ளனர.
்தண்ணீரில  ந்னந்த ்�கா்்த 

�காததி்ர்ள் �ல ஒன்்றகாடு ஒனறு 
ஒடடியவகாறு ்கா்ப்�டடுள்ளது.  
அவற்்ற ஒ்ரயடியகா் உயிரிழந்த 
இ்ளஞன உடத்காண்்டகார என விசகா-
ர்்்ளில  த்தரிவிக்்ப்�ட்டது.
இரண்டு ்�கா்்த �காததி்ர்்ள 
உடத்காண்்ட �ற்்றயவரி்டமும் 
விசகார்்யின ்�காது வகாக்குமூலம் 
த�றறுக்த்காள்ளப்�ட்டது. யகாழப்�கா-
்ம்  ்�கா்தனகா �ருததுவ�்ன திடீர 
இ்றப்பு விசகார்் அதி்காரி ந�சிவகா-
யம் பி்்றம்கு�கார  விசகார்்்்ள 
முனதனடுத்தகார. 

த�ா்ெ ்மாத்தி்ரக்ை உட்தகாணட 
கட்டுவான இ்ைஞன உயிரிழப்பு!
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காத்ான்குடி வீதிகளில் ககாவிட்   
்டுப்பூசி அட்்டை பரிச�ா்்ை  

புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்   

காத்ான்குடி சுகா்ார வைததிய 
அதிகாரி அலுைலகப் பிரிவில் 
ககாவிட் மூன்்ாைது பூஸ்டர் ்டுப்-
பூசி பபாடும் ந்டைடிகவக வீடு 
வீ்டாக ஆரம்பிககப்பட்டுள்ளது்டன், 
வீடு வீ்டாகவும் வீதிகள ப்ாறும் 
ககாவிட் ்டுப்பூசி அட்வ்ட பரிப�ா-
்வன க�யயப்படுகின்்ன.   

மட்்டகக்ளப்பு பிராந்திய சுகா்ார 

ப�வைகள பணிப்பா்ளர் ்டாக்டர் சுகு-
ணனின் ைழிகாட்்டலின் பபரில், காத-
்ான்குடி சுகா்ார வைததிய அதிகாரி 
்டாக்டர் யூ. எல். நஸருதீன் ்வலவம-
யில் இந்் ந்டைடிகவக ஆரம்பிககப்-
பட்டுள்ளது.   

கபாலி�ாரின் உ்வியு்டன் கபாதுச் 
சுகா்ார பரிப�ா்கர்கள காத்ான்குடி 
சுகா்ார வைததிய அதிகாரி அலுைல-
கததின் ்ாதியர்கள இந் ந்டைடிகவக-
யில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.   

இைர்கள வீடு வீ்டாகச் க�ன்று 
்டுப்பூசி பபாடும் அட்வ்டவய 
பரிப�ா்வன க�யைது்டன், மூன்-
்ாைது ்டுப்பூசி பூஸ்டர் பபா்டா -்
ைர்களுககு அவ்வி்டததிபலபய ்டுப்-
பூசிவய பபா்டவும் ந்டைடிகவக 
பமறககாண்டுள்ளனர்.    

இப் பபான்று வீதிகளில் க�ல்கின்-
்ைர்களி்டமும் ்டுப்பூசி அட்வ்ட 
பரிப�ா்வன க�யயப்படுைது்டன், 
மூன்்ாைது ்டுப்பூசிவய கபறறுக-
ககாள்ளா்ைர்களுககு அவ்வி்டததி-
பலபய ்டுப்பூசிவய பபா்டவும் ந்ட-
ைடிகவக எடுககப்பட்டுள்ளது.   

ப்ாப்பூர் குறூப் நிருபர்

நாட்டில் ்றபபாது  ஏறபட்டுள்ள 
எரிகபாருளுககான ்ட்டுப்பாடு 
மறறும் மின்�ார ்வ்ட என்பைற -
வ்க  கண்டிததும் இ்றகான 
தீர்விவன அர�ாஙகம் கபறறுத்ரு-
மாறு ைலியுறுததி  மககள விடு்வல 
முன்னணியினால்  �னிககிழவம 
(05) கந்்்ளாய நகரில் தீப்பந்்ம்  
ஏந்தி பபாராட்்டம் முன்கனடுககப்-
பட்்டது. 

இ்ன்பபாது பபாராட்்டததில் 
ஈடுபட்ப்டார்  ைா�கஙகள எழுதிய 
சுபலாகஙகவ்ள ஏந்தியைாறு பகா�ங-
கவ்ள எழுப்பி ்மது ஆ்ஙகதவ்  
கைளிப்படுததியவம குறிப்பி்டத்க-
க்ாகும். இதில் மககள விடு்வல  
முன்னணியின் திருபகாணமவல 
மாைட்்ட அவமப்பா்ளர் அருண் 
பேமச்�ந்திர உளளிட்்ட  கட்சியின் 
முககியஸ்ர்கள, கபாதுமககள என 
பலரும் பஙகு ககாண்டிருந்்வம  
குறிப்பி்டத்கக்ாகும்.

'படைபபபாக்க ஆளுடை்கள்" 
நேர்கபாணல் நூல் வெளியீடு

முளளிப்கபாத்ாவன குறூப் நிருபர் 

நீஙகளும்  எழு்லாம் ைா�கர் ைட்-
்டததின் ஏறபாட்டில் பல்துவ்ப் 
பவ்டப்பாளி பா.பமாகன்ாஸ  
எழுதிய 'பவ்டப்பாகக ஆளுவமகள' 
எனும் நூல் கைளியீடு,  திருபகா-
ணமவல �ர்பைா்ய மண்்டபததில்  
�னிககிழவம (05)  இ்டம்கபற்து.

கவிஞர். எஸ.ஆர்.்னபாலசிஙகம் 
்வலவமயில் நவ்டகபற் இந்நி-
கழ்வில், ்ம்பலகாமம் பிரப்� க�ய-
லா்ளர்  திருமதி கெ.ஸ்ரீபதி பிர்ம  
அதிதியாகவும், திருபகாணமவல 
பட்்டணமும் சூழலும்  பிரப்� 
�வப உப்வி�ா்ளர் முகமட் கந்ளபர் 
சி்ப்பு அதிதியாகவும் சிபரஷ்ட 
கலா�ார  உததிபயாகத்ர் வீ.பகா-
பணஸைரன் கக்ளரை அதிதியாகவும் 

கலந்து சி்ப்பித்னர். சிபரஷ்ட  ஊ்ட-
கவியலா்ளர்  அ.அச்சு்ன் ைரபைறபு-
வரயிவனயும் திருபகாணமவல   பத-
திரகாளியம்பாள ஆலய ப்ைஸ்ான 
குரு பை்ாகமமாமணி பிரம்மஸ்ரீ 
ப�ா.  இரவிச்�ந்திரக குருககள ஆசியு-
வரயிவனயும், மு்றபிரதியிவனயும் 
கபற்ார். இந்நூல்  ஈழதது இலககிய 
ைரலாறறில் அதிக ஆளுவமயா்ளர்-
களின் (73) அனுபைஙகவ்ள பபசும்  
மு்ல் பநர்காணல் நூலாக  வி்ளஙகு-
கின்்க்ன்பதும் குறிப்பி்டத்ககது.

 நூலாசிரியவர பிரப்� க�யலா்ளர் 
கெ.ஸ்ரீபதி கபான்னாவ்ட பபார்ததி 
இ்ன் பபாது  ககௌரவித்ார். இந் 
நூல் கைளியீட்டு நிகழ்வில் ஊ்ட-
கவியலா்ளர்கள,  எழுத்ா்ளர்கள, 
�மூக ஆர்ைலர்கள என பலர் கலந்து 
ககாண்்டனர்.

கிழககு பல்்கடை்கழ்கத்தின்   
25ெது வபபாது படைைளிபபு   
மணல்ப�வன, மட்்டகக்ளப்பு குறூப், 
புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்கள  

இலஙவக கிழககு பல்கவலகக-
ழகததின் 25ைது கபாதுப் பட்்டம-
ளிப்பு விழா எதிர்ைரும் 12 மறறும் 
13 ஆம் திகதிகளில் பல்கவலககழக 
நல்வலயா ஞாபகார்த் பகட்பபார் 
கூ்ட மண்்டபததில் இ்டம்கப்வுள-
்ளது. கிழககு பல்கவலககழகததின் 
துவணபைந்்ர் பபராசிரியர் ை. கனக-
சிஙகததின் ஒருஙகிவணப்பில் நவ்ட-
கப்வுள்ள இப் பட்்டமளிப்பு விழா-
ைானது, பல்கவலககழக பைந்்ர் 
வைததிய கலாநிதி பை.விபைகானந்-

்ராொ ்வலவமயில் நவ்டகபறுை-
து்டன், இவ்விழாவின் 1ஆம் நாள 
அமர்வுகளில் விப�்ட அதிதியாக பல்-
கவலககழக மானியஙகள ஆவணக-
குழுவின் உப - ்வலைர் சிபரஸ்ட 
பபராசிரியர் �ந்்ன பீ.உ்டைத்வும், 
2ஆம் நாள அமர்வில் விப�்ட அதிதி-
யாக கல்வி அவமச்சின் க�யலா்ளர் 
பபராசிரியர் பக.கபில சீ.பக.கபபர-
ராவும் கலந்து சி்ப்பிககவுள்ளது-
்டன், விப�்ட உவரயிவனயும் ஆற்-
வுள்ளனர்.   

இவ்விழாவில் காலஞக�ன்் 
முன்னாள பபராசிரியர் சிைசுப்பி -
ரமணியம் ரவீந்திரநாத ககௌரை 

விஞஞான கலாநிதிப் பட்்டமும், 
சீனித்ம்பி பகாபாலசிஙகம் ககௌரை 
இலககிய முதுமாணிப்பட்்டமும் 
ைழஙகி ககௌரவிககப்ப்டவுள்ளனர்.   

அதது்டன் மு்லாைது நாள இ்டம்-
கப்வுள்ள பட்்டமளிப்பு நிகழ்வு -
கள மூன்று அமர்வுக்ளாக இ்டம்கப -
்வுள்ளது்டன், இ்ன்பபாது 883 
மாணைர்களும், இரண்்டாம் நாள 
இ்டம்கப்வுள்ள மூன்று அமர்வுக-
ளின்பபாது 1075 மாணைர்களுமாக 
முதுமாணி, இ்ளமாணிப் பரீட்வ�க-
ளில் சிததிகபற் 1,958 மாணைர்கள 
்ஙகளுககான பட்்டஙகவ்ள இ்ன் -
பபாது கபறறுகககாள்ளவுள்ளனர்.   

மின்்பாரம் தபாககி  
இடைஞன் பலி

கராட்்டகைை குறூப் நிருபர்

கோரவ்கபாத்ாவன  கபாலிஸ 
பிரிவுககுட்பட்்ட   ம்ைாச்சி �ந்தி-
யில் மின்�ாரம் ்ாககியதில்  இவ்ள -
ஞகராருைர் �னிககிழவம  (05) 
உயிரிழந்துள்ள்ாக கபாலிஸார் 
க்ரிவித்னர்.

உயிரிழந்்ைர் கோரவ்கபாத -
்ாவன-  ககைல் 20 ம்ைாச்சி �ந்-
தியில் ைசிதது ைரும்  ரதனாயகக 
முதிபயார் துலார �துல (26 ையது) 
என  க்ரியைருகின்்து.

உயிரிழந்்ைரின் �்டலம் ்றபபாது 
கோரவ்கபாத்ாவன பிரப்� 
வைததிய�ாவலயில் வைககப்பட் -
டுள்ளது.

ைடைக்கைபபில் வதபாற்பா நேபாய்ககு   
எதிரபா்க விழிபபுணரவு பெனி   

மட்்டகக்ளப்பு விப�்ட,மட்்டகக்ளப்பு-
குறூப் , புதிய காத்ான்குடி தினகரன் 
நிருபர்கள  

க்ாற்ா பநாயககு எதிராக ஒன் -
றிவணபைாம் எனும் க்ானிப்-
கபாருளில், கபாதுமககளி்டம் 
விழிப்புணர்வை ஏறபடுததும் துவிச் -
�ககரைண்டி பைனி மறறும் ஊர்ை -
லம் என்பன �னிககிழவம (05) மட்-
்டகக்ளப்பு நகரில் நவ்டகபற்து.   

மட்்டகக்ளப்பு பிராந்திய சுகா்ார 
ப�வைகள பணிப்பா்ளர் சுகுணன் 
குணசிஙகததின் ைழிகாட்்டலில், 
மட்்டகக்ளப்பு சுகா்ார வைததிய 

அதிகாரி அலுைலகததிலிருந்து ஆரம்-
பமான துவிச்�ககரைண்டி பைனி 
காந்திப் பூஙகாவை ைந்்வ்டந்நது.   

பின்பு காந்திப் பூஙகாவிலிருந்து 
மாணைர்கள, ஆசிரியர்கள மருததுை 
துவ்�ார் உததிபயாகத்ர்கள மறறும் 
கபாதுமககள �கி்ம் விழிப்புணர்வு 
ஊர்ைலம் அர�டி மணிககூட்டுக 
பகாபுரதவ்யவ்டந்து ப்ைநாயகம் 
மண்்டபதவ் க�ன்்வ்டந்்து.   

மட்்டகக்ளப்பு சுகா்ார வைததிய 
அதிகாரி அலுைலகம், மாைட்்ட 
க்ாறறு பநாயியல் பிரிவு, அமிர் -்
கழி சிததி விநாயகர் விததியாலயம், 
மாமாஙபகஸைரா விததியாலயம் 

மறறும் கபாதுமககள இவணந்து 
ஏறபாடு க�யதிருந்் இந்நிகழ்வில், 
க்ாற்ா பநாயககு காரணமான 
க�யறபாடுகவ்ள கைளிப்படுததும் 
விழிப்புணர்வுப் ப்ாவ்கவ்ள ்ாங-
கியைாறு மாணைர்கள ஊர்ைலததில் 
கலந்து ககாண்்டனர்.   இந்நிகழ்வில் 
மட்்டகக்ளப்பு மாைட்்ட அர�ாஙக 
அதிபர் பக.கருணாகரன், சுகா்ார 
வைததிய அதிகாரி எஸ. உ்யகுமார், 
மாநகர ஆவணயா்ளர் மாணிககைா�-
கர் ்யாபரன், மண்முவன ை்டககு 
பிரப்� க�யலா்ளர் வி.ைாசுப -்
ைன் மறறும் வைததிய அதிகாரிகள 
கலந்து ககாண்்டனர்.   

விெ்பாய துட்டய ்கடடிவயழுபப
அரசினபால் புதிய நெடை திடைங்கள்
ஒலுவில் விப�்ட நிருபர்

நாட்டின் ப்சிய உறபத -
திககு கபரும் பஙகாறறி 
ைரும் விை�ாயத துவ்வய 
கட்டிகயழுப்புை்றகு அர-
�ாஙகம் புதிய பைவலத 
திட்்டஙகவ்ள நவ்டமு-
வ ் ப் ப டு த தி யு ள ்ள ் ா க , 
அம்பாவ் மாைட்்ட பிரதி 
விை�ாயப் பணிப்பா்ளர் 
எம்.எப்.ஏ. �னீர் க்ரிவித-
்ார்.

 பாலமுவன விை�ாய 
பயிறசி கல்லூரியில் 
2018/2019 கல்வியாண்-
டுககான ஆஙகில கமாழி 
மூல டிப்ப்ளாமா பயிறசி கநறிவய 
பூர்ததி க�ய் டிப்ப்ளாமா்ாரர்களுக-
கான பட்்டமளிப்பு விழா கைளளிக-
கிழவம (04) விை�ாயக கல்லூரியில் 
நவ்டகபற்து. இதில் பிர்ம அதி-
தியாக கலந்து ககாண்டு உவரயாற-
றுவகயிபலபய பமறகண்்டைாறு 
கூறினார்.  

 அதிபர் ஏ.எஸ.எம். ேரீஸ ்வல -
வமயில் நவ்டகபற் இந் நிகழ்வில், 
மாைட்்ட பிரதி விை�ாயப் பணிப் -

பா்ளர் க்ா்டர்ந்தும் உவரயாறறுவக -
யில்,  

 ககாவிட்-19 க்ாறறு காரணமாக 
நாட்டின் கபாரு்ளா்ாரம் வீழ்ச்சிய -
வ்டந்துள்ளது. இ்வன மீ்ள கட்டி -
கயழுப்புை்றகு அர�ாஙகம் சி்ந்் 
முவ்யில் பைவலததிட்்டஙகவ்ள 
முன்ககாண்டு க�ல்கின்்து. இ்றகு 
நாம் ஒவ்கைாருைரும் பூரண ஒதது-
வழப்பு ைழஙக பைண்டும்.

டிப்ப்ளாமா �ான்றி்ழானது உங -
க்ளது ைாழ்கவகயின் மு்ல் படியா -

கும். பமலும் உயர் ்ரமான 
கறவக கநறிகவ்ள பமற -
ககாண்டு முன்பனறி நாட்டின் 
விை�ாயததுவ்ககு கபரும் 
பஙகாற் பைண்டும்.  

   குவ்ந்் ை�திகளு்டன் 
ஆரம்பிககப்பட்டுள்ள இப் 
பா்ட�ாவல ்றபபாது, இங -
குள்ள அதிகாரிகளின் முயற-
சியினால் பரினாம ை்ளர்ச்சி -
யவ்டந்து �கல ை�திகளும் 
ககாண்்ட ஒரு பா்ட�ாவலயாக 
அவமந்துள்ளது.  

 இலஙவகயில் காணப்ப-
டும் விை�ாயப் பா்ட�ாவலக-

ளில் இப் பா்ட�ாவல ஒரு முன்மா-
திரியாக க�யறபட்டு ைருகின்்வம 
குறிப்பி்டத்ககது.  

 விை�ாயக கல்லூரிகளில் பபாதிக -
கப்படும் கல்வி ந்டைடிகவககள 
என்.வி.கியூ. மட்்டம் 05 ்ரததிலா-
ன்ாகும். இது இஙகுள்ள மாணைர்-
களுககு கிவ்டத் ஒரு ைரபிர�ா்மா-
கும். இ்வன மாணைர்கள சி்ந்் 
முவ்யில் பயன்படுததிக ககாள்ள 
பைண்டும் என்்ார்.  

அம்பாறை மபாவட்ட பிரதி விவசபாயப் ்ணிப்்பாளர் 

பூஸைர தடுபபூசி ஏறறும் ேைெடிகட்கயும் வீடு வீைபா்க ஆரம்பிபபு

்கநதைபாயில் தீபபநதம் ஏநதி நபபாரபாடைம்

மூதூர ைத்திய ்கல்லூரிககு நிதி 
மூதூர் தினகரன் நிருபர்

மூதூர்  மததிய கல்லூரி (ப்சிய 
பா்ட�ாவல)யில் ககாண்்டா்டப்ப்ட 
விருககும் நூற்ாண்டு  விழாவை 
முன்னிட்டு இ்டம்கபறறுைரும் உட்-
கட்்டவமப்பு அபிவிருததி பைவல-
களு்டன் , அலஙகார அபிவிருததி 
மறறும் அழகுபடுத்ல் பைவலக-
காக 10 இலட்�ம் ரூபா  நிதி மூதூர் 
பிரப்� �வபயினால் ஒதுககப்பட்-
டுள்ளது. கல்லூரியில் பல்பைறு 

ைவகயான உட்கட்்டவமப்பு 
அபிவிருததி பைவலகள கல்லூரி  
அதிபர் எஸ.ஏ.முஹீர் ்வலவம-
யில் பா்ட�ாவல நூற்ாண்டு விழா 
குழுவினர் மறறும்  ஆசிரியர்க-
்ளால் பமறககாள்ளப்பட்டு ைரும் 
நிவலயில் மூதூர் பிரப்� �வப 
மூலமாக  அலஙகார அபிவிருததிக-
ககன 10 இலட்�ம் ரூபா நிதி ஒதுக -
கப்பட்டுள்ள்ாகவும்  மூதூர் பிரப்� 
�வப ்வி�ா்ளர் எம்.எம்.ஏ.அரூஸ 
க்ரிவித்ார்.

வ்பாகுசு ்கபாரில் ைபான் இட்ச்சி; இருெர ட்கது
மட்்டகக்ளப்புகுறூப்நிருபர்

மட்்டகக்ளப்பு  ஏ்ாவூரில் இருந்து 
காத்ான்குடிககு கார் ஒன்றில் 
மான் இவ்ச்சி  எடுததுச் க�ன்் 
இருைவர மட்்டகக்ளப்பு நகர் பகு -
தியில் வைதது  �னிககிழவம (5) 
வகது க�யதுள்ளது்டன், அைர்க -
ளி்டமிருந்் 6  கிபலா கிராம் மான் 
இவ்ச்சிவய மீட்டுள்ள்ாக மட்டு. 
்வலவமயக கபாலி�ார்  க்ரிவித -
்னர். 

மாைட்்ட  புலனாயவு பிரிவுககு 
கிவ்டத் ்கைல் ஒன்றிவனய -
டுதது,   மட்்டகக்ளப்பு ்வலவமயக 
கபாலிஸ நிவலய கபரும் குற்த் -
டுப்பு பிரிவு  கபாறுப்பதிகாரி ்வல -
வமயிலான கபாலி�ார்  கண்காணிப் -
பில்  ஈடுபட்டுககாண்டிருந்்னர். 

இந்நிவலயில் கபாலி�ார் காவர 
நிறுததி ப�ா்வனயிட்்டபபாது �ட் -
்டவிபரா்மான முவ்யில் க்டததி 
ைரப்பட்்ட, மான் இவ்ச்சி கண்டு 
பிடிககப்பட்்டது.

்கைல்மீனுககு  தடடுபபபாடு
மாளிவகககாடு குறூப் நிருபர்

அம்பாவ்  மறறும்  மட்்டகக்ளப்பு 
மாைட்்டஙகளில் க்டந்் சில தினஙக-
்ளாக க்ா்டர்ச்சியாக மவழ  கபயை-
்ால் மாைட்்டஙகளின் கவரபயாரப் 
பிரப்�ஙகளில், கவரைவல மறறும் 
ஆழ்க்டல் மீனைர்கள க்டலில் மீன்-
பிடிகக க�ல்லா் காரணததினால்,  
க்டல்மீனுககு பலத் ் ட்டுப்பாடு நில-
வுைது்டன்,  க்டல்மீன்கள  கூடு்லான 
விவலககு �ந்வ்யில் விறபவன க�ய-

யப்படுகின்்து. இப்  பைவ்ள ஆறு, 
கு்ளம் மறறும் ைாவிகளில் பிடிககப்-
படும் ஆறறு மீனுககு கடும்  கிராககி 
நிலவுைது்டன், கு்ளதது மீன்ைவககள 
முன்னவர வி்ட இரண்டு ம்டஙகு  
கூடிய விவலககு விறகப்படுகின்்ன.

இப்  பைவ்ள அம்பாவ் மாைட்-
்டததின் கவரபயாரப் பிரப்�ஙக-
ளில் மாட்டிவ்ச்சி 1400  ரூபாயக-
கும், பகாழியிவ்ச்சி 800 மு்ல் 900 
ரூபா ைவர விறபவன  க�யயப்படு-
கின்்து.
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சர்வதேச கிருஷ்ண பக்திக்்கழ்க 
இலங்்கக் கி்ையின் கீழ் க்கொட்-
டொஞதச்ையில் இயஙகும் ஸ்ரீஸ்ரீ 
ரொேொகிருஷ்ண ஆலயம் இவ்வருடம் 
ஆ்வணி மொேம் கும்பொபிதே்கத்ே 
எதிரதநொக்கியுளை நி்லயில் அேற்-
குத தே்்வயொை சில அபிவிருததி 
த்வ்ல்க்ைச் கசய்து ேரு்வேொவும், 
அததுடன் தமற்படி ஆலயதேொல் 
்வதே்ையில் நடதேபபட்டு ்வரும் 
த்கொசொ்ல பசுக்்கள சர்ணொலயம் 
தபொதிய ்வசதி்களின்றி மிகுநே சிர -
மததுடன் நடதேபபட்டு ்வரு்வேொல் 
அே்ை ்வசதியொை இடததுக்கு 
மொற்றி சிறபபொ்க நடதே ஏற்பொடு 
கசய்து ேரு்வேொ்கவும் இ.கேொ.
்கொ. உபே்ல்வரும், பிரேமரின் 
இ்்ணபபொைருமொை கசநதில் 
கேொணடமொன் இ்ணக்்கம் கேரித -
துளைொர.   

கிருஷ்ண பக்திக் ்கழ்க ே்ல்வர 
ஸ்ரீமொன் மஹொ்கரதேொ ேொஸ் அண -
்மயில் ஆலய பக்ேர்கள இரு்வர 
சகிேம் கசநதில் கேொணடமொ்ை 
அ்வரு்டய அலு்வல்கததில் சந -
திதது அ்வருக்கு ேமது ஆலய 
க்வளியீடொை ப்க்வத கீ்ே பிர -
திகயொன்்றயும் ்்கயளிதது உ 
்ரயொற்றியதபொதே அ்வர இநே 
உறுதிகமொழி்ய ்வழஙகிைொர.   

்வதே்ையில் இயஙகும் 
த்கொசொ்ல பசுக்்கள சர்ணொலயத -
துக்கு ஜீ்வ்கொருணய சிந்ேயுளை 
பலர க்கொல்லபபடவிருக்கும் பசுக் -
்க்ை மீட்கடடுதது பரொமரிக்கு 
மொறு ஒபப்டதது ்வருகின்றைர.   

இவ்வொறு கபறபபட்ட பசுக்்கள 
மட்டும் சுமொர 40 ்வ்ரயில் இஙகு 
பரொமரிக்்கபபட்டு ்வருகின்றை. 
இநநி்லயில் ஜீ்வ்கொருணய சிந்ே -
யுளை இன்னும் அதந்கர கேொடரந -

தும் இவ்வொறு க்கொல்லபபடவிருக் -
கும் பசுக்்க்ை மீட்கடடுதது இஙகு 
்்கயளிக்்க முன்்வரும்தபொதிலும் 
அ்வற்்ற பரொமரிக்்க தபொதிய ்வசதி 
இல்லொே நி்ல்ம்ய கிருஷ்ண 
பக்தி ்கழ்கத ே்ல்வர மஹொ்கரதேொ 
ேொஸ், கசநதில் கேொணடமொனிடம் 
எடுதது்ரதேொர. அ்வற்்ற மிகுநே 
அக்்க்றயுடன் கசவிமடுதே்ே 
அடுததே கேொணமொன் இநே உறுதி -
கமொழி்ய ்வழஙகிைொர.   

(உக்கு்வ்ை விதேட நிருபர)  

நொட்டில் ்வடகிழக்கு மக்்களுக் -
்கொ்க குரல் க்கொடுக்கும் எங்கள 
குரல், ம்லய்க மக்்களுக்்கொ்கவும் 
ஓஙகி ஒலிக்குகமை பொரொளுமன்ற 
உறுபபிைர இரொ.சொ்ணக்கியன் 
மொதே்ை ந்கரில் கேரிவிதேொர.   

பயங்கொர்வொே ே்டச்சட்டத்ே 
முழு்மயொ்க நீக்்க த்வணடுகமை 
்வலியுறுததி மொதே்ை ந்கரில் 
தமற்க்கொளைபபட்ட ்்ககய -
ழுதது த்வட்்டயில் ்கலநது 
க்கொணடு ்கருதது கேரிவிக்கும் 
தபொதே, பொரொளுமன்ற உறுபபிைர 
இரொ. சொ்ணக்கியன் இவ்வொறு கேரி -
விதேொர.  

கேொடரநது தபசிய அ்வர,ம -
்லய்க மக்்களுக்்கொ்க 1949 ஆண -
டிலிருநதே இலங்்க ேமிழரசுக் 
்கட்சி குரல் க்கொடுதது ்வநதுளைது. 
இ்ே ேமிழ்தபசும் மக்்கள, ்கல் -
விமொன்்கள, புததி ஜீவி்களும் 
நன்கு அறி்வர. இநே உண்ம்ய 
சில சநேரபப்வொே அரசியல்்வொ-
தி்கள ம்றதது மக்்க்ை தி்ச 
திருபப முயற்சிக்கின்றைர. இநே 
சநேரபப்வொே அரசியல் ்வொதி்க்ை 
மக்்கள இன்று அ்டயொைம் ்கணடு 
அ்வர்க்ை அரசியலிருநது ஓரங-
்கட்ட சகுைம் பொரததுக்க்கொணடி-
ருக்கின்றைர.

தேொட்டதகேொழிலொைர்களின் 1000 
ரூபொ சம்பை பிரச்சி்ை்யக் கூட, 

நொதம சர்வதேச மயபடுததிதைொம். 
எைத்வ ம்லய்க மக்்களுக்கு 
நீதி்ய கபற்றுக்க்கொடுக்்க நொம் 
கேொடரநதும் குரல் க்கொடுபதபொம், 
தபொரொடுத்வொம்.   

