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இன்னும்

01 நாள்!

உள்ளூராட்சி சபபத் பதரதல்
சசபசடமபருககு முன் நபடசபறும?

உள்ளூராட்சி தேரேலை விலரவாக நடத்துவ-
ேற்கு அரசாஙகம் ேயாராவோல்,எநே தவலையி-
லும் தேரேலை எதிர்காள்ை ஸ்ரீைஙகா சுேநதிர கட்-
சியினர ேயாராக இருகக தவண்டு்ென சுற்்ாடல் 
அலெசசர ெஹிநே அெரவீர ்ேரிவித்ோர. நீர்ப்ா-
சன அலெசசின் அம்்ால் வைாகத்தில் கட்சியின் 
அலெ்ப்ாைரகள் ெத்தியில் உலரயாற்றும்த்ாதே 
அலெசசர தநற்றுமுன்தினம் இவவாறு ்ேரிவித்-

ோர. இஙகு த்சிய அவர ்ேரிவித்ேோவது, ொகா-
ணசல் தேரேலை நடத்தும் தநாககுடதன உள்ளூ-
ராட்சி சல்களின் ஆயுட்காைம் ஒரு வருடத்ோல் 
நீடிகக்ப்ட்டது. எதிரவரும் ்ச்படம்்ர ்ெனீவா 
அெரவுககு முன்னர ொகாணசல் தேரேலை நடத்-
தும் சூழல் இல்லை. இேனால், உள்ளூராட்சி 
தேரேலை நடாத்தி அரசாஙகம் ேனது 
்ைத்லே நிரூபிகக

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் 
மீடியா பபாரத்தின் 
25 ஆவது மாநாடு 
மருதாமை அல்ஹி -
தாயா ம்கா வித்தியால -
யத்தில் நமைபபற்றது. 
பிரதம அதிதியா்க 
்கலந்து ப்காணை ஊை்க 
அமமச்்சர் ைலஸ் அழ -
்கபபபருமவுககு பபாரத் -
தின் தமலவர் என்.எம்.
அமீன் பபான்ைாமை 
பபார்த்தி ப்கௌரவிப -
பமதயும் அருகில் 
இந்திய பாராளுமன்்ற 
உறுபபிைர் நவாஸ் 
்கனி, பபாரத்தின் 
முன்ைாள் ப்சயலாளர் 
ஸாதிக ஷிஹான் ஆகி -
பயாமரயும் பைத்தில் 
்காணலாம். 

பைம்: அஷரப ஸமத்

புதுபபிககத்தகக வலுசகதி ஊடாக   
ஆறு வருடஙகளில் 5000 சம.பவா மின்உறபத்தி 

(ஷம்ஸ் ்ாஹிம்)  

 புது்பபிககத்ேகக எரிசகதி மூைொக அடுத்ே 
ஆறு ஆண்டுகளுககுள் 5,000 ்ெகா தவாட் 
மின் உற்்த்தி ்சய்து, தேசிய மின்கட்டலெ்ப-
புடன் இலண்ப்ேற்கு ெனாதி்தி ்ணி்ப-
புலர வழஙகியுள்ைார.  

புது்பபிககத்ேகக எரிசகதி உற்்த்தித் திட் -
டத்திற்காக இநதிய அோனி நிறுவனத்திடமி-
ருநது 500 மில்லியன் ்டாைர முேலீட்லட 
்்் அலெசசரலவ உ்குழு அனுெதி அளித் -
துள்ைோக ஆளும் ேர்பபு பிரேெ ்கா்டா, 
்நடுஞசாலைகள் அலெசசர தொன்ஸ்டன் 
்்ரனாண்தடா ்ேரிவித்ோர.   

 நாட்டுககு  கிலடககும் முேலீடுகள் எககா-
ரணம் ்காண்டும் ோெதிகக்ப்டொட்டாது 
எனவும், இநே முேலீடுகலை ோெே்ப்டுத்ே 
முயற்சி்ப்வரகளுககு எதிராக கடும் நடவ -
டிகலக எடுகக்ப்டும் எனவும் அலெசசர 
தொன்ஸ்டன் ்்ரனாண்தடா ்ேரிவித் -
துள்ைார.   புதிய வீடுகள் நிரொணித்ேல், 
புதிய ்ோழிற்சாலைகள் அலெகக்ப்டுவது 
த்ான்்லவ காரணொக வருடாநேம் 5% 
முேல் 8% மின் தேலவலய அதிகரிககி்து. 
இநே தேலவலய பூரத்தி ்சய்யும் வலகயில், 
புது்பபிககத்ேகக எரிசகதி மூைம் உற் -
்த்தி ்சய்ய்ப்டும் மின்சாரத்லே 

சீசமந்து, கமபி, மணல்
விபலகள் அதிகரிபபு 

நி ர ெ ா ண த் து ல ் 
சாரநே சீ்ெநது, ெணல்,  
்சஙகல், உருககுக கம்பி 
என்்வற்றின் விலைகள் 
அதிகரித்துள்ைன.  

இேற்கலெய சுொர 
1,375 ரூ்ாவாக இருநே 
ஒரு மூலட சீ்ெநது 
ேற்த்ாது 1,850 ்ோடக -
கம் 1,900 ரூ்ாவாக 
விற்்லன ்சய்ய்ப்டுவோக ்ேரி-
விகக்ப்ட்டுள்ைது.  

அத்துடன் சநலேயில் விற்்லன 
்சய்ய்ப்டும் ஒரு ்ோன் இரும்பு 
கம்பியின் விலை 38,000 ரூ்ாவி-

னால் அதிகரித்துள்ைது. 
கடநே மூன்று நாட் -
களுககுள் இவவாறு 
விலை அதிகரித்துள்ை-
ோக ேகவல்கள் ்ேரி-
விககின்்ன.  

முன்னர 254,500 
ரூ்ாவுககு விற்்லன 
்சய்ய்ப்ட்ட ஒரு 
்ோன் இரும்பு கம்-

பியின் விலை ேற்த்ாது 292,500 
ரூ்ாவாக அதிகரித்துள்ைது. இேற்க-
லெய 10 மில்லிமீற்்ர இரும்பு கம்பி 
ஒன்று 1,040 ரூ்ாவுககும், 12 
மில்லிமீற்்ர கம்பி 1,500 

பதசிய அரசாஙகம அபமந்தால்   
ஸ்ரீல.சு.க அஙகம வகிககாது   

தேசிய அரசாஙகம் 
ஒன்று அலெகக்ப்ட்-
டால், அதில் ஸ்ரீைஙகா 
சுேநதிரக கட்சி அஙகம் 
வகிககாது என கட்சி 
்்ாதுச ்சயைாைர 
ேயாசிறி ெயதசகர ்ேரி-
வித்துள்ைார.   

்துலையில் நலட-
்்ற்் ஸ்ரீைஙகா சுேந-
திரக கட்சியின் ொநாட் -
டில் கைநதுக்காண்டு உலரயாற்றும் 
த்ாதே அவர இேலன கூறியுள்ைார. 

தேசிய அரசாஙகம் 
ஒன்றில் அலெசசு ்ே-
விகள் ெற்றும் ்்ாறு்ப -
புககலை ்்ற்றுக-
்காள்வதில்லை என்்து 
சுேநதிரக கட்சியின் 
நிலை்ப்ாடு எனவும் 
ேயாசிறி கூறியுள்ைார. 
ேற்த்ாலேய நிலையில் 
அலெசசு ்ேவிகலை 
குல்கக தவண்டும் 

என்றும் அவர ்ேரிவித்ோர.    
2015 ஆம் ஆண்டு சர்வகட்சி மாநாட்டுக்கு அழைப்பு 

நி்நேலனகள் எதுவுமின்றி  ெனா-
தி்திதயாடு த்ச,  ேயாரில்லை என 
வன்னி ொவட்ட ்ாராளுென்் உறு்ப -
பினர விதனா தநாகராேலிஙகம் ்ேரி-
வித்ோர.  

வவுனியாவில் இடம்்்ற்் நிகழ்-
்வான்றின் பின்னர கைநது ்காண்டு 
உலரயாற்றும்த்ாதே அவர தெற்கண்-
டவாறு குறி்பபிட்டார.   

்ோடரநதும் ்ேரிவிகலகயில், 
நாஙகள் ்ை த்ாராட்டஙகலை நடாத்-
தினால்ோன் எஙகளுககுரியலே, எஙக-
ளுலடய உரிலெலய ்்் முடியும்.  
த்ாராடாெல் வீட்டுககுள்தை இருந-
ோல் எஙகளுலடய உரிலெலய நிச-

சயொக ்்ற்றுக்காள்ை முடியாது. 
ெனாதி்தி எதிரவரும் 15ம் திகதி  சந-
திககுொறு ேமிழ் தேசிய கூட்டலெ்ப-
புககு அலழ்பபு விடுத்திருககி்ார.  

நாடு ேற்த்ாது இககட்டான 
நிலைலெயில் இருககி்து.  விடியும் 
ஒவ்வாரு தவலையிலும் விலைவாசி -
கள் அதிகரித்துக்காண்தட இருககின்-
்ன. 

அத்தியாவசிய ்்ாருட்களுககான 
ேட்டு்ப்ாடுகளும் மிக தொசொன-
ோக இருககின்்து. வரிலசயாக நிற்-
கின்் யுகத்லே மீண்டும் சநதிககின்் 
நிலைலெ ஏற்்ட்டுள்ைோகவும் ்ேரி-
வித்ோர.  

பாடசாலைகளின் நீர்ககடடணதலதை
சசலுததுவதைற்கு திலைசசரி மறுப்பு

அரசாஙக ்ாடசா -
லைகளின் குடிநீர கட் -
டணத்லே தில்தசரி 
இனி ஏற்காது எனவும், 
அேலன ்ாடசாலைக -
ளினூடாகதவ ்சலுத்ே 
தவண்டும் எனவும் அறி-
விகக்ப்ட்டுள்ைோக இைஙலக ஆசிரியர சஙகம் குற்்ம் 
சுெத்தியுள்ைது. இேனால் நீரககட்டணத்லே ்்ற்த்ார-
கள் ்சலுத்ே தவண்டியுள்ைோகவும் சஙகம் ்ேரிவித்துள்-
ைது.   இநே ஆண்டு முேல் குடிநீர கட்டணத்திற்கு அரசு 
நிதி வழஙகாது என அலனத்து ் ாடசாலைகளுக-
கும் அறிவிகக்ப்ட்டுள்ைோக, சஙகத்தின் 

நிதியழமசசர பசிலின் ்வருழக

நிதியலெசசர ்சில் ராெ்க ஷவின் 
இநதிய விெயம் இைஙலகககும் இந-
தியாவுககும் இலடயிைான ்்ாருைா-
ோர ஒத்துலழ்பல் தெலும் வலு்ப-
்டுத்தும் என இநதிய அரசாஙகம் 
்ேரிவித்துள்ைது.  

நிதியலெசசர ்சில் ராெ்க ஷ இந-
தியாவிற்கு விெயம் ்சய்யவுள்ைோக 
இைஙலகககான இநதிய உயரஸ்ோனி-
கராையம் ேனது டுவிட்டர கணககில் 
குறி்ப்்ான்ல் ்வளியிட் -
டுள்ைது. 

சபாலிஸ் திலண்ககளததின் 
சபயரில் சபாலி தைகவல் 

பரப்பப்படுவதைாக எசசரி்கலக  
ச மூ க 

வ ல ை த் ே -
ை ங க ளி ல் 
ே ற் த ் ா து 
் கி ர ்ப ் -
டும் ேகவல், 
் ் ா லி ஸ் 
தி ல ண க க -
ைத்தினால் ்வளியிட்ப்ட்ட ்சய் -
தியல்ை்வன  ்்ாலிஸ் ஊடக்ப 
த்சசாைர அலுவைகம் அறிவித்துள்-
ைது.   “அலனவரும் ்டிகக தவண்டிய 
்்ாலிஸ் ்சய்தி - ்்ாருைாோர 
்நருககடியில் ொககிரலே” என 22 
விடயஙகள் உள்ைடகக்ப்ட்டு, இறுதி -
யில் அவோனொக இருஙகள் 
- ்்ாலிஸ் திலணககைம் 

விலை அதிகரிததைாலும் 
ஒரு லீற்ைர டீசலு்ககு 

120 ரூபா நஷடம்

ே ற் த ் ா து 
ஏற்்ட்டுள்ை 
எரி ்்ா ருள் 
் ந ரு க க டி 
நி ல ை யி ல் 
டீசல் விலை 
கலை அதிக -
ரித்ோலும் ஒரு லீற்்ர டீசலுககு 120 
ரூ்ா நஷடத்லே சுெகக தவண்டியுள்-
ைோக இைஙலக ்்ற்த்ாலிய கூட்-
டுத்ோ்னத்தின் ேலைவர சுமித் விதெ -
சிஙக ்ேரிவித்துள்ைார.  