மொதே்ை மொ்வட்டததில் ேமிழ்-
கமொழி தபசும் ேமிழ், முஸ்லிம்்கள 
பர்வலொ்க இருநேதபொதும், ஒரு்வ்ர 
பொரொளுமன்றததிற்கு கேரிவு கசய்ய 
முடியொதுளைது.  இநநி்ல மொற்-
றபபட த்வணடும். இநே இலக்்்க 
தநொக்கி இன்றுமுேல் நொம் கசயல்-
பட்டொல், அடுதது ்வரும் கபொதுத 
தேரேலில் நிச்சயம் மொதே்ை மொ்வட்-
டததிலிருநது ஒரு ேமிழ்கமொழி தபசக்-
கூடிய ஒரு பொரொளுமன்ற உறுபபிைர 
கேரி்வொ்கலொம்.  

மாசி  மாத ம்கா சிவராத்திரி நி்கழமவ முன்னிட்டு ்கண்டி பன்விமை ஸ்ரீ செலவ  விநாய்கர் ஆையத்தில இந்து இமைஞர் மன்்றத்தின் ஏறபாட்டிை ஆறு ொமப்  பூமெ்க-
ளும் ்கமை நி்கழச்சி்களும் சவகு விமரிமெயா்க இடம்சபற்றன இதன்்பாதான  நி்கழவு்கள் சிைவறம்றப் படங்களில ்காணைாம்.    (படம்: புெலைாமவ தின்கரன் நிருபர்)

ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண ஆலய கும்ாபிஷேகத்தயும   
்சுககள் சர்ணாலயத்தயும சிறப்ாக நடதத ஏற்ாடு   

மலையக மககளுககு குரல் ககொடுப்பதில்
இைஙலக தமிழரசுககட்சி பின்னிறகொது  செந்தில சதாண்டமான் உறுதிசமாழி   

இ.சதா.்க செயைாைரும் ராஜாங்க அமமச்ெருமான ஜீவன் சதாண்டமான், ச்காட்ட்கமை  CLF  வைா்கத்-
தில மக்கமைச் ெந்தித்து ்கைந்துமரயாடிய்பாது எடுக்கப்பட்ட படம்.

டீெல, சபற்்றால, எரிவாயு தட்டுப்பாடு ்காரணமா்க மாத்தமை மாந்கரில எரிசபாருள் நிரப்பு நிமையங்களில வா்கனங்கள் 
நீண்ட வரிமெயில நிறபமதப் படத்தில ்காணைாம்.                                           (படம்: உககுவமை வி்ேட நிருபர்)    

(பலொஙக்கொ்ட திை்கரன் நிருபர)

த்வ்கங்்க  பொலததின் கீழ்பபகுதி-
யில் சட்டவிதரொேமொ்க இரததிைக்்கல் 
அ்கழபபடு்வேொல்,சூழல் மொசுபடு்வ-
ேொ்க  பிரதேச மக்்கள கேரிவிக்கின்-
றைர. 

இேைொல், த்வ்கங்்கயின் நீர 
தசற்று நீரொ்க மொறியுளைதுடன், ஆற்று 
நீ்ர பொவிக்்க முடியொதுளைேொ்கவும் 
கபொதுமக்்கள சுட்டிக்்கொட்டுகின்றைர.

இநே சட்டவிதரொே இரததிைக்்கல் 
அ்கழ்வு சம்பநேமொ்க கபொலிஸொருக்-
கும் மற்றும் இரததிைக்்கல் ஆபர்ண 
அதி்கொர ச்பக்கும் அறிவிததுளை 
தபொதிலும் எநேவிே நட்வடிக்்்கயும் 
எடுக்்கபபடவில்்ல எைவும் அ்வர-
்கள கேரிவிதேைர.

இது சம்பநேமொ்க கபொலிஸொரிட-
மும், இரததிைக்்கல் மற்றும் ஆபர்ண 
அதி்கொர ச்பயிடம் விை்வபபட்டது. 
இநநிறு்வைங்களின் அதி்கொரி ஒரு்வர 
கேரிவிதேேொ்வது, இநே சட்டவிதரொே 
இரததிைக்்கல் அ்கழ்வு சம்பநேமொ்க 
கபொறுபபு கூறக்கூடிய விேததில் எநே 
மு்றபபொடும் இது்வ்ர கசய்யப-
படவில்்ல. சில சநேரபபங்களில் 
கபயர குறிபபிடொே கேொ்லதபசி 
அ்ழபபு்கள ்வருகின்றை. இத-
கேொ்லதபசி்களுடன்  மீணடும் 
கேொடரபு க்கொளை முடியொதுளைேொ்க-
வும் அ்வர்கள கேரிவிதேைர.    

 (ஹற்றன் விதேட நிருபர)

சிலம்பு என்பது ேற்்கொபபு 
்க்ல மட்டுமல்ல, அது ேமி-
ழர்களின் அ்டயொைமுமொ-
கும். எைத்வ இநே ேற்்கொபபு 
்க்ல்ய க்கொட்ட்க்ல பகு -
தியில் நடதது்வ்ேயிட்டு 
மி்கவும் மகிழ்ச்சி அ்ட்வேொ்க

தேொட்ட வீட்மபபு மற்றும் 
சமுேொய உட்்கட்ட்மபபு 
்வசதி்கள ரொஜொங்க அ்மச்சர 
ஜீ்வன் கேொணடமொன் கேரி -
விதேொர.  க்கொட்ட்க்லயில் 
ந்டகபற்ற சிலம்பொட்ட 
தபொட்டி, பரிசளிபபு விழொ என்ப -
்வற்றில்  தநற்று (06) சிறபபு அதிதி-
யொ்க ்கலநது க்கொணடு உ்ரயொற்றும் 
தபொதே அ்வர இவ்வொறு  கேரிவித-
ேொர.  

இஙகு தபசிய அ்வர,
சிலம்படி ்க்ல்ய ்வைரபபேற் -

்கொ்க க்கொட்ட்க்ல சீ.எல்,எப ்வைொ-
்கததில்  ஏற்பொடு்க்ை கசய்துள-
தைன் எதிர்கொலததில், மி்கபகபரிய 
சிலம்பொட்ட தபொட்டியும் நடொதேப -
படவுளைது. 

நொட்டிலுளை கபொருைொேொர 
கநருக்்கடிக்கு மததியிலும் இக்்க்ல-
்களுக்கு முக்கியதது்வம் க்கொடுதேொ்க 
த்வணடும்.இன்்றய கநருக்்கடி 

நி்ல்ம்கள இன்னும்சில நொட்்க-
ளில் மொற்றம்டயும் எைவும் அ்வர 
தமலும் கேரிவிதேொர.  

இபதபொட்டி நி்கழ்வில் ்வடக்கு, 
கிழக்கு, ம்லய்கம் உட்பட 
நொட்டின் பல பொ்கங்களிலிருநதும் 
சுமொர 200 தபொட்டியொைர்கள ்கலநது 
க்கொணடைர.  

இதில் கேொடு்்க சிலம்பு, வீச்சில் 
சிலம்பு ஆகிய தபொட்டி்கள இடம்-
கபற்றதுடன் ்கண்கொட்சி்களும் ந்ட -
கபற்றை.  

இேன் தபொது ம்லய்கததில் 
பல்த்வறு து்றயில் சொே்ை ப்டத -
ே்வர்களுக்கு நி்ைவுச் சின்ைம் 
்வழங்கபபட்டது.  

சிைம்படி, தறகொபபு்பக கலை மட்டுமல்ை 
தமிழரகளின் அலையொளமும இதுவே

இரததினககல் 
அகழப்டுவதால் ஆறறு நீர் 
மாச்டவதாக கவ்ல

(ேல்வொக்்க்ல குறூப நிருபர)  

சில நொட்்கைொ்க ேல்வொக்்க்ல எரி-
கபொருள நிரபபு நி்லயங்களில் டீசல் 
ேட்டுபபொடு ்கொர்ணமொ்க 

ேல்வொக்்க்லயிலிருநது  தேொட்ட 
பொ்ே்களுக்்கொை ேனியொர பஸ் 
தச்்வ்கள, ே்டபபட்டுளைேொ்க 
பஸ் சொரதி்கள கேரிவிததுளைைர.
ேல்வொக்்க்ல ந்கரிலிருநது பூணடு-
தலொயொ, இரொணி்வத்ே, எல்ஜின், 
டய்கம,  கசன்கூம்ஸ், மடக்்ககும்-
புர, மட்டுக்்க்ல, தநொைொ்வத்ே, 
தபொபதேலொ்வ ஆகிய  பகுதி்களுக்-
்கொை பஸ் தச்்வ்கதை ே்டபபட்-
டுளைை.

எரிகபொருள ேட்டுபபொடு ்கொர்ணமொ-
்கத்வ இச் தச்்வ்கள ே்டபபட்டுள-
ைை. இேைொல் ம்லய்க தேயி்ல 
தேொட்டங்களின் அன்றொட நட்வடிக்-

்்க்களும் மரக்்கறி  தபொக்கு்வரததும் 
பொரியைவில் பொதிக்்கபபட்டுளை்ம 
குறிபபிடதேக்்கது.இ்ேயடுதது,பஸ் 
தச்்வ்க்ை மீைவும் ஆரம்பிக்கும் 
தநொக்குடன் தநற்று (06) ேல்வொக்-
்க்லயிலுளை எரிகபொருள நிரபபு 
நி்லயங்களில் பஸ்்கள மற்றும் 
ஏ்ைய ்வொ்கைங்கள நீணட ்வரி்ச-
யில் ்கொததிருநேை.

இரணடு, மூன்று நொட்்களுக்கு 
ஒருமு்றதய எரிகபொருள நி்ல-
யங்களுக்கு டீசல்,கபட்தரொல் 
அனுபபபபடுகிறது. இ்்வ,நிறுதேப-
படும் ்வொ்கைங்களுக்கு கூட தபொேொது 
என்றும், ேனியொர பஸ்்களுக்கு முன்-
னுரி்ம ்வழங்க அதி்கொரி்கள நட்வ -
டிக்்்க எடுக்்க த்வணடும் என்றும் 
சொரதி்கள கூறுகின்றைர. 

(ேல்வொக்்க்ல குறூப நிருபர)

சயில் பணட் மற்றும் க்வொயிஸ் நிறு -
்வைததின் ஏற்பொட்டில், நு்வகரலியொ 
மொ்வட்ட கசயல்கம் மற்றும் நு்வகர -
லியொ பிரதேச கசயல்கம் ஆகியை 
இ்்ணநது   நடொததிய ்வலது 
கு்றநே சிறு்வர்கள மற்றும் இ்ை -
ஞர்களுக்்கொை  இல்வச மருதது்வ 
மு்கொம்,  லிநது்ல கமரொயொ பொட -
சொ்லயில் (05) இடம்கபற்றது. 

இநே மருதது்வ மு்கொமில்  நூற்றுக் -
கும் அதி்கமொை  ்வலது கு்றநே சிறு -
்வர்கள மற்றும் இ்ைஞர்கள ்கலநது 
க்கொணடைர. 

இநநி்கழ்வில் க்வொயிஸ் நிறு்வ -
ைததின் நு்வகரலியொ மொ்வட்ட 

கபொறுபபதி்கொரி ேரதமநதிரரொஜொ, 
நு்வகரலியொ மொ்வட்ட சமூ்க உததி -
தயொ்கதேர வி.ஏ.பிரியநே டி சில்்வொ, 

பிரதேச சமூ்க உததிதயொ்கதேர ஆர.
டி.குமொரேொஸ ஆகிதயொர ்கலநது 
க்கொணடைர.       

ேைது குலைநவதொருககொன இைேச மருத்துே முகொம

எரிக்பொருட்கலள நிரபபுேதில் தனியொர ்பஸகளுககு 
முன்னுரிலம ேழஙக வகொரிகலக

(மொதே்ை சுழற்சி நிருபர)

பொடசொ்ல அபிவிருததி நி்றத்வற்றுக் 
குழுக்்க்ை ்வலுபபடுதது்வேனூடொ்க,பொ -
டசொ்ல்கள எதிரதநொக்கும் பல பிரச்சி்ை-
்களுக்கு தீரவு ்கொ்ண முடியுகமை,மததிய 
மொ்கொ்ண முஸ்லிம் பொடசொ்ல்களுக்குப 
கபொறுபபொை பிரதிக் ்கல்விபபணிபபொைர 
எம்.ஏ.எம் உ்ைஸ் கேரிவிதேொர.

கேஹிகேனிய மடித்க, முஸ்லிம் ம்கொ 

விததியொலததில் ந்டகபற்ற பரிசளிபபு 
மற்றும் பொரொட்டு விழொவில் பிரேம அதிதியொ-
்கக் ்கலநது க்கொணடு உ்ரயொற்றும் தபொதே 
அ்வர தமற்்கணட்வொறு கேரிவிதேொர.

பொடசொ்ல அபிவிருததிச் சங்கம்  மற்றும் 
இக்ரொஹ் நலன்புரிச் சங்கம் இ்்ணநது 
ஏற்பொடு கசய்ே இவவிழொவில் பிரதிக் 
்கல்விப பணிபபொைர கேொடரநது உ்ரயொற் -
று்்கயில்,

பொடசொ்ல்களில் நிலவுகின்ற கபைதி்க-

்வை, மனிே்வை பற்றொக்கு்ற்கள மற்றும் 
சமூ்க இ்டதகேொடரபின் தபொது ஏற்படு -
கின்ற பிரச்சி்ை்க்ை, நி்வரததிபபதில் 
பொடசொ்ல அபிவிருததி நி்றத்வற்று 
குழுக்்களுக்கு பொரிய பங்களிப்பச் 
கசய்ய முடியும்.  பொடசொ்ல அபிவிருததி 
நி்றத்வற்று குழு என்பது, ஒட்டுகமொதே 
பொடசொ்ல மற்றும் பொடசொ்லச் சமூ்கத -
்ேப பிரதிநிதிதது்வபபடுததும் அ்மப -
பொகும்.இதில் பஙகு ்வகிபதபொர எ்வரும் 

இே்ைத ேன்தைொடு சம்பநேபபடொே ஒன் -
றொ்கப  பொரக்்க முடியொது. 

இதில் உளை ஆசிரிய உறுபபிைர்கள 
முழு ஆசிரிய  குழொததிைரதும் பிரதிநிதி்க -
ைொ்வர.

பொடசொ்ல அபிவிருததிக் குழுத்வொடு 
இ்்ணநது கசயல்படும்தபொது, எநே ச்வொ -
்லயும்  இலகு்வொ்க க்வற்றி க்கொளை 
முடிகின்றது. க்வற்றி்கரமொை அதிபர்கள 
இே்ைப  புரிநதுக்கொணடு மி்கச் சிறபபொ்க 

இநே அணியிைருக்கு ே்ல்்வதது்வம்  
்வகிக்கின்றைர.

 அபிவிருததித திட்டமிடல், பொடசொ்ல-
யின் பணபுசொர ்கல்வி அபிவிருததி,  சமூ்கத 
கேொடரபு்கள, கபௌதி்க ்வை மு்கொ்மதது -
்வம் ஆகிய ஒவக்வொரு து்ற சொரபொ்கவும்  
அ்ைதது உறுபபிைர்களும் ேமது பங்களிப -
பு்க்ை உ்ணரநது சரி்வர கசய்ேொல்,  பொடசொ -
்ல்ய முன்தைற்று்வது மி்கவும் இலகு்வொ-
ைேொகும் என்றொர.

்பொைசொலைகள் எதிரவநொககும ்பொதி பிரச்சிலனகலள அ,தி குழுேொல் தீரகக முடியும
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உழவு இயந்திர வாள் பட்டதில் 
க்டற்்ட வீரர் உயிரிழப்பு 
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்                                       

 
புல் வெட்டிக் வகாண்டிருநத 

உழவு இயநதிரவ�ான்றின் ொள் 
துண்வடான்று  கடறபடட வீரர் ஒரு-
ெரது  உடலில்  பட்டு  பலதத காயங்-
களுக்குள்்ான கடறபடட வீரடர 
சிகிசடசைக்காக வெண்டி ெவுனியா 
டெததியசைாடலயில் அனு�திக்கும் 
வபாது உயிரி ழநதுள்்தாக பூவனெ 
வபாலிஸார் வதரிவிததனர்.

 இசசைம்பெம் 03 ஆம் திகதி  
�தொசசி பூவனெ   கடறபடட 
முகாமில் இடம்வபறறுள்்தாக விசைா-
ரடைகட் வ�றவகாண்டுெரும் 
வபாலிஸார் வதரிவிததனர். பூவனெ 
கடறபடட முகாமில் வசைடெவசைய்து-

ெநத 21 ெயதுடடய கடறபடட வீரர் 
ஒருெவர இவொறு உயிரிழநதுள்்ார் 
என்பது வதரியெநதுள்்து. 

சைம்பெம் பறறி வ�லும் வதரிய 
ெருெதாெது, கடட�யில் இருநத 
இரு வீரர்கள் முகாமிறகுள் இருக்கும் 
படடவீரர்கள் வெடி டெதது பயிறசி 
எடுக்கும் ட�தானபபகுதிக்கு (வெடி-
த்ாெ) வசைன்று மீண்டும் முகா-
மிறகுள் ெரும் வபாது அங்கு புல் 
வெட்டிக் வகாண்டிருநத உழவு இயந-
திரததின் ொள் துண்வடான்று பட்-
டதில் இசசைம்பெம் இடம்வபறறுள்-
்ட� வதரியெநதுள்்து. வ�லதிக 
விசைாரடைகட் �தொசசி பூவனெ 
வபாலிஸார் வ�றவகாண்டுெருகின்-
றனர்.

நாமை கிராமதமதை உருவாக்கும் வலிமமயான ப�ாறிமுமை

நாட் கிரா�தடத உருொக்கும் 
ெலிட�யான வபாறிமுடறயாகவெ  
பிராநதிய ஒருங்கிடைபபுக் குழுக் -
கள் காைபபடுகின்றன. அெறறின்  
முக்கியததுெதடத குடறதது �திபபி-
டக் கூடாது என வெகுஜன ஊடகத -
துடற அட�சசைர்  டலஸ் அழகபவப-
ரு� வதரிவிததார். 

கிரிநத-புகுல்வெல்ல பிரவதசை ஒருங்-

கிடைபபுக் குழு ஊடக அட�சசைர் 
டலஸ் அழகபவபரு� தடலட�-
யில்   கிரிநத-புகுல்வெல்ல பிரவதசை 
வசையலக வகட்வபார் கூடததில் நடட-
வபறறது.

பிராநதிய ஒருங்கிடைபபுக் குழுக் 
கூட்டம், �க்கள் பிரதிநிதிகளும், 
அரசை அதிகாரிகளும் த�து பிரவதசைத-
தில் உள்் பிரசசிடனகட் கலந-

துடரயாடக்கூடிய வகௌரெ�ான 
இடம். உள்ளூர் �றறும் கிராமிய 
�ட்டங்களில் வெளிெரும் முன்-
வ�ாழிவுகள் �றறும் வயாசைடனகள் 
வதாடர்பில் குழு அதிக கெனம் 
வசைலுதத வெண்டுவ�ன அட�சசைர் 
சுட்டிக்காட்டினார்.

பிரவதசை சைடப உறுபபினர்கள், 
கிரா� உததிவயாகததர்கள், சைமுர்ததி 

அபிவிருததி உததிவயாகத-
தர்கள், வபாரு்ாதார அபி -
விருததி உததிவயாகததர்கள், 
விெசைாய பரிவசைாதடன உத-
திவயாகததர்கள், குடும்ப 
சுகாதார உததிவயாகததர்கள் 
ஆகிவயாரின் கூட்டு அர்ப-
பணிபவப கிரா� அபிவி-
ருததிக்கான பங்களிபபின் 
அடிபபடடயாக அட�-
ெதாகவும் அெர்களின் 
முடறயான வசைடெ மிகவும் 

எதிர்பார்க்கபபடுெதாகவும் அட�ச-
சைர் வதரிவிததார்.

கிரிநதபுகுல்வெல்ல பிரவதசை 
சைடபயின் தடலெர் சைனத வெட்-
டியாராசசி, கிரிநதபுகுல்வெல்ல 
பிரவதசை வசையலா்ர் ஏ.பி.டபிள்யூ.
டி.   ராஜபக் ஷ �றறும் அரசை அதிகாரி -
கள் குழுவினர் கலநதுவகாண்டனர்.  
          (பா)

 ப�ருவமை, ்காலி வீதி பெட்டிமுலமலையில   அமமக்்கப�ட்டுளை புட்்சல (Futsal)  விமையாட்டுததிடலும் ப�ர்ப்கா ஸிடி (Burgo City) �லவம்க உணவ்கததின் திைபபு விழா 5 ஆம் தி்கதி ்சனிக்கிழமம பதைாழிலைதி�ரும், ்சமூ்க நலைன் விரும்பியுமான �ாஹிம் தைாலிபின் தைமலைமமயில 
நமடப�றை இவ்விழாவில இராஜாங்க அமமச்்சர் பியல நி்சான்தை டி சிலவா பிரதைம அதிதியா்க ்கலைந்து ப்காண்டு மவ�வரீதியா்க திைந்துமவததைார். இந்நி்கழ்வில ப�ருவமை ந்கரபிதைா மஸாஹிம் முெம்மத உட்�ட பிரபதை்ச ந்கர, பிரபதை்ச ்சம� உறுபபினர்்கள முக்கிய பிரமு்கர்்க -
ளும் ்கலைந்து ப்காண்ட இவ்மவ�வததில ஞா�்கார்ததை ப்கக்ம்க இராஜாங்க அமமச்்சர் பியல நி்சாந்தை பவட்டுவமதையும் கிரிக்்கட் விமையாட்மட அமமச்்சர் ஆரம்பிதது மவப�மதையும் பிரதைம அதிதிக்கு பதைாழிலைதி�ர் �ாஹிம் தைாலிப நிமனவுக்ப்கடயம் வழஙகுவமதையும் �டங்களில 
்காணலைாம்.                                 �டங்கள: ப�ருவமை விப்சட நிரு�ர் 

புத்தளததில் 
மகளிருககான 
ந்டமாடும் 
சே்வ நா்ள

புதத்ம் தினகரன் நிருபர்

சைர்ெவதசை �களிர் தினதடத 
முன்னிட்டு புதத்ம் பிரவதசை 
வசையலகம் �களிருக்கான விவசைட 
நட�ாடும் வசைடெவயான்று 
நாட் 08 ம் திகதி 

வசைவொய்க்கிழட� காடல 
9.00 �ணி வதாடக்கம் பகல் 
1.00 �ணி ெடர புதத்ம் 
பிரவதசை வசையலகததில் நடடவப -
றவுள்்து. இதனூடாக வதசிய 
அடடயா் அட்டட இல்லாத 
வபண்களுக்கு அதடன வபறறுக்-
வகாடுக்க நடெடிக்டக வ�ற-
வகாள்்பபட்டுள்்து. 

அவொறான வதடெயுடடய 
வபண்கள் கிரா� உததிவயாகத-
தடர வதாடர்பு வகாள்ளு�ாறு 
வகட்டுக்வகாள்்பபட்டுள்்து. 

வ�லும்  இலெசை�ாக பிறபபு 
சைான்றிதழ் �றறும் இலெசை�ாக 
புடகபபடம் வபறறுக்வகாடுக்க-
வும் இங்கு ஏறபாடு வசைய்யபபட்-
டுள்்ட� குறிபபிடததக்கது. 

சிறுசபாகததில்; 
08 இலடேம் ஹெக்டயரில் 
ஹநல் உறபததி

திறபபடன தினகரன் நிருபர்

எதிர்ெரும் சிறு வபாகததின் 
வபாது சு�ார் 08 இலட்சைம் வெக்-
டயர் காணிகளில் இம்முடற 
வநல் உறபததிடய வ�ற வகாள்் 
தி ட் ட மி ட ப ப ட் டு ள் ் த ா க 
விெசைாய அட�சசு வதரிவித-
துள்்து.

பாரிய, நடுததர, �காெலி 
நீர்பபாசைன திட்டங்கள் ஊடாக 
சிறுவபாகததின் வபாது வநல் 
உறபததிடய வ�றவகாள்ெதற-
கான நடெடிக்டககள் எடுக்கப-
பட்டுள்்ன. ஏபரல், -வ� �ாத-
�்வில் இம்முடற சிறுவபாக 
வெ்ாண்ட� வசைய்டக ஆரம்பிக்-
கபபடவுள்்தாகவும் வதரிவிக்-
கபபட்டுள்்து.

விெசைாயிகளுக்கு ெழங்கபப -
டும் பசைட் விநிவயாகம் ெழட� 
வபான்று இடம்வபறும் எனவும் 
வதரிவிக்கபபட்டுள்்து. 

உமடந்து வீழ்ந்தை புைாததீவு �ாலைதமதை

�ாததடற தினகரன்,  
வெலிக� தினகரன்  நிருபர்கள்

�ாததடற கடரவயாரப பூங்காடெ 
அண்டியுள்் தங்கததீவு என அடழக்-
கபபடும் புறாததீவுக்குச வசைல்லும் 
பாலம் வெள்ளிக்கிழட� (04) 
�ாடல திடீவரன உடடநது வீழ்ந-
துள்்து. இதடனதவதாடர்நது அதற-
குப பதிலாக புதிய பாலவ�ான்டற 
நிர்�ாணிக்கு�ாறு ஜனாதிபதி வகாட்-
டாபய ராஜபக்ஷ வபருநவதருக்கள் 
அட�சசைருக்கு உடனடியாக பணிப -
புடர ெழங்கியுள்்ார். 

இநதத தீவுக்குச வசைல்ெதறகாக 
உள்் பாலம் நீண்ட கால�ாக பழு -
தடடநது காைபபட்டது.  இப -

பாலம் உடடநது வீழ்நதுள்்டத 
வதாடர்நது இததீவுக்குச வசைல்ல 
முடியாத நிடல ஏறபட்டுள்்தாக 
சைங்டகக்குரிய ஒ�ாவர காசியபப 
வதரர் உடனடியாக ஜனாதிபதியின் 
கெனததிறகுவகாண்டு ெநதடதத 
வதாடர்நவத ஜனாதிபதி உடனடியாக 
சைம்பநதபபட்வடாருக்கு அறிவுடர 
ெழங்கியுள்்ார். 

இநதததீவு உள்நாட்டு,  வெளி-
நாட்டு சுறறுலாப பயணிகட் 
கெர்நத ஓர் அட�விட�ாகும். 
நிர்�ாைப பணிகட் கண்டறிெ-
தறகாக அரசை அபிவிருததி �றறும் 
நிர்�ாைக் கூட்டுத தாபனததின் அதி -
காரிகள் சைனிக்கிழட�யன்று (05) 
இங்கு ெநது ஆராய்நதனர்.

பாலததின் நிர்�ாைப பணிகட்  
ஆறு �ாதததிறகுள் பூர்ததி வசைய்ெ-
தாக வபருநவதருக்கள் அட�சசின் 
வசையலா்ர் ஆர். டபளியூ. பிவர�சிறி 
நம்பிக்டக வதரிவிததார். அதுெடர 
தறகாலிக பாலவ�ான்று அட�க்க 
நடெடிக்டக எடுக்கபபட்டுள்்ட� 
குறிபபிடததக்கது. 

புத்தளம் மாவட்டததில் டீேலுககு   
்தடடுப்பாடு; நீண்ட கியூவரி்ே   

கறபிட்டி தினகரன் விவஷட நிருபர்  

புதத்ம் �ாெட்டததில் கடநத பல 
ொரங்க்ாக டீசைலுக்கு வபரும் தட்-
டுபபாடு நிலவி ெரும் நிடலயில், 
தறவபாது சைட�யல் எரிொயுவுக்கும் 
தட்டுபபாடு நிலவி ெருகின்றது.  

இதனால், வபாது�க்களும் 
ொகனச சைாரதிகளும் பல்வெறு 
சிர�ங்கட் எதிர் வநாக்குெதாக 
கெடல வதரிவிக்கின்றனர்.  

எனினும், புதத்ததில் சைகல எரி-
வபாருள் நிரபபு நிடலயங்களிலும் 
வபறவறால் விநிவயாகம் வசைய்யப-
பட்டு ெருகின்றன.  

இலங்டகயில் வகாவரானா பரெல் 
ஏறபடத வதாடங்கியதறகு பின்னர் 
வபறவறால், டீசைல் �றறும் சைட�யல் 
எரிொயு என்பனெறறின் விடல அதி-
கரிதது ெருகிறது.   

சிலாபம் முதல் புதத்ம் 
ெடரயான பிரதான வீதி, பாலாவி 
- கறபிட்டி பிரதான வீதி, புதத்ம் - 
அநுராதபுரம் பிரதான வீதி, புதத்ம் 
- குருநாகல் பிரதான வீதிகளில் உள்் 

சில எரிவபாருள் நிரபபு நிடலயங்-
களுக்கு கடநத ஐநது நாட்களுக்குப 
பிறகு டீசைல் வகாண்டு ெரபபட்டுள்-
்தாக வதரிவிக்கபபடுகிறது.  