ஒரு லீற்்ர டீசலுககு  120 ரூ்ா 
நஷடம் ஏற்்டுகின்் 
த்ாதிலும், ஒரு லீற்்ர டீசல் 

ம்ககளின்
பிரசசிலைகளில் 
இ.சதைா.கா கரிசலை
(ஹற்்ன் சுழற்சி நிரு்ர)  

இைஙலகத் ்ோழிைாைர காஙகி -
ரஸ், அரச ்ஙகாளிககட்சியாக இருந-
ோலும் - எெது ெககளுககு ஏதேனும் 
பிரசசிலன ஏற்்ட்டால் ஒருத்ா-
தும் ்ெௌனம் காத்ேது கிலடயாது. 
எனதவ, காஙகிரலை நம்புஙகள். 
அநே அலெ்பபு உஙகலை ஒருத்ா -
தும் லகவிடாது என்று இ.்ோ.காவின் 
நிதிச ்சயைாைரும், நுவ்ரலியா 
ொவட்ட நாடாளுென்் உறு்பபின-
ருொன ெருே்ாண்டி ராதெஸ்வரன் 
்ேரிவித்ோர.   

்ாலின செத்துவம் என்் ்ோனி்ப-
்்ாருளின் கீழ் இைஙலக ் ோழிைாைர 
காஙகிரஸின் ஹற்்ன் பிரதேசத்திற்-
கான ெகளிர தின விழா தநற்று காலை 
்காட்டகலை ஸ்ரீ முத்துவிநாயகர 
ஆைய கைாசார ெண்ட்த்தில் ்வகு 
விெரலசயாக இடம்்்ற்்து.  

அவர தெலும் கூறியலவ வருொறு, 
" இைஙலக  ் ோழிைாைர காஙகிரஸின் 
வைரசசிககு ்்ண்களும் அை்ப்ரிய 
்ஙகளி்பல் வழஙகியுள்ை-
னர. காஙகிரஸில் ்்ண்கதை 

மக்களின் மீது சுழமயயற்ாது
பஸ் கட்்டணம் மறுசீரழமப்பு
(ஷம்ஸ் ்ாஹிம்)  

 ்ஸ் கட்டண ெறுசீரலெ்பபு குறித்து 
இன்று நலட்்றும் அலெசசரலவ 
கூட்டத்தில் ஆராய்நே பின்னர தீரொ-
னம் எடுகக்ப்டும் என த்ாககுவரத்து 
அலெசசர திலும்அமுனுகெ ்ேரிவித்-
ோர.  

எரி்்ாருள் விலைகள் ெற்றும் 
ஏலனய உதிரி்ப ்ாகஙகள் அதிகரித்-
துள்ைலே கருத்திற் ்காண்டு ்ஸ் 
கட்டணத்லே அதிகரிகக தவண்டு்ெ-
னவும், ெககளுககு ோஙகிக ்காள்-
ைககூடிய வலகயில் இநே அதிகரி்பபு 
தெற்்காள்ை்ப்ட தவண்டு்ெனவும் 
அலெசசர குறி்பபிட்டார.  

எரி்்ாருள் விலைகள் அதிகரிகக்ப -
்ட்டுள்ை நிலையில், ்ஸ்கட்டணங-
கலை அதிகரிககுொறு ்ஸ் சஙகஙகள் 
அரசாஙகத்லே தகாரியுள்ைன. இது 
்ோடரபில் அலெசசருககும் ்ஸ் உரி -
லெயாைரகளுககும் இலடயில் தநற்று 
த்சசுவாரத்லே நலட்்ற்்து.   

ேனியார ்ஸ் உரிலெயாைரகளின் 
தகாரிகலகககு அலெயவும், தேசிய 
்காள்லகககு அலெவாகவும் எரி்்ா-

ருள் விலையில் குறி்பபிடத்ேகக ொற்-
்த்துககு ஏற்் ்ஸ் கட்டணத்லே அதி -
கரி்ப்ேற்கான தயாசலனலய இன்று  
அலெசசரலவயில் முன்லவகக 
இேன்த்ாது உடன்்ாடு காண்ப்ட்-
டது.   இது்ோடரபில், த்ாககுவரத்து 
அலெசசில் தநற்று (13) இடம்்்ற்் 
ஊடகவியைாைர சநதி்பபின்த்ாதே 
அலெசசர தெற்கண்டவாறு 
்ேரிவித்ோர.  

பஸ் சங்கம் - பபோக்குவரத்து 
அமைசசருக்கிமையில்   

பேற்று பபசசுவோரத்மதை  

இருநாட்டு ஒத்துபைபபப பமலும  
வலுபபடுத்துசமன இந்தியா நமபிகபக 

விமலமய பமலும் 
அதி்கரிக்க பவணடும்

ஆசிரியர சஙகம் குற்சசாட்டு   

 அபமசசரபவ கூட்டத்தில் இன்று இறுதி தீரமானம 

நீதி்திகள் ெற்றும் நீே -
வான்கள் உட்்ட 118 நீதித் -
துல் அதிகாரிகலை இட -
ொற்்ம் ்சய்ய நீதிசதசலவ 
ஆலணககுழு தீரொனித்துள் -
ைது.  

வருடாநே இடொற்் 
நலடமுல்யின் கீழ், இநே 
இடொற்்ஙகள் வழஙக்ப -
்ட்டுள்ைோக ்ேரிவிகக்ப் -
டுகி்து.  

இேன்்டி, இநே ஆண்டு 
ஏ்பரல் 04 ஆம் திகதி முேல் 

அமுலுககு வரும் வலகயில் 
இநே இடொற்்ஙகள் வழங -
க்ப்ட்டுள்ைன.   இடொற் -
்ஙகள் ்ோடர்ான தென் -
முல்யீடுகலை எதிரவரும் 
18ஆம் திகதிககு முன்னர 
தெற்்காள்ளுொறு நீதிச -
தசலவ ஆலணககுழு ்ேரி -
வித்துள்ைது.  இவவருட 
வருடாநே இடொற்்த்தின் 
கீழ், ்காழும்பு நீேவான் நீதி -
ென்்ம் உட்்ட நாடைாவிய 
ரீதியில் உள்ை ்ை முககிய 

நீதிென்் நீேவான்கள், 
ொவட்ட நீதி்திகள் ெற்றும் 
தெைதிக ொவட்ட நீதி்தி -
கள் இடொற்்ம் ்சய்ய்ப்ட் -
டுள்ைோக அறிவிகக்ப்டுகி -
்து.  இது ேவிர, 27 ்யிற்சி 
்்ற்் நீதித்துல் அதிகா -
ரிகள் புதிோக நீேவான்கள், 
ொவட்ட நீதி்திகள் ெற்றும் 
தெைதிக ொவட்ட நீதி்தி -
கைாக நியமிகக்ப்ட்டுள்ை -
ோக நீதிசதசலவ ஆலணக -
குழு ்ேரிவித்துள்ைது.  

 118 நீத்வான்களுக்கு இ்டமாற்ம்  
நிபநதைலையின்றி ஜைாதிபதியுடன்  
சபச தை.சதை.கூடடலமப்பு தையாரில்லை  
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சகல பாடசாபலகளும
இன்று முதல் வைபமககு

சகை ்ாடசாலை -
களும் இன்று முேல் 
வழலெத்ான்று நலட-
்்றும் என கல்வி 
அலெசசு அறிவித்துள்-
ைது.  

இது ்ோடர்ாக கல்-
வியலெசசின் ்சயைாைர த்ராசிரியர 
கபிை ்்தரரா அறிகலக்யான்ல் 

விடுத்துள்ைார. இேற்-
கலெவாக ொணவர-
கலை வழலெ த்ான்று 
் ா ட ச ா ல ை க கு 
அலழகக முடியும்.  

்காவிட் ்ோற்று -
டன் ்ோடரபுலடய 

ஏோவது பிரசசிலனகள் எழு-
ொயின், வைய 
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உக்ரைனின் 'மேற்கத்திய' பக்கம்
ரைஷயயா முதல்மு்ையயா்க தயாககுதல்

ப�ோலந்து நோட்டின் எல்லக்கு 
அருகில இருக்கும் உக்்ரைனின் மிகப்-
ப�ரிய இரைோணுவத் தளம் ஒன்றின் 
மீது ரைஷயோ பநற்று ஞோயிற்றுகிழ்ை 
ஏவுக்ை தோக்குதல ஒன்்றை நடத்தி-
யுளளது. உக்்ரைன் �்டபயடுப்புக்குப் 
பின் ரைஷயோ பைற்்க பநோக்கி நடத்திய 
முதல தோக்குதலோக இது உளளது. த்ல-
நகர் கிபயவில பநற்றும் வோன் தோக்கு-
தல ் ைரைன் ஒலி எழுப்�ப்�ட்டது.   

யபவோரிவ் நகரில, “அ்ைதிகோப்பு 
ைற்றும் �ோதுகோப்புக்கோன ைர்வபதை 
்ையத்தின் மீது ஆக்கிரைமிப்�ோளர்கள 
வோன் தோக்குதல ஒன்்றை நடத்தினர்” 
என்று லவிவ் பிரைோந்திய இரைோணுவ 
நிர்வோகம் பவளியிட்ட அறிவிப்பில 
கூறைப்�ட்டுளளது. இங்கு எட்டு ஏவுக-
்ைகள வீைப்�ட்டதோக ஆரைம்�த் தக-
வலகள கூறுகின்றைன.   

360 ைதுரை கிபலோமீற்றைர் அளவு 
பகோணட இந்தத் தளம் ப�ோலந்து 
எல்லயில இருந்து 25 கிபலோமீற்-
றைருக்கும் கு்றைவோன தூரைத்திபலபய 
உளளது. இது உக்்ரைனில பைற்குப் �க்-
கைோக இருக்கும் மிகப்ப�ரிய ைற்றும் 
�ோரிய இரைோணுவத் தளைோக இருப்-
�பதோடு இங்கு உக்்ரைன் பநட்படோ 
நோடுகளுடன் இ்ைந்து இரைோணுவ 
ஒத்தி்ககளிலும் ஈடு�டுகின்றை்ை 
குறிப்பிடத்தக்கது.   

பைற்கில இருக்கும் ைற்பறைோரு 
நகரின் பையரைோன இவோபனோ பிரைோன்-
கிவ்ஸ் பவளியிட்ட அறிவிப்பில, 
ரைஷய துருப்புகள நகரில இருக்கும் 
விைோன நி்லயம் மீது பதோடர்ந்து தோக்-
குதல நடத்தியதோகவும் உயிரிழப்புகள 
�ற்றி ஆரைம்�த்தில உறுதி பையயப்�ட-

வில்ல என்றும் பதரிவித்துளளோர்.   
த்லநகர் கிபய்வ ்கப்�ற்றை முயன்-
றைோல ரைஷய �்டகள ைரைைப் ப�ோரைோட்-
டத்்த ைந்திக்க பவணடி இருக்கும் 
என்று உக்்ரைன் ஜனோதி�தி பவோபலோ-
டிமிர் பைபலன்ஸ்கி எசைரித்துளளோர். 
ஞோயிறு கோ்லயிலும் வோன் தோக்குதல 
எசைரிக்்க விடுக்கும் ்ைரைன் ஒலியுட-
பனபய கிபயவ் ைக்கள விழித்தோர்கள.   

“அவர்கள குணடுவீச்ை தீவிரைப்-
�டுத்தி, இந்தப் பிரைோந்தியத்தின் வரை-
லோற்்றை அழித்து, எம் அ்னவ்ரையும் 
அழித்தோல, அவர்களோல கிபயவ் நகருக்-
குள நு்ழயலோம். ஆனோல அவர்கள 
தோன் இந்த நிலத்தில வோழவோர்கள” 
என்று பைபலன்ஸ்கி பதரிவித்துளளோர்.   

த்லநகரில இருந்து ைமூக ஊடகத்-
தின் வழி பதோடர்ந்து பதோன்றும் ஜனோ-
தி�தி, ரைஷய தோக்குதல மூன்றைோவது 
வோரைத்்த எட்டியிருக்கும் நி்லயில 
சில சிறு நகரைங்கள பதோடர்ந்தும் வ்ரை-
�டத்தில இருந்து அழிந்துவிட்டதோக 
குறிப்பிட்டுளளோர்.   

ரைஷயோவின் பெல தோக்குதலகளோல 
முற்று்க நகரைங்களில ஆயிரைக்கைக்-
கோன ைக்கள சிக்கித் தவிப்�பதோடு 2.5 
மிலலியனுக்கும் அதிகைோன ைக்கள 
அண்ட நோடுகளுக்கு தப்பிசபைன்றுள-
ளனர்.   

கிபயவுக்கு அருகில பைோதலில 
இருந்து தப்பிக்க முயன்றை ப�ணகள 
ைற்றும் சிறுவர்கள உட்�ட ப�ோதுைக்-
கள ஏழு ப�ர் கடந்த ைனிக்கிழ்ை 
பகோலலப்�ட்டதோக ரைஷயப் �்ட 
மீது உக்்ரைன் குற்றைம்ைோட்டியுள-
ளது. ரைஷய ஜனோதி�தி விளோடிமிர் 
புட்டின் அ்ைதி முயற்சிக்கோன தயோர் 

நி்ல்ய பவளிப்�டுத்தவில்ல 
என்று பிரைோன்ஸ் குறிப்பிட்டுளளது.   

ப�ோதுைக்கள இலக்கு ்வக்கப்-
�டுவதோன குற்றைசைோட்்ட ரைஷயோ 
ைறுப்�பதோடு சுற்றிவ்ளக்கப்�ட்ட 
நகரைங்களில இருந்து ப�ோதுைக்க்ள 
பவளிபயற்றும் முயற்சிகள பதோலவி 
அ்டந்ததற்கு உக்்ரைன் மீது குற்றைம்-
ைோட்டியுளளது. எனினும் இந்தக் குற்றைச-
ைோட்்ட உக்்ரைன் ைற்றும் அதன் பைற்-
கத்திய நட்பு நோடுகள ைறுத்துளளன.   