இதனால், குறிதத வீதிகளில் 
உள்் எரிவபாருள் நிரபபு நிடலயங்-
களுக்கு முன்பாக நீண்ட ெரிடசையில் 
ொகனங்கள் வீதிவயாரததில் தரிதது 
நின்றுள்்ட�டய அெதானிக்க 
முடிநதது.  இநநிடலயில், நாட்டுக்கு 
வதடெயான எரிவபாருள் கிடடக்-
கபவபறறுள்்தாலும் நாட்ாவிய 
ரீதியில் விநிவயாகம் ஏறவகனவெ 

ஆரம்பிக்கபபட்டுள்்தாலும் எதிர்-
ெரும் நாட்களில் நாட்டில் எரிவபா -
ருள் தட்டுபபாடு ஏறபடாது என 
இலங்டக வபறவறாலியக் கூட்டுத-
தாபனததின் தடலெர் சுமித விவஜ -
சிங்க வதரிவிததுள்்ார்.  

நுகர்வொர், சைாதாரை அ்டெ 
விட அதிக�ாக எரிவபாருட் நிரப -
புெதும், வகன்கள் �றறும் பீபபாய்-
களில் எரிவபாருட் வசைமிபபதும் 
தான் இநத திடீர் எரிவபாருள் தட்டுப -
பாட்டுக்கு காரைம் என அெர் சுட் -
டிக்காட்டினார்.  

இலைஙம்க ஒலி�ரபபுக் கூட்டுததைா�னததின் தைமிழ் பமாழி மூலை பிரிவு்களின் ஆபலைா்ச்கருக் -
்கான நியமன ்கடிதைதமதை, கூட்டுததைா�னததின் தைமலைவர் ெட்்சன் ்சமரசிங்கவிடமிருந்தைது  
புரவலைர் ொசிம் உமர்  ப�றறுக் ப்காளவமதை �டததில ்காணலைாம்.

அட்டுலு்கம அல்கஸஸாலி ஆரம்� விததியாலையததின் நுமழவாயில மறறும் மதில அமமபபு 
பவமலை்கள �ாராளுமன்ை உறுபபினர் இம்தியாஸ �ாக்கீர் மாக்்காரின் நிதி ஒதுக்கீட்டில 
பமறப்காளைப�ட்டுளைது. அண்மமயில �ாட்சாமலைக்கு விஜயம் ப்சயதை �ாராளுமன்ை 
உறுபபினர் இம்தியாஸ �ாக்கீர் மாக்்காமர, அதி�ர் எம்.என்.எம். பஜாலி�ர் தைமலைமமயிலைான 
பிரமு்கர்்கள வரபவற�மதை �டததில ்காணலைாம்.   �டம்: �ாணந்துமை மததிய குறூப நிரு�ர்

அநுராதைபுர மாவட்டததில; 

அநுராதபுரம் வ�றகு தினகரன் நிருபர்

அநுராதபுரம் �ாெட்டததில் 
வகாவரானா வநாயா்ர்கள் வதாடர்-
பில் இனங்காண்பதறகு பயன்படுத-
தபபட்ட ருபிட் அன்டிவஜன் பரி-
வசைாதடன உபகரைம் குடறபாடு 
காரை�ாக அததியாெசிய பீ.சீ.ஆர் 
பரிவசைாதடன �ாததிரம் வ�றவகாள்-
்பபடுெதாகவும் அதனால் ஒமிக்-
வரான் வதாறறு வநாய்க்குள்்ான  20 
−- 25 வநாயா்ர்கள் �ாததிரம் இனங்-
காைபபடுெதாக அநுராதபுரம் 
�ாெட்ட வதாறறுவநாய்ப பிரிவின் 
விவசைட டெததிய நிபுைர் ஆர்.எம்.
எஸ். ரதநாயக்க வதரிவிததார்.

விவசைட�ாக ருபிட் அன்டிவஜன் 
பரிவசைாதடன நடததுெதறகு முடிந-
தால் நாவ்ான்றிறகு இனங்காைபப-
டும் ஒமிக்வரான் ( பாலூட்டி ) சுரபபி 
டெரஸால் பாதிக்கபபட்ட வநாயா-
்ர்களின் எண்ணிக்டக அதிகரிக்க 
கூடும் எனவும் டெததியர் வதரிவித-
தார்.

12 ெயது வதாடக்கம் 19 ெடர 
பாடசைாடலக்கு வசைல்லும் �ாைெர்க-
ளுக்கு ெழங்கபபடும்  டபசைர் தடுப-
பூசி   90 வீததடத தாண்டியுள்்தாக-
வும் மூன்றாெது பூஸ்டர் தடுபபூசி   
65 வீததடதவிடவும்  அதிகரிததுள் -்
தாகவும் விவசைட டெததிய நிபுைர் 
வ�லும்  வதரிவிததார்.

ஹகாசரானா சநாயாளர்க்ள 
இனஙகாணும் உபகரணம் கு்ைவு 

உ்டனடியாக திருததி அ்மககுமாறு 
ஜனாதிபதி அதிகாரிகளுககு பணிப்பு 

எதிர்வரும் நாட்்களில எரிப�ாருள தைட்டுப�ாடு நீஙகும் என்கிைார் ப�.கூ.தைமலைவர்   

பிராந்திய ஒருங்கிணைப்பின் முக்கியத்துவத்ணதை 
ஒருப�ாதும் குணைத்து மதிப்பிடாதீர்கள்

அைபுககல்லூரி அதிபர்களுககு ஹேயலமர்வு
வெலிக� தினகரன் நிருபர் 

ெயது 5-16 இடடபபட்ட �ாைெர் -
களுக்கு பாடசைாடலக் கல்வி கட்டா -
யபபடுததபபட்டிருக்கும் நிடலயில் 
�ாததடற . �ாெட்டததில் அட�ந-
துள்் அறபுக் கல்லூரிகளின்  அதி-
பர்களுக்கு வதளிவூட்டும் நிகழ்சசி -
வயான்று அண்ட�யில் �ாததடற 
�ாெட்ட வசையலகததில் �ாெட்ட 

வசையலா்ர் டெ. விக்ர�சிரி தடல-
ட�யில் நடடவபறறது. 

 �ாததடற �ாெட்டததிலுள்்  10 
அறபுக்கல்லூரிகள் முஸ்லிம் சை�ய 
பண்பாட்டலுெல்கள் திடைக்க்த-
தில்  பதிவு வசைய்துள்் நிடலயில் 
இயங்கி ெருகின்றன. இெறறின் 
அதிபர்கள், வ�ௌலவி�ார்கள், 
�றறும் அதிகாரிகளுக்வக இதவதளி -
வூட்டும் நிகழ்சசி நடடவபறறது. 
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ஜனாதிபதியின் சுபீட்்சத்தின் ந�ாக்கு நேமைத் திட்்டத்தின் கீழ் பிரதமரின் ேழி்காட்்டலில்  கீழ் மமாறடுே நமயர் ்சமன்ைால் மபர்னான்ந்டா 
ம�டுஞ்சாமை்கள் அமமச்்சர் நஜான்்ஸ்டன் மபர்னாணந்டாவி்டம் விடுத்த நேணடுந்காளின் நபரில் ம்சாயி்சாபுர �நோத்யா பூங்கா 
மாேத்மத ்காபர்ட் வீதியா்க அபிவிருத்தி ம்சயயபபட்டுள்்ளது. இதமன மா�்கர நமயர் அதி்காரி்கள் ்சகிதம் பார்மேயிடுேமத ப்டத்தில் 
்காணைாம்.          ப்டம்:பாணந்துமற மத்திய குறூப நிருபர்

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspy; rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd; epWtdj;jpdhy; 
epjpaplg;gl;l fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

(RIDEP) Loan No.: SL-P116
nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid – Cth khfhzk;

Tender No.: PL/5/W/RIDEP/2022/03/1
tpiykDf;fSf;fhd miog;G - 02 Mk; fl;lk;

1.  tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf rh;tNjr 
xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd; epWtdj;jpdj;jplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ flndhd;iwg; 
ngw;Ws;sJ. ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;W gpd;tUkhW Fwpg;gpl;Ls;s fpuhkpa tPjpfspd; 
Nkk;gLj;jy;fSf;fhd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf gpuNahfg;gLj;Jtjw;fhf cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

  ,Yf;gy];]-njhlk;nfhs;s tPjpapd; Nkk;gLj;jy; (gzht-vy;y tPjpf;fg;ghy;> ePsk; 9.00 fp.kP.) gJis 
khtl;lj;jpy; vy;y gpuNjr rigf;fhdJ. Package No. SLP116/UP2/RR/2021/16.

  gy;Nynty-eh`hnfba tPjpapd; Nkk;gLj;jy; (ePsk; 2.175 fp.kP.)> gy;Nynty-fNzjd;d tPjp (ntypkl-
clG];]yht tPjpf;F mg;ghy;> ePsk; 1.11 fp.kP) kw;Wk; nkjnfhlfk tPjp (ntypkl-Etnuypa tPjpf;F 
mg;ghy;> ePsk; 4.282 fp.kP.) gJis khtl;lj;jpy; Cth guzfk gpuNjr rigf;fhdJ- Package No. SLP116/
UP2/RR/2021/17

  n`yaha (gytj;j tPjp> ePsk; 1.2 fp.kP) kw;Wk; nfh];nfhy;y-jk;gf`hkbj;j tPjp (B036 tPjpf;fg;ghy; - ePsk; 
2.43 fp.kP) kw;Wk; gJis khtl;lj;jpd; griw kw;Wk; nrhuzanjhl;l gpuNjr rigf;fhdJ – Package No. 
SLP116/UP2/RR/2021/18.

  tpiykDf;NfhuyhdJ [g;ghdpd; XbV fld;fspd; fPohd ngWiff;fhd Vw;Gilajhd  topfhl;bfSf;fikthf 
elhj;jg;gLtJld; fld; xg;ge;jj;jpy; tiuaWf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ts ehLfspd; midj;J 
tpiykDjhuh;fSk;; gq;F ngw;wyhk;. 

  ,e;j xg;ge;jq;fspd; njhopy; toq;Fehpd; rhh;ghf NkNyAs;s tPjp mgptpUj;jp NtiyfSf;fhf jFjpAs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J khfhz rigfs; kw;Wk;  cs;@uhl;rp mYty;fs; mikr;R ngWiff;FOj; 
jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUtJld; tpiykD Mtzj;jpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s rpy 
jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;fs; fPNo ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

,y. khfhzk;                     Cth

1. tpiykD nghjp/ 
cUg;gb ,y.

SLP116/UP2/RR/2021/16 SLP116/UP2/RR/2021/17 SLP116/UP2/RR/2021/18

2. xg;ge;jf; fhyk; 15 khjq;fs; 15 khjq;fs; 12 khjq;fs;

3. tpiykD nry;Y 

gbahFk; fhyg;gFjp

2022.08.23 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk;

2022.08.23 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk;

2022.07.26 Mk; jpfjpad;W 

tiuAk;

4. tpiykDg; 

gpizapd; ngWkjp 

(,.&ghtpy;)

5.3 kpy;ypad; (2022.09.20 Mk; 

jpfjpad;W tiuAk;)

5.7 kpy;ypad; (2022.09.20 Mk; 

jpfjpad;W tiuAk;>

3.4 kpy;ypad; (2022.08.23 Mk;  

jpfjpad;W tiuAk;)

5. kPsspf;fg;glhj 

itg;Gj; njhif 

(,.&ghtpy;)

45>000.00 45>000.00 35>000.00

6. jFjpj;jd;ik 

jfTj;jpwd;

(i)  neLQ;rhiy 

eph;khzj;jpy; rp-2 kw;Wk; 

Nkw;gl;l CIDA gjpTj; juk;.

(i)  neLQ;rhiy eph;khzj;jpy; 

rp-2 kw;Wk; Nkw;gl;l CIDA 
gjpTj; juk;.

(i)  neLQ;rhiy eph;khzj;jpy; 

rp-2 kw;Wk; Nkw;gl;l CIDA 
gjpTj; juk;.

(ii) ,yq;ifapd; kj;jpa my;yJ khfhz tpahghu gjpT mjpfhurigapd; tpahghu 

   gjptpd; gpujp.

(iii) gprpV-3 gbtk; (Nfs;tpjhuhpd; rhh;ghf KftnuhUtuhf> cg-KftnuhUtuhf> 

   gpujpepjpahf nraw;gLgthpd; gjpTr; rhd;wpjo;)

7. tPjpfspd; ngah;fs; 

kw;Wk; ePsk; (fp.kP)

Cth khfhzj;jpd; gJis 

khtl;lj;jpy; vy;y gpuNjr 

rigapd; ,Yf;gy];]-

njhlk;nfhs;s tPjpapd; 

Nkk;gLj;jy; (gzht-vy;y 

tPjpf;fg;ghy;> ePsk; 9.00 

fp.kP.)

Cth khzj;jpd; gJis 

khtl;lj;jpy; Cth guzfk 

gpuNjr rigapd; gy;Nynty-

eh`hnfba tPjpapd; 

Nkk;gLj;jy; (ePsk; 2.175 

fp.kP.)> gy;Nynty-fNzjd;d 

tPjp (ntypkl-clG];]yht 

tPjpf;F mg;ghy;> ePsk; 1.11 

fp.kP) kw;Wk; nkjnfhlfk tPjp 

(ntypkl-Etnuypa tPjpf;F 

mg;ghy;> ePsk; 4.282 fp.kP.)

Cth khfhzj;jpd; gJis 

khtl;lj;jpy; griw kw;Wk; 

nrhuzanjhl;l gpuNjr 

rigapd; n`yaha (gytj;j 

tPjp> ePsk; 1.2 fp.kP) kw;Wk; 

nfh];nfhy;y-jk;gf`hkbj;j 

tPjp (B036 tPjpf;fg;ghy; - ePsk; 
2.43 fp.kp)

8. epjpaply; epyguk; 354 kpy;ypad; ,.&gh. fle;j 

3 tUlq;fspy; Mff;Fiwe;j 

tUlhe;j ruhrhp eph;khz 

epjpg;Gus;T

378 kpy;ypad; ,.&gh. fle;j 

3 tUlq;fspy; Mff;Fiwe;j 

tUlhe;j ruhrhp eph;khz 

epjpg;Gus;T

284 kpy;ypad; ,.&gh. fle;j 

3 tUlq;fspy; Mff;Fiwe;j 

tUlhe;j ruhrhp eph;khz 

epjpg;Gus;T

9. epjpaply; tsq;fs; 94 kpy;ypad; ,.&gh 

Mff; Fiwe;j jputr; 

nrhj;Jf;fspd; njhif 

(,e;j nraw;wpl;lj;jpw;fhf 

jputr; nrhj;Jf;fs; tq;fp 

cj;juthj ghq;fpy; 

,Uj;jy;) my;yJ fld; 

trjp.

100 kpy;ypad; ,.&gh 

Mff; Fiwe;j jputr; 

nrhj;Jf;fspd; njhif (,e;j 

nraw;wpl;lj;jpw;fhf jputr; 

nrhj;Jf;fs; tq;fp cj;juthj 

ghq;fpy; ,Uj;jy;) my;yJ 

fld; trjp.

75 kpy;ypad; ,.&gh 

Mff; Fiwe;j jputr; 

nrhj;Jf;fspd; njhif (,e;j 

nraw;wpl;lj;jpw;fhf jputr; 

nrhj;Jf;fs; tq;fp cj;juthj 

ghq;fpy; ,Uj;jy;) my;yJ 

fld; trjp.

10. eph;khz mDgtk; fle;j 07 tUlq;fspy; 

jpUg;jpfukhf g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l 175 kpy;ypad; 

,.&ghtpw;F Fiwahj 

Mff; Fiwe;jJ 01 epfuhd 

jd;ikapyhd xg;ge;jk;.

fle;j 07 tUlq;fspy; 

jpUg;jpfukhf g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l 190 kpy;ypad; 

,.&ghtpw;F Fiwahj 

Mff; Fiwe;jJ 01 epfuhd 

jd;ikapyhd xg;ge;jk;.

fle;j 07 tUlq;fspy; 

jpUg;jpfukhf g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l 115 kpy;ypad; 

,.&ghtpw;F Fiwahj 

Mff; Fiwe;jJ 01 epfuhd 

jd;ikapyhd xg;ge;jk;.

11. tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lk; 

kw;Wk; js tp[a 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022.03.16 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F. tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; 

gpd;dh; js tp[ankhd;W 

jPh;khdpf;fg;gLk;.

2022.03.16 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10.30 kzpf;F. tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; 

gpd;dh; js tp[ankhd;W 

jPh;khdpf;fg;gLk;.

2022.03.16 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 11 kzpf;F. tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lj;jpd; 

gpd;dh; js tp[ankhd;W 

jPh;khdpf;fg;gLk;.

12. tpiykD 

Kd;Ndhbf; 

$l;lj;jpw;fhd ,lk;

gJis> gz;lhuehaf;f khtj;ij> 37/2  Mk; ,yf;fj;jpy; Cth khfhz> RIDEP/ nraw;wpl;l 
mKyhf;fy; gzpkid.

Fwpg;G:
CIDA gjpTj; Njitg;ghL $l;L Kaw;rpahftpUj;jy;. jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik jfTj;jpwdpd; 2.1.4 
,yf;fKila cl;$iw jaT nra;J ghh;f;fTk;. 

ml;ltiz (1)
4.  ml;ltiz (1) ,d; 5 Mk; gphptpy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gplg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lznkhd;iwr; nrYj;jpa 

gpd;dh;> fPNoAs;s ml;ltiz (2) gpufhuk;> KfthpfSf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 
%yk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 
ghPl;rpj;j gpd;dh; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. fPNoAs;s 2 Mk; ml;ltizapd; gpufhuk;> 2022.03.07 Mk; 
jpfjpapypUe;J 2022.03.28 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 
tiuAk; tpiykDf;fs; toq;fg;gLk;. 

  fPNoAs;s 2 Mk; ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tq;fp fzf;fpw;F kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh; 
jtph;f;f ,ayhj #o;epiyfspdhy; (nfhtpl;-19 njhw;W epiyik fhuzkhf) Neubahf tUif je;J 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ifNaw;gjw;F ,ayhj tpiykDf;;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT 
nra;tjw;F Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; gpbvt; gjpg;G topahf mtw;iw ngWtjw;fhf fPNoAs;s 2 Mk; 
ml;ltizapy; toq;fg;gl;;Ls;s chpj;jhd cj;jpNahfg+h;t Kfthpf;F kpd;dQ;ry; topahf b[pl;ly; 
gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;il mDg;gp mtw;iw ngw;Wf; nfhs;SkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

mYtyfg; 

ngah;

mYtyf 

Kfthp

njhiy 

Ngrp ,y.

njhiyefy; 

,y.
kpd;dQ;ry;

tq;fp kw;Wk; 

fzf;fpyf;fk;

tpiykD 

nghjp ,y.

RIDEP – 
nraw;wpl;l 

Kfhikj;Jt 

gzpkid

,y.157V> 

fpd;]p tPjp> 

nfhOk;G-08

011-2667748 011-2667768 ridep@pclg.gov.
lk

,yq;if tq;fp> 

a+dpad; ,lk;> 

fzf;fpyf;fk; 

0007040873

midj;J 

tpiykD 

nghjpfs;

RIDEP – 
nraw;wpl;l 

mKyhf;fy; 

gzpkid 

(Cth 

khfhzk;)

,y. 37/2, 
gz;lhuehaf;f 

khtj;ij> 

gJis

026-2224475 026-2224475 ridepuva@
gmail.com

,yq;if tq;fp> 

Nkw;juf; fpis> 

gJis. 

fzf;fpyf;fk; 

83130799

midj;J 

tpiykD 

nghjpfs;

ml;ltiz (2)

5.  rpwpa Ntiyfspd; ngWiff;fhd (2013 Vg;uy; gjpg;G 1.1) [g;ghdpd; XbV fld;fspd; fPohd jukhf;fg;gl;l 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; Vw;ghLfNs tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs; kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; nghJ 
epge;jidfspYs;s Vw;ghLfshFk;. 

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahd jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L ~~NkNyAs;s 
1 Mk; ml;ltizapd; gpufhuk; ……….Mk; ,yf;f nghjpf;fhd tpiykDf;fs;|| vd jghYiwapd; ,lJ gf;f 
Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gl;L 2022.03.29 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 
tifapy; ~~jiyth;> mikr;R ngWiff;FO> epjp gphpT> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; 
,uh[hq;f mikr;R> ,y. 330> a+dpad; ,lk;> nfhOk;G-02|| vd Kfthpaplg;gl;L gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; 
Ntz;Lk; my;yJ NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mNj miktplj;jpYs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;glyhnkd;gJld; 
NkNyAs;s 1 Mk; ml;ltizapd; 4 Mk; gphptpd; gpufhukhd tpiykDg;gpiznahd;WlDk; ,izf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizapd; ghq;fhdJ epge;jidaw;w cj;juthjkhfTk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 
gjpT nra;ag;gl;lJk; mjpfhukspf;fg;gl;lJkhd th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJkhdjhfTkpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

7.  nfhOk;G-02> a+dpad; ,lk;> 330 Mk; ,yf;fj;jpYs;s khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; 
,uh[hq;f mikr;rpd; epjpg; gphptpy; tpiykDf;fis %ba gpd;dh; tpiuthfNt rKfkspj;jpUf;Fk; 
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>
mikr;R ngWiff;FO>
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R>
,y. 330> a+dpad; ,lk;> nfhOk;G-02.
njhiyNgrp: 011-2399735. njhiyefy;: 011-2329725
kpd;dQ;ry;: secretary@pclg.gov.lk

jpfjp: 07.03.2022

ifj;njhopy; mikr;R

,yq;if kl;ghz;lf; $l;Lj;jhgdk;

tpiykDf;Nfhuy;
,yq;if kl;ghz;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F cupj;jhd  c];ntt> al;bad kw;Wk; k`paq;fd 

XL kw;Wk; nrq;fy; njhopw;rhiyfspy; fPo;f;fhzg;gLk; xU njhif XLfs; NrHe;Js;sd.

 njhopw;rhiyfs;  njhFjp   juk;   vz;zpf;if

1 c];ntt   jl;ilahd   I   299958

                     XLfs;    I I   9370

          I I I   38437

2 al;bad   jl;ilahd    I   50069

      XLfs;    I I   73522

3 k`paq;fd   jl;ilahd I   I   13214 

      gPyp XLfs;   I I   11505

      jl;ilahd   I    7997

      gPyp XLfs; I I   I I   11438

xt;nthU njhopw;rhiyapYKs;s Nkw;gb njhif XLfis $ba tpiyf; Nfs;tpf;F 

toq;Ftjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

kPsspf;fg;glhj &gh 500.00 ,w;fhd njhifia nrYj;jp ehuN`d;gpl;bapYs;s gpujhd 

mYtyfj;jpy; my;yJ Fwpj;j  njhopw;rhiyfspy; ,jw;fhd tpiy kDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykDf;fs;  Kj;jpiuapl;L Kftupaplg;gl;l ciwapy; NrHj;J 

gjpTj;jghypy;  gpd;tUk; Kftupf;F  mDg;Gjy; my;yJ gpujhd mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; KbAk;.

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “XLfspw;fhd tpiykD” kw;Wk; njhopw;rhiyapd; 

ngaH Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. 

jpwe;j kw;Wk; njhiyefy; %yk; mDg;gg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 2022.03.31 

md;W K.g. 11.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L> md;iwa jpdk; gp.g.12.15 ,w;F gpujhd 

mYtyfj;jpy; mit jpwf;fg;gLk.

jiytH> ,yq;if kl;ghz;lf; $l;Lj;jhgdk;.

,y: 561/ 3> 
vy;tpl;bfy khtj;ij

nfhOk;G -  05 

njh.Ng.,y: 0114063734> 0114063617> 0777804218

ngWif mwptpj;jy;
Nky; khfhzj;jpd; fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigapdhy; nraw;gLj;jg;gLk; gpypae;jiy> fujpahd> 

kp`prJ ts Kfhikj;Jt epiyaj;jpypUe;J tj;jis nfutyg;gpl;ba fopTg;nghUspypUe;J kpd;rhuj;ij 

cw;gj;jp nra;Ak; nraw;wpl;lk; tiu cf;fpg;Nghfhj jpz;kf;fopTg; nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhf 

thlif mbg;gilapy; xUtUl fhyj;jpw;F fduf thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; fopTg;nghUs; 

nraw;ghl;L eltbf;iffSf;fhf fdfu ,ae;jpNuhgfuzq;fis thlif mbg;gilapy; xUtUl fhyj;jpw;Fg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf cs;ehl;L toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,y. cUg;gb tpguq;fs; vz;zpf;if

tpiykD 

Mtzj; 

njhFjp

01. cf;fpg;Nghfhj 

jpz;kf;fopTg; 

nghUl;fis 

Nghf;Ftuj;J 

nra;jy;

gpypae;jiy> fujpahd> kp`prJ ts Kfhikj;Jt 

epiyaj;jpypUe;J tj;jis nfutyg;gpl;ba 

fopTg;nghUspypUe;J kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;Ak; 

nraw;wpl;lk; tiu cf;fpg;Nghfhj jpz;kf;fopTg; 

nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhf thlif 

mbg;gilapy; fduf thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; 

(xU tUl fhyj;jpw;F)

thdj;jpd; 

nfhs;ssT 

kw;Wk; fopTg; 

nghUs; Vw;wg;gLk; 

msitg; nghUj;J 

vz;zpf;if 

jPh;khdpf;fg;gLk;

A

02. fduf 

,ae;jpNuh 

gfuzq;fs;

PC-200 tifahd Long Arm Excavator ,ae;jpuj;ij thlif 

mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy; (xUtUl fhyj;jpw;F)
01 B

PC-200 tifahd Long Arm Excavator ,ae;jpuj;ij thlif 

mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy; kPs Vw;Wtjw;fhf (xU 

tUl fhyj;jpw;F)

01 C

PC-200 tifahd Short Arm Excavator ,ae;jpuj;ij thlif 

mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy; (xUtUl fhyj;jpw;F)
01 D

 
,jd; nghUl;lhd tpguf; Fwpg;Gfs; mlq;fpa A, B, C, D tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpfis 2022-03-

07Mk;  jpfjp Kjy; 2022-03-21Mk; jpfjp tiuapy; gp.g. 2.00 kzp tiu ,y. 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt 

khtj;ij> gj;juKy;yapy; mike;Js;s Nky; khfhz rig fl;blj; njhFjpapd; Kjyhk; khbapy; mike;Js;s 

fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigf;F (Nk.kh) xU njhFjpf;F 2000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;Jtjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F jkJ epWdj;jpd; 

cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu rfpjk; Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iw nfhz;L tUjy; fl;lhakhFk;. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

rfy cUg;gbfSf;Fkhd tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; (Pre Bid Meeting) fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt 

mjpfhu rig mYtyf tstpy; 2022-03-16Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022-03-22Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; ,y. 204> nld;rpy; 

nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;yapy; mike;Js;s Nky; khfhz rig fl;blj; njhFjpapd; Kjyhk; khbapy; 

mike;Js;s fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigf;F (Nk.kh) jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Ntz;Lk;; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j tpiykDf;fs; 

2022-03-22Mk; jpfjp gp.g. 2.15 kzpf;F fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhu rigapy; (Nk.kh) jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; ,jpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. jhkjkhff; 

fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

jiyth;>
khfhz fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt epiyak; (Nk.kh)>
,y. 204>  nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.

njhiyNgrp: 0113056703/ njhiyefy;: 0112613317

2022-03-07.
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fhyepiy khw;wj;ij vjph;nfhs;tjw;fhd gd;Kfg;gLj;jg;gl;l epfo;r;rp epuy; 
mZFKiwf;F (CResMPA) nraw;wpl;l gzpahl;njhFjpapdiu Ml;Nrh;j;jy;;

ePh;g;ghrd mikr;R
cyf tq;fpapdhy; epjpaplg;gLk; nraw;wpl;lkhd fhyepiy khw;wj;ij vjph;nfhs;tjw;fhd gd;Kfg;gLj;jg;gl;l epfo;r;rp 

epuy; mZFKiw (CResMPA) nraw;wpl;lj;jpw;F murhq;f Ml;Nrh;g;G eilKiw kw;Wk; 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt 

Nritfs; jpizf;fsj;jpd; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpahl;njhFjpf;F gpd;tUk; gjtpfSf;F 

~~xg;ge;j mbg;gilapy;|| Ml;Nrh;g;gjw;fhf jFjp kw;Wk; mh;g;gzpg;Gs;s ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 2019-03-15Mk; jpfjpa 2019/01Mk; ,yf;f Kfhikj;Jtr; Rw;WepUgj;jpd; 03Mk; ml;ltizapYs;s 03Mk; 

epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; rk;gsk; toq;fg;gLk;.

tpz;zg;gjhuh;fs; 62 tajpw;Fl;gl;lth;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  ,e;j gjtpfSf;fhd Kd; epge;jidfshf Mq;fpyj;jpy; 

Nju;r;rpAld; murhq;f xOq;FKiwfspy; guPl;rak; kw;Wk; fzpdp mwpT mtrpakhFk;. ,iaGila Jiwapy; ,yq;ifapy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ntspehl;L epjpapyhd jpl;lq;fspy; cs;s Ntiy mDgtk; Nkyjpf mD$ykhf mikAk;.

,y. PS tFjp gjtp ntw;wpl 

vz;zpf;if

Vw;Gila 

Rw;WepUgk;

01 PS 3 rpNu\;l r%fg; ghJfhg;G kw;Wk; kPs;FbNaw;w epGzh; 01

2019/01Mk; ,yf;f 

MSD Rw;WepUgk;
02 PS 3 rpNu\;l Rw;whly; ghJfhg;G epGzh; 01

03 PS 4 nraw;wpl;lg; nghwpapayhsh; (xg;ge;j Kfhikj;Jtk;) 01

04 PS 5 r%f kw;Wk; Rw;whly; ghJfhg;G mjpfhhp 01

Nkyjpf tpguq;fSf;F www.irrigationmin.gov.lk vDk; ,izajsj;ij Log nra;aTk; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Rw;WepUgj;ij 

epjp mikr;rpd; ,izajsj;jpy; ghh;itaplTk;.

xt;nthU gjtpf;Fkhd tpz;zg;gq;fis jdpj;jdpahf mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2022 khh;r; 15Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

gjpy; nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

fhyepiy khw;wj;ij vjph;nfhs;tjw;fhd gd;Kfg;gLj;jg;gl;l epfo;r;rp epuy; mZFKiw (CResMPA),
,y. 11> [htj;j tPjp> nfhOk;G 05.

FWk;gl;bayplg;gl;l tpz;zg;gjhuh;fs; Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;gLth;. MjuT NjLjy; jFjpaPdkhff; fUjg;gLk; 

vd;gJld; mj;jifa tpz;zg;gjhuh;fspd; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

nrayhsh;>

ePh;g;ghrd mikr;R.

2022-03-03Mk; jpfjp.

ntw;wplq;fs;

mwptpj;jy;
fPNo Fwpg;gpl;Ls;s fk;gdpapd; 

ngah; khw;wk; njhlh;ghf 

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

fk;gdpfs; rl;l 9(2)k; gphptpd; 

gpufhuk;  ,j;jhy; mwptpj;jy; 

toq;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; Kd;ida ngah;: 

nlthd; kPbah (gPtpB) vy;Bb 

fk;gdpapd; gjpntz;:

gptp 120893

gjpT mYtyf Kfthp: 

,y. 1044/9> nghj;Jmuht 

ghij> khyNg

fk;gdpapd; Gjpa ngah;: 

rhfh td; (gPtpB) vy;Bb

ngah; khw;wj; jpfjp: 2021.02.22

Nthl;lh;]; nrf;fpul;Nlhpay; 

Nrh;tpr]; (gPtpB) vy;Bb

tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpid 
,uj;Jr; nra;jy;

12, Foxglove Grove, Cambuslang, Glasgow G72 6AE, 
If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;Fk; ghJf;f tpjhdyhNf 

Njhd ,e;jpuhzp re;jpuyjh [arpq;f tpthfj;Jf;F 

Kd;dh; jh;kFzth;jd Mfpa ehd;> [h-vy> 

Jk;ngypa tPjp> ,y. 831/4B Nrh;e;j `Gje;jphpNf 

bf;]d; ruj; [arpq;f vd;gtUf;F If;fpa 

,uhr;rpa nrhyprpl;lh; b.I. tpf;ukrpq;ftpdhy; 

12.08.2017Me; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L 

toq;fg;gl;l tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;fpd;Nwndd;Wk; ,d;wpypUe;J 

Fwpj;j jj;Jtf;fhuhpdhy; vd; rhh;gpy; nra;ag;gLk; 

ve;j nraYf;Fk; ehd; nghWg;ngLf;f 

khl;Nlndd;Wk; mj;jifa nray;fnsjidAk; 

ehd; Vw;wq;fPfhpf;f khl;Nlndd;Wk; ,j;jhy; nghJ 

kf;fSf;F mwpaj;jUfpd;Nwd;.

ghJf;f tpjhdyhNf Njhd ,e;jpuhzp

re;jpuyjh [arpq;f

tpthfj;Jf;F Kd;dh; jh;kFzth;jd

tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpid 
,uj;Jr; nra;jy;

Rd;dhfk;> Rd;dhfk; njw;F fjpukiy 

tPjpiar; Nrh;e;j rutzKj;J Jiurpq;fk; 

Mfpa ehd;> Rd;dhfk;> Rd;dhfk; njw;F 

fjpukiy tPjpiar; Nrh;e;j Nfrtd; 

nre;jpy;uh[h vd;gtUf;F nfhOk;G gpurpj;j 

nehj;jhhpR jh;rpdp fzfrghgjpapdhy; 

12.08.2016Me; jpfjp 179k; ,yf;fj;jpy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L toq;fg;gl;l tpNrl 

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,j;jhy; ,uj;Jr;  

nra;fpd;Nwndd;Wk; ,d;wpypUe;J Fwpj;j 

jj;Jtf;fhuhpdhy; vd; rhh;gpy; nra;ag;gLk; 

ve;j nraYf;Fk; ehd; nghWg;ngLf;f 

khl;Nlndd;Wk; mj;jifa nray;fnsjidAk; 

ehd; Vw;wq;fPfhpf;f khl;Nlndd;Wk; ,j;jhy; 

nghJ kf;fSf;F mwpaj;jUfpd;Nwd;.

rutzKj;J Jiurpq;fk;

ngWif mwptpj;jy;
Nky; khfhz ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpd; cw;gj;jp 

eltbf;iffspw;Fj; Njitahd gpd;tUk; gjhh;j;jq;fisf; 

nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ

1.  gr;ir E}y; nfhs;tdT

E}y; tpguk; Njitahd

gpukhdk;  msT kg

2/80 rpf;F thh;f;fg;gl;l rpd;[; kh;]uap]; 11>000

 (CM SGM)

2/30 (1) fhll; (Ring Spun)
 (2) fhll; (Open End Spun) 6>500

16 (1) fhll; CD R(Ring Spun)
 (2) fhll; CD (Open End Spun) 4000

2. ,Uk;G kw;Wk; rhh;e;j gjhh;j;jq;fs;

 12mm kpUJthd cUf;F (19.5) fk;gp 12>000  mz;zsthf

 10mm kpUJthd cUf;F (19.5) fk;gp 2>000  mz;zsthf

  12x6mm gf;fk; (19.5) ,Uk;G 2>000  mz;zsthf kw;Wk; cUf;fp 

xl;Lk; $Wfs;/ iktiffs;/ Mzpfs;/ kzy; jhs;fs;/ l;hpy; 

Crpfs; Nghd;wit.

3. kuk; %yg;nghUl;fs;

 nfhnyhd; gyif Rkhh; 2000 mb (ePs mb kw;Wk; r. mb)

 fpzprG gyif Rkhh; 20000 mb (ePs mb kw;Wk; r. mb)

 kNfhfzp gyif Rkhh; 2000 mb (ePs mb kw;Wk; r. mb)

4. gyif rhh;e;j gjhh;j;jq;fs;

  th;zg;g+r;Rf;fs;/ Mzpfs;/kzy; jhs;fs;/ gir tiffs;/ 
ml;ilg;gyiffs; Nghd;wit

5.  ghlrhiy Nkir kw;Wk; fjpiufSf;fhd fpzprG gyifj; 

njhFjpfs; Rkhh; 10000

  ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis gr;ir E}y; nfhs;tdT 

kw;Wk; ,Uk;G kw;Wk; mit rhh;e;j gjhh;j;jq;fSf;fhf 

&gh 35000/- ,w;fhd kPsspf;fg;glhj fl;lzk; kw;Wk; gyif 

%yg;nghUs;fSf;fhf kug;gyif rhh;e;j gjhh;j;jq;fSf;fhf 

kw;Wk; gyifj; njhFjpfSf;fhf &gh 1000/- ,w;fhd 

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; (jdpj;jdpahf) nrYj;jp 2022.03.08 

Kjy; 2022.03.25 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g.  3.00 tiu 

ifj;njhopy; jpizf;fsj;jpd; gpujhd mYtyfj;jpy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.03.28 md;W 

gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dh; ~jiyth;> ngWiff;FO> ifj;njhopy; 

jpizf;fsk;> (Nk.kh)> Gjpa khfhz rigf; fl;blk;> 3Mk; 

khb>  gj;juKy;y| vd;w Kfthpf;F Kj;jpiuapl;L gjpTj;jghypy; 

mDg;Gjy; my;yJ mt; mYtyfj;jpd; gpujpg; gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Nrh;j;jy; 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 2022.03.28 md;W gp.g. 2.00 ,w;F 

tpiykD jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

ifj;njhopy; jpizf;fsk; (Nk.kh)>

204> khfhz rigfs; fl;blk;>

3Mk; khb> gj;juKy;y.

0112 092595/ 0112 092591

}

}

gupfhuj;jpw;fhf Kd;dhy; 

njhopyhsu;fis ehLjy; (,yq;if)

irk; lhHgp gpshz;Nl\d; Ngu;n`l; [(Sime Darby Plantation Berhad (SDB)] epWtdkhdJ rhd;Wg;gLj;jg;gl;l 

epiyNgwhd gid vz;nza; cw;gj;jpapy; <LgLfpd;w cyfpd; kpfg; nghpa cw;gj;jpahsuhFk;. vkJ Ntiyahl;fs; 

fl;lhag;gLj;jg;gl;l njhopy; kw;Wk; Ruz;ly; eilKiwfspypUe;J tpLgl;ltu;fs; vd;gij cWjp nra;tjw;fhf 

vt;tpj fl;lzKk; ,d;wpa Ml;Nru;g;G nfhs;ifAldhd nghWg;Gila Ml;Nru;g;Gf;F ehk; mu;g;gzpf;fg;gl;Ls;Nshk;. 

nghWg;Gila Ml;Nru;g;Gld; njhlu;Gila vkJ eilKiw gupfhu epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; gFjpnahd;whf> irk; 

lhu;gp gpshd;Nl\d; epWtdj;jpd; xt;nthU CopaUf;Fk; xUKiw gupfhuf; nfhLg;gdit (gupfhuf; nfhLg;gdT) 

Nkw;nfhs;tjw;fhf ,e;j tpsk;guj; jpfjpapypUe;J 2 khjq;fSf;Fs; cupikf;Nfhupf;ifnahd;iw Nkw;nfhs;SkhW 

2018 etk;gH 1Mk; jpfjp my;yJ mjw;Fg; gpd;du; fk;gdpapypUe;J tpyfpa rfy irk; lhu;gp gpshd;Nl\d; (SDB) 
Kd;dhy; Copau;fisAk; ehk; miof;fpd;Nwhk;.

vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;w cupikf;Nfhupf;ifahsu;fs; mtu;fspd; cupikf; Nfhupf;iffis Nkw;nfhs;fpd;w NghJ> 

cupikf;Nfhupf;ifia kPsha;T nra;tjw;Fk;> gupfhuf; nfhLg;gdit ngWtjw;fhd cupikf;Nfhupf;ifahsupd; 

jifikiaj; jPu;khdpg;gjw;Fk; kw;Wk; cupikf;Nfhupf;ifahsupd; milahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;Fk; kw;Wk; 

gupfhuf; nfhLg;gdit ngWtjw;F cupikf;Nfhupf;ifahsuhy; epakpf;fg;gl;l tq;fpf; fzf;fpd; cupikiaAk; 

irk; lhu;gp gpshd;Nl\d; epWtdj;jhy; cWjpg;gLj;Jtjw;F ,yq;iff;fhf epakpf;fg;gl;l vkJ rl;lj;juzp 

vg;N[ vd;l; [P b Nruk; (vg;N[ vd;l; [P) epWtdj;jpw;F fPo;f; Fwpg;gplg;gLfpd;w Mtzq;fis rku;g;gpf;f Ntz;Lk;: 

(i). Ntz;LNfhspd;gb vg;N[ vd;l; [P epwtdj;jhy; toq;fg;glf;$ba - cupikf;Nfhupf;if tpz;zg;gg;gbtk;;

(ii).  Njrpa milahs ml;il my;yJ rhujp mDkjpg;gj;jpuk; (mry; kw;Wk; gpujp) 

(iii).  irk; lhu;gp gpshd;Nl\d; epWtdj;Jld; njhopy; Gupfpd;w Neuj;jpy; cupikf;Nfhupf;ifahsUf;F toq;fg;gl;l 

Ntiy mDkjpg;gj;jpuk; (mry; kw;Wk; gpujp) 

(iv)   fzf;F itj;jpUg;gtupd; milahsk; kw;Wk; tq;fpf; fzf;F tpguq;fis cWjpg;gLj;Jfpd;w tq;fpapdhy; 

toq;fg;gl;l fbjk; xd;W (mry; kw;Wk; gpujp)

(v).  cupikf;Nfhupf;ifahsu; VNjDk; ,we;jpUe;jhy;> cupikf;Nfhupf;if Nkw;nfhs;tjw;F mD$yk; 

ngWeu;fSf;F Njitg;gLfpd;w Mtzg;gl;baiy ngw;Wf; nfhs;tjd; kpd;dQ;ry; Clhf my;yJ cjtpj; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf vg;N[ vd;l; [P epWtdj;ij jaT nra;J njhlu;G nfhs;sTk;.

cupikf;Nfhupf;ifia kPsha;T nra;tjw;F> cupikf;Nfhupf;ifahsupd; milahsk; kw;Wk; tq;fpf; fzf;fpd; 

cupik vd;gtw;iw cWjpg;gLj;Jtjw;F mtrpag;glf; $ba Nkyjpf tpguq;fis vg;N[ vd;l; [P kw;Wk; irk; lhu;gp 

gpshd;Nl\d; epWtdq;fshy; Nfhuyhk;.

cupikf;Nfhupf;if gbtk; xd;iw NfhUtjw;Fk;> NkNy nrhy;yg;gl;l Mtzq;fis vg;N[ vd;l; [P epWtdj;jpw;F 

rku;g;gpf;fl;l gpd;du; vg;N[ vd;l; [P (kw;Wk; cz;ikapy; ,ize;J nfhs;sf; $ba irk; lhu;gp gpshd;Nl\d;) 

epWtdj;jhy; Neu;fhzy; xd;iw Nkw;nfhs;tjw;fhd Neuj;ij xJf;fpf; nfhs;tjw;Fk; kw;Wk;/ my;yJ Nkyjpf 

tpdTiffSf;Fk; supportservices@fjgdesaram.lk vd;w kpd;dQ;ry; Clhf my;yJ 0768041921 vd;w cjtp 

,yf;fj;jpw;F Ntiy ehl;fspy; fhiy 9.00 kzp Kjy; khiy 5.00 kzpf;F ,ilapy; vg;N[ vd;l; [P epWtdj;ij 

jaT nra;J njhlu;G nfhs;sTk;.

Remediation Payment Helpline

076 804 1921 simedarbyplantation.com

Connect With Us

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

     

ngWif mwptpj;jy;
 tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F khJis mLf;F 

nrbfs; (gf;thd;)> khq; fd;Wfs; (Tom EJC),  Tissue Culture 
thiof; fd;Wfs; (Nfhypf;$l;L kw;Wk; nftd;b];) kw;Wk; Soursop 

fd;Wfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;
 

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 

kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw 

rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; 

,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F khJis mLf;F nrbfs; 

(gf;thd;)> khq; fd;Wfs; (Tom EJC),  Tissue Culture thiof; fd;Wfs; (Nfhypf;$l;L kw;Wk; nftd;b];) kw;Wk; Soursop 
fd;Wfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; vDk; xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf 

nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F khJis mLf;F nrbfs; (gf;thd;)> khq; fd;Wfs; (Tom EJC),  Tissue 
Culture thiof; fd;Wfs; (Nfhypf;$l;L kw;Wk; nftd;b];) kw;Wk; Soursop fd;Wfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 

vDk; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;l 

ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs; xg;ge;j ,yf;fk; vz;zpf;if

tpiykDg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp (&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

fpof;F khfhzk; kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpw;F 

khJis mLf;F fd;Wfis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- PMU-
273629-GO-RFB 42,000 200,000.00 5,000.00

tl khfhzk; aho;g;ghzk; khfhzj;jpw;F khq; 

fd;Wfis (Tom EJC) toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- PMU-
273998-GO-RFB 66,250 240,000.00 5,000.00

tl khfhzk; Ky;iyj;jPT khfhzj;jpw;F Tissue 
Culture thiof;; fd;Wfis (Nfhypf;$l;L) 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- PMU-
277286-GO-RFB 120,000 145,000.00 5,000.00

Cth khfhzk; nkhduhfiy khtl;lj;jpw;F 

Tissue Culture thiof;; fd;Wfis (nftpd;b\;) 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- PMU-
277612-GO-RFB 250,000 300,000.00 5,000.00

fpof;F khfhzk; mk;ghiw khtl;lj;jpw;F Soursop 
fd;Wfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- PMU-
273639-GO-RFB 60,000 145,000.00 5,000.00

 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpypUe;J  0777419521 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 2022-03-08Mk; jpfjpapypUe;J 2022-03-28Mk; jpfjp tiuapyhd 

fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy;; tpiykD Mtzq;fisg; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; 

KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022-03-28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022-03-28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; jhkhf 

tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

%yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd 

jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU jghYiwapy; ,l;L 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; ~~tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth 

khfhzq;fSf;F khJis mLf;F nrbfs; (gf;thd;)> khq; fd;Wfs; (Tom EJC),  Tissue Culture thiof; fd;Wfs; 

(Nfhypf;$l;L kw;Wk; nftd;b];) kw;Wk; Soursop fd;Wfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;|| vdf;  Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

8. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff;FO>

tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

,y. 123/2, gd;dpgpl;ba tPjp> gj;juKy;y. 

njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 2022-03-06.
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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;.

kj;jpa khfhzk; 1 - khHr; 2022

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk %yk; nrYj;jyhk;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (kj;jpa khfhzk; 01)> ,yq;if kpd;rhu rig> ,y. 04> m];fphpa tPjp> fz;b.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : jk;Gs;is

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fNynty

2022-03-07  09:00-17:00

nkhj;j : tak;g vyh jpl;lk;

tpepNahfk; : ud;Ntjpahth> gk;ghth> fNyNtyh rpfg;G> fNyNty lTd; 

GjpaJ

2022-03-08  09:00-17:00

nkhj;j : tak;g vyh jpl;lk;

tpepNahfk; : ud;Ntjpahth

2022-03-12  08:30-17:00

nkhj;j : rPdh khepy fl;Lkhdk; - gk;guhf];Ntth> gpshl;bdk; 

g;nulu;]; (gpiuNtl;) ypkpnll;.

tpepNahfk; : N`hk;ghth> $ujpa ,`yNtyh> Kldgpjh Nfhly;yh> 

gYN`hk;ghth (ghl;Nfhynfhy;yh - ii)> gk;guf];Nt - i> fNyNtyh 
ghj;nfhynfhy;yh - iii> mYj;Ntth vl;bryhl; & lanyhf; ltu;> 

Nfh];Nghjh> gpgpJDfk> nkhuhnfhy;yh Mu;.,.> ePyfkh ld;dy; 

filapd;> thyf;Fk;Guh> me;jfyh> ePyfkh> ePyfkh `f;fpupy;yh> uhyh 

Nuhl;lhNtth GjpaJ

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : fl;Lf];Njhl;il

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mf;Fuiz

2022-03-10  08:30-17:00

tpepNahfk; : undefined> JDtpyh re;jp> undefined> JDtpyh tlf;F 

ngn`hz;lz;l; thl;lh> undefined> FUe;Njdpah> gq;nfhy;yklh> 

undefined> JDtpyh ii (4 tJ iky; ,Lif)> undefined> undefined> 
uj;JNfhN`h jPfyh (cjBfyh rhiy) n`g;gpl;bah> JDtpyh - i

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : knlhy;fiy

2022-03-07  08:30-17:00

nkhj;j : ngnlfk Njapiy njhopw;rhiy> uf;rhth Njapiy 

njhopw;rhiy> ̀ lNy Njapiy njhopw;rhiy> ngq;Fapd; (Fz;ld;khy;];) 

Mil> cdhdfyh Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : undefined> mul;ldh Mu;/ ,> mg;gy;yngl;lh> kJy;NfNy 

g[hu;> gd;tpy mq;fk;kz;zh fy;gp`py;yh tl;lh> nkhuhn`yh> 

`Nly; Nky; gpupT> Nkupyhe;J fhydp> gd;tpy> `Nly; mg;gu; btprd; 

(fhydp)> cdhdfyh (kLy;NfNy)> undefined> mul;ldh ePu; gk;g;> 

`{d;d];fpupah ftjd;dh kiy

2022-03-08  08:30-17:00

nkhj;j : NfhkNu Njapiy njhopw;rhiy> `fyh Njapiy 

njhopw;rhiy> vbryhl; ltu; Nkupyhe;J> nygdhd; Njapiy 

njhopw;rhiy> myNfhy; Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : `{Yq;fh g[hu;> NfhkNu Nyhau; fhydp> `fyh v];Nll;> 

fl;^y; Xah tl;lh> uj;dNjdh> jtye;njd;dh> $kuha Mu; / ,--> 
fyhNghlh> jtye;njd;dh uj;dfpuptj;j

2022-03-15  08:30-17:00

nkhj;j : nfNyNghf;fh Njapiy njhopw;rhiy> tlfNy gz;iz

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khT];]ht Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : fy`Pupah> nuypf;]; > nfNyNghf;fh Nky; gpupT> nksrhth 

g[hu;> ney;ypkNy> tlfNy tJ eptr

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : tj;Njfik

2022-03-10  08:30-17:00

nkhj;j :

2022-03-11  08:30-17:00

nkhj;j : gq;fsfNjuh> b.rp> v];.vy;> gy;nyjytz;zh Mil 

(ngq;Fapd;)> b.rp> v];.vy; / gp.vy;.rp.
tpepNahfk; : Jq;fz;Luh> tpadKy;yh> trdfe;jh> klthyh kR+jp> 

tj;Njjfu> kPfkdh tlf;F> tyuhk;gh> NlhufKt> fyNjdpah> 

Jq;Nfhytl;lh> cjjytpz;zh GjpaJ> 1 tJ iky; ,Lif 

Gtf;f`Njdpah> fyk;gykh> kPfk;kdh gtu; Y}k;> xbNyhth> 

ru;Nthjah> cjjytpz;zh layhf; Ng]; v];.b.

2022-03-11  09:00-17:00

tpepNahfk; : fyNjdpah> NlhufKt> Jq;fz;Luh> fyk;gykh> 

xbNyhth> ru;Nthjah> 1 tJ iky; ,Lif Gtf;f`Njdpah

2022-03-14  08:30-17:00

tpepNahfk; : ehue;jz;lh

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Fz;lrhiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Jk;giw

2022-03-05  08:00-17:00

nkhj;j : ky;gdh - ii (10 tJ iky; Ngh];l;)> nkdpfpd;dh N`h];gpay;

tpepNahfk; : nkdpfpd;dh lTd;

2022-03-08  08:00-17:00

nkhj;j : gy;fiyf;fof gbtk; (Nlhlk;nfhy;yh)> ,j;jky;ypaNfhlh ePu; 

toq;fy;> Nghfh];Fk;Guh> Fz;lyfk> Fz;lyfk Ntiy fil> 

neYk;gjpd;dh> fu;jnfhy;yh gz;iz

tpepNahfk; : gpythyh 1 (NfhNfh Nfhyh)> mYk;Ng gpythyh - ii> 
fl;Nlehnjd;dh> lanyhf; nlypfhk; Ng]; ltu; Fz;lrNy> fu;j;jnfhy;yh 

ePu; gk;g;> tpyq;F cw;gj;jp gs;sp> kfhNtypjd;dfk> kzpfpd;dh 

fyYt> epfNfjpah

2022-03-12  09:00-17:00

nkhj;j : fhu;fpy;]; rpNyhd;> ghynfhy;yh - ii
tpepNahfk; : gy;NyNfy; ,uhZtKfhk;> ghynfhy;yh - i> ep`hy; 

filfs;> yPdpah Mil (Mz;)> Nfhilf;fhy Gyk; - i> eNue;jpurpq; 
rdrh tq;fp> yPdpah Mil (ngz;)

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : FUnjdpa

2022-03-07  08:00-17:00

tpepNahfk; : nkhunfhy;y Efhypal> nkhuhnfhy;yh> ngy;Tl; uprhu;l;

2022-03-07  09:00-17:00

tpepNahfk; :

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : `ryf;f

2022-03-07  08:00-17:00

nkhj;j : rpNdhi`l;Nuh fYfq;fh ePu;j;Njf;fk;> kf;fs; tq;fp - 

n`l;bnghy;yh

tpepNahfk; : Nfhjh cy;Nghjh jpl;lk;> fpANythbah> uzKNu> 

n`l;bNghyh nlypfhk;> Gjpa Jiz n`l;bNghyh lTd; - i> uhtefk> 
n`l;bNghyh efuk;> ehuq;fKt> tl;lfy tpy;fKt rkhjh tpghrdh> 

nkhuhfh cy;Nghjh> Gjpa Jiz n`l;bNghyh lTd; - ii

2022-03-08  08:30-17:00

nkhj;j : kfhNtyh> nkbthf;fh fq;nfhl

tpepNahfk; : kJfy;Ny> kbtynjd;dh> cjgplthyh> fYz;nld;dh> 

Vu;nly; ltu; fygpjfk - kJf;fy;yh> fygpjfk kpdptq;fKt> gy;Ny 

gplhthyh> cjJk;guh - fynty;y> Njt`e;jpah> ̀ Gfe;jh> fyhthyh> 

fyy;fKt> Gjpa kJfy;Ny

kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : khj;jis

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : khj;jis

2022-03-05  09:00-16:00

tpepNahfk; : cLg;gp`py;yh (Gjpa cLg;gp`py;yh)

2022-03-07  09:00-16:00

tpepNahfk; : nul;gdfk> G+up[;[yh> Gjpa NehupNlf; Nghu; Kfk;;

2022-03-12  09:00-16:00

tpepNahfk; : kUf;Nfhdh

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gy;NyNghy

2022-03-08  09:00-16:00

tpepNahfk; : ghy;Nldpah> nghy;tl;lh jpahtuh gpu[%yh mikg;G> 

kfhNtyh Mu;.,.> kfhNtyh jpl;lk;> fyypahl;lh> k`Ntyfz;l> 

ujyNtth (gjN`yh mUNf)> ujyNtth (kfhNtyh iu]; kpy;)

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Ntufkk;

2022-03-09  09:00-16:00

tpepNahfk; : ntdpty;nfhy;yh> nfslh fpuhkk;> nghy;tj;jfe;jh - i> 
nghy;tj;jfe;jh - ii>

2022-03-12  09:00-16:00

tpepNahfk; : klFk;Guh - cjjz;zh> epfy; Xah> gl;lf;fNu

2022-03-14  09:00-16:00

nkhj;j : fk;kLt Muha;r;rp> gPg;gps;]; kPbah nel;nthu;f; (gpiuNtl;) 

ypkpnll;.> v];.vy;.gp.rp (fuf];njd;dh) - i> b.vd;.vy;> ikf;NuhNtt; 

thndhyp epiyak; (fuhf];nld;dh kTz;l;)> I.b.vd;> v];.vy;.gp.rp 

(fuf];njd;dh) - ii
tpepNahfk; : fk;kJth

Nfs;tp mwptpj;jy; 
cs;@uhl;rp kw;Wk; khfhz rigfs; mikr;R cs;@u; mgptpUj;jp cjtpr; nraw;wpl;lk;> fld; ,y: P163305

khefu rig kl;lf;fsg;G

01.  cs;@uhl;rp mgptpUj;jp cjtpr; nraw;wpl;lj;jpd; nrytpdq;fSf;fhf cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if rdehaf                   

Nrh\yprf; FbauRf;F xU flDjtp fpilf;fg;ngw;Ws;sJld; me;epjp fPNo ml;ltidapy; toq;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf 

,f; flDjtpapd; xU gFjpiag; gpuNahfpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

02.  khefu rigapd; cs;@uhl;rp kd;w ngWiff; FOtpd; jiytu;> khefu rig kl;lf;fsg;G rhu;ghf jFjptha;e;j 

xg;ge;jfhuu;fsplkpUe;J muf;F Kj;jpiu ,lg;gl;l Nfs;tpfis fPNo fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 

NtiyfSf;fhf NfhUfpd;whu;. 

03. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;F mikthfNt Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ. 