200 மிலலியன் படோலர் ப�றுை-
தியோன பைலதிக சிறிய ஆயுதங்கள, 
டோங்கி எதிர்ப்பு ைற்றும் விைோன 
எதிர்ப்பு ஆயுதங்க்ள உக்்ரைனுக்கு 
வழங்குவ்த வி்ரைவு�டுத்தி இருப்�-
தோக அபைரிக்கோ குறிப்பிட்டுளளது.   

அபைரிக்கோ �தற்றைத்்த அதிகரிப்-
�தோகக் குறிப்பிட்டிருக்கும் ரைஷய 
பிரைதி பவளியுறைவு அ்ைசைர் பைர்பகய 
ரியோப்பகோவ், உக்்ரைனுக்கு அனுப்-
�ப்�டும் பைற்கத்திய ஆயுதக் கப்-
�லகளின் வரு்க நி்ல்ை்ய 
பைோைை்டயச பையதிருப்�தோகவும், 
அ்வக்ள தோக்குதல இலக்குகளோக 
ரைஷய இரைோணுவம் கருதுவதோகவும் எசை-
ரித்துளளோர்.    அவ்வோறைோன கப்�லகள 
தோக்குப்�டும் நி்லயில இந்தப் ப�ோர் 
பைலும் விரிவ்டயும் நி்ல ஏற்�ட-
லோம் என்று அவதோனிகள குறிப்பிட்-
டுளளனர்.   

ரைஷயோ ைற்றும் உக்்ரைன் இ்டயி-
லோன பநருக்கடிப் ப�சசுவோர்த்்த-
கள பதோடர்ந்து இடம்ப�ற்று வரு-

வதோக ரைஷயோவின் ஆர்.ஐ.ஏ பையதி 
நிறுவனம் குறிப்பிட்டுளளது. இது 
�ற்றி எந்த பைலதிக வி�ரைமும் பவளி-
யிடப்�டவில்ல. ஆனோல உக்்ரைன் 
ைரைை்டயபவோ அலலது எந்த நி�ந்-
த்னக்ளயும் ஏற்கபவோ ைோட்டோது 
என்று உக்்ரைன் பவளியுறைவு அ்ைசைர் 
ட்மிட்பரைோ குபல�ோ பதரிவித்துளளோர்.   

கிபயவின் ைத்தியில இருந்து 25 
கிபலோமீற்றைர் தூரைத்தில ரைஷய த்ரைப்-
�்ட நி்லபகோணடிருப்�பதோடு, 
கோர்கிவ், பைர்னிஹிவ், சுமி ைற்றும் 
முக்கிய கருங்கடல து்றைமுக நகரைோன 
ைரியுப�ோல பதோடர்ந்து முற்று்க-
யில பெல தோக்குதலகளுக்கு இலக்-
கோகி வருவதோக பிரிட்டன் �ோதுகோப்பு 
அ்ைசசு குறிப்பிட்டுளளது.   

ரைஷய தோக்குதலகள கு்றைந்திருப்�-
தோகவும் �ல இடங்களில �்டகள 
முன்பனறைோைல நின்றுவிட்டதோகவும் 
உக்்ரைன் இரைோணுவம் குறிப்பிட்டுள-
ளது. எனினும் அது �ற்றிய வி�ரைங்கள 
பவளியிடப்�டவில்ல.    இதில 
ைரியுப�ோல நகரின் நி்ல பைோைை-
்டந்துளளது. கடந்த 12 நோட்களோக 
முற்று்கயில இருக்கும் அந்த நகரில 
ரைஷயோ பதோடர்ந்து பெல குணடுக்ள 
வீசி வரும் நி்லயில கு்றைந்தது 1,582 
ப�ோதுைக்கள பகோலலப்�ட்டிருப்�-
தோக அந்த நகரை ை்� குறிப்பிட்டுள-
ளது.  நகரில அடிப்�்ட ப�ோருட்கள 
ைட்டுப்�டுத்தப்�ட்ட அளவிபலபய 
கோைப்�டும் நி்லயில ப�ோதுைக்க-
ளி்ட திருட்டு ைற்றும் வன்மு்றைகள 
�திவோவதோக ஐ.நோ ைனிதோபிைோன விவ-
கோரைங்களின் ஒருங்கி்ைப்பு அலுவல-
கம் குறிப்பிட்டுளளது.     

மேற்கு நாடுகளின் ஆயுத கப்பலகளுக்கு எச்சரிக்்க

ஐர�ோப்பிய ர�ோர்:  
ர�ோடி விளக்கம்

த ற் ப � ோ ் த ய 
ப�ோருக்கோன தீர்-
வுக்கு உக்்ரைன் 
ைற்றும் ரைஷயோ-
வுக்கு இ்டபய 
நி ் ல ய ோ ன 
ப � ச சு வ ோ ர் த் ் த 
ைற்றும் அ்ை-
திக்கு அ்ழப்பு 
விடுத்துளள இந்திய பிரைதைர் 
நபரைந்திரை பைோடி, இதில இந்தியோ 
நடுநி்ல வகிப்�து �ற்றியும் விளக் -
கியுளளோர். “ப�ோரிடும் நோடுகளுடன் 
ப�ோருளோதோரைம், �ோதுகோப்பு, கலவி 
ைற்றும் அரைசியலில இந்தியோ ஒரு 
பதோடர்்� பகோணடுளளது. இந்தி-
யோவின் �ல பத்வகள இந்த நோடுக -
ளுடன் பதோடர்பு�ட்டுளளது” என்று 
புது படலலியில �ோரைதிய ஜனதோ 
கட்சி த்ல்ையகத்தில உ்ரையோற்-
றிய பைோடி பதரிவித்தோர்.     

இந்தியோவின் 
வளர்ச்சி �ற்றிய 
்கணிப்பு உறுதி

2 0 2 2 –
2 0 2 3 
நி தி ய ோ ண -
டு க் க ோ ன 
இந்தியோவின்    
ப ை ோ த் த 
உளநோட்டு உற்�த்தி வளர்சசி 7.8 வீதம் 
இருக்கும் என்றை கணிப்்� கிறிசில 
ஆயவு நிறுவனம் மீணடும் உறுதி 
பையதுளளது. பகோவிட்–19 பதோற்றின் 
பலைோன மூன்றைோவது அ்ல முன்கூட்-
டிய முடிவின் கோரைைைோக ஏற்�டக்-
கூடிய எந்த ஒரு ைோத்திைோன நி்ல-
ைோற்றைத்்தயும் உக்்ரைன் ரைஷயோவுக்கு 
இ்டயிலோன தற்ப�ோ்தய பிரைசசி்ன 
இலலோைல பையதுளளது என்று அது 
குறிப்பிட்டுளளது.  ஐபரைோப்�ோவில 
ஏற்�ட்டுளள �தற்றைம் ைர்வபதை வளர்ச-
சி்ய ஸ்தம்பிக்கச பையதுளளபதோடு 
எணபைய ைற்றும் ப�ோருட்களின் 
வி்ல்ய அதிகரிக்கச பையதுளளது. 

சவூதியில் 81 ர�ருககு ��ண தண்டனை
ைவூதி அபரைபியோவில கடந்த ைனிக்கி -

ழ்ை ஒபரை நோளில 81 ப�ருக்கு ைரைை 
தணட்ன நி்றைபவற்றைப்�ட்டுளளது. 
இது கடந்த ஆணடு முழுவதும் நி்றைபவற்-
றைப்�ட்ட ைரைை தணட்ன்ய விடவும் 
அதிகைோகும்.   

இதில �யங்கரைவோதம் உட்�ட �ல 
பகோடூரைைோன குற்றைங்களில குற்றைங்கோைப்-
�ட்டவர்கள இருப்�தோக ைவூதி பையதி 
நிறுவனம் குறிப்பிட்டுளளது. ைரைை தண -
ட்னக்கு உளளோகியவர்களில ஏழு பயை-
னியர்கள ைற்றும் ஒரு சிரிய நோட்டவரும் 
உளளனர்.   �லரும் நியோயைற்றை வழக்கு 
விைோரை்ைக்கு முகம்பகோடுத்தவர்கள 
என்று உரி்ைக் குழுக்கள கூறியப�ோதும் 
ைவூதி அத்ன நிரைோகரித்துளளது.     

க்கயாவிட்: சீனயாவில்  
சயாத்ன அதி்கரிப்பு

சீ ன ோ வி ல 
கடந்த இரைணடு 
ஆ ண டு க -
ளில இலலோத 
அளவில தினைரி 
ப க ோ ப ரை ோ ன ோ 
பதோற்று எண-
ணிக்்க கடந்த 
ை னி க் கி ழ ் ை 
1,524 ஆக அதிக-
ரித்துளளது.   

வடகிழக்கின் 
ைோங்சுன் நகரில 
ப�ோது முடக் -
கம் அமுல�டுத்தப்�ட்டிருப்�பதோடு அந்த நகரில உளள 
ஒன்�து மிலலியன் ைக்களுக்கும் பகோரைோனோ பைோத்ன 
நடத்தப்�டவுளளது.   

சீனோவில ஏறைக்கு்றைய 19 ைோநிலங்களில ஒமிக்பரைோன், 
படலடோ வ்க திரிபுகள ஏற்�ட்டுளளன.   

பகோவிட் பதோற்்றை முழு்ையோக து்டத்பதோழிக்கும் 
பகோள்க்ய பின்�ற்றும் நி்லயில பதோற்்றை கட்டுப்� -
டுத்த கடு்ையோன கட்டுப்�ோடுக்ள விதித்து வருகிறைது.     

க்கயாஙம்கயாவில் ரையில்  
விபத்து: 60 மபர் பலி

பதன் கிழக்கு பகோங்பகோ ஜனநோயக குடியரைசில இடம் -
ப�ற்றை ரையில வி�த்து ஒன்றில கு்றைந்தது 60 ப�ர் பகோல-
லப்�ட்டுளளனர்.   

லுவோலோ�ோ ைோகோைத்தில உளள கிடன்டோ ைற்றும் 
புபயோப்பவ இ்டயிலோன இந்த ரையில கடந்த பவளளிக்-
கிழ்ை தடம்புரைணடுளளது. தணடவோளத்்த விட்டு 
விலகி ைோயவோகச பைன்றை ரையில வி�த்துக்குளளோகியுள -
ளது.    “�த்து ரையில ப�ட்டிகளில ஏழு �ளளம் ஒன்றில 
விழுந்தது” என்று உளளுர் நிர்வோகி ஒருவர் ஊடகங்க-
ளுக்கு பதரிவித்துளளோர். இந்த ைரைக்கு ரையிலில �யணிகள 
ைட்டவிபரைோதைோக பைன்றுளளனர்.     

புதிய க்கயாமரையானயா திரிபு ்கண்டுபிடிப்பு
உலக சுகோதோரை அ்ைப்பு, 

படலடக்பரைோன் என்றை புதிய 
பகோபரைோனோ திரிபு உருவோகி-
யிருப்�்த உறுதிபையதுள-
ளது.  

அது படலடோ, ஒமிக்பரைோன் 
்வரைஸ் திரிபு வ்ககளின் 
கல்வயோக உருபவடுத்துள-
ளது.  

அ்ைப்பின் பகோபரைோனோ 
்வரைஸ் வ்க குறித்த 
ஆயவுப் பிரிவின் �ணிப்�ோ -
ளர் ைரியோ வோன் பகர்பகோவ் 
இத்ன உறுதிபையதோர். 
அந்த வ்க திரிபினோல �ோதிக்கப்�ட்-
டவர்கள ஐபரைோப்�ோவிலும், அபை -

ரிக்கோவிலும் கணடுபிடிக்கப்�ட்டுள-
ளனர்.   இருப்பினும், ்வரைஸ் வ்க 

குறித்து கவ்லப்�டுவதோ 
என்�்த இப்ப�ோது உறுதி 
பையயமுடியோது என்று 
அ்ைப்பு கூறியது.  

தற்ப�ோது சில ைம்�வங்-
கள பிரைோன்ஸ், இத்தோலி, 
பநதர்லோந்து ஆகிய நோடு-
களில கணடுபிடிக்கப்-
�ட்டுளளதோக பரைோயட் -
டர்ஸ் பையதி நிறுவனம் 
குறிப்பிட்டது. அதனுடன் 
பதோடர்பு்டய சுைோர் 30 
ைம்�வங்க்ள அ்டயோ-
ளம் கணடுளளதோக பிரிட் -

டன் சுகோதோரைப் �ோதுகோப்பு நிறுவனம் 
கூறியது.     



தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
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இநயசுனவ யூதர்கள் தகானல 
தெயவதறகாக நதடிகதகாண்டிருநத 
அநத கால கட்டததிநல, இநயசு தன்னு-
னடய சீடர்களாகிய ந்பதுரு, நயாவான், 
யாகநகாபு ஆகிய மூவனரயும கூட்டிக-
தகாண்டு ஒரு மனல உச்சிககு தெபிககச் 
தென்றைார்.