04.  Nfs;tp ngwj; jFjpAilatuhtjw;F ntw;wp ngWk; Nfs;tpjhuu; fWg;Gg; gl;baypy; (Black List)Nru;j;Jf; nfhs;sg;glhjtuhfTk; 
ml;ltizapy; fhl;lg;gl;lthW nghUj;jkhd juj;jpy; NtiyfSf;fhd(CIDA) epu;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhurigapy; gjpT Nkw;nfhz;ltuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  Njitahd jifikfs; ahTk; Nfs;tp Mtzk; gFjp 4,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf jfty;fs; Nfs;tp Mtzk; 

gFjp 5,y; juT ml;ltizapy; (SCHEDULE) fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

06.  Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; jiytu;/Mizahsu;> khefu rig> kl;lf;fsg;G. mYtyfj;jpy; ,Ue;J (njh.Ng. 065-2222275> 

njhiyefy;:- 065-2224783 kpd;dQ;ry; battimc@gmail.com) Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. mj;Jld; Nkw; 

$wpa ,lj;jpy; Ntiy ehl;fspy; fhiy 09.00 - kzpKjy; gp.g 15.00 kzptiu Nfs;tp Mtzq;fisg; ghu;itaplyhk;. 

07.  Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; Mq;fpy nkhopapy; mike;j G+uzkhd Nfs;tp Mtznkhd;iw Mizahsu;> khefu 

rig> kl;lf;fsg;G. mYtyfj;jpy; Mizahsuplk; 07.03.2022y; ,Ue;J 21.03.2022 tiu fhiy 09.00 kzpf;Fk; gp.g 

15.00 kzpf;Fk; ,ilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 3000.00I nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,j;njhif gzkhfr; 

nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

08.  Nfs;tpfs; >,U gpujpfspy; jiytu;> ngWiff;FO> khefu rig kl;lf;fsg;G vDk; Kftupf;F 22.03.2022Mk; jpfjp 

15.00kzpf;F Kd;gjhf fpilf;ff; $bathW mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk;. gpe;jpa Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;. Nfs;tpahdJ 

Nfs;tpNeuk; Kbtile;J clNdNa tUif jUk; Nfs;tpjhuupd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

09.  Nfs;tpjhuu;fSf;fhd Kd;Ndhb fye;Jiuahly; 16.03.2022 jpfjp K.g 10.00 kzpf;F khefu rig kl;lf;fsg;G mYtyfj;jpy; 

,lk;ngWk;. vdNt ,f; fye;JiuahlYf;F Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; jkJ nrhe;jr; nrytpy; fye;J nfhs;sKbAk;. 

xg;ge;j ,y: Ntiy tpguk;
kjpg;gPl;Lj; 
njhif 

(kpy;ypad;)

xg;ge;j 
fhyk;

Jiw
Ntz;lg;gLk; 

juk;

Nfs;tpahdJ 
Nfs;tp 

rkh;g;gpw;Fk;

Ntz;lg;gLk; Nfs;tpg; 
gpiz

gpiz 
itg;G 
njhif

nry;YgbahFk; 
fhyk;

LDSP/
EP/B T/

BMC/2021/02

re;ij filj; 
njhFjp 

mikj;jy; 
nfhf;Ftpy; 
(kPs;Nfs;tp)

5.8 Mn 90 ehs;
fl;bl 

eph;khzk;
C7 k; ,jw;F 

Nky;
07.06.2022 
tiu

58>000.00 05.07.2022 tiu

LDSP/
EP/B T/

BMC/2021/03

re;ij filj; 
njhFjp jpUj;jk; 
Nfhl;lKid

2.0 Mn 60 ehs;
fl;bl 

eph;khzk;
C8 k; 

mjw;F Nky;
24.05.2022 
tiu

20>000.00 21.06.2022 tiu

jiytu; 

cs;@uhl;rp kd;w ngWiff; FO 

khefu rig> kl;lf;fsg;G. 

07.03.2022

mQ;ry; jpizf;fsk;

mQ;ry; mYtyf rl;l%yj; jpUj;jj;Jf;fhf 
nghJkf;fspd; MNyhridfis tuNtw;wy; 

1908k; Mz;bd; ahg;Gr; rigahy; mKy;gLj;jg;gl;l 1957 ,yf;f 24 
kw;Wk; 1973 ,yf;fk; 6 rl;l%yk; NkYk; jpUj;jg;gl;L 1956 
kPsha;T nra;ag;gl;l 190tJ mjpfhuk; (1980 kPsha;T gjpg;G 
(cj;jpNahfg;gw;ww;w) 520tJ mjpfhuk;) Mfpa 'mQ;ry; mYtyf 
rl;l %yj;" jpUj;jj;Jf;fhf nghJkf;fspd; MNyhridfs; 
Ntz;lg;gLfpd;wJ.

mQ;ry; mYtyf rl;l %yj;jpy; VJk; mj;jpahak;> tplaq;fs;> 
mu;j;jg;gLj;jiy jpUj;Jtjw;F> ePf;Ftjw;F> Nru;j;Jf;nfhs;tjw;F 
my;yJ NtW tplaq;fs; rk;ge;jkhf jq;fSila mgpg;gpuhaq;fs; 
my;yJ MNyhridfis vOj;J%yk; 2022 Vg;uy; khjk; 07Me; 
jpfjpf;F Kd; gpd;tUk; mQ;ry; Kftupf;Nfh my;yJ kpd;dQ;ry; 
Kftupf;Nfh fpilg;gjw;F Vw;ghL nra;AkhW Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;. 
jq;fSila trjpf;Nfw;g 1980 kPsha;T gjpg;G (cj;jpNahfg;gw;ww;w) 
520tJ mjpfhukhfpa 'mQ;ry; mYtyf rl;l%yj;ij" jpizf;fs 
,izaj;jsj;jpy; https://slpost.gov.lk/ jutpwf;fk; nra;a KbAk;.

nghJkf;fs; MNyhridfis mDg;g Ntz;ba mQ;ry; Kftup

jiytu;> 
mQ;ry; mYtyf rl;l %yj;ij jpUj;Jtjw;fhd FO> 
mQ;ry; jiyikafk;> 
,yf;fk; 310> B.Mu;.tpN[tu;jd khtj;ij 
nfhOk;G - 01000

nghJkf;fs; MNyhridfs; mDg;g Ntz;ba kpd;dQ;ry; Kftup
slpostact@slpost.lk

uQ;rpj; Mupauj;d>
mQ;ry;kh mjpgjp>
mQ;ry; jiyikafk;> 
,yf;fk; 310> B.Mu;.
tpN[tu;jd khtj;ij>
nfhOk;G - 01000>

2022.03.07
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mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
fsdpa> Nfhkp]; khtj;ij ,yf;fk; 40,y; 

trpf;Fk; Maxma Dilrukshi Ayoma Gomis Mfpa 

ehd;> 

fsdpa> Nfhkp]; khtj;ij> ,yf;fk; 40,y; 

trpf;Fk; Thondaman Archchige Teracy Gerad 
Gomis vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJk;>
khnfhs gpurpj;j nehj;jhhpR Ernest Maxinus 
Rathna Egodawatte vd;gthpdhy; 2012 Nk khjk; 
01Mk; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 4341 

,yf;fKilaJk;> nfhOk;G fhzpg;gjpftj;jpy; 

gjpT nra;ag; ngw;Ws;sJkhd mw;Nwhzp 

jj;JtkhdJ> cld; mKYf;F tUk; tifapy; 

,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fg; gLfpd;wnjd 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauRf;Fk; 

kw;Wk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

Maxma Dilrukshi Ayoma Gomis

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;.

kj;jpa khfhzk; 2 - khHr; 2022

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk %yk; nrYj;jyhk;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; (kj;jpa khfhzk; 02)> ,yq;if kpd;rhu rig> fy;Yf;Fop tPjp> <hpafk> Nguhjid.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : fpdpfj;Njid

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : `l;ld;

2022-03-12   12:00-14:00

nkhj;j : rp.b.gp. bg;Ngh> njhiyj;njhlu;G - `l;ld;

tpepNahfk; : g]; rl;lj; `l;ld; > `l;ld; lTd; -i> vk;.Mu;.lTd;> gk;g; 

`T];-Rw;wwpf;if Mu;.b.> ePu; thupak; `l;ld; lTd; vz; 2

2022-03-14   12:00-14:00

tpepNahfk; :

2022-03-15   12:00-14:00

nkhj;j : Nfhtu;du;]; gq;fsh

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Xl;lup

tpepNahfk; : ,d;ntu;a; >

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : k];nfypa

2022-03-08   08:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : yf;rgdh v];Nll;> Ku;Nu v];Nll;

tpepNahfk; : fdpad; kpd; epiyak;> lhy;`T]; Njapiy njhopw;rhiy> 

ly;n`srp lTd;> td gq;fsh> `hkpy;ld; gpupT> ,bfhl;Lgdh> 

upf;fhu;ld; [dglah> rPjfq;Fyh> nrapd;l; Mz;l;&];> ty;yhNlhypl;

2022-03-08   09:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fsdpah v];Nll;> Yf;Nfhk;Ng (gp.tp.b.)> 

nks]f;fNy v];Nll;

tpepNahfk; : gpuTd;Nyh gq;fsh> gpuTd;Nyh v];Nll;> gpuTd;Nyh 

RE-02> fdpad; Kfhk; jsk;> lhy;`T]; Njapiy njhopw;rhiy> 

ly;n`srp lTd;> vNfh];Nyz;l; v];Nll;> ,bfhl;Lgdh> YNfhk;Ng 

v];Nll;> YNfhk;Ng Mu;.,.> nks]f;fNy rkd; Njtyah> rPjfq;Fyh> 

nrapd;l; Mz;l;&];

2022-03-09   08:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nghfthdh njhopw;rhiy> Nghfte;jyhth 

v];Nll;> rhk;gpad; v];Nll;> Nfhl;bafhy v];Nll;> Nyhahu;d; v];Nll;> 

v];.b. njurh v];Nll;

tpepNahfk; : My;b> mupaGu ];upGuh> Nghfthdh Mu;.,.> NghNfhte;jyhth 

lTd;> rhk;gpad; g[hu;> Nfhl;bafyh A/b> nkhuhu; v];Nll;> uhgpy; Nky; 

gpupT> rpq;uhtl;lh

2022-03-15   12:00-16:00

nkhj;j : gpud;Rtpf; gk;g; `T];> lq;nfy;l; gpupT> lq;nfy;l; v];Nll;> 

bf;Xah

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : lq;nfy;l; v];Nll;> f;nsd;by;l; v];Nll;> 

k];nfypah v];Nll;> k];nfypah kUj;Jtkid> nlypfhk; uhf;Tl;

tpepNahfk; : g;sh,wj;Njhy;> lq;nfy;l; Nky; gpupT> Flkh];nfypah> 

k];nfypah lTd; - 01

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Nehl;ld;

2022-03-08   09:00-17:00

nkhj;j : fdpad; kpd; epiyak;

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `Gfh];nld;dh v];Nll;> nrtd; `py; 

gz;iz

tpepNahfk; : mYNahah> fdpad; miz> `Gf];njd;dh GjpaJ

2022-03-10   09:00-17:00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nkhuhn`dfk Mil

tpepNahfk; : 3> Nfhthy tl;lh> `fugpl;b Mu;.,.> n`l;bNffkh 

Mu;.,.> nfhy;N`dh> kNldpah> kpDtz;Nldpah Mu;.,.> nghy;gpl;bah 

gtu; ];Nlad;> thfkhkh Mu;.,.

2022-03-12   09:00-17:00

nkhj;j :

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gpuhl;Nyz;l; Njapiy njhopw;rhiy

tpepNahfk; : > ngypNydh> fYF`_l;nld;dh> kPf];njd;dh

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : `q;Fuq;Nfj

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : tsg;gNd

2022-03-11   08:30-17:30

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nfhu;ld; njhopw;rhiy> nrapd;l; khu;fnul; 

v];Nll;> thy;nlku; v];Nll;

tpepNahfk; : myd;tpf; v];Nll;> mk;ghspalh RE> mk;n`u;];l; 

v];Nll;> md;Ng> nly;Nkhu; kj;jpa gpupT> Njkjh muth> Diggala Road> 
fy;flgjd> fe;jhaha> fe;ijah thuhnjd;d> Nfhnlk;gh> kLy;yh> 

gy;Nyfhkh> gz;bjaFk;Guh> uhg;g`d;dhf;> uhf;Nyz;l; v];Nll;> 

&g`h vynfnld;dh> &g`h gy;nynty> &g`h gpd;dhgpl;ba 

thntyh> rq;fPtd nkl;ly; fpu\u;> R+upaf`gjd> Jd;`pjpahth> 

Jd;`pjpath ajpkJuh> NlhNyh]; clGnry;yth> clGnry;yth 

kUj;Jtkid> clGnry;yth efuk;> tyg;gNd ajpkJu kPnfhy;yh> 

Muk;gg; gs;spf;F mUfpy; ajpkJuh

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Nffhiy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Nffhiy

2022-03-05   09:00-17:00

tpepNahfk; : ajj;jthyh

2022-03-06   08:00-17:00

nkhj;j : jplf;fopT mfw;Wk; Miy> Nkk;gl;l njhopy;El;gk;>  

mj;JNfhuyh FO> rpNyhd; tq;fp> fhu;fpy;]; czT efuk;> khu;G 

kUj;Jtkid> HNB fl;blk; - nffy;Ny> nffy;yh kUj;Jtkid - ii> 
nffy;yh kUj;Jtkid - i> ghypnlf;]; uj;up> gpuhe;jpa Rfhjhu 

,af;Feupd; mYtyfq;fs;> 

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nfz;nlyh kUj;Jtkid (gpiuNtl;) 

ypkpnll;> jghy; mYtyfk;> ,yq;if njhiyj; njhlu;G - nffy;Ny

tpepNahfk; : > fhu; rhu;[pq; ikak;> E. C. S. C. (C. E. B.) nffy;yh> COM 
/ COM (nghUshjhu ikak;)> > rp.vk;.v]; (fy;gs;spah)> fk;gPukhd> 

ky;tj;j gtu; Y}k;> NkhyKNu khtjh> Gjpa re;ij> Gjpa ];upahdp 

bu]; Ngh.> gpjp`{k ,k;Gy;ky;Nldpa> fhty; epiyak;> ud;thyh re;jp> 

\hypfh> nffy;yh lTd; -1 (jjfguh)> > c];khd; fl;blk;> tpj;ahy 

re;jp

2022-03-06   08:30-17:00

nkhj;j : mj;JNfhuyh FO> rpNyhd; tq;fp> fhu;fpy;]; czT efuk;>  

HNB fl;blk; - nffy;Ny> > gp];]h `l;> ghypnlf;]; uj;up

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nfz;nlyh kUj;Jtkid (gpiuNtl;) 

ypkpnll;> jghy; mYtyfk;

tpepNahfk; : ePjpkd;w tshfk;> COM / COM (nghUshjhu ikak;)> 

rp.vk;.v]; (fy;gs;spah)> fk;gPukhd> Gjpa ];upahdp bu]; Ngh.> fhty; 

epiyak;> ud;thyh re;jp> \hypfh> nffy;yh lTd;-1 (jjfguh)>  

c];khd; fl;blk;

2022-03-06   09:00-17:00

tpepNahfk; :

2022-03-08   08:00-17:00

tpepNahfk; : mJnfhl gfsfk> mJNfhlh jKDNghyh Mu;.,.> 

GYf`Njdpah> Nfhypz;lh v];Nll;> G];]yNldpah> uzgdh

2022-03-10   08:00-17:00

tpepNahfk; : m`k;gNldpa> NjtNyfk> [Ptd> Fk;Gfk etfKt> 

etfKt> g`yh f`fy;yh> > rpaghygpl;b (K];yPk;fk)> nkjye;jh 

(cUyNjdpah)> thyfk njw;F> NtUtd fhe;jh

2022-03-10   09:00-17:00

tpepNahfk; : ajj;jthyh

2022-03-13   08:00-17:00

nkhj;j : G+l; Nt ,z;l];l;uP]; (gpiuNtl;) ypkpnll;.> fpsPd;Nghyp 

Ngf;fpq; (gpiuNtl;) ypkpnll;.> INyz;l; Nlup]; (gpiuNtl;) ypkpnll;.> 

xl;L gyif cw;gj;jp (gpiuNtl;) ypkpnll;.

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mk;gd;gpl;bah v];Nll;

tpepNahfk; : tl;lthq;Fth> fypfKt gtu; Y}k; (gpNrhNtyh)> 

vLuNghjh> mk;gd;gpl;bah thl;Nl - 2> fypfKt gpNrhnty Nfhapy;> 

fypfKth BOI> fypfKth BOI> fypfKth BOI> FkNu[; khtjh> 
et;fs> gdfth> ruzghy khtjh> thufgpl;b> aGd;Ntyh

2022-03-14   08:00-17:00

tpepNahfk; : Sunny Mate Land

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : nkhnwe;Njhl;il

2022-03-07   09:00-17:00

tpepNahfk; : fe;Jdh gy;Nyfk

2022-03-11   08:00-17:00

tpepNahfk; : Gjpa mufk> nghry;yh> jz;Nldpa re;jp> Njfyjpupah> 

fe;Jdh gy;Nyfk> fe;Jdh cdq;fe;jh> `pf;Nfhlh khNghgpl;b> 

`pf;nfhl epfhgpl;b> guk;Ng fhkh jz;Nldpah> cy;flh

2022-03-14   08:00-17:00

tpepNahfk; :

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ,wk;Gf;fiz

2022-03-07   09:00-13:00

tpepNahfk; : mYnfhy;yh> n`thbNtyh tpj;ahyah> rpaghyq;fKt

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Jy;fpupa

2022-03-05   08:00-17:00

tpepNahfk; : fpupthdh Kfhdh> clty;Nghyh Mu;.,.

2022-03-07   08:00-17:00

tpepNahfk; : gy;ygdh Mu;.,.> jk;kyh Mu;.,.> fpuhz;l; rhupNah 

N`hl;ly;> FUN[ tj;j> `jNfhl guf`ypaj-02> NfhNgthyh Mu;.,.> 

N`tehNfuh (upbNfhl;Lth)

2022-03-08   09:00-17:00

tpepNahfk; :

2022-03-10   09:00-17:00

tpepNahfk; :

2022-03-12   08:00-17:00

nkhj;j : vr;.vk;.vy;. ge;juh fl;blk;

tpepNahfk; : > nly;fKth> vypgq;fKt> kNfdh> kNfdh fhydp> 

nkj;Kdpfk> Njhyq;fKt mk;gykh

2022-03-15   08:00-17:00

tpepNahfk; : my;fkh gk;gufyh> my;fkhtl;lh> NfhjhNtyh>

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : khtdy;iy

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : N`k;kj;fik

2022-03-08   09:00-13:00

tpepNahfk; : G+ntypflh> Gj;ky;yth> G+ntypfl> Gntypfhlh khbypah 

rhiy> u`hyh rg;> rythfkh

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : ehtyg;gpl;b

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fk;gis

2022-03-05   09:30-14:00

tpepNahfk; :

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : Nguhjid

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jTyfy

2022-03-07   09:00-17:00

tpepNahfk; : fFy;Njdpah (`plhTyh)> n`gdh> cUNytl;lh

2022-03-09   09:00-17:00

tpepNahfk; : gKDt> cUNytl;lh> ty;fk> thJNghyh (ntuNtyh)

2022-03-14   09:00-17:00

tpepNahfk; : n`upah gpbah> muthty> vk;gf;fh> nghy;tj;jnjd;d> 

uNgfKt

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : vupafk 2

2022-03-07   09:00-17:00

nkhj;j : nky;];dh Njapiy ikak;

tpepNahfk; : fpufq;fh> nf`y;ntyh> fpupgj;Fk;Guh> fpupgj;Fk;Guh II> 
fpupgj;Fk;Guh Gjpa (fpupgj;Fk;Guh N[.rp.)> ehNdhah> Xthyh re;jpg;G

2022-03-10   09:00-17:00

tpepNahfk; : jpagyfl> fpufq;fh> nkhyhlz;lh> nkhyle;j n`f;lu; 

nfhg;NgfLt ghlrhiy> uzthd fpuhkk;> R+upaNfhlh

2022-03-14   09:00-17:00

nkhj;j : tptrha njhopy; $l;likg;G> fhu;fpy;]; czT efuk; - 

ngunldpah> ngl;Nuhypa fhu;g;gNu\d;

tpepNahfk; : vlLthth Mu;.b. - nfn`y;thyh> vupafk (CEB)> 
fpufq;fh> g`hyh vupafk> ngunldpah lTd; vz;: 2 (Jrpjh rpdpkh)>  

gpufjp Mw. & fpwp];Nlhgu; Mw. - vupafk> ruze;jh (Nfhapy; - 

vupafk)

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fyh`h

2022-03-07   09:00-17:00

nkhj;j :

tpepNahfk; : thbanfhl

2022-03-14   09:00-17:00

nkhj;j : Nguh[; Ruq;f (gpiuNtl;) ypkpnll;.

tpepNahfk; : mk;gykz Nky;> fyh`h FO> ,q;FFy;yh v];Nll;>

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : al;bEtiu

2022-03-07   09:00-17:00

tpepNahfk; : nkdpf;bNtyh - jp];khlh> jp];kjh

2022-03-09   09:00-17:00

nkhj;j : mofy;y Njapiy Kfk;.> b.gp.N`hl;ly; y$d; - nghj;jgpl;ba> 

fpupNkjpah> kq;fsh nkl;ly; f;u\u;

tpepNahfk; : ,`yh myfy;yh> Ngfthl;l > lhq;fpkNy

2022-03-11   09:00-17:00

nkhj;j : mofy;y Njapiy Kfk;.> b.gp.N`hl;ly; y$d; - nghj;jgpl;ba> 

fpupNkjpah> kq;fsh nkl;ly; f;u\u;

tpepNahfk; : NfhjpfKt> ,`yh myfy;yh> nkdpf;bNty re;jp> 

Ngfthl;l > nghl;nlgpl;b> lhq;fpkNy

2022-03-14   09:00-17:00

tpepNahfk; : fhy;-mq;f> njngy;Nghyh (mKDGuh)

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

fk;gdpfs; rl;lk; 
9Mk; gphptpd; fPo; 
gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;gl;ljhf
,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  
ngaH: 

rPnkl; nrhY}\d;]; 
(gptPB) vy;Bb  

gjptpyf;fk;: PV00254084
jpfjp: 2022.03.02 

fk;gdp Kfthp : 
,y. 323A> khnfhy 
njw;F> khnfhy

gzpg;ghsh;

mwptpj;jy;  mwptpj;jy;
fk;gdpapd; rl;lg+Htkhd  epygu khw;wk;

2007 Mk; Mz;bd; 07Mk;   ,yf;f 
fk;gdpfs; rl;lk; 11(5) ,d; gpufhuk;> 
Ngypanfhl> ePHnfhOk;G tPjp 111 
,yf;fj;jpYs;s M.J.F. N`hy;bq;]; ypkpl;ll;  
(PB 855) fk;gdpahdJ> Gjpa mftpjpfis 
ifNaw;Wf; nfhz;ljhy;> mjDila 
rl;lg+Htkhd  epyguj;ij tiuaWf;fg;gl;l 
jdpahH fk;gdpnahd;whf fUjg;gl;L  
Nkw;$wg;gl;l  rl;lj;jpy; toq;fg;gl;Ls;sjd; 
gpufhuk; mwptpj;jy; ,j;jhy; 
toq;fg;gLfpd;wJ. vdNt> Nkw;$wg;gl;l 
rl;lj;jpd; 11(2)gpu ptpd; fPo ; 
toq;fg;gl;Ls;sthW> 2022 khHr; 15 Mk; 
jpfjpapypUe;J  nray;tYg; ngWk; tifapy;  
M.J.F. N`hy;bq;]; ypkpl;ll; MdJ M.J.F. 
N`hy;bq;]; (gpiutl;)  ypkpl;ll; vd 
fk;gdpapd; ngaH khw;wg;gLfpd;wJ.

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;>
NO.SEC/1(b) (1) 2005/3215

fhzpia murhq;fk; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd mwptpj;jy; 
fhzp vLj;jw; rl;lk; (460k; mj;jpahak;) 07Mk; gphptpd; fPohd 

mwptpj;jy;

gpuNjr nrayhsh; Fwpg;G ,yf;fk; `q;F/3/2/1/106
fhzp mikr;R Fwpg;G ,yf;fk;: 4-3/7/2013/HW/268

fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpia njd;NdFk;Gu - hpfpy;yf];fl - 

,uhfiy tPjpia (40+000 fp.kP. - 40+500 fp.kP) tp];jhpj;J Nkk;gLj;Jk; nghUl;L muR 

vLj;Jf;nfhs;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if [dehaf 

Nrh\rypf; Fbaurpd; ,yf;fk; 2268/76 kw;Wk; 2022.02.24Me; jpfjpaplg;gl;l th;j;jkhdg; 

gj;jphpifapy; IIIMk; gFjpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

mikT

kj;jpa khfhzj;jpd;> 

Etnuypah khtl;lj;jpd;> 

`q;Fud;nfj;j gpuNjr 

nrayhsh; gphptpd; 

clfk;g` Nfhuis 

kw;Wk; nfhn`hf 

Nfhuis ,yf;fk; 510/A 
clgjpangnyy;y fpuhk 

cj;jpNahfj;jh; gphptpd; 

clgjpangnyy;y 

kw;Wk; ,lk;gpl;ba vDk; 

fpuhkq;fspy;

fhzpapd; ngah;

bf;N`d ,lk;> 

ntyq;f`al;l N`d> 

ntyq;f];jd;Nd ,lk;>

ntyq;f];jd;Nd Fk;Gu

tiuglk; kw;Wk; 

fhzpj;Jz;L ,yf;fk;

2017.12.12Me; jpfjpaplg;gl;l 

K.gP.E 3130,y; 

0.2548 n`f;lahh; 

tp];jPuzKila 

fhzpj;Jz;L ,yf;fk; 01 

Kjy; 28 tiuapy;

2022.03.04Me; jpfjp I.vk;. Nrdhehaf;f

`q;Fuhd;nfj;j gpuNjr nrayfk;. gpuNjr nrayhsh;> `q;Fuhd;nfj;j

800/-
25/-
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2022 மார்ச் 7 திஙைடகிழகம

இலங்கை அணிக்கு எதிரான 
முதலாவது டெஸ்ட் ப�ாட்டி்ை 
இந்திை அணி இன்னிஙஸ் மற்றும் 
222 ஓட்ெஙகைள் வித்திைாசத்தில் 
டவற்றிட�ற்்றது.

கைெந்த டவள்ளிக்கிழ்ம 4ம் 
திகைதி  ஆரம்�மான இபப�ாட்டி-
யில் நாணைச் சுழற்சியில் டவற் -
றிட�ற்்ற இந்திை அணி 8 விக்-
டகைட்கை்ை இழந்து 574 ட�ற்று 
ஆட்ெத்்த இ்ெநிறுத்திக்டகைாண்-
ெது.

இத்ன அடுத்து தனது முத-
லாவது இன்னிங்ஸை டதாெரந்த 
இலங்கை அணி 174 ஓட்ெஙகைளுக்-
குள் அ்னத்து விக்டகைட்கை்ை-
யும் இழந்தது. இந்த நி்லயில், 
400 ஓட்ெஙகைள் பின்தஙகியிருந்த 
நி்லயில், தனது இரண்ொவது 
இன்னிங்ஸை  இலங்கை அணி 
ஆரம்பித்தது. இந்திை �ந்து வீச் -
சாைரகைளின் �ந்து வீச்்ச 2-வது 
இன்னிஙசிலும் தாக்குபபிடிக்கை 

முடிைாமல் இலங்கை அணி 178 
ஓட்ெஙகைளுக்கு சுருண்ெது.

பின்னர, இலங்கை அணி 
முதல் இன்னிங்ச டதாெஙகி -
ைது. பநற்்்றை  3-வது நாள் ஆட்-
ெத்தில் ஜபெஜா ஐந்து விக்டகைட் 
வீழத்த இலங்கை அணி 174 ஓட் -
ெஙகைளுக்கு சுருண்டு �பலா-ஒன் 
ஆனது. இந்திை அணி த்லவர 
பராகித் சரமா இலங்கை அணி்ை 
டதாெரந்து துடுப�ாட்ெம் டசயை 
அனுமதித்தார.2-வது இன்னிங-
சிலும் இலங்கை துடுப�ாட்ெ 
வீரரகைள் அடுத்தடுத்து ஆட்ெமி-
ழந்தனர. டதாெக்கை வீரர லஹிரு திரி -
மான்ன  ஓட்ெம் ஏதும் எடுக்கைாமல் 
அஸ்வின் �ந்தில் ஆட்ெமிழந்தார. 
திமுத் கைருணாரத்ன 27 ஓட்ெஙகை -
ளில் ஆட்ெமிழந்தார.

 அடுத்து வந்த நிசாஙகை 7 ஓட்ெங-
கைளிலும், டமத்யூஸ் 28 ஓட்ெஙகைளி -
லும், டி சில்வா 30 ஓட்ெஙகைளிலும் 
டவளிபைறினர. விக்டகைட் கைாப�ா -

ைர திக்டவல்ல மட்டும் தாக்குபபி-
டித்து வி்ைைாடி அ்ரசதம் அடித்-
தார.

முதல் இன்னிஙசில் அ�ாரமாகை 
�ந்து வீசிை ஜபெஜா 2-வது இன் -
னிஙசிலும் அசத்தினார. சுரஙகை 
லக்மல் (0), எம்புல்டதனிை (2) 
ஆகிபைா்ர எளிதில் வீழத்தினார.

அ்ரசதம் அடித்த திக்டவல்ல 
கை்ெசி வ்ர ப�ாராடினாலும், 
அதற்கு எந்தவித �லனும் கி்ெக்-
கைாமல் ப�ானது. 

இருபபினும் இந்திை அணியின் 
சுழற்�ந்துவீச்்ச எதிரடகைாள்ை 
முடிைாமல் அடுத்தடுத்து வீரரகைள் 
ஆட்ெமிழக்கை 174 ஓட்ெஙகை்ை 
மாத்திரபம ட�ற்றுக்டகைாண்ெது.

அவவணி சார�ாகை நிபராஷன் டிக்-
டவல்ல ஆட்ெமிழக்கைாது 51 ஓட்-
ெஙகை்ை ட�ற்றுக்டகைாடுக்கை �ந்து-
வீச்சில் ஜபெஜா மற்றும் அஸ்வின் 
ஆகிபைார தலா நான்கு விக்டகைட்-
கை்ை வீழத்தினர.

ைாழ.வி்ைைாட்டு ,                                        
திருபகைாணம்ல குறூப நிரு�ரகைள்  

இலங்கை கைால்�ந்து சம்பமை -
னத்தின் ஏற்�ட்டில் இெம்ட�ற்று 
முடிந்துள்ை மாகைாண அணிகைளுக்கு 
இ்ெயிலான சுதந்திர கிண்ண கைால்-
�ந்து சுற்றுத் டதாெரின் இறுதிப-
ப�ாட்டியில் டதன் மாகைாணத்்த 3-−1 
என்்ற பகைால்கைள் கைணக்கில் டவற்றி 
டகைாண்ெ வெ மாகைாண அணி 
டதாெரின் சம்பிைனாகை மகுெம் 

சூடிைது.
இதற்கு முன்னர இரண்டு கைட்ெங -

கைைாகை  இெம்ட�ற்்ற அ்ரயிறுதிப 
ப�ாட்டிகைளில் கிழக்கு மாகைாணத்்த 
வெ மாகைாண அணியும், சபரகை -
முவ மாகைாணத்்த டதன் மாகைாண 
அணியும் வீழத்தி இந்த இறுதிப 
ப�ாட்டிக்கு டதரிவாகியிருந்தன.

வெ மாகைாண அணியின் டசாந்த 
்மதானமான ைாழப�ாணம் து்ர -
ைப�ா அரஙகில் சனிக்கிழ்ம (05) 
இெம்ட�ற்்ற இந்தப ப�ாட்டியின் 
20 நிமிெஙகைள் கைெந்த நி்லயில் 
வெ மாகைாணத்திற்கு எதிரணியின் 
எல்்லயில் ஒரு பு்றத்தில் இருந்து 
கி்ெத்த பிரீ கிக்கின்ப�ாது உள் -
வந்த �ந்்த விஙபனஷ் பகைாலுக் -
குள் டசலுத்தி ப�ாட்டியின் முதல் 
பகைா்ல ட�ற்்றார.

மீண்டும் முதல் �ாதியின் இறுதி 

தருவாயில் கீதன் வழஙகிை �ந்துப 
�ரிமாற்்றத்்த ட�ற்்ற கைண்ணன் 
பதனுசன், அத்ன எதிரணியின் 
பகைால் எல்்லயில் ்வத்து பின்கைை 
வீரரகைளின் தடுபபிற்கு மத்தியில் 
கைம்�ஙகைளுக்குள் டசலுத்தினார. 
இதனால், வெ மாகைாண வீரரகைள் 
முதல் �ாதி நி்்றவ்ெயும்ப�ாது 

இரண்டு பகைால்கைைால் முன்னி்ல 
ட�ற்்றனர.

மீண்டும் இரண்ொம் �ாதி ஆரம் -
�மாகி வெ மாகைாண அணியினர 
ஆதிக்கைம் டசலுத்திக்டகைாண்டிருந்த 
நி்லயில் ப�ாட்டியின் மூன்்றாவது 
பகைாலும் அவரகைளுக்கு கி்ெத்தது.

சி்றந்த �ந்து �ரிமாற்்றஙகைளின் 
நி்்றவில் அணித்த்லவர நிதரசன் 
டதன் மாகைாண பகைாளுக்கு அருகில் 
இருந்து உ்தந்த �ந்து பின்கைை வீரரின் 
கைாலில் �ட்டு வர, மீண்டும் அவர 

அத்ன பகைாளுக்குள் டசலுத்தினார.
இந்த பகைாலுென், சுதந்திர கிண்ண 

டதாெரில் தனது ஏழாவது பகைா்ல 
�திவு டசயத நிதரசன் டதாெரில் அதிகை 
பகைால்கை்ை ட�ற்்ற வீரராகை மாறினார.

பின்னர, 80 நிமிெஙகைள் கைெந்த 
நி்லயில் இரு அணி வீரரகைளுக்கும் 
இ்ெயில் ்கைகைலபபு ஏற்�ட்ெது. 

இதன் நி்்றவுென் டதன் மாகைாண 
வீரரகைள் பவகைமாகை ட�ற்்ற பிரீ 
கிக்்கை வெ மாகைாண பகைால்-
கைாப�ைர அமல்ராஜ் சி்றந்த 
மு்்றயில் பிடிக்கை தவறிை்மயி-
னால் பகைாளுக்கு அருகில் இருந்த 
பகைஷான் துமிந்து �ந்்த கைம்�ஙகை-
ளுக்குள் டசலுத்தி டதன் மாகைாண 
அணிக்கைான முதல் பகைா்ல 
ட�ற்்றார. மீதி நிமிெஙகைளில் எந்த 
பகைாலும் ட�்றப�ொ்மயினால் 
ப�ாட்டி நி்்றவில் 3-−1 என டவற்றி 
ட�ற்்ற வெ மாகைாண அனியினர, 
மாகைாண அணிகைளுக்கு இ்ெயி-
லான சுதந்திர கிண்ண கைால்�ந்து 
டதாெரின் சம்பிைன்கைைாகை முடி-
சூடிைது. டதாெரின் இரண்ொம் 
இெத்்த டதன் மாகைாண அணி 
ட�ற்றுக்டகைாண்ெது.

க்தா்டரின் விருதுைள

தஙகை �ாதணி -மரிைதாஸ் நிதர-
சன் (வெ மாகைாணம்)

தஙகை ்கையு்்ற - டமாஹமட் 
முரஷீத் (கிழக்கு மாகைாணம்)

தஙகைப �ந்து - மரிைதாஸ் நிதர-
சன் (வெ மாகைாணம்)

வைரந்து வரும் வீரர - 
டமாஹமட் முன்ஷிப (கிழக்கு 
மாகைாணம்)

சி்றந்த வி்ைைாட்டு விழு-
மிைங்ைக் டகைாண்ெ அணி - 
கிழக்கு மாகைாணம்.

சம்பியனாக மகுடம் சூடியது வட மாகாண அணி
சு்தந்திர கிண்ண ைால்்பந்்தாட்டம:

இலங்கைக்கு எதிரான 
முதலாவது டெஸ்ட்: 

இந்தியா இன்னிங்ஸ் மற்றும் 
222 ஓடடங்களால் வவற்றி
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

tpiykD mwptpj;jy;
(Njrpa Nghl;;bhPjpapyhd tpiykDf;;Nfhuy;)

khJW Xa tyJ fiu mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;
ePh;g;ghrd mikr;R> khJW Xa tyJ fiu mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l ngWiff; FOtpd; rhh;ghf> gpd;tUk; 

NtiyfSf;fhf 2022 khh;r; 28 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzp tiuAk; ntypfe;j> khJW Xa tyJ fiu mgptpUj;jp nraw;wp;l;l> 

nraw;wpl;l gzp;g;ghshpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ngw;Wf; nfhs;sg;gL;k;.

mk;r 

,y.
          tpsf;fk; xg;ge;j ,yf;fk;

tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpd; 

xt;nthU 

njhFjpf;Fkhd 

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

gjpT nra;jypy; 

Njitg;gLk; CIDA/
ICTAD juk;

01 jk;kpd;dtpy; IV Mk; ju tpLjpfspd; 

GJg;gpj;jy; (SB/DA/BM/8/BD/Q4/927).
(ngNrt ePq;fyhf nkhj;j MFnryT 

kjpg;gPL – 4.96 kpy;. xg;ge;jf; fhyk; 119 
ehl;fs;)

MORBDP/Con/Building/ 
2022-12

2>000 &gh fl;blq;fs; 

NtiyfSf;fhf rp-8 

kw;Wk; rp-7

02 jk;kpd;dtpy; II Mk; ju 

SB/DA/BM/8/BD/Q2/929) kw;Wk; 
III Mk; ju (SB/DA/BM/8/BD/Q2/928).
tpLjpfspd; GJg;gpj;jy;  (ngNrt ePq;fyhf 
nkhj;j MFnryT kjpg;gPL – 5.13 kpy;. 
xg;ge;jf; fhyk; 119 ehl;fs;)

MORBDP/Con/Building/ 
2022-13

2>000 &gh fl;blq;fs; 

NtiyfSf;fhf rp-7 

kw;Wk; rp-6

NkNyAs;s ml;ltizapy; Ntiyf;nfjpuhf Fwpg;gpl;Ls;s CIDA/ICTAD jpl;l gjpT nra;jypd; fPo; juk; kw;Wk; gjpT nra;jy; 
Jiwiaf; nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fs; khj;jpuNk tpiykDf;Nfhuiy rkh;g;gpg;gjw;fhd jFjpia ngw;Wf; nfhs;th;. 

kjpg;gPl;bw;fhf gpd;tUk; mur epjpaply; Rw;wwpf;iffspy; eph;zapf;fg;gl;Ls;s epge;jidahdJ gpuNahfpf;fg;gLk;. 

1. 2019.05.08 Mk; jpfjpaplg;gl;l04/2016 (ii)( gpuhe;jpa tpUg;Ghpik)

2. 2021.02.18 Mk; jpfjpaplg;gl;l04/2016 (iii)( gpuhe;jpa tpUg;Ghpik)

3. 2020.10.19 Mk; jpfjpaplg;gl;l 03/2020
4. 2021.01.11 Mk; jpfjpaplg;gl;l 03/2020 (i)

2022 khh;r; 7 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 khh;r; 25 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp 

tiuAk; xt;nthU tpiykDtpw;Fk; xt;nthU tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpw;Fk; NkNy toq;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh;> ntypfe;j> ePh;g;ghrd mikr;R> khJW Xa tyJ fiu mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l 

gzpg;ghsUf;F fk;gdp/ epWtd jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> tsKs;s 

tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykDjhuh;fs; xd;wpw;F Nkw;gl;l Nfs;tpfSf;F 

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd  chpikia nfhz;bUj;jhYk; tpiykDjhuh;fspd; Mw;wy; vy;iyfSf;fikthfNt 

njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

2022 khh;r; 7 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 khh;r; 25 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; rhjhuz 

Ntiy ehl;fspy; ntypfe;j> ePh;g;ghrd mikr;R> khJW Xa tyJ fiu mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

rkh;g;gpg;gjw;fhf jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s jpfjpapd; %Lk; Neuj;jpw;F Kd;duhf ntypfe;j> ePh;g;ghrd mikr;R> khJW Xa 

tyJ fiu mgptpUj;jp nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; xg;ge;j ,yf;fk; 

kw;Wk; ,yf;fk; Mfpait njspthf Fwpg;gplg;gl;L gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; 

tpiykDf;fs; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs;> ,UtUf;F 

Nkw;glhj njhifapy;> Nfs;tpfis jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;F ngWtjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F> 027-2259298 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf ntypfe;j> khJW Xa tyJ fiu mgptpUj;jp 

nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghsUld; jaT nra;J njhlh;G nfhs;sTk;. 

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
khJW Xa tyJ fiu mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>
ePh;g;ghrd mikr;R>
ntypfe;j.

(njhiyNgrp: 027-2259298)

khngUk; Vy tpw;gid
Nkhl;lhh; thfdq;fs;> Nkhl;lhh; irf;fps;fs;> ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; ,Uk;Gf; fopTfs;

2022 khh;r; 12Mk; jpfjp rdpf;fpoik
K.g. 10.00 kzpf;F mth;fsJ njhopw;rhiy kw;Wk; re;ijg;gLj;jy; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

,y. 277> iufk;  khtj;ij> nfh];tj;j> fphptj;JLt> N`hkhfk

• nyhwpfs;:
 WP LI-7XXX TATA LFT 713 16.5 f.t. 5675 CC 2011
 WP LG-2XXX TATA LPT 1615 5885 CC 2008

• nfg;:
 WP PR-3XXX TATA 207 Di Single cab 2956 CC 2011

• Nkhl;lhh; irf;fps;:
 WP VJ-9XXX Bajaj Platina 100 CC 2009

• fduf ,ae;jpuhjpfs;
Mitsubishi BD2G Dozer
Kubota KX40 Excavator
Sumitomo Link Belt 120 Machine
CAT 312B Excavator

,itfSk; cs;slf;fg;gl;Ls;sd:

40KVA Mitsubishi  ghtpj;j kpd;gpwg;ghf;fp>  30KVA Denyo ghtpj;j kpd;gpwg;ghf;fp> fopT ,Uk;G> JUg;gpbf;fhj cUf;Ff; fopT> rPl;fs; / 
mkhNdh rPl;fs; kw;Wk; ba+g; iyl; ghfq;fs;> ghtpj;j Nkhl;lhh; irf;fps; ghfq;fs; kw;Wk; thfd cjphpg;ghfq;fs;> ghtpj;j Nkhl;lh;fs;> 

ePh;g; gk;gpfs;> 210yP. ,Uk;Gg; gPg;gha;fs;> 210yP. gpsh];jpf; gPg;gha;fs;> 2 njhd; ghtpj;j nfhjpfyd;> ghtpj;j GifNghf;fp> fduf ,ae;jpu 

cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; fopTfs;> 20 vz;zpf;ifahd fopT vz;nza; (Burned Oil) 200yP. gPg;gha;fs;> nfdgpAldhd lhlh nyhwp bNu> 
325 KVA  kpd;gpwg;ghf;fpfspd; Xy;lNdl;lh;fs;> TCM tPy; Nyhlh; ,ae;jpuf; fopTfs;> nlhNahl;lh Nghh;f; ypg;l; ,ae;jpuf; fopTfs;> 

KHB ,ae;jpuf; fopTfs;> ghtpj;j rpq;fs; ,Uk;Gf; fl;by;fs;> nghypj;jPd;> ghtpj;j miuf;Fk; ,ae;jpuk;> nrk;G> ghtpj;j ngl;lwpfs;> 

mg;Gwg;gLj;jf;$ba Kff; ftrq;fs;> ghtpj;j fUtpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;> fhh;gd; cUf;Ff; fk;gpfs;> nuf;rpd; Jzpfs;> tpyq;Fj; 

jPtzj;jpw;fhd xJf;fg;gl;l Nrhah kw;Wk; ghtpj;j / cile;j #hparf;jp ngdy;fs;.

Vytpw;gid eilngWk; ,lj;jpy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l thfdq;fs; kw;Wk; nghUl;fisg; ghh;itaplyhk;.

• gpd;tUk; nghUl;fis gpd;tUk; ,lq;fspy; ghh;itaplyhk;.

02 vz;zpf;ifahd buf;lh; bnuapyh; kw;Wk; ,Uk;Gf; fopTfs; iufk; tak;g nry;l;ud;]; PLC, fy;gpl;b tPjp> ghyhtp> Gj;jsk;.

fhh;gd; cUf;Ff; fk;gpfs; kw;Wk; nuf;]pd; Jzpfs; j ner;Ruy; nrha;]; (Pvt) Ltd, ngy;nghy> fy;gj.

,Uk;Gf; fopTfs;> ghtpj;j $iuj; jfLfs; kw;Wk; 02 buf;lh; 

bnua;yh;fs;

iufk; v];l;hPk; Nrhy;l; nghpa fur;rp> Fk;GWgpl;b fpof;F> 

Fr;rntsp> jpUNfhzkiy

ghh;itaply; - 2022 khh;r; 10Mk; jpfjp tpahod; kw;Wk; 11Mk; jpfjp nts;spf;fpoikad;W
(K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu)

Nkyjpf tpguq;fSf;F: 070 7062 427 / 428 www.raigam.lk, www.waymbasalterns.lk

tpw;gid epge;jidfs;
•  Rfhjhu mikr;rpdhy; toq;fg;gl;Ls;s fLikahd gzpg;GiufSf;F mika nfhtpl; 19 newpKiwfisg; gpd;gw;wpa 

tifapy; Vytpw;gid ,lk;ngWk;.

•  EioT :  Vytpw;gid eilngWk; jpdj;jpy; xt;nthUtUk; EioTf; fl;lzkhf kPsspf;fg;glhj 1>000.00 &gh 

kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; 10>000.00 itg;igr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

•  nfhLg;gdTfs; :  tpw;gid Kbtpd;NghJ Muk;gj;jpy; thfdq;fSf;fhf 25%, kw;Wk; fopT ,Uk;Gfs; kw;Wk; Vida 

,ae;jpuhjpfSf;fhf 50% kPsspf;fg;glhj itg;ig nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

2022 khh;r; 16Mk; jpfjp Gjd;fpoik gp.g. 3.00 kzpf;F Kd; kpFjpj; njhifiar; nrYj;jp mg;Gwg;gLj;jpf; 

nfhs;sy; Ntz;Lk;.

•  vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp ve;jnthU thfdj;ijAk; Vytpw;gidapypUe;J tpLtpj;Jf;nfhs;Sk; chpikia Kfhikj;Jtk; 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

• Vyjhuhpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

n\hf;kd; md;l; rkutpf;fpuk
xNu Njrk;> xNu Vytpw;gidahsh;.

jiyik mYtyfk;: efu mYtyfk; kw;Wk; fhl;rpaiw:
24> nlhhpq;ld; tPjp> fz;b. 6A, ngahh; gPyl; fhh;ld;> nfhOk;G-8.
njhiyNgrp: 081 2227593, njhiyefy;: 081 2224371 njhiyNgrp : 011 2671465, 2671468,
kpd;dQ;ry;: schokmankandy@sltnet.lk njhiyefy; : 011 2671469
 kpd;dQ;ry; : schokman@samera1892.com

SINCE 1892

,izajsk;: www.sandslanka.com nfhOk;G khefu rig
      

nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.9.17 Mk; jpfjpa mjptpN\l 

th;j;jkhdp ,y.: 2245/30  ,y; gpuRhpf;fg;gl;lJ.

(1952 Mk; Mz;bd; 6 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz tpjpr;rl;lk;) 

1989.01.20 Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpN\l th;j;jkhdp ,y. 541/17 Jiz tpjpr;rl;lj;jpd; 

gFjp V ,d; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;.

Nfs;tp/ tpiykDtpw;fhd miog;G
jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;/tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; Nritfs; kw;Wk; NtiyfSf;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; miof;fpd;whh;. 

njhlh; 

,y.

Nfs;tp 

,yf;fk;
tpsf;fk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

tpiykDg; 

gpizapd; 

ngWkjp 

(&ghtpy;)

Nfs;tpjhuh;/ tpiykDjhuhpd; 

jFjpj;jd;ik

ME/ME/
ML/13/2022

nfhOk;G 

khefuj;jpy; tPjp 

Xuj;jpy; epWj;Jk; 

fl;lz Nrfhpj;jypd; 

nraw;ghL kw;Wk; 

Kfhikj;Jtj;ij 

Fj;jiff;F 

toq;fy;.

fl;lk; XXII

5>400.00 nkhj;j 

tpiykD 

tpiyapd; 

5% ,w;fhd 
epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

thfd epWj;Jkpl Kfhikj;Jtk; 

kw;Wk; fl;lz Nrfhpg;G Mfpatw;wpy; 

xg;ge;jq;fhuh;fs; 2 tUl 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy;. 2 tUl 

mDgtj;jpw;F FiwthftpUe;jhy; 

nraw;ghl;L gpizapd; njhifahdJ 

rigf;F nrYj;j Ntz;ba khjhe;j 

thlifahdJ 8 khjq;fSf;F 

mjpfhpf;fg;gLk;.

Nfs;tp Mtzk; (%yg;gpujp kw;Wk;; efy;gpujp) Mfpatw;iw ,U KiwikfspD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Kiwik - 01 nfhOk;G khefu rigapd; www.colombo.mc.gov.lk vd;w ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;jy;. 

I.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; fl;lzj;ij gpd;tUk; Kiwikfspy; nrYj;jyhk;. 

 m)  167-1-001-6.-3169425 vd;w fzf;F ,yf;fj;ij nfhz;Ls;s efu kz;lg fpisf;F tuT itf;FkhW ve;j 

kf;fs; tq;fp fpisapypUe;Jk; mDg;Gjy;. 

 M)  thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G efu vy;iyf;FSs;s 

khefu ,lg;gug;Gf;fspYs;s gzf;nfhLg;gdT fUkgPlq;fs;.

 khtl;l mYtyfk; 4

  ,y. 147> i`nyty; tPjp> 

fpUsgd> nfhOk;G-06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT>

 khspfhfe;j> nfhOk;G-10.

II.  %yg;gpujp gw;Wr;rPl;L/  tuTj; Jz;L Mfpatw;iw Nfs;tp/  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; ,izg;gJ 

fl;lhakhdjhFk;.

Kiwik 02 - efu kz;lg ,lg;gug;gpypUe;J Nrfhpj;jy;.

 m.  2022.03.28 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.30 kzp tiuAk; 

efu kz;lg ,lg;gug;gpYs;s rpwhg;gh;fspd; fUkgPlq;fspy; xt;nthU Nfs;tpf;Fk;/ tpiykDf;NfhuYf;Fk; 

Nfs;tp mwptpj;jypy; $wg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh; vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> khefu 

nghwpapayhshpd; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gphpT mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp/ tpiykDf; 

Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

m.  Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022.03.28 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;Fg; gpd;dh; ,izajsj;jpy; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl khl;lhJ/ toq;fg;gl khl;lhJ. 
M. Nfs;tpfis/tpiykDg;gpiz Mfpatw;iw %Lk; jpfjpapypUe;J 210 ehl;fSf;F epge;jidaw;w cldbahf 

ngwf;$ba tpiykD cj;juthjk;/ tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD 

cj;juthjk;/tpiykDg;gpiz Mfpad 2022.10.25 Mk; jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDthdJ 2022.09.25 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 

nuhf;fg; gzj;jpy; Vw;Wf;; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

,. Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzk; Mfpadtw;wpd;; %yg;gpujpahdJ chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L 

efy;gpujpAld;; 2022.03.29 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

nfhOk;G-07> khefu kz;lgk;> khefu rig nrayhshpd;; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

<. Nfs;tp/ tpiykDthdJ 2022.03.29 Mk; jpfjpad;W K. g. 10.00 kzpf;F %lg;gLtJld; %Lk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; 

ngwg;gLk; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mjd; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiwahf gpuflzg;ggLj;jg;gbd;> Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mLj;j Ntiy 

ehsd;W K.g. 10 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh;/ tpiykDjhuh;fs; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

jpwj;jypd; NghJ rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 0112-694593 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf nghwpapay; 

gzpg;ghshplkpUe;J (TDRS)  njspTWj;jy;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

c. 2022.03.22 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F efu kz;lg ,lg;gug;gpYs;s TDRS  khehl;L kz;lgj;jpy; tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;.

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

nfhOk;G khefu rig
khefu nghwpapayhsH jpizf;fsk;

2022 Mk; Mz;bw;fhf xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy;
2022 Mk; Mz;bw;fhf nfhOk;G khefu rigAld; gjpT nra;tjw;fhf xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; vd;dhy; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;. nfhOk;G khefu rigAld; gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s tFjpfspd; xg;ge;jq;fhuh;fs; 

tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd jFjpia ngw;Wf; nfhs;th;. 

1. CIDA  rp juj;jpYs;s fl;bl eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs;.

2. CIDA  rp juj;jpYs;s ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G xg;ge;jf;fhuh;fs;.

3. CIDA  rp juj;jpYs;s kio ePh; tbfhyikg;G xg;ge;jf;fhuh;fs;

4. CIDA  v];gp/ vt; juj;jpYs;s mYkPdpak; kw;Wk; nkU$l;ly; xg;ge;jf;fhuh;fs;

5. CIDA  v];gp/ vt; juj;jpYs;s jiu (tPjpfs;) nkU$l;ly; xg;ge;jf;fhuh;fs;

6. CIDA  v];gp/ vt; juj;jpYs;s fhzp rPuhf;fy; xg;ge;jf;fhuh;fs;

7.  CIDA  <vk; juj;jpYs;s kpd;dpay; epiyaq;fs; (Fiwe;j kpd;dOj;jk;/ kj;jpa kpd;dOj;jk;) xg;ge;jf;fhuh;fs;

8. CIDA  v];gp juj;jpYs;s ePh;Gfy; jLg;G xg;ge;jf;fhuh;fs;

9.  epidTr;rpd;d rpw;gq;fis toq;fy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;jf;fhuh;fs; (gspq;F> fpuidapl;> nluhNrh> 

nfhq;wPl; Nghd;wit) CIDA  juk; Njitapy;iy.

NkNyAs;s 01 ,ypUe;J 08 tiuAKs;stw;wpw;F nfhOk;G-07> tpN[uhk khtj;ij> 123 Mk; ,yf;fj;jpYs;s eph;khz 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapy;  (CIDA)  nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpTr; rhd;wpjioAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tp eilKiwapd; V 3(a)  kw;Wk; 
(b) ghfj;jpd; 2021.09.17 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 2245/ 30  vd;w ,yf;fKila mjptpN\l th;j;jkhdp mwptpj;jypd; nfhOk;G 

khefu rigapd; jukhf;fg;gl;l Jizr;rl;lq;fspd; gpufhuk; n\hg;gpq; ngWif tFjpapd; fPo; 50>000 &gh tiuAk; gjpT 

ngw;w xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Nfs;tpfis miog;gjw;fhd chpikia nfhOk;G khefu rigahdJ nfhz;Ls;sJ. 

,Ug;gpDk;> Nghl;bj;jd;ikia Nkk;gLj;Jtjw;F Njitg;gbd;> nfhOk;G khefu rigahdJ ve;jnthU ngWkjpiaAKila 

nraw;wpl;lq;fSf;fhf Gjpdg;gj;jphpiffspy; Nfs;tpfis gpuRhpf;Fk; chpikiaf; nfhz;Ls;sJ. 

kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzkhf ngNrt mlq;fyhf 1080 &ghit nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-07> efu 

kz;lgk;> khefu nghwpapayhshpd; jpizf;fs nraw;wpl;lq;fs; Kfhikj;Jt gphptpypUe;J tpahghu jiyg;Gf; fbjnkhd;wpy; 

Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> chpj;jhd tpz;zg;gg; gbtq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. gjpT nra;jy; fl;lzkhf 

xt;nthU tFjpf;Fk; 2000 &gh Kd;gjhfNt mwtplg;gl;L tpz;zg;gj;Jld; gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;bd; epow;glg;gpujpnahd;W 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gjpT nra;jYf;fhd jifikia ,og;gth;fSf;F gjpT nra;jy; fl;lzkhdJ kPsspf;fg;gLk;. 

nfhOk;G khefu rigapdhy; jtwpioj;jth;fnsd gpufldg;gLj;jg;gl;l xg;ge;jf;fhuh;fSf;F tpz;zg;gq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ. 

rhd;W gfUk; Mtzq;fSldhd chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gbtq;fs; 2022 khh;r; 31 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F 

Kd;duhf mYtyfj;ij te;jilAk; tifapy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> nraw;wpl;lq;fSf;fhd 

nghwpapay; gzpg;ghsUf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky;; %iyapy; 

“Registration of Contractors for the year 2022”  vd;w nrhw;fs; vOjg;gly; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fis rhpgpio ghh;g;gjw;fhf tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpw;F 

miof;fg;gLthh;fs;. tpz;zg;gj;jpw;F rhd;WgfUk; midj;J rhd;wpjo;fs;/ Mtzq;fspd; %yg;gpujpfs; kw;Wk; cz;ikahd 

gpujpfs; Mfpad Neh;Kfg;ghPl;irapd; NghJ rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. khefu nghwpapayhshpd; jpizf;fsj;jpd; nraw;wpl;lq;fs; 

Kfhikj;Jt gphptpypUe;J 011-2675591 vd;w njhiyNgrpa+lhf nghwpapaYf;fhd gpujp gzpg;ghshplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp>

khefu Mizahsh;>

nfhOk;G khefu rig>

efu kz;lgk;>

nfhOk;G-07.
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Njrpa Nrkpg;G tq;fpapy; gpd;tUk; fpisfspy; 2020 [dthp 31 Mk; jpfjp tiu (mj;jpdk; mlq;fyhf) mlF itf;fg;gl;L Mdhy; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpdq;fSf;F Kd; kPl;fg;glhj kw;Wk; mlfpidg; GJg;gpj;Jf; nfhs;sg;glhj 

jq;f Mguzq;fis gpd;tUk; jpdq;fspy; Fwpj;j Vytpw;gid epiyaq;fspy; fhiy 09.00 kzp Kjy; Vyj;jpy; tplg;gLk;. 