அநத தெ்ப நவனளயிநல நமாநெ, 
எலியா ஆகிநயார் அஙகு பிரென்னமாகி 
இநயசுநவாடு உனரயாடிகதகாண்டிருந-
தனர். சிறிது நேரததிநல அநத காட்சி 
நினறைவுறறைது. அபந்பாது இநயசுவி-
னுனடய சீடர்கள் இநயசுனவ நோககி 
'ஆண்டவநர

ோம இஙநக இருப்பது ேல்லது. 
உமககு ஒன்றும, நமாநெககு ஒன்றும, 
எலியாவிறகு  ஒன்றுமாக மூன்று கூடா-
ரஙகனள அனமப்பதமன தொன்னார்-
கள். அதாவது

இநயசுவினுனடய  உயிருககு அச்சு-
ருததல் இருககக கூடிய ஒரு காலகட்டத-
திநல விண்்ணக மனிதர்கனள இநயசு 
ெநதிககிறைார். இது இநயசுவினுனடய 
சீடர்களுககு ஒரு ேமபிகனகனய தருகி-
றைது. ோம இவர்கநளாடு இருநதால் வர 
இருககககூடிய

துன்்பததிலிருநது இநயசுவும ோமும 
தபபிததுக தகாள்ளலாம என்று. ஆகநவ 
தான் இநயசுனவ அநத இடததிநலநய 
அநத மனலயிநலநய இருகக அவர்கள் 
வலியுறுததுகிறைார்கள். ்பல நவனலக-
ளில் ோமும இநயசுவினுனடய சீடர்-
கனளப ந்பாலததான் இருககிநறைாம. 
அதாவது ேமமுனடய வாழகனகயிநல 
துன்்பஙகள் வருமந்பாது, அவறறிலி-
ருநது ோம மனறைநது விட நவண்டும. 
அவறறிலிருநது ோம விலகிச் தெல்ல 
நவண்டும அல்லது ஒளிநது தகாள்ள 
நவண்டும என்று

விருமபுகிநறைாம. ஆனால் இநயசு சீடர்-
களுனடய அநத எண்்ணததிறகு மதிபபு 
தகாடுககாமல் தான் எநத ்பணிக-
காக வநதிருககிநறைாதமன உ்ணர்நது 
மீண்டும அநத ்பணிககு அவர் தெல்கி-
றைார். துன்்பதனத எதிர்தகாள்வதறகு

தயாராகிறைார். ோமும துன்்பஙக-
னளக கண்டு ஒளிநது தகாள்ளாமல் 
அநத துன்்பஙகளுககு முகம தகாடுதது 
அதன் மூலமாக தவறறினயத நதடிக 
தகாள்ள ேமமுனடய வாழகனகனய 
அர்ததமுள்ளதாககிக தகாள்ள முயறசி 
தெயநவாம.

அருட் தநனத அருண்தரகஸ்...

தவக்கால சிநதனை
துன்பத்தை எதிர்கொள்வொம்

க�ொள�லன் சரக்கு ப�ொக்-
குவரத்திற�ொன �ட்டணத்்தை 
அதி�ரிக்� இலங்� க�ொள�-
லன் வொ�ன உரி்ையொளர�ள 
சங�ம் தீரைொனித்துளளது.  

நொடடில் ஏற�டடுளள 
க்டொலரின் க�றுைதி வீழ்ச்-
சியின் �ொரணைொ�, ச�ல 
க�ொருட�ளின் வி்ல�ளிலும் 
அதி�ரிப்பு ஏற�டடு வருகின் -
றன.   

அதைற�்ைய இன்று 
முதைல் ந்்டமு்றக்கு வரும் 
வ்�யில் க�ொள�லன் சரக்கு 
ப�ொக்குவரத்திற�ொன �ட்ட -
ணம் 60 சதைவீதைைொ� அதி�ரிக்-
�ப்�டடுளளது.  

நொடடில் அடுத்தைடுத்து 
வி்லயுயரும் க�ொருட�ள 
ைறறும் பச்வ�ளினொல் 
ைக்�ள குழப்�த்திலும் விரக்தி-
யிலும் வொழ்ந்து வருகின்ற்ை 
குறிப்பி்டத்தைக்�து.  

தகாள்கலன் ெரககு 
ந்பாககுவரதது  
கட்ட்ணம 60 வீதம
அதிகரிபபு  

 பிலியந்தை்ல – ை்ட�ொன பிரபதைசத்தில் 
உளள வி�ொ்ர ஒன்றில் தைஙகியிருந்தை �ங�ளொ-
பதை்ை பசரந்தை பிக்கு ஒருவர �்டத்தைப்�ட்ட 
சம்�வம் கதைொ்டரபில் க�ொலிஸொர �ரந்தைள-
வில் விசொர்ண�்ள முன்கனடுத்துளளனர.   

ைஹர�ைவில் பநறறு முன்தினம் (12) பிற-
��ல் ஓடப்டொவில் வந்தை குழுவினரொல் இப்-

பிக்கு �்டத்திச் கசல்லப்�ட்டதைொ� க�ொலிஸொர 
கதைரிவித்தைனர.குறித்தை பிக்கு மு்றப்�ொ-
க்டொன்று கதைொ்டரபில் சொடசியைளிக்�ச் கசன்-
றிருந்தை ப�ொபதை, சந்பதை�ந�ர�ள அவரது 
மு�த்்தை மூடிக் �்டத்திச் கசன்றுளளதைொ� கதைரி-
விக்�ப்�டுகிறது.   

பின்னர சந்பதை�ந�ர�ள பிக்கு்வ ஹொலி – 

எல பிரபதைசத்தில் ்�விடடு கசன்றுளளனர.
அஙகிருந்தை முச்சக்�ர வண்டி சொரதி ஒருவர 
க�ொலிஸொருக்கு அறிவித்தை்தை அடுத்து, அந்தை 
ைதைகுரு �ண்டுபிடிக்�ப்�ட்டதைொ� �ொவல்து-
்றயினர கதைரிவித்தைனர.இதுகதைொ்டரபில் 
க�ொலிஸொர பைலதி� விசொர்ண�்ள முன்-
கனடுத்துளளனர.   

மஹரகமவில் ்பஙகளொ்தைஷ் ்்பௌததை மதைகுரு கடததைல்  

 �.க�ொ.தை சொதைொரண தைரப் �ரீட்சயின் (2020) 
கசயன்மு்றப் �ரீட்ச கதைொ்டர�ொன �ொ்டங-
�ளுக்குரிய க�றுப�று�்ள மீளொய்வு கசய்-
வதைற�ொன விண்ணப்�ங�ள இ்ணயவழி 
(Online) ஊ்டொ� ைொத்திரபை சைரபிக்�பவண்-

டும் என்று �ரீட்ச�ள தி்ணக்�ளம் அறி-
வித்துளளது.  2022.03.10 ஆம் தி�தி முதைல் 
2022.03.18 ஆம் தி�தி வ்ர இதைற�ொன விண்-
ணப்�ங�்ள இ்ணயவழி ஊ்டொ� (Online) 
சைரபிக்� முடியும்.  

(பலொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம்)  

து்றமு�த்தில் நஙகூரமி்டப்�ட-
டுளள �ப்�லிலிருந்து இன்்றய 
தினத்திறகுள ச்ையல் எரிவொயு்வ 
விடுவித்துக் க�ொளள முடியொைறப�ொ-
னொல், நொடடில் மீண்டும் �ொரிய ப�ஸ் 
தைடடுப்�ொடு உருவொகும் என லிறபறொ 
ப�ஸ் நிறுவனம் கதைரிவித்துளளது.  

இறுதியொ� �ப்�லிலிருந்து விடு-
விக்�ப்�டடுளள எரிக�ொருள 
கதைொ்� இன்்றக்கு ைடடுபை 
ப�ொதுைொனதைொ� உளளதைொ�வும் அந்தை நிறு -
வனத்தின் சிபரஷ்ட உயர அதி�ொரி ஒருவர 
கதைரிவித்துளளொர.  

நொடடின் அன்றொ்ட ச்ையல் எரிவொ-
யுவின் பதை்வ 1,100 கைறறிக் கதைொன் 
ஆ� உளள நி்லயில், �ப்�லிலிருந்து 
இறுதியொ� 3600 கைடரிக் கதைொன் 
ச்ையல் எரிவொயு விடுவிக்�ப்�டடுள-
ளது. இது மூன்று தினங�ளுக்கு ைொத்தி-
ரபை ப�ொதுைொனது என்றும் அவர கதைரி-
வித்துளளொர.  

அன்றொ்டம் 12.5 கிபலொ எரிவொயு 
சிலிண்்டர 80.000 பதை்வப்�டுவதைொ�-
வும் 5 கிபலொ கிரொம் ச்ையல் எரிவொயு 
சிலிண்்டர 15,000 பதை்வப்�டுவதைொ�-

வும் அத்து்டன் 2.3 கிபலொகிரொம் ர� எரிவொயு 
சிலிண்்டர�ள 16,000 பதை்வப்�டுவதைொ�-
வும் அவர கதைரிவித்துளளொர.(ஸ) 

நங்கூரமிடப்பட்டுள்ள கப்பலிலிருந்து:  

இனறு விடுவிககப்படொவிடடொல்  
மீண்டும் ்கஸ் தைடடுப்பொடு வரலொம்  

இ்ைய வழி ஊடொக மொததிர்ம  
விண்ைப்பம் சமரபபிககலொம் 

உயர்தர த்பறுந்பறு மீளாயவு தெயய  

USS FITZGERALD எனும அதமரிகக கடற்பனட கப்பல் நேறறு (13) திருநகா்ணமனல துனறைமுகதனத 
வநதனடநதது. 160 மீறறைர் நீளமுள்ள இநத ந்பார்க கப்பலில் 300 ்பணியாளர்கள் உள்ளனர். இநத 
கப்பல் மார்ச் (16)இல்  இலஙனகயிலிருநது புறைப்பட உள்ளது.  

ஐககிய மககள் ெகதி ேடவடிகனக

லிறநறைா நகஸ் நிறுவனம ததரிவிபபு   

மின்சொர ச்�க்குள இருக்கும் 
ைொபியொ �ொரணைொ� புதுப்பிக்�த்தைக்� 
வலு சக்தி்ய ஊக்குவிக்� முடியொ-
துளளதைொ� அ்ைச்சர பரொஹித்தை அப�-
குணவரதைன கதைரிவித்தைொர.  

இது கதைொ்டரபில் �ருத்துத் கதைரி -
வித்தை அ்ைச்சர எரிக�ொருள �யன்-
�ொட்்ட கு்றக்� பவண்டும் என்றும் 
ப�ொரினொர.   

க்டொலர அன்று 135 ரூ�ொவொ�  
இருந்தை ப�ொதும் எரிக�ொருள கியூ 
இருந்தைது.ஆனொல் ஏன் பிரச்சி -
்ன�்ள தீரக்� முடியவில்்ல. 
நு்ரச்பசொ்ல அனல் மின் நி்லயம் 
அ்ைக்� முயன்ற ப�ொது எதிரத்தைொர-
�ள. ைஹிந்தை ரொஜ�க் ை அன்று ்தைரி-
யைொ� முடிவு எடுக்�ொவிட்டொல் 12 
ைணி பநரம் மின்கவடடு அமுலொகியி-
ருக்கும்.   

நொட்்ட மூடி ்வத்தைொல் க�ொருளொ -
தைரம் வீழ்ச்சி அ்்டயும். �ல ைொதைம் 
நொடு மூ்டப்�ட்டதைொல் அந்தை நி்ல ஏற-
�ட்டது. 2 வரு்டங�ளொ� வருைொன 
வழி�ள மூ்டப்�ட்டன. கசலவு 
அதி�ரித்தைது. வீடு�ளிலும் அவவொ -

றொன நி்ல வரும். 
இன்றுளள கநருக்�டி 
நி்லயிலும் ைக்�்ள 
வொழ்வக்� அரசு ந்ட -
வடிக்்� எடுத்தைது. 
தைடுப்பூசி க�ொளவனவு 
கசய்ய க்டொலரில் 
கசலுத்தை பநரிட -
்டது. எரிக�ொருள 
க�ொளவனவிறகு 300 
மில்லியன் க்டொலர 
கசலுத்தைப்�டுகிறது. 
எரிக�ொருள கநருக்�டி 
�ல நொடு�ளிலும் ஏற-
�டடுளளது.  

ஏ்னய ஆசிய நொடு�ளு்டன் ஒப்பி -
டு்�யில் கு்றந்தைளவு எரிக�ொருள 
�ட்டணம் இலங்�யிபல அறவி்டப் -
�டுகிறது. எரிக�ொருள �யன்�ொட்்ட 
நொம் கு்றக்� பவண்டும்.ஐபரொப்�ொ-
வில் டீசல் 552 ரூ�ொவொகும். ஒருைொ-
தைத்தில் 150 வீதைத்தினொல் எரிக�ொருள 
வி்ல அதி�ரிக்�ப்�ட்டது. இஙகு 
வி்ல அதி�ரிக்� நொம் ப�ொரவில்்ல.  

நொட்்ட திறப்�தைற�ொ�பவ தைடுப் -

பூசி வழங� முன்னுரி்ை 
வழங�ப்�ட்டது. க�ொவிட 
கதைொறறு தைடிைல்ப�ொன்று 
குணை்்டகிறது. இன்று 
அது கதைொ்டரபில் விைரச-
னம் கி்்டயொது,  வருைொன 
வழி�ள மீளத் திறக்�ப்�ட-
டுளளன. �ஷ்டத்து்டன் 
மீள எழுந்து வருகிபறொம்.  

 எனபவ நொம் �வனைொ� 
இந்தை பிரச்சி்ன�்ள 
்�யொள பவண்டும்.  

கவளிநொடடில் �ணி-
புரிபவொர அனுப்பும் 

ஒவகவொரு க்டொலருக்கும் 38 ரூ�ொ 
வீதைம் ஊக்குவிப்பு க�ொடுப்�னவு 
வழங� அ்ைச்சர்வ முடிவு கசய்-
துளளது. ஏறறுைதியொளர�ளுக்கும் 
இவவொபற ஊக்குவிப்பு வழங� 
முடிவு கசய்யப்�டடுளளது. அந்நி -
யச் கசலொவணி்ய �லப்�டுத்தி-
னொபல பிரச்சி்னக்கு தீரவு ஏற�டும். 
அப்பிள முக்கியைொ எரிக�ொருள முக் -
கியைொ  என முன்னொள அ்ைச்சர 
ஒருவர வினவியிருந்தைொர.  

மின்ார ்பபக்குள் மாபியா; 
எபையும் ச்யய முடியாை நிபை

-  (பலொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம்)  

நிதிய்ைச்சர �சில் ரொஜ�க் ை-
வுக்கு எதிரொ� நம்பிக்்�யில்லொப் 
பிபரர்ண ஒன்்ற க�ொண்டுவருவ-
தைறகு ந்டவடிக்்� பைறக�ொளளப்-
�டடு வருவதைொ�, ஐக்கிய ைக்�ள சக்-
தியின் பதைசிய அ்ைப்�ொளர திஸ்ஸ 
அத்தைநொயக்� கதைரிவித்துளளொர.  

வி்ரவில் நம்பிக்்�யில்லொ 
பிபரர்ண்யக் க�ொண்டு வருவதைறகு ந்டவ-
டிக்்� எடுக்�ப்�டும் என்றும் அது கதைொ்டரபில் 
தைறப�ொது �டசியின் உளள� ைட்டத்தில் ப�ச்சு-
வொரத்்தை ஆரம்பிக்�ப்�டடுளளதைொ�வும் அவர 
கதைரிவித்துளளொர.  

நொடடில் நிலவும் க�ொருளொதைொர கநருக்�டி 

ைறறும் அதை்ன மு�ொ்ைத்துவம் 
கசய்வதைறகு எந்தை விதை ந்டவடிக்்�யும் 
எடுக்�ொ்ை, நொடடின் க�ொருளொதைொர 
நி்ல்ை கதைொ்டரபில் �ொரொளுைன்-
றத்திறகு அறிவிக்�ொ்ை ைறறும் அதைற-
�ொன �தி்ல வழங�ொ்ை உளளிட்ட 
வி்டயங�்ள முன்்வத்பதை நம்பிக்-
்�யில்லொப் பிபரர்ண்ய க�ொண்டு 
வருவதைறகு தீரைொனிக்�ப்�டடுளளதைொ�-
வும் அவர கதைரிவித்துளளொர.  

அதைறகிணங� �ொரொளுைன்ற உறுப்பினர�ள 
குழு ைறறும் �டசியின் மு�ொ்ைத்துவக் குழு 
ஆகிய்வ ப�ச்சுவொரத்்தை ந்டத்தி வி்ரவில் 
அது கதைொ்டர�ொன தீரைொனத்்தை பைறக�ொளளும் 
என்றும் அவர பைலும் கதைரிவித்துளளொர.(ஸ)  

நிதிய்மசசர ்பசில் ரொஜ்பக்ஷவுககு   
எதிரொக நம்பிக்கயில்லொப பி்ரர்ை  
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தமிழர்கள் எங்கு இருந்தாலும், 
அவர்களுக்கு இடர நேரும் ந�தாது 
அவர்களைக் ்கதாப�தாற்றுநவதாம் 

என ்மிழேதாடு மு்லளைச்சர மு.்க.ஸ் -
டதாலின் உறுதியளித்துள்ைதார.  

 ச்சன்ளனயில் ேளடச�ற்்ற நி்கழச -
சிசயதான்றில் ந�சிய அவர, "்மிழர 
என்்றதாநல ேைக்ச்கல்லதாம் ஒரு உணரவு 
வருகி்றது. உள்ளூர ்மிழரதா்க இருந்தா-
லும், சவளியூர ்மிழரதா்க இருந்தாலும் 
்சரி அந் உணரளவ ைதாற்்ற முடியதாது. 
இநதியதாவிநலநய ்மிழேதாடு ைட்டும்-
்தான் உக்ளரனில் ்விக்கும் ைதாணவர-

்களை மீட்்க குழுளவ அளைத்்து. அங்கு 
ச்சன்று 2,000 ்மிழ ைதாணவர்களை 
மீட்டு வநந்தாம். எங்கு இருந்தாலும் ்மி-
ழர்களை ்கதாப�தாற்றும் இயக்்கம் தி.மு.
்க்தான்" என்று ஸ்டதாலின் நைலும் ச்ரி-
வித்்தார.  

    உக்ளரன் மீது ரஷயதா ேடத்தி வரும் 
்தாக்கு்ல் ்கதாரணைதா்க அநேதாட்டில் ்ங்கி-
யிருந் ைதாணவர்கள் உட்�ட ஏரதாைைதான-
வர்கள் ்கடும் இன்னல்்களுக்கு ஆைதாகி-
னர. குறிப�தா்க ைருத்துவம் �டிப�்ற்்கதா்க 

உக்ளரனுக்கு ச்சன்்ற இநதிய ைதாணவர-
்கள் ச்சயவ்றியதாது ்வித்து உ்வி ந்கதாரி 
வீடிநயதாக்்களை சவளியிட்டு வந்னர. 

்கரேதாட்கதா ைற்றும் �ஞ்சதாபள�ச ந்சரந் 
2 ைதாணவர்கள் ரஷயதாவின் ் தாக்கு்ல்்களில் 
ச்கதால்லப�ட்டனர. அங்கு ைருத்துவம் 

உள்ளிட்ட உயர்கல்வி ்கற்�்ற்-
்கதா்க ச்சன்்ற ்மிழேதாடு ைதாணவர-
்களின் ச�ற்ந்றதாரும் ைதாவட்ட 
ஆட்சியர அலுவல்கங்்களில் 
ந்கதாரிக்ள்க ைனுக்்களை வழங்கி-
னர.  

   இநதிய அரசும் 'ஒப�நர்சன் ்கங்்கதா' 
என்்ற ச�யரில் சி்றபபு விைதானங்்கள் 
மூலம் இநதிய ைதாணவர்களை மீட்கும் 
�ணியில் ஈடு�ட்டது. 

இ்னிளடநய, உக்ளரனில் சிக்கி இருக்-
கும் ்மிழேதாடு ைதாணவர்களை ைத்திய 
அரசு மீட்்க நவண்டும் என சவளியு்றவுத்-
துள்ற அளைச்சர செய்சங்்கருக்கு மு்ல-
ளைச்சர மு.்க.ஸ்டதாலின் ்கடி்ம் எழுதி-
னதார. ்மிழேதாடு ைதாணவர்கள் உக்ளரனில் 
சிக்கி இருப�்தாவும் அவர ்னது ்கடி்த்-

தில் குறிபபிட்டு இருந்தார.     
இ்ளன அடுத்து உக்ளர-
னிலிருநது ருநைனியதா, 
ந�தாலநது, ஹங்ந்கரி 
ஆகிய ேதாடு்களுக்கு ்பபிச 
ச்சன்்ற ்மிழ்க ைதாணவர-
்களும் �ல்நவறு குழுக்-
்கைதா்க விைதானங்்களில் 
அளழத்து வரப�ட்டனர. 
நேற்றுமுன்தினம் உக்-
ளரனிலிருநது ச்சன்ளன 
விைதான நிளலயம் வந-
்ளடந  ் ்மிழேதாடு ைதாணவர்களின் 
்களடசி குழுளவ மு்லளைச்சர மு.்க.ஸ்-
டதாலின் நேரில் ச்சன்று வரநவற்்றதார. 
அ்ன் பின்னர ைத்திய சவளியு்றவுத்துள்ற 
அளைச்சர செய்சங்்கருடன் ச்தாளலந�-
சியில் ச்தாடரபு ச்கதாண்ட  மு்லளைச-
்சர மு.்க.ஸ்டதாலின் உக்ளரனில் சிக்கித் 
்வித்் ்மிழேதாடு ைதாணவர்களை �த்தி-
ரைதா்க அளழத்து வந்்ற்கு ேன்றி ச்ரி-
வித்்தார.  

 இதுகுறித்து ட்விட்டரில் �திவிட் -

டுள்ை அ.தி.மு.்க இளண 
ஒ ரு ங் கி ள ண ப � தா ை ர 
எடப�தாடி �ழனி்சதாமி, 
"்மிழ்க ைதாணவச ச்சல்-
வங்்களை மீட்டு ்தாய்கம் 
அளழத்து வந் பிர்ைர 
ேநரநதிர நைதாடி அவர்க-
ளுக்கும், சவளியு்றவுத் 
துள்ற அளைச்சர செய-
்சங்்கருக்கு ேன்றியிளன 
ச்ரிவித்துக் ச்கதாள்கி-
ந்றன்" எனக் குறிபபிட்டு 

இருக்கி்றதார. ்மிழேதாடு ைதாணவர்களை 
மீட்்க தி.மு.்க அரசு ்னியதா்க குழுளவ 
அளைத்து, உ்வி எண்்களை அறிவித்து 
ச்தாடரநது �ல்நவறு உ்வி்களை ச்சய-
்துடன் ைத்திய அரசுக்கு �ல்நவறு 
வள்க்களில் அழுத்்ம் ச்கதாடுத்து 
வந்து. ஆனதால், எடப�தாடி �ழனி்சதாமி 
ைதாநில அரள்ச குறிபபிடதாைல் ைத்திய 
அரள்ச ைட்டும் வதாழத்தி இருந்தார.

 இந் நிளலயில்்தான், ்மிழேதாடு மு் -
லளைச்சர இவவதாறு ந�சி இருக்கி்றதார.  

editor.tkn@lakehouse.lk

ஊடகவியலாளரகள் முன்ாக 
உள்ள தாரமிகப் ப்ாறுப்பு

ன்றைய நவீன அறிவியல் யுகத்தில் முழு 
உலக மும் ஒரு கிராமமாக மாறியுள்ளது. 
உலகின ஒரு மு்லயில் இருப்்வர 

மறபறைாரு மூ்லயில் நடக்கும் நிகழ்வ அதத 
தநரத்தில் அறிந்து பகாள்ளும் வசதி உருவாகியுள் -
ளததாடு, உலகின மறபறைாரு மூ்லயில் இருப்்வர 
இனபனாரு மூ்லயில் இருப்்வருடன ஒதர தநரத் -
தில் பதாடரபுக்ள ஏற்டுத்திக் பகாள்ளவும் கூடிய 
வ்கயில் உலகம் சுருக்கம் அ்டந்துள்ளது. 

  இவவாறு உலகம் ஒரு கிராமமாக மாறுவதறகு 
தகவல் பதாடர்ாடல் சாதனஙகள் ப்ரிதும் வழிவகுத்-
துள்ளன. அந்தளவுக்கு இத்து்றை அ்ரிமித வளரச்சி 
அ்டந்திருக்கினறைது. இவவாறைான ஒரு வளரச்சி்ய 
உலகம் முனபனாரு த்ாதுதம கண்டிருக்கவில்்ல. 
இன்றைய காலகடடத்தில் தகவல் பதாடர்ாடல் து்றை-
யானது எந்தபவாரு விடயத்திலும் தீரமான சக்தியாக 
விளஙகிக் பகாண்டிருக்கினறைது. அதிலும் ஜனநாயக 
நாபடானறில் தகவல் பதாடர்ாடல் து்றை நானகா-
வது தூணாகத் திகழகினறைது. 

அந்த வ்கயில் இந்நாடடிலும் இத்து்றை 
ப்ரிதும் வளரச்சிய்டந்துள்ளது. தகவல் பதாடர -
்ாடல் து்றையின அடிப்்்டயாக விளஙகும் ஊடக 
சுதந்திரம் உறுதிப்்டுத்தப்்டடுள்ளது. இதறகு இந் -
நாடடின பவகுஜன ஊடகஙகதள நல்ல சாடசிய -
மாக விளஙகிக் பகாண்டிருக்கினறைன. பகாவிட 19 
பதாறறின வி்ளவாக நாடு ப்ாருளாதார சவா-
லுக்கு முகம் பகாடுத்துள்ளது. இதன காரணத்தி -
னால் ்லவிதமான ப்ாருளாதார பநருக்கடிக்ள 
நாடு எதிரபகாண்டுள்ளது. இந்த பநருக்கடிகளின 
வி்ளவுக்ளயும் தாக்கஙக்ளயும் மக்கள் மத்தி -
யில் பகாண்டு பசல்வதில் ஊடகஙகள் முக்கிய ்ங -
காறறி வருகினறைன.

 பகாவிட 19 பதாறறினால் நாடடில் ஏற்டடுள்ள 
ப்ாருளாதார பநருக்கடிகள் ்ாதிப்பு மிக்க்வாக 
இருந்த த்ாதிலும், அவற்றை ஊடகவியலாளர -
கள் சுதந்திரமாக பவளிப்்டுத்த இடமளிக்கப்்ட -
டுள்ளது. அ்வ பதாடரபில் ஊடகவியலாளரகள் 
எவவித தடஙகல்களுக்கும் உள்ளாவதில்்ல. தற-
த்ா்தய ஜனாதி்தி த்ல்மயிலான அரசாஙகம் 
நாடடு மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியின்டி, 
ஊடக சுதந்திரம் உறுதிப்்டுத்தப்்டடுள்ளது. 