 

kPl;bf;nfhs;sf;$ba ,Wjpj; jpdk; 2022.04.01 - Vytpw;gid eilngWk; jpfjp 2022.04.03

,y. Vytpw;gid eilngWk; ,lk; Mguzq;fis Vyj;jpy; tpLk; fpisfs;

01 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 30> ghh;f; tPjp> gz;lhutis gz;lhutis> nty;ytha

02 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 88> nfhLf;nfhly;iy tPjp> 

fz;b

fz;b> Ks;fk;gis> fz;b mQ;ry; fpis 

03 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 32> mk;gfKt tPjp> ehtyg;gpl;b ehtyg;gpl;b> fpdpfj;N`d 

04 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 11> Nyhth; fpq; tPjp> gJis gJis> `hypvy> g];]u> ntypkl 

05 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 26> mefhupf ju;kghy 

khtj;ij> khj;jiw 

khj;jiw> nffdJiu> ntypfk> khj;jiw IIk; fpis> 

jpf;nty;y> njtpEtu 

06 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 52> n`hud tPjp> ghze;Jiw ghze;Jiw> thj;Jt> gz;lhufk> fSj;Jiw> 

mOj;fk> NgUtis> kJfk> fSj;Jiw II k; fpis 

07 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 130> ky;tj;j tPjp> 

nfhOk;G - 11

Gwf;Nfhl;il fpis> khspfhtj;j> nfhl;lhQ;Nrid> 

Kfj;Jthuk;> efu fpis> cyf tu;j;;jf ika fpis> 

rpl;b gps];> 

08 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> =khNth gz;lhuehaf;f khtj;ij> 

,uj;jpdGup

,uj;jpdGup> FUtpl;l> eptpj;jpfiy

09 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 88/88A> fpdpfj;N`d tPjp> 

al;bahe;Njhl;il

al;bahe;Njhl;il> Gsj;nfh`_gpl;ba> njuzpaf;fy

10 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 134> ePu;nfhOk;G tPjp> [hvy [hvy> fe;jhid

11 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 98> fk;g`h tPjp> fpupe;jpnty fpupe;jpnty> G+nfhl

12 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 86> nrd;l; N[hrg; tPjp> 

ePu;nfhOk;G

ePu;nfhOk;G> nfhr;rpf;fil

13 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> mkuJq;f fl;blk;> 

b. v];. Nrdehaf;f tPjp> mk;ghiw

mk;ghiu> mf;fiug;gw;W> nghj;Jtpy;> rk;khe;Jiw> 

jk;gpYtpy;> mk;ghiu II k; fpis> c`d

14 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 139> nty;ytha tPjp> 

nkhduhfy

nkhduhfy> gpgpiy> Gj;js rpak;gyhz;Lt> 

gly;Fk;Gu

15 Njrpa Nrkpg;G tq;fp>  Gifapuj 

epiyak; Kd;> A9 tPjp> nfhbfhkk;
nfhbfhkk;> rhtfr;Nrup> fpspnehr;rp

16 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> P W D tPjp> Ky;iyj;jPT Ky;iyj;jPT> ky;yhtp

17 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 15> nfhOk;G tPjp> ntd;dg;Gt ntd;dg;Gt> khutpy> jd;nfhl;Lt ehj;jhz;ba 

18 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 21> kujd;flnty tPjp> 

nff;fpuht

nff;fpuht> fnyd;gpJDNtt> fy;Ndt

kPl;bf;nfhs;sf;$ba ,Wjpj; jpdk; 2022.04.01 - Vytpw;gid eilngWk; jpfjp 2022.04.04

,y. Vytpw;gid eilngWk; ,lk; Mguzq;fis Vyj;jpy; tpLk; fpisfs;;

01 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 445> khj;jis tPjp (mEuhjGu 

tPjp)>  jk;Gs;s 

jk;Gs;s> ehcy> fNynty

02 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> fz;b 2k; fpis> 

,y. 18> al;bEtu tPjp> fz;b

fz;b II k; fpis> fz;b rpl;b nrd;lh;> wpfpy;yf];fl 

03 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 341> nfhOk;G tPjp>  Nguhnjdpa Nguhnjdpa> gpypkjyht> njy;Njhl;l  

04 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 24> ghh;f; tPjp> Etnuypah Etnuypah> uhfy

05 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 96> D C tzpfNrfu khtj;ij> 

mFu];]

mFu];]> nkhutf;f>  fk;GUgpl;ba> njdpaha> 

neYt

06 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 379> fz;b tPjp> Nffhiy Nffhiy> twf;fhg;nghy> wk;Gf;fd> Nffhiy IIk; 
fpis

07 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 75> fz;b tPjp> khtdy;y khtdy;y> muehaf;f

08 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 93> ,uj;jpdGu tPjp> gJuypa gJuypa> Gyj;rpd;`y> fythd 

09 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 

,y. 342> b nrha;]h tPjp> nkhul;LKy;y 

nkhul;LKy;y> nkhul;Lt> fl;Lngj;j> Gtf;fuk;g> 

gpypae;jy> gpypae;jy II k; fpis> f`j;JLt 

10 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 255/7> fpUs tPjp> ehuN`d;gpl;b ehuN`d;gpl;b> ,uh[fphpa 

11 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 430/10> ,`y fu`Kd> 

fz;b tPjp>  fltj;j

fltj;j> fpupgj;nfhl> fsdp> uhfk> fNdKy;y> 

khnfhy

12 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> Gjpa filj;njhFjp> epl;lk;Gt epl;lk;Gt> ntahd;nfhl> kPupfk 

13 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 

,y. 116>  116A, g]hu; tPjp> kl;lf;fsg;G 

kl;lf;fsg;G> Muak;gjp> nrq;fyb> thior;Nrid

14 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 292> kl;lf;fsg;G tPjp>  gyif 

Nkhy; re;jp> fJUnty

fJUnty> `pq;Fuhq;nfhl> nkjpupfpupa 

15 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 136> K K S tPjp> Rd;dhfk; Rd;dhfk;> fhiuefu;> rq;fhid> khdpg;gha;

16 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 11> ,d;dh; Nrh;Fsh; tPjp> 

tTdpah 

tTdpah 

17 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 14> fz;b tPjp> FUehfy; FUehfy;> nky;rpupGu> hpjpfk> khtj;jfk> ,g;ghfKt> 

FUehfy; II k; fpis 

18 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 591/1> Gjpa efuk;> mEuhjGuk; mEuhjGuk;> nehr;rpahfk> mEuhjGuk; II k; fpis> 

vg;ghty

kPl;bf;nfhs;sf;$ba ,Wjpj; jpdk; 2022.04.08 - Vytpw;gid eilngWk; jpfjp 2022.04.10

,y. Vytpw;gid eilngWk; ,lk; Mguzq;fis Vyj;jpy; tpLk; fpisfs;;

01 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 3/5, T B ghdnghf;f tPjp> 
fk;gis

fk;gis> nfypXah> G];]y;yht

02 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 30> fynfju tPjp> fLf];Njhl;l fLf];Njhl;l> mytj;Jnfhl> fynfju

03 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 

,y. 114> Etnuypah tPjp> jythf;fy 

jythf;fy> g+z;LNyhah> `l;ld;

04 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 20> nfhOk;G tPjp> fYnty;y 

tPjp> fhyp 

fhyp> fhyp II k; fpis> cLfk> gj;Njfk> fuhg;gpl;ba> 

`pf;fLt> `guhJt> ,kJt 

05 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 4> te;Jug;g tPjp> mk;gyhe;Njhl;l mk;gyhe;Njhl;l>  mq;Fznfhyngy];]> R+upantt> 

`k;ghe;Njhl;l> jp];]k`huhk

06 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 25> B Rde;jhuhk tPjp>

fSNghtpy 

fSNghtpy> njy;fe;j> nghuy];fKt> ENfnfhl> 

Gwf;Nfhl;il> ehty> fpUyg;ngd> nghus;s

07 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> Gjpa efuk; vk;gpypgpl;ba vk;gpypgpl;ba> nfhlf;fnty 

08 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 149, ,uj;jpdGhp tPjp> n`hud n`hud> ,q;fpupa> fpupvy;y 

09 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 12> nfhOk;G tPjp> fk;g`h fk;g`h> af;fy> fk;g`h II k; fpis

10 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 514/4, mtprhnty tPjp> 

fLnty 

fLnty> njy;nfhl 

11 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 17> FUehfy; tPjp> 

kpDthd;nfhl 

kpDthd;nfhl> jpTygpl;ba 

12 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> itj;jparhiy tPjp> fSthQ;rpFb fSthQ;rpFb> fy;Kid> ngupafy;yhW> gYfhkk;

13 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 52/1, kUjk; fl;blk;> 
nfhbf;fhkk; tPjp> ney;ypab 

ney;ypab> mr;RNtyp> gUj;jpj;Jiw

14 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 16> tho;Tjak; nfhk;gpsf;];> 

jiykd;dhu; tPjp> kd;dhu;

kd;dhu;> td;fhiy

15 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 161> gpujhd tPjp> Fspahg;gpl;b Fspahg;gpl;b> ehuk;ky> n`l;bg;nghy> gd;dy

16 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> FUzhfy; tPjp> rpyhgk; rpyhgk;> khjk;g> gpq;fpupa 

17 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 66> gpujhd tPjp> myt;t myt;t> nghy;f`nty> fpupAy;y 

kPl;bf;nfhs;sf;$ba ,Wjpj; jpdk; 2022.04.08 - Vytpw;gid eilngWk; jpfjp 2022.04.11

,y. Vytpw;gid eilngWk; ,lk; Mguzq;fis Vyj;jpy; tpLk; fpisfs;;

01 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 39, 40, Gjpa efuk;> fz;b tPjp> 

k`paq;fd 

k`paq;fd

02 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 20> Gjpa efuk;> jpfd> 

uh[nty;y 

jpfd> tj;;Njfk

03 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 147> jpUNfhzkiy tPjp> 

khj;jis

khj;jis 

04 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 341> fhyp tPjp> mk;gyhq;nfhil mk;gyhq;nfhil> cuf];kd;`e;jpa> gpl;bfy> 

vy;gpl;ba

05 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 55> ngypaj;j tPjp> `f;kd `f;kd> ngypaj;j> jq;fy;y>  ty];Ky;y> 

tPuf;nfl;ba> kpj;njdpa> CUnghf;f> nja;ae;ju

06 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 75> i`nyty; tPjp> N`hkhfk N`hkhfk> kPnfhil> nfhl;lht  k`ufk> 

gj;juKy;y> mj;JUfphpa> jytj;Jf;nfhl> khyNg> 

`d;nty;y

07 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 318> fhyp tPjp> fy;fp];] fy;fp];]> njfptis> nfhs;Sg;gpl;b II k; fpis> 

gk;gyg;gpl;b> nts;stj;j> jiyik mYtyff; fpis 

08 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 57/1, al;bahe;Njhl;l tPjp> 

mtprhnty

mtprhnty> Utd;nty> vn`ypanfhl 

09 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 71/A, ghd;]; uj;tj;j khtj;ij> 

gyhq;nfhl 

gyhq;nfhl> f`tj;ij> ngy;kLy;y 

10 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> mtuptj;j> fl;Lehaf;f (g]; 

epiyak; Kd;ghf)

fl;Lehaf;f> uj;njhYfk

11 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 378> mtprhnty tPjp> 

nty;yk;gpl;ba

nty;yk;gpl;ba> Ky;Nyupah 

12 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 257> ePu;nfhOk;G tPjp> tj;jis tj;jis> Ngypanfhl> k`ghNf

13 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 5> gpujhd tPjp> jpUNfhzkiy jpUNfhzkiy> fe;jsha;

14 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 496> itj;jparhiy tPjp> 

aho;g;ghzk; 

aho;g;ghzk;> aho;g;ghzk; IIk; fpis> Ch;fhtw; Jiw 

(fa;l;];)> jpUney;Ntyp> Nfhg;gha;

15 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> mEuhjGu tPjp> f`lf];jpfpypa f`lf];jpfpypa> nfgpj;jpf;nfhy;yht> 

n`hutg;nghj;jhd> kjthr;rp 

16 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 07> gpujhd tPjp> fy;fKt fy;fKt> khN`h> jk;Gj;Njfk 

17 Njrpa Nrkpg;G tq;fp> ,y. 1/10, gioa itj;jparhiy 

tPjp> epf;fntul;ba 

epf;fntul;ba> Gj;jsk;> MzkLt> thupag;nghy 

vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp mlF Vytpw;gidia uj;Jr; nra;tjw;Nfh> $l;bizg;gjw;Nfh my;yJ gpw;NghLtjw;Nfh tq;fpf;F 

rfy chpj;JKz;L.

   

xg;gkpl;lth;/gpujpg; nghJ Kfhikahsh; 

(fpisf;fld; kw;Wk; mQ;ry; tq;fp)

Njrpa Nrkpg;G tq;fp 

jiyik mYtyfk;> nfhOk;G -03.

njhiyNgrp : 2573008-11> ePbg;G ,y. 441> 244> ngf;]; : 2574018  

kPl;fg;glhj mlFg;nghUs; Vytpw;gid : 2022 - Vg;uy;

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

Nfs;tpNfhuy; mwptpj;jy; 
fhy;eil tsq;fs;> gz;izfs; Nkk;ghL> ghy; kw;Wk; 

Kl;il rhu;e;j ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsk;

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpdhy; jpizf;fsj;jpw;Fj; Njitahd fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s epu;khdk; kw;Wk; Nritfs; 
nghUl;L nghUj;jkhd kw;Wk; jifikfisg; G+h;j;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuh;fsplk; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

01. nfhs;tdTfs;

tpla 
,y

tplak;
tpiykD ghJfhg;G 

njhif (&gh)
tpiykDkPsg; ngwKbahj 

fl;lzk; (&gh)
tpiykD toq;Fk; 

fhyk;
tpiykD jpwf;Fk; 
jpfjp kw;Wk; Neuk;

1.1 150 nl];f;nlhg; 
fzpdpfs; kw;Wk;  150 
A.gp.v];. nfhs;tdT

30,000.00

2500/=

2022.03.07
Kjy;

2022.03.25
tiu

2022.03.28
K.g.11.00

1.2 kPs; cw;gj;jp N`hu; 
Nkhd;fspd; nfhs;tdT 35,000.00

02. Nritfs;

tpla 
,y

tplak;
tpiykD ghJfhg;G 

njhif (&gh)
tpiykD kPsg; ngwKbahj 

fl;lzk; (&gh)
tpiykD toq;Fk; 

fhyk;
tpiykD jpwf;Fk; 
jpfjp kw;Wk; Neuk;

2.1 jpizf;fsj;jpw;fhd 
Gjpa ,izajs 
tbtikg;G

10,000.00 2500/=
2022.03.07
Kjy;

2022.03.25
tiu

2022.03.28
K.g.11.00

01.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; epjpg; gzpg;ghsh; gzpkidapy;; ,Ue;J mYtyf Neuj;jpy; (K.g 
9.00 Kjy; gp.g 3.00 kzp tiu) ngw;Wf; nfhs;syhk;. tpiykDf;fis cs;spl;L mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJ gf;fNky; 
%iyapy; tplaj;jpd; ngaiu njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

02.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis KbTj; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;dh; fpilf;fj;jf;fjhf fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftupf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ epjpg; gpuptpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapDy;; ,lyhk;. 

03. Nkyjpf jftYf;fhf fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpd; ,idajsj;ij ghh;itaplTk;. (www.daph.gov.lk)  

gzpg;ghsh; ehafk;/ jiyth; (jp.ngh.nfh.F)    njhiyNgrp ,y : 081-2388197/ 081-2385227
fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsk;                      081-2388120/ 081-2388189
,yf;fk; 1020> j.ng. ,yf;fk; 13>  081-2385701 ePbg;G 290/ 291
nfl;lk;Ng> Nguhjid.  

ngWif mwptpj;jy;
njhONeha;j; jLg;G ,af;fk;

ntypru uhfk
ntypru njhONeha;j; jLg;G ,af;fj;jpd; gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpdhy; fPo;f;fhzg;gLk; 
ngWiff;fhf jifikAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

,yf;fk; toq;fy; kPsspf;fg;gLk; tpiy 
kDg; gpizak;

jifik

01 kpd;rhu tpepNahfj; 
njhFjpia Gdh; 
eph;khzj;jpy; njhONeha; 
itj;jparhiy n`e;jy

&gh 25>000.00 
tpiykDr; 
rkh;g;gpf;fg;gLk; 
jpdj;jpypUe;J 
91 ehl;fSf;Fr; 
nry;YgbahFjy; 
Ntz;Lk;

CIDA juk; EM5 
my;yJ mjw;F 
Nky; kpd;rhu 
epWTjy;fspy; tpN\
lk; (Fiwe;j kpd; 
mOj;jk;)

 
01.  kPsspf;fg;glhj &gh 1500.00 ,w;fhd njhif thuNtiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00 tiu njhO Neha;j;jLg;G ,af;fj;jpd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; 
nrYj;jp 2022.03.07 Kjy; 2022.03.21 tiu ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;syhnkd;gJld; epWtdj;ijg; ghh;itapl;ljd; gpd;dh; tpiykDf;fisr; 
rkh;g;gpf;fyhk;.

02.  g+uzg;gLj;jg;gl;l Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.03.22 md;W K. g. 10.30 
,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW vkJ epWtdj;jpw;F gjpTj; 
jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; KbAk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. md;iwa jpdk; K. g. 10.30 ,w;F tpiykDj; 
jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mDkjp ngw;Ws;s gpujpepjp 
xUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

03.  tpiykD njhlh;ghd ,Wjpj;jPHkhdnkLf;Fk; chpik epWtdj;jpd; ngWiff; 
FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiyth;>
gpuhe;jpag;  ngWiff;FO>
njhONeha;j; jLg;G ,af;fk;>
ntypru.
njh.Ng. ,y. 0112 958658/0112 958734
njhiyefy; ,y. 0112 958747
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epyk; ifafg;gLj;Jk; rl;lk; 

(460 tJ mj;jpahak;)

7tJ gpuptpd; fPo; mwptpg;G

vdJ ,y: BD/HE/LND/05/72 
epyk; mikr;rfj;J Fwpg;G ,y: 

4-3/4/2018/LO/472

xU gfpuq;f Njitf;fhf fPo;f;fhZk; 

ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fhzpia 

vLj;Jf; nfhs;s murhq;fk; vz;zpAs;sJ. 

,f;fhzp njhlu;ghf fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 

9k; gpuptpd; fPohd el;l<l;L tprhuizfs; 

fPo;fhZk; jpfjpfspy; `hyp vy gpuNjr 

nrayfj;jpy; elhj;jg;glTs;sJ vd;gij 

nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

,f;fhzpf;F cupj;J NfhUNthu; el;l<l;L 

tprhuizapd; NghJ rKfkspj;jy; 

Ntz;Lk;. ,J njhlu;ghd Nkyjpf ,yq;if 

Nrh\ypr Fbaurpd; 2265/40 ,yf;f 2022.02.03 

Mk; jpfjp mjptpN\l tu;j;jkhdpapy; 

gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ.

ml;ltiz

gpuNjr nrayhsu; gpupT : `hypvy

Muk;g tiugl (Mt) ,y  :  m. f. gp. 

-21/9/11
Jz;L ,y   :  03 (Jz;L ,y. 

136>137>138)

fhzpapd; nkhj;j tp];jPuzk; :  0.2924 

n`f;lahu;

miktplk; fpuhkk;  : ifuj;dfk

fpuhk Nrtfu; gpupT  :  73rP KFDkj 

gl`pu

guprPyid jpfjp  : 2022 khu;r; 15

Neuk;    : K.g. 10.00

Rgh\; ehdhaf;fhu> 

gpuNjr nrayhsu;. 

`hypvy;

gpuNjr nrayhsu; fhhpahyak;. 
`hypvy.

2022.02.28 jpfjp

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy;
Nghuizj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig

1941Mk; Mz;bd; 27Mk; ,yf;f rk;gsr; 
rig fl;lisr; rl;lj;jpd; (136Mk; 
mj;jpahakhfpa) 9Mk; gphptpd; fPo; nfsut 
njhopy; mikr;rUf;F mspf;fg;gl;Ls;s 
mjpfhuj;jpd; gpufhuk;> 2021Mk; Mz;L 
etk;gh; khjk; 01Mk; jpfjpapypUe;J 
njhlq;Ffpd;w %d;W Mz;Lf; fhyg;gFjpf;F 
gpd;tUk; Ml;fs; Nghuiz njhopYf;fhd 
rk;gsr; rigapd; cWg;gpdh;fshf 
,Ug;gjw;F nfsut njhopy; mikr;rhpdhy; 
epakpf;fg;gl;Ls;shh;fs; vd 1971.06.04Mk; 
jpfjpa 14961Mk; ,yf;f th;j;jkhdpapy; 
ntspaplg;gl;l 30Mk; xOq;if tpjpapd; fPo; 
,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

vk;.gp.B.A.Nf. khgh gjpuz
nrayhsh;>
njhopy; mikr;R.

nkn`tu gpar>
nfhOk;G -05.
2022Mk; Mz;L ngg;uthp khjk; 25Mk; 
jpfjp

epakd cWg;gpdh;fs;
01. jpU. vk;.vr;.vk;. nkh`kl; ]g;dp
02. jpU [ae;j fg;uhy;
03. jpU. vy;.b.[P. rj;Juq;f Nrdehaf;fh

njhopy; jUeh; gpujpepjpfs;
01. jpU. vk;.b.lgps;A.vk;. n[uhl;
02. jpU fgpy jp]hehaf;fh
03. jpU. vd;.Nf. [atu;j;jd
04. jpU. guhf;fpuk j]ehaf;fh
05.  jpU lgps;A.lgps;A.b.Mh;. ckq;f 

tpjhdNf
06. jpU. b.vk;. uzrpq;f
07. jpU. lgps;A.b.b.j. my;tp];

Copah;fs; gpujpepjpfs;
01. jpU. lgps;A.Nf. gpauj;d
02. jpU. ckfpypa [P gpaNrd
03. jpU. [pdjhr tpN[ehaf;fh
04. jpUkjp R[Pth ,uj;ehaf;fh
05. jpU. gp. n`l;bahuha;r;rp
06. jpU. gpajh] fkNf
07. jpU. A.rp. ngNuuh

1964Mk; Mz;L 28Mk; ,yf;f fhzp 
RtPfhpg;G (jpUj;jg;gl;l) rl;lj;jpd; 

jpUj;jj;jpw;F mika fhzp RtPfhpg;Gr; rl;lk; 
(460MtJ mj;jpahak;) 7MtJ gphptpd; fPohd 

mwptpj;jy;

fPNo cg ml;ltizapy; tpghpf;fg;gLk; fhzpj; 

Jz;LfshdJ jpz;kf;fopT Kfhikj;Jt 

fUj;jpl;lk; cl;gl efu mgptpUj;jp 

eltbf;iffSf;fhf Kjyhk; kw;Wk;  ,uz;lhk; 

fl;lq;fspd; fPo; efu mgptpUj;jp mjpfhu 

rigf;F fhzpia RtPfhpg;gjw;F fUj;jpy; 

nfhs;sg;gl;Ls;sJ. ,J njhlh;ghd Nkyjpf 

jfty;fis 2021.03.23Me; jpfjp 2220/33 vDk; 

,yf;f ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR 

th;j;jkhdpg; gj;jphpifia ghh;f;fTk;.

Kjyhk; fl;lk;

khfhzk; : tlNky;

khtl;lk; : Gj;jsk;

gpuNjr nrayhsh; gphpT :  tz;zhj;jptpy;Y

fpuhk cj;jpNahfj;jh;

gphpT : 635/1 Gjpa vYtd;Fsk;

fpuhkk; : fuj;jPT

tiugl ,yf;fk; kw;Wk;

Jz;L ,yf;fq;fs; :  tiuglk; FTP 25 ,d; 
Jz;L ,yf;fq;fs; 

601>602>603>604>605>606> 

607 kw;wk; Muk;g 

tiulk; PPPU 5500 

,d; ,yf;fq;fs; 01>02> 

03

,uz;lhk; fl;lk;

khfhzk; : tlNky;

khtl;lk; : Gj;jsk;

gpuNjr nrayhsh; gphpT : tz;zhj;jptpy;Y

fpuhk cj;jpNahj;jh;

gphpT : 635/3 Nruf;Fsp
fpuhkk; : fuj;jPT

tiugl ,yf;fk; kw;Wk;

Jz;L ,yf;fq;fs; :  tiuglk; FTP 25 ,d; 
Jz;L ,yf;fq;fs; 

594>595.596>597>598>599 

kw;Wk; tiuglk; FTP 
25 ,d; Jz;L ,yf;fq; 

fs; 609>610

v];.vk;.gP. ed;jNrd>

gpuNjr  nrayhsh;>

tz;zhj;jptpy;Y.

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy;

Milfs; cw;gj;jpj; njhopy;
Milfs; cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gs rigahdJ rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 
30Mk; gphptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhf 
ml;ltizapdfj;Nj  Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPHkhdq;fis mt;tl;ltizapw; 
$wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa ~fl;lisr; rl;lj;jpd; (136Mk; 
mj;jpahak;) 28Mk; gphptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.

Nkw; $wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgizfs; 2022Mk; Mz;L khh;r; khjk; 25Mk; jpfjp 
ez;gfy; 12.00 kzp tiu rigj; jiythpdhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa xt;Nthh; Ml;NrgizAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk; mj;jifa Ml;Nrgiz ve;j 
VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; 
Ntz;Lk;.

gP. Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp>
jiyth;>

Glit cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig.
~nkn`tugpar|>
njhopy; jpizf;fsk;>
nfhOk;G 05.
2022Mk; Mz;L 02 khjk; 22Me; jpfjp

ml;ltiz

Milfs; cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L 1966k; Mz;L khh;r; khjk; 
25e; jpfjp 14688k; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpapy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;s mwptpj;jypdfj;NjAs;s 
ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;litAk;> fhyj;jpw;Ff; fhyk; khw;wg;gl;litAk;> 2018Mk; Mz;L 
a+iy khjk; 26Me; jpfjpa 2081/48Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpapd; %yk; ,Wjpahf 
khw;wg;gl;litAkhd KbTfs; ml;ltizapy; 11Mk; gFjpf;fhfg; gpd;tUk; Gjpa gFjpapidg; 
gpujpaPL nra;tjd; %yk; NkYk; khw;wg;gLjy; Ntz;Lk;.

gFjp II

njhopyhsh;fs; tFg;G

juk; I (m) tbtikg;Nghh; ijayhsh;fs;> tbtk; JisapLNthh;> b];nfw; jahhpg;Nghh;
 (M) jiyth;fs; my;yJ gFjp Nkw;ghh;itahsh;fs;

juk; II  Jzp ntl;LNthh;> ifahy; Jzp ntl;LNthh;> ,ae;jpug; gOJ ghh;g;Nghh; ,Wjpahfr; 
rhpghh;g;Nghh;

juk; III  rhpghh;g;Nghh;> juk; gphpg;Nghh;> Jzp mOj;JNthh; (Mz;fs;)> rpy;yiw Ntiy nra;Nthh; 
(ngz;fs;)> ngah; Kj;jpiuapLNthh; (ngz;fs;). Jzp mOj;JNthh; (ngz;fs;)> 
ijay; ,ae;jpuk; ,af;FNthh;> kpd; mOj;jp ,af;Feh;fs;> toq;Fk; njhopyhsh;fs; 
(ngz;fs;)> rpj;jpu Ntiyg;ghL ,ae;jpuj;jpdhy;/ ifahy; nra;Nthh;

juk; IV  Jzp tphpf;Fk; Mz;fs;> Jzp tphpf;Fk; ngz;fs;> nghjpapLNthh;> nrygPd; 
igfSk;> ml;ilg; ngl;bfSk; jahhpg;Nghh;> Njh;r;rpaw;w njhopyhsh;fs;> fsQ;rpaj; 
njhoyhsh;fs;

juk; V gapw;rpahsh;fSk;> gapYeh;fSk;

gapw;rpahsh;fSk;> gapYeh;fSk; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s vtNuDk; njhopy; gapw;rpahsh; 
my;yJ gapYeh; njhlh;ghd gapw;rpf;fhyk; 156 Ntiy ehl;fisf; nfhz;like;jjhff; 
fUjg;gl Ntz;Lk;.

xU khjj;jpw;fhd Mff; Fiwe;j rk;gs tPjk;

Copah; Mz;L juk; Im juk; 1M juk; II juk; III juk; IV juk; V

&. r. &. r. &. r. &. r. &. r. &. r.