ஆன த்ாதிலும், 'தனிந்ர தரவு ்ாதுகாப் -
புச் சடடம்' அண்்மயில் ்ாராளுமனறைத்திறகு 
பகாண்டு வரப்்டட சமயம், 'இது ஊடக சுதந்திரத் -
்தக் கடடுப்்டுத்துவதறகான நடவடிக்்க' எனறு 
எதிரக்கடசியினர குறிப்பிடடனர. ஆனால் ஊடக 
சுதந்திரத்்தக் கடடுப்்டுத்த தவண்டிய தத்வ அர-
சாஙகத்திறகு இருப்்தாக பதரியவில்்ல என்து -
தான அரசியல் விமரசகரகளின கருத்தாக உள்ளது. 

அதததநரம் இன்றைய டிஜிடடல் அறிவியல் யுகத் -
தில் ஊடகச் சுதந்திரத்்தக் கடடுப்்டுத்த தவண்டிய 
தத்வ ஜனநாயக நாபடானறுக்கு இருக்குபமன-
வும் எதிர்ாரக்க முடியாது. அதனால் எதிரணியின-
ரின இக்கூற்றை இந்நாடடு ஊடக சமூகமும் ஏறறுக் 
பகாள்வதாக இல்்ல. அற் அரசியல் இலா்ம் 
ததடும் தநாக்கில் எதிரணியினர முன்வத்த க்த -
யாகதவ இத்ன மக்கள் ்ாரக்கினறைனர.

இவவாறைான சூழலில் கடந்த சனிக்கிழ்ம ந்ட-
ப்றறை ஸ்ரீ லஙகா முஸ்லிம் மீடியா த்ாரத்தின 
25 வது வருடாந்த மாநாடடில் பிரதம அதிதியாகக் 
கலந்து பகாண்ட பவகுஜன ஊடக அ்மச்சர டளஸ் 
அழகப்ப்ரும, 'ஊடகவியலாளரகளின த்னா -
வுக்கு நான ஒரு த்ாதும் த்ட விதிக்கப் த்ாவ-
தில்்ல' எனறு குறிப்பிடடுள்ளததாடு, 'இந்நாடடின 
ஊடகத் து்றை்ய தமம்்டுத்துவதறகு முனபனடுக்-
கப்்டும் திடடஙக்ளயும் எடுத்துக் கூறியுள்ளார. 
அ்மச்சரின இந்த அறிவிப்பு எதிரணியினருக்கு 
நல்ல ்திலடியாகும். 

தறத்ா்தய அரசாஙகம் மக்களின நலனக-
ளுக்கு எப்த்ாதும் முனனுரி்ம அளித்து பசயற -
்டடு வருகினறைது. அவவாறைான ஒரு அரசாஙகம் 
எதிரணி குறிப்பிடுவது த்ானறு, ஊடக சுதந்திரத்-
்தக் கடடுப்்டுத்ததவா மடடுப்்டுத்ததவா ஒருத்ா-
தும் விரும்்ாது. அத்ன அ்மச்சரின அறிவிப்-
பும் எடுத்துக் காடடுகினறைது.

ஆனாலும் ஊடகவியலாளரகள் ப்ாறுப்புடனும் 
்க்குவத்துடனும் பசயற்ட தவண்டிய ப்ாறுப்பு 
ஊடகவியலாளரகள் முன்ாக உள்ளது. இப்ப்ா-
றுப்்் உணரந்து பசயற்டுவது மிகவும் அவசி-
யம். இ்தவிடுத்து ்கயில் த்னா இருக்கினறைது 
என்தறகாக, அத்ன ப்ாறுப்்றறை மு்றையில் 
்யன்டுத்தலாகாது. அவவாறு ்ாவிக்கும் த்ாது 
ததாறறைம் ப்றும் வி்ளவுகள் எல்லா மடடஙகளி-
லும் தாக்கஙக்ளயும் ்ாதிப்புக்க்ளயும் ஏற் -
டுத்தி விடலாம். 

ஆகதவ நாடும் மக்களும் நன்ம ப்றும் 
வ்கயில் ஊடகவியலாளரகள் பசயற்ட தவண்டும். 
அதறகு ஏற் பவகுஜன ஊடகஙக்ள அவரகள் 
்யன்டுத்த தவண்டும், அதுதவ நாடடின ஊடக 
சுதந்திரத்்தப் ்லப்்டுத்தி தமம்்டுத்த வழிவகுக்-
கும். 
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

முன்கூட்டிநய சிநதித்துத் ்ன்ளனக் ்கதாத்துக் 
ச்கதாள்ைத் ்வறியவன், துன்�ம் வந்  பி்றகு ்ன் 
பிளழளய எண்ணிக் ்கவளலப�ட நேரிடும்.

முன்னுறக �ாவாது இழுககியான் ்தன்பி்ை
பின்னூறு இரங்கி விடும்.

குறள் தரும் சிநதனை
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ஊடகவியலாளரகளின் பேனாககளுககு   
நான் தடடவிதிககப் போவதிலடல   

தமிழரகள் எங்கிருநதாலும் இடர 
பநரும் போது காப்ோற்றுபவாம்!

உலகத் தமிழர வம்்ாவளி அடைப்பின் ்ரவபத் ைாநாடு; 
'்ாதடனத் தமிழன் விருது' பேற்்ார கலாநிதி வி. ஜனகன் 

ஊட ்க வி ய ல தா ை ர ்க ளின் 
ந�னதாக்்களுக்கு ேதான் ஒரு -
ந�தாதும் ்ளடவிதிக்்கப 

ந�தாவதில்ளல. இந் அளைசசு எனக்கு 
ச�தாறுப�ளிக்்கப�ட்டுள்ைது. அ்ளன 
எவவி் ்டங்்கலுமின்றி சீரதா்க எடுத்துச 
ச்சல்ல நவண்டிய ச�தாறுபபு எனக்கு 
உள்ைது. இநேதாட்டில் ஊட்கவியலதாைர்க-
ளுக்கு ஊட்கச சு்நதிரம் உள்ைது என்று 
ஊட்கத்துள்ற அளைச்சர டலஸ் அழ்கப-
ச�ருை ச்ரிவித்்தார.   

ச்கதாழும்பில் நேற்றுமுன்தினம் ேளட-
ச�ற்்ற ஸ்ரீலங்்கதா முஸ்லிம் மீடியதா 
ந�தாரத்தின் வருடதாந் ைதாேதாட்டில் உளர-
யதாற்றிய ஊட்க அளைச்சர டல்கஸ் அழ -
்கபச�ருை இவவதாறு 
ச்ரிவித்்தார.   

 அளைச்சர அங்கு 
உளரயதாற்றுள்கயில் 
நைலும் ச்ரிவித் -்
்தாவது:   

" இ ல ங் ள ்க யி ல் 
ஊட்கத்துள்றக்ச்கன 
்னியதானச்தாரு அர்ச 
நிறுவனம் இல்ளல. ஊட்கக் ்கல்விளயப 
�யிலுவ்ற்கும், �யிற்சி ச�றுவ்ற்கும் 
அர்ச நிறுவனசைதான்று இந் ேதாட்டில் 
இல்ளல. �தாட்சதாளல்களில் உயர்ரத்-
தில் ஊட்கக் ்கல்விக்ச்கன ்னியதான 
�தாடம் ்கற்பிக்்கப�டுகின்்றது. உலகில் 
உள்ை ்ச்கல ேதாடு்களிலும் ஊட்கத்துக் -
ச்கன ்னியதான �ல்்களலக்்கழ்கங்்கள் 
உள்ைன. ஆனதால் எைது ேதாட்டில் அவ -
வதா்றதானச்தாரு ஊட்க ்கற்ள்க நிளலயம் 

இல்ளல. அ்ளனக் ்கருத்திற் ச்கதாண்டு 
இந் ேதாட்டில் உள்ை ஊட்கம் ்சம்�ந -்
ைதான �ல்்களலக்்கழ்க பீடங்்கள் ைற்றும் 
ஊட்க நிறுவனங்்களின் ்ளலவர்களைக் 
ச்கதாண்ட அளைபச�தான்ள்ற ஏற்�டுத்-
தியுள்நைன். அவர்கள் ்கடந் ைதா்ம் 
கூடி இவவிடயைதா்க ஆரதாயந்தார்கள். 
மி்க விளரவில் ்னியதான அர்ச ஊட்கக் 
்கற்ள்க நிறுவனசைதான்ள்ற நிறுவுவ்ற்கு 
ேடவடிக்ள்க எடுத்துள்நைன்.   

 இலங்ள்கயில் உள்ை �தாட்சதாளல்க-
ளில் ேதான் ஓர சி்றந் ச�ௌத்்னதா்கவும், 
சி்றந் இநதுவதா்கவும், சி்றந் கிரிஸ் -்
வரதா்கவும், சி்றந் முஸ்லிைதா்கவும் வரு-
வ்ற்ந்க ஒவசவதாரு பிரளெயினதும் 

சிந்ளன உள்ைது. ஆனதால் ேதான் ஒரு 
சி்றந் இலங்ள்கயன் என்்ற சிந்ளன 
இல்ளல.   

 உலகில் அரசியல் ்ளலவர்களை-
யும் அர்சதாங்்கத்திளனயும் ஆட்சிக்குக் 
ச்கதாண்டு வருவது அரசியல் ்கட்சி்கள் 
அல்ல ஊட்க நிறுவனங்்கள் ஆகும். ஆ்க-
நவ்தான் இந் ேதாட்டில் ஊட்க சு்நதி -
ரம், ்சட்டம் �ற்றி அண்ளையில் அளைச -
்சர்கைதான அலி ்சபறி, ேதாைல் ரதாெ�க் ஷ 

ஆகிநயதாதா்்களுடன் ந�சசுவதாரத்ள் 
ேடத்திநனன். ஊட்கவியலதாைர்கள் 
சு்நதிரைதா்க ்னது ந�னதாளவப �தாவிப -
�்ற்கு ஊட்கச சு்நதிரம் இருத்்ல் 
நவண்டும். ேதான் ஓரு �த்திரிள்கயதாைனதா -
்கநவ எனது ச்தாழிளல ஆரம்பித்ந்ன். 
ேதான் ஒருந�தாதும் ேதாம் எழுதும் ந�னதாக்-
்களுக்கு ்ளடவிதிக்்கப ந�தாவதில்ளல. 
இந் அளைசசு எனக்கு ச�தாறுப�ளிக் -

்கப�ட்டுள்ைது. அ்ளன எவவி் 
்டங்்களுமின்றி சீரதா்க எடுத்துச 
ச்சல்ல நவண்டிய ச�தாறுபபு 
எனக்கு உள்ைது".   

இவவதாறு அளைச்சர ்னது 
உளரயில் ச்ரிவித்்தார.   

 இநநி்கழவில் ஸ்ரீலங்்கதா 
முஸ்லிம் மீடியதா ந�தாரத்தின் 25 
ஆவது ஆண்டிளன முன்னிட்டு 
'மீடியதா டிரக்ரி் ஒன்றும் சவளி -
யிட்டு ளவக்்கப�ட்டது. இம்ைதா -
ேதாட்டிற்கு இநதிய �தாரதாளுைன்்ற 
உறுபபினரும், இநதிய யூனியன் 
முஸ்லிம் லீக்கின் ்மிழேதாடு 
ைதாநில துளணத் ்ளலவருைதான 
ந்க. ேவதாஸ்்கனி ச்கௌரவ அதிதி -
யதா்க ்கலநது ச்கதாண்டதார.   

 இவவருடத்தின் மீடியதா 
ந�தாரத்தின் ்ளலவியதா்க 
சிநரஷட ஊட்கவியலதாைர 
இலங்ள்க ஒலி�ரபபுக் கூட்டுத்-
்தா�னத்தின் ந்சளவயதாற்றியவ-
ருைதான ஓயவு ச�ற்்ற ஆசிரிளய 
ெனதா�தா புரஹதான் பீ இபதி்கதார 
ச்ரிவதானதார. 

பிஸ்ரின் சைதாஹைட் ச்சய-
லதாைரதா்கவும், ச�தாருைதாைரதா்க சிஹதார 
எம். அனீஸும் ச்ரிவதாகினர. 18 ந�ர 
ச்கதாண்ட நிரவதா்க உறுபபினர ்சள�யும் 
ச்ரிபு ச்சயயப�ட்டது. ந�தாரத்தின் புதிய 
யதாபபின் திருத்்மும் இடம்ச�ற்்றது.  

உல்கத் ்மிழர வம்்சதாவளி 
அளைபபின் எட்டதாவது 
ஆண்டு ்சரவந்்ச ைதாேதாட்டு 

நி்கழவில் 2021 ஆம் ஆண்டுக்்கதான 
்சதா்ளனத் ்மிழன் விருள் ்கலதாநிதி வி. 
ென்கன் ச�ற்றுக் ச்கதாண்டதார. ்மிழ-
ேதாடு அளைச்சர ந்க.ரி.ைஸ்்தான் அவர -
்கள் ள்க்களில் இருநது ென்கன் இந் 
விருள்ப ச�ற்றுக் ச்கதாண்டதார. 

 இலங்ள்க �தாரளுைன்்ற ச்கௌரவ 
உறுபபினர எம்.ஏ. சுைநதிரன் ைற்றும் 
இநதியதாவின் VIT �ல்்களலக்்கழ்கத்தின் 
்ளலவர ்கலதாநிதி ஜி. விஸ்வேதா்ன் ஆகி -
நயதாரின் முன்னிளலயில் இந் ச்கௌரவ 
விருது வழங்்கப�ட்டது. 

  உல்கத் ்மிழர வம்்சதாவளி அளைப-
�தானது ஆண்டு ந்தாறும் உல்கம் முழு-
வதும் �ரநது வதாழும் ்மிழர்களை 
ஒன்றிளணத்து ்சரவந்்ச ைதாேதாடு்களை 
ேடத்தி தி்றளையதான ்மிழர்களை அளட -
யதாைப�டுத்துவதுடன், அவர்களுக்்கதான 
விருது்களையும் வழங்கி வருகின்்றது. 
அந் வள்கயில் 2021 ஆம் ஆண்டுக்-
்கதான ்சரவந்்ச ைதாேதாடு ச்சன்ளனயில் 

்சரவந்்ச வரத்்்க ைண்ட�த்தில் 11/03/ 
2022 இல் ேளடச�ற்்றது. இந் ைதாேதாட்-
டில் உலகின் �ல �தா்கங்்களில் இருநது 
்மிழத் ்ளலவர்களும், ்மிழ வரத்்்கப 

பிரமு்கர்களும் ைற்றும் ்கல்வியதாைர்க-
ளும் �ங்கு�ற்றியிருந்தார்கள். 

  இந் நி்கழவில் இலங்ள்கயில் 
இருநது �தாரதாளுைன்்ற உறுபபினர்கள் 

ைற்றும் ஊடத்துள்ற ்சதாரந் பிர்தானி்க -
ளும் �ங்கு�ற்றியிருந்தார்கள். 

  ்கலதாநிதி வி. ென்கன் அவர்களின் 
ச�யளர ்சதா்ளனத் ்மிழன் விருதுக்கு 
உல்கத் ்மிழர வம்்சதாவளி அளைபபின் 
்ளலவர ச்சல்வக்குைதார �ரிநதுளர ச்சய -
திருந்தார. இந் நி்கழவில் இலங்ள்க 
உட்�ட உலகின் �ல ேதாடு்களில் இருநது 
வநதிருந் ்மிழர்கள் �ல்நவறு துள்ற -
்களில் விருது்களை ச�ற்றுக் ச்கதாண் -
டதார்கள் என்�து இங்கு சி்றப�தான விட -
யைதாகும். இந் நி்கழவில் �ல்நவறு 
்களலநி்கழவு்களும் ஒன்றுகூடல்்களும் 
இடம்ச�ற்்றன. ்கடந் எட்டு ஆண்டு -
்கைதா்க உலகில் �ல்நவறு ேதாடு்களில் 
வதாழும் ்மிழர்களை அளடயதாைப� -
டுத்தி அவர்களின் தி்றளை்களை �ள்ற -
்சதாற்றும் வள்கயில் விருது்களையும் 
ச்கௌரவங்்களையும் உல்கத் ்மிழர வம் -
்சதாவளி அளைபபு வழங்கி வருகின்்றது. 
நைலும் இந்ச ச்சற்�தாடு  இனிவரும் 
ஆண்டு்களிலும் ச்தாடரும் என இந் 
அளைபபின்  ்ளலவர ச்சல்வக்குைதார 
நைற்�டி நி்கழவில் குறிபபிட்டதார.

க்தஹிவ்ள - �ல்கி்ை விபைட நிருபர்)

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் மீடியகா ப�காரத்தின் 
வருடகாநத  மகாநகாட்டில் ஊட்த்துறை 
அறமச்சர் டலஸ் அழ்ப்�ரும  

்தமிை� மு்தல்வர் 
ஸ்டாலின் அளித்த உறுதி 

�காகிஸ்்தான் எல்ளலக்குள் இநதிய 
ஏவு்களண �தாயந்து எவவதாறு? 
ஏவு்களண ஒன்று எப�டி ்வறு-

்லதா்க விண்ணில் ஏவப�ட்டது என்�ன 
ச்தாடர�தான விவரங்்கள் சவளியதாகி 
உள்ைன. இநதியதாவின் சூப�ர ந்சதானிக் 
ஏவு்களண ஒன்று திடீசரன �தாகிஸ்்தான் 
எல்ளலக்குள் வந்்தா்க அநேதாட்டு அரசு 
ச்ரிவித்துள்ைது. இள் இநதிய இரதாணு-
வமும் ஏற்றுக் ச்கதாண்டுள்ைது. 

 இநதியதாவிற்குச ச்சதாந்ைதான சூப�ர 
ந்சதானிக் ஏவு்களண 124 கிநலதா தூரம் 
�தாகிஸ்்தான் எல்ளலக்குள் பு்ன்கிழளை 
ைதாளல ச்சன்்றது. 40 ஆயிரம் அடி உயரத்-
தில் இந் ஏவு்களண �்றநது, �தாகிஸ்்தான் 
எல்ளலக்குள் ச்சன்றுள்ைது. ஆனதால் 
இதில் குண்டு்கள், ஆயு்ங்்கள் இல்ளல 

என்�்தால் ந்ச்ம் ஏற்�டவில்ளல என்று 
�தாகிஸ்்தான் இரதாணுவத்தின் Inter-Services 
Public Relations பிரிவின் இயக்குனர 
�தா�ர இபதிக்்கதார ந�ட்டி அளித்துள்ைதார. 

 இந் ஏவு்களண ஏவப�ட்ட நேரத்-
தில் இருநது 6.46 நிமிடங்்கள் இது �்றந-
துள்ைது என்று அவர குறிபபிட்டுள்ைதார. 
இநதியதா இந் ச்சயலுக்கு வருத்்ம் ச்ரி-
வித்துள்ைது. இந் நிளலயில் �தாகிஸ்-
்தான் எல்ளலக்குள் இநதிய ஏவு்களண 
�தாயந்து எப�டி? ஏவு்களண ஒன்று 
எப�டி ்வறு்லதா்க விண்ணில் ஏவப-
�ட்டது என்�து ச்தாடர�தான வி�ரங்்கள் 
சவளியதாகி உள்ைன. 

 இந் ஏவு்களண பிரம்நைதாஸ் ஏவு்களண 
ஆகும். இது ஆயு்ம் ச�தாருத்்ப�ட்டது 
அல்ல. �யிற்சிக்்கதா்க ்யதார நிளலயில் 

இருந் practice version பிரம்நைதாஸ் 
ஆகும். இநதியதாவின் சிர்சதா ஏவு்களண 
்ைத்தில் இருநது இது ஏவப�டவில்ளல. 
ைதா்றதா்க பிரம்நைதாஸ் ஏவு்களண இர்கசிய 
ச்சயைதி ஏவு்ைம் ஒன்றில் இருநது்தான் 
ஏவப�ட்டு இருக்கி்றது. இந் சரதாக்-
ச்கட்ளட நவண்டுசைன்ந்ற ந்சதா்ளன 
ச்சயயவில்ளல. inspection ச்சயயும் 
ந�தாந் இப�டி ேடநதுள்ைது. 

 "ஏவு்களண ந்சதா்ளன என்்றதால் அள் 
அந்ைதான் நிக்ந்கதா�தார ளையத்தில் 
இருநந் ச்சயதிருபந�தாம். இள்ப �ற்றி 
உயரைட்ட ்கமிட்டி வி்சதாரளண ேடத்-
்ப�ட்டுள்ைது. இநதியதா இச�் �ற்றி  
சரதாக்ச்கட் ஏவப�ட்ட உடன் �தாகிஸ்-
்தானிடம் ச்ரிவித்து விட்டது. ஆனதால் 
ேதாங்்கள் உரிய நேரத்தில் ்்கவல் ச்ரி-

விக்்கவில்ளல என்று �தாகிஸ்்தான் நைெர 
செனரல் �தா�ர கூறுகி்றதார. �தாகிஸ்்தான் 
எங்்களின் ஏவு்களண �தாள்ளய ்கணிக்-
்கவும் ்வறி விட்டது. எங்்கள் ஏவு்களண 
எப�டி ச்சல்கி்றது என்�ள் அவர்கைதால் 
்கணிக்்க முடியவில்ளல. ஏவு்களண்களை 
்கணிக்கும் அல்லது எதிர ்தாக்கு்ல் ேடத்-
தும் ஆற்்றல் அவர்களுக்கு இல்ளல 
என்�ள் இது உணரத்துகி்றது. 124 
கிநலதா மீட்டர தூரத்திற்கு �தாகிஸ்்தான் 
எல்ளலக்குள் பிரம்நைதாஸ் ச்சன்றுள்ைது. 
3.44 நிமிடம் நேரம் இருநதும் �தாகிஸ்-
்தானதால் அழிக்்க முடியவில்ளல. அவர-
்களின் வதான்சவளி �தாது்கதாபபு சி்றப�தா்க 
இல்ளல என்�ள் இது உணரத்துகி்றது" 
என்று இநதிய ்ரபபு ச்சயதி சவளியிட்-
டுள்ைது. 

இநதிய ஏவுகடை ோகிஸதானின் எலடலககுள் ப்ன்்து எவவாறு?
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ஆர்.நடராஜா ..?
பனங்காடு தின்ரன் நிருபர்

18923) விநாயகரின் 
வயிற்றுக்குள் சென்்ற 
அனலாசுரன் என்ன 
செய்ான்?  

உள்்ளே்ய அக்னியய 
உமிழ்ான்,   

18924) விநாயகருக்கு 
என்ன நடந்து?  

 எரிசெல் ்ாஙக முடி-
யாமல் குதிக்கத் துவஙகி-
னார்.   

18925) விநாயகரின் 
துடிபயபை கணட இநதிர-
னும் ்் வர்களும் என்ன 
செய ா்ர்கள்?  

கஙயகயய அவர்மீது சபைாழிந்ார்-
கள்.   

18926) அப்பைாது எரிசெல் ்ணிந-
்்ா?  விநாயகரின் எரிசெல் ்ணிய-
வில்யல.   

18927) ெநதிரன் என்ன செய்ான்?  
 ்ன் குளிர்சசியான நியலயவ 

விநாயகரின் மீது சபைாழிந்ான்.   
18928) விநாயகரின் எரிசெல் 

அடஙகிய்ா?  
அப்பைாதும் விநாயகரின் எரிச -

ெல் அடஙகவில்யல.   
18929) அப்பைாது அஙகு வந் 

ரிஷி என்ன செய்ார்?  

அ று க ம் பு ல் ய ல க் 
கயளேநது அவற்ய்ற 
விநாயகரின் ்யலயில் 
சகாட்டினார்.   

18930) அப்பைாது 
என்ன நடந்து?  

உட்ன விநாயகரின் 
எரிசெல் அடஙகியது.   

18931) அனலாசுரன் 
நியல என்னவாயிற்று?  

அவரது வயிற்றி -
்ல்ய ஜீரணமாகிவிட் -
டான்.   

18932) அகம்மகிழந் 
விநாயகர் என்ன செய்ார்?  

 ‘இனி என்யன அறுகம் -
புல்லால் அர்செயன செயது 
வழிபைடுபைவர்களின் குய்றகள் 
அயனத்தும் நீஙகும்‘ என்று வர -
மளித்்ார்.   

18933) அன்றுமு்ல் என்ன நடந-
்து?  

விநாயகருக்கு அறுகம்புல் அர்ச -
ெயன சி்றபபுபசபைற்்றது,   

18934)  அனலாசுரயன விழுஙகி 
அவயன ஜீரணம் செய்்ால்்ான் 
விநாயகருக்கு என்ன நடந்து?  

சபைருத்் வயிறு உணடா -
யிற்று.

      க்க. ஈஸ்வரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி மன்றத் தமை்வர்

திணணனார் அவ்விருவரும் 
்பைானய் அறியா்வராகி, 
சீக்கிரம் கல்யலயி்ல மாமி -
ெத்ய் யவத்துசகாணடு, திரு-
மஞெனமாட்டும்சபைாருட்டு 
ஆற்றில் நீயர வாயினால்மு -
கநது, பூக்கயளேக்சகாயது 
்யலமயிரி்ல செருகி, ஒரு -
யகயி்ல வில்யலயும் அம்யபை-
யும் மற்்றக்யகயி்ல இய்றசசி 
யவத்் ்்க்கியலக்கல்யலயய-
யும் எடுத்துக்சகாணடு,  

"ஐ்யா! என்னுயிர்த் துயணயாகிய 
சுவாமி மிகுந் பைசியினால் இயளேத்்ா்ரா" 
என்று நியனநது இரஙகிப பைய்பைய்த்து ஏஙகி, ்ன் குஞசுக்கு 
இயர அருநது்ற்குத் ்ாழா்்ாடுகின்்ற பை்றயவ்பைால ம்னாக -
தியும் பின்னிட ஓடிப்பைாயக் கடவுயளே அயடந்ார்.  