1Mk; Mz;L 15>875.00 15>275.00 13>760.00 13>650.00 13>000.00 8>125.00

2Mk; Mz;L 16>075.00 15>450.0 13>910.00 13>775.00 13>100.00

3Mk; Mz;L 16>275.00 15>625.00 14>060.00 13>900.00 13>200.00

4Mk; Mz;L 16>475.00 15>800.00 14>210.00 14>025.00 13>300.00

5Mk; Mz;L 16>675.00 15>975.00 14>360.00 14>150.00 13>400.00

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy;
kl;ghz;lg; nghUl;fs; cw;gj;jpj; njhopy;

kl;ghz;lg; nghUl;fs; cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ rk;gsr; rigfs; 

fl;lisr; rl;lj;jpd; 30Mk; gphptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; 

nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; 

jPHkhdq;fis mt;tl;ltizapw; $wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd 

Nkw;$wpa fl;lisr; rl;lj;jpd; (136Mk; mj;jpahak;) 28Mk; gphptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f 

,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.

Nkw;$wg;gl;Ls;s cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgizfs; 2022Mk; Mz;L khh;r; khjk; 25Me; jpfjp 

ez;gfy; 12.00 kzp tiuf;Fk; rigapd; jiytuhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa xt;Nthh; Ml;NrgizAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgiz ve;j 

VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp

jiyth;>

kl;ghz;lg; nghUl;fs; cw;gj;jp njhopYf;fhd

rk;gsr; rig.

~nkn`tugpnar|>

nfhOk;G -05.

2022Mk; Mz;L 02 khjk; 22Me; jpfjp

ml;ltiz
kl;ghz;lg; nghUl;fs; cw;gj;jp njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; jPHkhdpf;fg;gl;lJk;> 1999Mk; 

Mz;L nrg;nlk;gh; khjk; 28Mk; jpfjpa 1099/07Mk;  ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpapy; vdg; 

gpuRhpf;fg;gl;l mwptpg;gpw;fhd ml;ltizapw; jug;gl;litAk; fhyj;jpw;Ff; fhyk; NtWgLj;jg;gl;lJk; 

,Wjpahf 2018Mk; Mz;L nrg;nlk;gh; khjk; 25Me; jpfjp 2090/14 Mk; ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdp 

%yk; filrpahf NtWgLj;jg;gl;litAkhd KbTfs; mt;tl;ltizapypUe;J gpd;tUk; gFjpapid 

,Ltjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gl Ntz;Lk;.

 njhopyhsh; tFg;G

1. Njh;r;rpAilNahh;

  gphpTj; jiyth;fs;> ehdhtpj ,ae;jpu ,af;Feh;fs; tbtikg;Nghh;> rhh;[; N`d;lh;];> (charge 
handers) Nghwiz ,ae;jpu ,af;Feh;fs;. mLg;G (oven) ,af;Feh;> rpNu\;l kpd; J}f;fp 

,af;Feh;> mr;RUtq;fs; mikg;Nghh;> Muha;r;rp cjtpahsh;fs;> rpw;gq;fis mikg;Nghh;> 

gltiuQh;fs;> nrt;it ghh;g;Nghh;> kpd;El;gtpahyhsh;.

2. XusT Njh;r;rpAs;Nshh;.

  cjtp mr;RUtq;fis mikg;Nghh; epwk; jPl;LNthh;> (];gpNw gz;ZNthh;> bg;gh;];)> njhpT 

nra;Nthh;> fdp\;l kpd;J}f;fp ,af;Feh;> nkU$l;Leh;> nghjp nra;Nthh;> nghUl;fis 

Rj;jQ;nra;Nthh;> ];hpf;fh;]; xl;LNthh;> \ty; Nyhlh; (shovel loder) ,af;Feh;> cjtp ,ae;jpu 

,af;Feh;> kpd;rhu cw;gj;jp ,ae;jpu ,af;Feh;> cjtp mLg;G (oven) ,af;Feh;.

3. Njh;r;rpaw;Nwhh;

  Rj;jpfhpg;Nghh;> cjtpahsh;fs;> rhjhuz Ntiyahl;fs;> Njhl;l Ntiyahsh;fs; ,tw;iwnahj;j 

Vida Nritfspy; <Lgl;Ls;Nshh;.

4. gapYeh;fs;

 ,uz;L Mz;Lf;fhy gapw;rp tiuaiwapd; fPo; ehdhtpj JiwfspYk; gapw;rp ngWNthh;.

khjnkhd;Wf;F toq;fg;glNtz;ba Mff; Fiwe;j rk;gs msT

Nrit Mz;L
Njh;r;rpAs;Nshh; 

&. r.

XusT Njh;r;rpj;

jpwDs;Nshh;

&. r.

Njh;r;rpj;jpwd;

mw;Nwhh;

&. r.

gapYeh;

&. r.

1k; Mz;L 15>500.00 14>500.00 13>500.00 8>215.00

2k; Mz;L 15>680.00 14>625.00 13>600.00 8>215.00

3k; Mz;L 15>800.00 14>750.00 13>700.00

4k; Mz;L 15>950.00 14>675.00 13>800.00

5k; Mz;L 16>100.00 15>000.00 13>900.00

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

''rq;];jh Njapiy"

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; Njapiyj; njhopw;rhiyfspy; cw;gj;jp nra;ag;gLk; 

rq;];jh Njapiyia tpw;gid nra;Ak; nghUl;L ntsp ciwfs;> cs;Siwfs; kw;Wk; Njapiy 

ciwfis cw;gj;jp nra;J toq;Ftjw;fhf mJ njhlh;gpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Gfo;ngw;w 

epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; gpd;tUk; tpguf;Fwpg;GfSf;F 

mikthf Nfhug;gLfpd;wd.

rfy tpiyfSk; xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; ntt;Ntwhd tifapy; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. xU cUg;gbf;F kl;LkhdhYk; tpiyfisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

1. SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-60/2022
 mr;rbf;fg;gl;l fhfpj ciwfs; - (Kraft Paper Bags)
 04 th;zq;fspy; mr;rbj;jy; - (Art work toq;fg;gLk;)
 nghjpapd; msTfs; - khjphpfisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;

 i.  22cm x 13cm with 4cm Gusset - 200g - 600,000 Nos.
 ii.  26cm x 14cm with 6cm Gusset - 400g - 240,000 Nos.  70 Gsm
 iii.  36cm x 16cm with 7cm Gusset - 1Kg - 60,000 Nos.
   Nkw;Fwpg;gplg;gl;l msTfspy; 06 re;jh;g;gq;fspy; tUlj;jpDs;; toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

2. SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-61/2022
  mr;rbf;fg;gl;l mYkpdpak; ciwfs; (Alufoil) - khjphpfis ghPl;rpj;Jg; ghhf;fyhk;> 01 th;zk; 

kl;Lk;

 i.  21cm x 13cm - 200g - 600,000 Nos. 12 METPET + 40LL DPE
 ii.  23cm x 18cm - 400g - 240,000 Nos. 12 METPET + 40LL DPE
 iii.  34cm x 23cm - 1 Kg -  60,000 Nos.   12 METPET + 50LL DPE

  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l msTfspy; 06 re;jh;g;gq;fspy; tUlj;jpDs;; toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

3. SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-62/2022
  mr;rbf;fg;gl;l cNyhfk; xl;lg;gl;l ciwfs; (Metalized pouches) - khjphpfis ghPl;rpj;Jg; 

ghhf;fyhk;.

 Continues Roll Mf  ,Uj;jy; Ntz;Lk;. - (Art work toq;fg;gLk;)

 i. 14cm x 10cm - 50g - 200,000 Nos.       12PET+ 12 METPET + 40 LL DPE 
 ii. 17cm x 12cm - 100g - 600,000 Nos.  

  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l msTfspy; 04 re;jh;g;gq;fspy; tUlj;jpDs;; toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

4. SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-63/2022
  Njapiy ciwfSf;F ik\h (Miza Tea Tags)  Njapiy nlf;fis mr;rpl;L toq;Fjy;

 800>000 Nos. (rq;];jh Njapiy ,yr;rpid rfpjk;)

5. SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-64/2022
  Njapiy ciwfis nghjpapLtjw;fhf ngl;bfis mr;rpl;L toq;Fjy;. nghjpfspd; msT 

gpd;tUkhwhFk;.

 i.  12.5cm x 5cm x 6cm - 25 Njapiy ciwfs; nghjpapLtjw;F  - 2000
 ii.   12.5cm x 10cm x 6cm - 50 Njapiy ciwfs; nghjpapLtjw;F - 5000 
 iii.   20cm x 12.5cm x 6cm -100 Njapiy ciwfs; nghjpapLtjw;F - 5000 
  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l msTfspy; 02 re;jh;g;gq;fspy; tUlj;jpDs;; toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

6. SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-65/2022
  5 Nyah;fisf; nfhz;l mr;rplg;gl;l fhfpj ml;il (Cardboard) ngl;bfs; toq;Fjy; (5ply)

 l.  73" X1-2" X 10" - 1000 vz;zpf;if

 ii.  16" X 16" X 13" - 1000 vz;zpf;if

 iii.  19" X 19" X 12"  - 1000 vz;zpf;if

 iv.  25" X 16" X 12" - 500 vz;zpf;if

 v.  25" X 16" X 12" - 500 vz;zpf;if

 vi.  25" X 10" X 12" - 250 vz;zpf;if

  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l msTfspy; 02 re;jh;g;gq;fspy; tUlj;jpDs;; toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

7. SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-66/2022
  Njapiy nghjpapLtjw;fhf (Packing) nghjpapLk; epWtdq;fspypUe;J gpd;tUk; tiffSf;fhf 

tpiyfs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. nghjpapLtjw;fhd Njapiy kw;Wk; Njapiy ngf;fl; 

(Reel) epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk;. 

 i.   50g ngf;fl;  Continues Reel 200,000 Packets
 ii.  100g ngf;fl;  Continues Reel 600,000 Packets
  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l msTfspy; 10 re;jh;g;gq;fspy; tUlj;jpDs;; toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

8. SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-67/2022
  Miza Njapiy igfs; (Tea Bags) gpd;tUk; msTfSf;F mika nghjp nra;tjw;F (Packing) 

Njapiy ciwfs; 25/50/100 - nghjp nra;tjw;F 
 i.   12.5cm x 5cm x 6cm - 25 Njapiy ciwfs; nghjpapLtjw;F  - 1000 ngf;fl;LfSf;F 

 ii.   12.5cm x 10cm x 6cm - 50 Njapiy ciwfs; nghjpapLtjw;F - 2500 ngf;fl;LfSf;F

 iii.   20cm x 12.5cm x 6cm -100 Njapiy ciwfs; nghjpapLtjw;F - 2500 ngf;fl;LfSf;F

gpd;tUk; %yg;nghUl;fs; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; nrNyh/Nghd; toq;Feh;fspdhy; toq;Fjy; 

Ntz;Lk;.

 01. Njapiy

 02. Tea Tags
 03. mr;rplg;gl;l fhfpj ml;ilfs;

• rfy tpiyfisAk; rkh;g;gpg;gjw;fhf gpd;tUk; tifapy; xt;nthU Nfs;tpf;fhfTk; 

nuhf;fg; gzkhf my;yJ tq;fpg; gpiz Kwpapd; %yk; cj;juthjnkhd;iw itg;Gr; 

nra;jy; Ntz;Lk;.

• tq;fpg; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;ljhtpUj;jy; Ntz;Lk;. me;j tq;fpg; gpiz Kwp ~~jiyth;> 

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;|| vDk; ngahpy; toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; 2022-07-20Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp ,yf;fk; cj;juthj itg;Gj; njhif

SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-60/2022 100,742.00

SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-61/2022 47,556.00

SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-62/2022 33,408.00

SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-63/2022 12,000.00

SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-64/2022 1,320.00

SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-65/2022 10,236.00

SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-66/2022 48,840.00

SLSPC/PL/SANSTHA TEA Materials/T-67/2022 6,000.00

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022-03-24Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; nfhOk;G 

12> kPuhzpah tPjp> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy;; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; ~~Kfhikahsh; 

ngWifg; gphpT> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;|| vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~mr;rplg;gl;l nghjpfis toq;Fjy; / Njapiy nghjpaply; 

kw;Wk; Njapiy igfs; toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fs; Nfhuy;|| vdj; njspthff; Fwpg;gpLjy; 

fl;lhakhFk;.

tpiyfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-03-07Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 

2022-03-23Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu ,y. 21> kPuhzpah tPjp> nfhOk;G-12 vDk; Kfthpapy; 

mike;Js;s ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyik mYtyfk; my;yJ gd;tpy> 

fy;fp`py;yapy; mike;Js;s mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpuhe;jpa mYtyfj;jpypUe;J 

kPsspf;fg;glhj 2000.00 &ghit rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022-03-24Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpapd; ve;jf; Nfs;tpg; gbtq;fSk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ 

vd;gJld; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J mit jpwf;fg;gLk;. ePq;fs; 

my;yJ cq;fsJ gpujpepjpnahUth; ,jpy; fye;Jnfhs;syhk;. tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; KOikahd chpikia ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-03-14Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F ,y. 21> 

kPuhzpah tPjp> nfhOk;G 12 vDk; Kfthpapy; mike;Js;s mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiyik mYtyfj;jpd; rig kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk; vd;gJld; ,jpy; ePq;fs; my;yJ cq;fsJ 

gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

khjphpfisg; ghPl;rpj;jy; my;yJ NtW Njitahd ve;jnthU jftiyAk; thuj;jpd; ve;jnthU 

Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiuapy; 011-5921464 kw;Wk; 011-5921463 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fq;fisj; njhlh;Gnfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiyth;>

ngWiff; FO>

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 21> kPuhdpah tPjp> 

nfhOk;G 12.

2022-03-02

mr;rbf;fg;gl;l ciwfs; toq;Fjy; / Njapiyiag; nghjpapLjy; kw;Wk; 
Njapiy ciwfs; jahhpg;gjw;fhf Njrpa Nghl;b hPjpapy; tpiykDf;fs; Nfhuy;

Four Colour 
300Gsm/ Gray 

Back Box Board

}

}

}
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ngWif mwptpj;jy;
Rfhjhu jpizf;fsk; (Nk.kh)

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkid nfhOk;G
vkJ gphptpw;F fPo;f;fhZkhW cUg;gbfisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l 
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

nyhl;
,yf;fk;

cUg;gb

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tpg; 
gj;jpuf; 
fl;lzk; 
(&.)

nyhl; 01 mr;R ,ae;jpuk; nfhs;tdT nra;jy; 1000.00

nyhl; 02 nyg;nlhg; kw;Wk; nl];f;nlhg; fzdp nfhs;tdT 
nra;jy;

3000.00

nyhl; 03 mYtyf fgl;> Nkir> fjpiu nfhs;tdT nra;jy; 1000.00

nyhl; 04 Barcode Readers nfhs;tdT nra;jy; 1000.00

nyhl; 05 Glucometers kw;Wk; strips nfhs;tdT nra;jy; 1000.00

nyhl; 06 cs;sf xypgug;G ,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; 1000.00

Nfs;tp Mtzq;fis 2022.03.07 Kjy; 2022.03.28 tiu thuj;jpd; mYtyf ehl;fspy; 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.45 tiu kPsspf;fg;glhj nyhl; ,yf;fq;fSld; rk;ge;jg;gl;l 
fl;lzq;fis nfhOk;G gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidf;F nrYj;jp 
ngw;Wf; nfhs;syhk;. Njitnadpy; fl;lzk; nrYj;jhkNyNa Nfs;tp Mtzq;fis 
,t; mYtyfj;jpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; ,U gpujpfSld; (%yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad) 
nghwpapl;L ,t; mYtyfj;jpd; fzf;fhsh; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 
cs;splyhk;. my;yJ gjpTj; jghypy; ~jiyth;> ngWiff;FO> gpuNjr Rfhjhu Nritg; 
gzpg;ghsh; gzpkid> j.ng.1287> Gjpa nrayff; fl;blk;> khspfhtj;j> nfhOk;G -10 
vd;w Kfthpf;F mDg;gyhk;. Nfs;tp cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
~nyhl; ,y. (.....) toq;fg;gLtjw;fhd tpiykDf;fs; - 2022| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.03.29 K.g. 10.00 ,w;F KbtiltJld; mit 2022.03.29 
K.g.10.00 ,w;F ,t; mYtyfj;jpNyNa jpwf;fg;gLtJld; Nkw;gb Neuj;jpd; gpd;dh; 
fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; 
my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;.

njh.Ng. ,y. 011-2470716
011-2452022

jiyth;>
ngWiff;FO.
gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsh; gzpkid - nfhOk;G>
j.ng. 1287> Gjpa nrayff; fl;blk;>
khspfhtj;ij> nfhOk;G -10.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

fspkz; miuf;Fk; ,ae;jpuq;fSf;fhd ngWif

(Procurement of Clay Grouting Machine)

LK-MOMDE-123574-GO-RFB

1.  ,yq;if rdehaf> Nrh\yprf; FbaurhdJ rHtNjr mgptpUj;jp rq;fk; 
(IDA) - cyf tq;fpaplkpUe;J (WB) xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs;  
kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg; 
ngw;Ws;sJld; ,f;fldpd; xU gFjpia fspkz; miuf;Fk; 
,ae;jpuq;fSf;fhd ngWif - xg;ge;j ,yf;fk;: LK-MOMDE-123574-
GO-RFB  kw;Wk; xg;ge;jj;jpw;fhf nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  fspkz; miuf;Fk; ,ae;jpuq;fSf;fhd ngWiff;fhf jFjp kw;Wk; 
jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs;  kw;Wk; ePh; 
tsq;fs; Kfhikj;Jtj; jpl;lj;jpd; rhh;gpy; nraw;wpl;l ngWiff; 
FOtpd; (PPC) jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

3.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuypd; Clhf 
,lk;ngWk;.

4.  Mh;tKs;s jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 
xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs;  kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jtj; 
jpl;lj;jpd; nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 
njhiyNgrp: 94 11 2691163  kpd;dQ;ry;: iwwrmp@sltnet.lk  kw;Wk; 
tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 khh;r; 16Mk; jpfjp K.g. 
10.30 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; ,lk;ngWk;.

6. jifikj; Njitg;ghLfspy; cs;slq;Ftd:

 (i) cs;ehl;L tpiykDjhuhpd; trjpfs; kw;Wk; njhopy;El;g gzpahsh;fs;

 (ii)  ve;jtpjkhd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nritfis ifahs;tjw;fhd 
jpUj;jNtiy trjpfs; kw;Wk; Nritfs; fpilg;gij tpiykDjhuh; 
nray;Kiwapy; tpsf;Fjy; Ntz;Lk;.

 (iii)  fle;j 3 tUlq;fspy; ,yq;ifapy; ,jidnahj;j thfdk; kw;Wk; 
,ae;jpuq;fis toq;fpAs;sikf;fhd Mtzr; rhd;Wfs;

 (iv)  ,jidnahj;j thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuq;fspy; 02 tUlj;jpw;F 
Nkw;gl;l mDgtj;ij tpiykDjhuh;fs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  cs;ehl;L cw;gj;jp nghUl;fSf;nfd mspf;fg;gLk; tpUg;gr;rYif 
(A Margin of Preferences) ,q;F Vw;GilajhfhJ. Nkyjpf tpguq;fs; 
tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;sd.

7.  MH;tKs;s tpiykDjhuh;fs; kPsspf;fg;glhj 25000.00 &gh fl;lzj;ijr; 
nrYj;jp kw;Wk; gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; 
xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiykD 
Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; 
tq;fpahshpd; fhNrhiy my;yJ nuhf;fg; gzkhf Nkw;nfhs;sg;gly; 
Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; $hpah; Nrit %yk; mDg;gg;gLk; my;yJ 
Nehpy; ifaspf;fg;gLk;.

8.  efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis gpd;tUk; Kfthpf;F 2022 Vg;uy; 
06Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 
gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.  tpiykDf;fs; 2022 Vg;uy; 
06Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F rKfk; je;Js;s njhpT nra;ag;gl;l 
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. rfy 
tpiykDf;fSlDk; gpd;tUk; njhiff;fhd tpiykDg; gpiz 
Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 1>200>000.00 ,yq;if &gh.

9. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthp(fs;):

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>
xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; 
ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jtj; jpl;lk;>
2Mk; jsk;> kfhtyp epiyaf; fl;blk;>
,y. 96> Mde;j FkhuRthkp khtj;ij>
nfhOk;G -07.

njhiyNgrp: 94 11 2691163  
kpd;dQ;ry;: iwwrmp@sltnet.lk

xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs;  kw;Wk; 
ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jtj; jpl;lk;

ntspkil gpuNjr rig 

nlz;lu; mwptpj;jy;
tplarhu; mikr;rupd; mDkjpapd; fPo; ntspkil efu kj;jpapy; mikag;ngw;Ws;s 

nfhbf;fk;g Nkil fl;bl njhFjpapd; fPo; khbia Fj;jiff;F toq;Fjy;. 

1.1  nlz;lu; gjpTg; gj;jpuk; 2022.03.07 k; jpfjp K.g 9.00 kzpKjy; 2022.03.27k;

 jpfjp K.g 10.00 kzptiu toq;fg;gLk;. 

1.2  fPo; cs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;ij ePz;lfhy 

Fj;jiff;F toq;fs; njhlu;ghf mr;rplg;gl;l nlz;lu; gj;jpuk; (tpiy 

kDf; $wy; 2022.03.28Mk; jpfjp K.g 9.00 kzptiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

1.3  nlz;lu; gbtg; gj;jpuj;jpid ,t; mYtyfj;jpw;F tUifj;je;J ngw;Wf; 

nfhs;s KbAk;. 

1.4  nlz;lu; tpjpKiwfs; kw;Wk; Nkyjpf jfty;fis rigr; nrayhsupd; 

Clhf ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

1.5  cupa nlz;lu; gbtk; 2022.03.28 k; jpfjp K.g 9.30 kzpf;F jpwf;fg;gLk; 

nlz;lu; FOtpd; jPu;khdNk ,Wjp jPu;khdkhFk;. 

1.6 cg ml;ltiz

nlz;lH tpiy $wy;

njh. 
,y

,lk;
Fiwe;j 
gl;r Vyk;

kPz;Lk; 
nrYj;Jk; 
nlz;lH 
itg;G

kPz;Lk; 
nrYj;jg;glhj 
nlz;lH itg;G

nrYj;j 
Ntz;ba 
nkhj;j 
njhif

01 nfhbf;fk;g Nkil 

fl;bl njhFjpapd; 

fPo; khb

10>000>000.00 100>000.00 5.000.00 10>105>000.00

2022.03.04. 

ntspkil gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

v];.V.Mu;. ge;JNrd 

ntspkil gpuNjr rig

tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpid 
,uj;Jr; nra;jy;

[h-vy> Jk;ngypa tPjp> ,y. 831/4B Nrh;e;j 

jw;fhyk; 12, Foxglove Grove, Cambuslang, Glasgow 
G72 6AE, If;fpa ,uhr;rpaj;jpy; trpf;Fk; ghJf;f 
tpjhdyhNf ,e;jpuhzp re;jpuyjh jh;kFzth;jd 

Mfpa ehd;> [h-vy> Jk;ngypa tPjp> ,y. 831/4B 
Nrh;e;j `Gje;jphpNf bf;]d; ruj; [arpq;f 

vd;gtUf;F nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhhpR MH. 

lgps;A. Fkhurpq;ftpdhy; 17.06.2017Me; jpfjp 102k; 

,yf;fj;jpy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L toq;fg;gl;l 

tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,j;jhy; ,uj;Jr; 

nra;fpd;Nwndd;Wk; ,d;wpypUe;J Fwpj;j 

jj;Jtf;fhuhpdhy; vd; rhh;gpy; nra;ag;gLk; ve;j 

nraYf;Fk; ehd; nghWg;ngLf;f khl;Nlndd;Wk; 

mj;jifa nray;fnsjidAk; ehd; Vw;wq;fPfhpf;f 

khl;Nlndd;Wk; ,j;jhy; nghJ kf;fSf;F 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

ghJf;f tpjhdyhNf ,e;jpuhzp

re;jpuyjh jh;kFzth;jd

vhprf;jp mikr;R

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
2022/2023Mk; tUlq;fspy; ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F 

gpl;Lkd; kw;Wk; Vida nfhs;fyd;fspd; 

Nghf;Ftuj;jpw;fhd tpiyf;Nfhuy;

B/22/2022
gpd;tUk; Njitg;ghLfisf; nfhz;Ls;s Gfo;ngw;w 

Nghf;Ftuj;J xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

tpiyf;NfhuYf;fhd tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fsg; 

ngWiff; FOtpd; jiyth; NfhUfpd;whh;.

(m)  ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; jUtpj;jw; 

fl;lisaplg;gl;l 24 nkw;wpf; njhd;Df;F Nkw;glhj 

epiwiaf; nfhz;l gpl;Lkd; gPg;gha;fs; kw;Wk; Vida 

nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F Mff;Fiwe;jJ 

10 vz;zpf;ifahd 20 mb FCL nfhs;fyd; nyhwpfs; 
kw;Wk; 20 mb nfhs;fyd;fis Nghf;Ftuj;jpw;fhf xNu 

Neuj;jpy; 25 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l nfhs;fyd;fis 

toq;Fk; epiyapYs;sth;fs;.

(M)  ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; jUtpj;jw; 

fl;lisaplg;gl;l 35 nkw;wpf; njhd;Df;F Nkw;glhj 

epiwiaf; nfhz;l gpl;Lkd; gPg;gha;fs; kw;Wk; Vida 

nghUl;fis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F Mff;Fiwe;jJ 

02 vz;zpf;ifahd 40 mb FCL nfhs;fyd; nyhwpfs; 
kw;Wk; 40 mb nfhs;fyd;fis Nghf;Ftuj;jpw;fhf xNu 

Neuj;jpy; 05 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l nfhs;fyd;fis 

toq;Fk; epiyapYs;sth;fs;.

nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 

tpiykD Mtzq;fis CPC ,izajsj;jpypUe;J 

jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.lk/
public-tenders/.   kw;Wk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000 

&ghit (&. 925.93 +  8% VAT) ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) 

Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; 

nrYj;jyhk;. jaT nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; 

gpujpia tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-03-28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; 

KfthpapYs;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

(ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;.  tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

tpiykDf;fis gpd;tUk; KfthpapYs;s Kfhikahsh; 

(ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy) mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ 

gjpTj; jghy; %yk; mDg;gyhk;.

njspTgLj;jy;fs; (VNjDk;) ,Ue;jhy; fPNo jug;gl;Ls;s 

njhiyNgrp / njhiyefy;   ,yf;fq;fspd; Clhf 

Kfhikahsh; (ngWiffs; kw;Wk; fsQ;rparhiy) 

Kfhikahsiu ehlyhk;.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;;)>

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;>

1Mk; khb> lhf;lh; ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09>

njhiyNgrp: 011-5455335

njhiyefy;: 011-5455424

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
(IFB)

vhprf;jp mikr;R
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
rPdf;Flh jhq;fpg; gz;izapy; njhlh; 

(CHAINLINK ;) Ntypia mikj;jy;

(400035196)
B/23/2022

1.  23.0 kpy;ypad; kjpg;gPl;Lf; fpuaj;ijf; ~~rPdf;Flh jhq;fpg; 

gz;izapy; njhlh; Ntiyia mikf;Fk;|| xg;ge;jj;jpw;F 

jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J   

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhu;ghf jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; (DPC) jiytu; miof;fpd;whu;. 

  ,e;j Ntiyapd; epu;khzf;fhyk; gj;J (10) thuq;fshFk;.
2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

gpufhuk; elhj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuu; 

mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; cs;slf;fg;glhjtuhfTk; 

ICTAD epWtdj;jpy; C-6my;yJ mjw;F Nkw;gl;l gjpit 

cilatuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikfspy; 

cs;slq;Fgit: ,e;jf; Nfs;tpf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F 

tpiykDjhuh;fs; C6 my;yJ Nkw;gl;l jug; gjpitf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  nfhtpl;-19 njhw;W guty; fhuzkhf tpiykDjhuh;fs; 

tpiykD Mtzq;fis CPC ,izajsj;jpypUe;J 

jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.gov.
lk/public-tenders   kw;Wk; tpiykDjhuh; kPsspf;fg;glhj 

2000.00 &gh fl;lzj;ij (&gh 1>851.85 + 8%) 
kf;fs; tq;fpapy; (jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 

004100110208633 vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. 

jaT nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia 

tpiykDTld; ,izj;J mDg;gTk;.

6.  tpiykDf;fis 2022-03-28Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; Kfhikahsh; (ngWiffs; 

kw;Wk; fsQ;rparhiy)> ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy 

nraw;ghLfs;> ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 

609> lhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09 

vDk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuu;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L 

cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. 

7.  tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; 

vOgj;NjO (77) ehl;fs; tiuapy; tpiykDf;fs; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSlDk; chpkk;ngw;w th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; ngw;Wf;nfhz;l 230>000.00 &gh 

ngWkjpahd tpiykDg; gpizKwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz KwpahdJ 2022-07-11Mk; 

jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
 

 Fwpg;G:  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-03-

22Mk; jpfjp rPdf;Flh Gifapuj epiyaj;jpw;F 

mz;ikapy; ,lk;ngWk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

0773405645 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf 

jpU. rq;fh; mth;fisj; njhlh;Gnfhs;sTk;.

jiytu;;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs;)> 

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> 

1 Mk; khb> ,y. 609> lhf;lh; ldp];lu; j rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G-09.

njh.Ng. 011-5455335> njhiyefy;: 011-5455424
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