அயடநது, அவருயடய திருமுடி்மல் இருந் பூக்கயளேத் 
்ம்முயடய காற்செருபபைால் மாற்றி, ்ம்முயடய வாயில் இருக்-
கின்்ற திருமஞெனநீயரத் ்ம்முயடய மனசில் உள்ளே அன்யபை 
உமிழபைவர்்பைாலத் திருமுடியின் ்மல் உமிழநது, ்ம்முயடய 
்யலயில் இருந் பூக்கயளே எடுத்துத் திருமுடியின் ்மல் 
ொத்தி, ்்க்கியலயி்ல பையடத்் இய்றசசியயத் திருமுன்்ன 
யவத்்ார்.   

"சுவாமீ! சகாழுயமயாகிய இய்றசசிகள் எலாவற்ய்றயும் 
ச்ரிநது, அம்பினா்ல ்காத்து சநருபபி்ல பை்த்்்ாடு காயச-
சிப பைல்லினால் அதுக்கி, நாவினா்ல சுயவபைார்த்துப பையடத்-
்்ன். இவ்விய்றசசி மிக நன்்றாயிருக்கின்்றது. எம்சபைருமா்ன! 
இய் அமுதுசெய்ருளும்" என்று சொல்லி, உணபித்்ார்.  

பின்பு சூரியன் அஸ்மயமாயிற்று, திணணனார் அவ்விர-
வி்ல துஷடமிருகஙகள் சுவாமிக்குத் துன்பைஞசெய்ல் கூடு -
சமன்று அஞசி, அம்பு ச்ாடுக்கபபைட்ட வில்யலக் யகயி்ல 
பிடித்துக்சகாணடும், ம்றநதும் கணணியமயாமல் சுவாமிக்குப 
பைக்கத்தி்ல விழித்துக்சகாணடு நின்்றார்.                (ச்ாடரும்)
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மானுடவியல்

இமையின சூக்ம ைகதி்க-
மையும், அது ஏற்படுத்தக -
கூடிய ப்பௌதி்க நனமம்க-

மையும் உணர்ந்துப்காணட ஒரு்வன 
மி்கக ்க்வனமா்க தனது ்பயிறசிககும் க்கட்-
்பதறகுமுரிய இமையிமன ைஙகீதத்திமன, 
பமல்லிமையுடன தூய இமையா்க ைாஸதி-
ரீய - (்கர்நாட்க, இந்துஸதானி) இமையா்க 
கதர்ந்பதடுப்பது அ்வசியம். 

ஏற்கனக்வ கூ்றப்பட்ட து க்பாை ைாஸதிரீய 
ைஙகீதம் நாதப பிரம்மத்திலிருந்து இயற-
ம்கயா்கத் கதானறிய ஒனறு. ைாஸத்திரங-
்கள் நாத பிரமம் ப்வளிப்பட்ட நி்கழ்விமன 
நடராஜரின க்பரதிர்வுடன கூடிய தாணட-
்வத்திலிருந்து ப்வளிப்பட்ட அதிர்விலிருந்து 
கதானறிய நாதமா்க குறிபபிடுகி்றது. நார-
தரின ்பகதியிமன வீமணயின ஸ்வரத்து-
டன அதி்கரிப்பதா்க கூ்றப்படுகி்றது. புராதன 
்காைத்தில் இமையானது ஸ்வர கயா்கம், 
நாத கயா்கம் ஆகிய இரணடினதும் அடிப-
்பமடயிகைகய உரு்வாக்கப்பட்டது.  இமடக-
்காைத்தில் ைமூ்கம் உயர் கயா்க உணர்விலி-
ருந்து நழுவி இைககியம், ்கமை்கள், இமை 
என்பம்வ தாழ் உணர்ச்சி ப்பாழுதுக்பாக்கா-
்கவும், ்காம எணணங்கமை ப்வளிப்படுத்-
து்வதா்கவும், சுய நைத்திற்கா்க ்பயன்படும் 
ஒன்றா்கவும் மாறியது. 

முற்காைத்தில் க்பார்க்கைத்தில் வீரத்து-
டனும், உறைா்கத்துடனும் ைணமடயிடும் 

க்பார்வீரர்்கமை உரு்வாககும் உறைா்கமூட்-
டும் ்பாட்கர்்கள் இருந்தார்்கள். இப்படியான 
இமையின ்பயன்பாடு்கள் பமது்வா்க இந்திய 
்வரைாறறில் ைமூ்கத்திலிருந்து ்வழகப்கா-
ழிந்து க்பாயின. பிற்காைத்தில் இமை தாழ் 
உணர்ச்சி்கமை உரு்வாககுகி்றது எனறு 
சிை மனனர்்கைால் ஒதுக்கப்பட்டு இமைக-
்கமைஞர்்கள் அ்வர்்களின இமைக்கருவி -
்களுடன ப்வளிகயற்றப்பட்டனர். இனறும் 
இமை ்பயில்்வதும், ்பயிறசிப்பதும் ைமூ்கத்-
தின உயர்ந்த நிமையில் இருப்ப்வர்்களுககு 
உரிய ்கமை இல்மை என்ற எணணம் 
இருககி்றது. மி்கச் சிை இமைப்பள்ளி்ககை 
உணமமயான ைாஸதிரீய ைஙகீத த்திமன 
்கறபிககின ்றன. இந்திய ்கைாச்ைாரத்திலும், 
பமய்யியலிலும் இமையின ம்கத்து்வத்மத 
புரிந்துப்காள்ை ைாஸதிரீய ைஙகீதத்திமன 
மும்றயா்க ்பயில்்வது அ்வசியமாகின்றது. 

நவீன ்காை அறிவியல் ்வைர்ச்சி இமை-
யிமனப ்பறறிய புதிய ்பரிணாமத்மதப 
புரிந்துப்காள்ை உதவியுள்ைது. ்பைவித-
மான ்பரிகைாதமன்கள் இமை எப்படியான 
தாக்கத்மத தா்வரங்களில், விைஙகு்களில், 
பூச்சி்களில், மனிதர்்களில் ஏற்படுத்துகி்றது 
என்ற வி்பரங்கமைத் தந்துள்ைது. இமை-

யினால் தா்வரவியல் உைகில் புற்களின 
்வைர்ச்சி வீதம், ப்பரிய, அதி்க நிம்றயுமடய 
மரக்கறி, ்பழங்கமை தா்வரங்கள் உற்பத்தி 
பைய்கின்றன, தா்வரங்கள் ஆகராககியமா்க 
்வைர்கின்றன க்பான்ற அறிவியல் உைகி-
னால் மும்றயான ்பரிகைாதமன  மூைம் 
அ்வதானிக்கப்பட்டுள்ைன. சிை தா்வர 
இனங்களில் இமையிமன பதாடர்ந்து 
க்கட்கும் தா்வரங்களின மரப்பட்மட, ம்வரம் 
என்பம்வ மி்கத்தடிப்பா்க உறுதியா்க ்வைர்-
கின்றன என்ற முடிவு்கள் ப்ப்றப்பட்டுள்ைன.

(பதாடரும்)

 ்பணடிட் � ராம் ைர்மா ஆச்ைார்யா  
தமிழில்: � ஸகதி சுமனன  
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கண்ணப்ப நாயனார்  

ப்காழும்பு ்கதிகரைன வீதியில் அமமந்துள்ை �்கதிகரைன க்காயிலில் சி்வராத்திரி அனறு பூமஜ ்வழி்பாடு நடத்தப்படு்வமதயும் � ்கதிகரைன ஆைய அ்றபநறி ்பாடைாமை மாண்வ மாணவி்கள் நடத்திய ்கமைநி்கழ்ச்சி்கமையும் ்படங்களில் ்காணைாம்.  

அம்்பாம்ற மா்வட்டித்திகை அழகிய அற-
புதங்கள் நிம்றந்த ்வரைாறறு சி்றபபு 
மிக்க ஆையங்கள் ்பை உள்ைன. 

ஆயினும் அமனத்திறகும் சி்கரம் ம்வத்தால்க்பால் 
அழகிய சிற்பக்கமையுடன ை்கைவித ்பரி்வார மூர்த்-
தி்களுடனும் இரு தை விமானங்களுடனும் விைங-
கும் ஒகர ஒரு சி்வாையம் என்ற ப்பருமம இத்தைத்-
திறக்க உரியது .  

தறக்பாது இவ்வாையம் ்பை ப்வளிநாட்டுத் தன-
்வந்தர்்களின நணப்காமட்கள் மூைமும் ஊர் மக-
்களின ்பங்களிபபின மூைமும் பைப்பனிடப்பட்டு 
தமைந்கரில் உள்ை ஆையத்திறகு இமணயான 
ஒரு சி்வத்தைமா்க ்காட்சி தருகின்றது.  

உை்கப ்பரம் ப்பாருைாம் சி்வப்பருமாமன முழு-
முதற ்கடவுைா்கக ப்காணடு ்வழி்படும் ைமயம் 
மை்வைமயமாகும். ”நமசி்வாய எனனும் பைால்லின 
முழு்வடி்வம் சி்வப்பருமான”. இமத ஞானைம்்பந்தர் 
தனது திரு்வாககில் “நாதன நாமம் நமசி்வாயக்வ”-
எனறு கத்வாரப ்பாடலில் ்பாடியிருப்பது கநாக்கத்தக-
்கது.  

சி்வகன முழுமுதற ்கடவுள். அ்வரது நமசி்வாய மந்-
திரத்திமன ஓதினால் இனனல்்கள் தீரும்.  

திருநாவுக்கரசு நாயனாமர ்கல்லில் ்கட்டி ்கடலில் 
வீசிபயறிந்தக்பாது அ்வர் சி்வமன மனதினில் 
நிறுத்தி “பைாறறுமன க்வதியன கஜாதி்வான்வன”எ-
னும் ்பாடமை ்பாடி மீணடார்   

 உைம்ககய தனது ஒறம்றக்கால் ப்பரிவிரலின 
கீழ் ்கட்டுப்படுத்தி ம்வத்திருககும் ஈைனின அறபுதங-
்கள் ்பை நிம்றந்த ஆையங்களுள் ஒனறு இவ்வாை-
யம்.   

இவ்வாையம் ஈழத்தின கிழககு ்பகுதியில் ்கணணகி  
்வழி்பாடு ஆரம்்பமா்வதறகு முனனகர கதாற்றம் 

ப்பற்றதா்க ைரித்திரவியைாைர்்கள் கூறுகின்றனர்.   
ஆரம்்பத்தில் இஙகு ஐயனார் ஆையம் அமமக -

்கப்பட்டு ்வழி்பாடு்களில் மக்கள் ஈடு்பட்டு ்வந்துள் -
ைனர். இதறகுச் ைான்றா்க இவ ்வாையத்திறகு 
முனனால் உள்ை பநற்காணி்கள் ஐயனார் ப்வளி 
எனவும் அணமித்த குைம் ஐயனார் குைம் எனவும் 
இனறு ்வமர க்பைப்படுகின்றது  

ஏ்றககும்றய நூறு ஆணடு்களுககு முனனர் 
பதனனிந்தியாவிலிருந்து முபப்பரும் சித்தர்்கள் 
இைஙம்க மணணிறகு ்வரும்க தந்திருந்தனர். 
இ்வர்்களில் ஒரு்வகர கிழககு ்காமரதீவில் ைமாதிய-
மடந்த சித்தாமனககுட்டி சு்வாமி்கள் (சித்தர்) ஆ்வார்.  

இ்வர் தனது ்வழி்பாட்டின நிமிர்த்தம் ்பனங்காட்டிற-
கும் ்வரும்க தந்திருந்தார்.  

இந்த சித்தாமனககுட்டி சு்வாமி்கள் இந்த ஐயனார் 
ஆையத்தில் ்பை மாதங்கள் தஙகி ஊர் மக்களுடன 
உண்வருந்தி இனபுறறு நனமம தீமம்களில் ்பஙகு 
ப்காணடிருந்தார்.  

ஊர் ப்பரிய்வர்்கள் பிற்ப்கல் க்வமை்களில் சித்தரு-
டன ஆையத்தின ப்வளி வீதியில் தஙகி அை்வைா்வது 
்வழக்கமா்கவும் இருந்து ்வந்தது.  

சித்தர் ஒரு நாள் இந்த ஐயனார் ஆையத்திறகு 

அருகில் உள்ை ஓர் இடத்திமன தனது ்கால் ப்பருவிர-
லினால் க்காடிட்டு அமடயாைப்படுத்தி இந்த இடத்தில் 
ஒரு சி்வாையம் அமமயும். இது ்காைத்தின க்பாககில் 
பதனம்கயிைாயமா்கத் தி்கழும் எனறு அனறுமரத்-
தார்.  

அத்துடன இவவிடத்தில் சி்வாையம் அமமககுமா-
றும் இதனால் நல்ை அறிவுள்ை அழ்கான பைல்்வம் 
மிக்க ைந்ததி உரு்வாகும் எனவும் அருளுமரத்தார்,  

இ்வரது சித்த ்வாககுப்படி ஊர்மக்கள் ஒனறி-
மணந்து முடிப்வடுத்து பதன இந்தியாவிலிருந்து 
சிற்பாச்ைாரி்கமை ்வர்வமழத்து சி்வாையம் அமமப்ப-
தறகு ஏற்ற இடத்மதயும் நிமையத்திமனயும் ்வடிவி-
மனயும் திட்டமிட்டனர். இனறு மூைமூர்த்தி அமமந்-
திருககும் இடம் சித்தர் க்காடிட்டுக ்காட்டிய இடகம 

ஆகும் என  இவ ஆைய ்வரைாறறு நூல்்கள் பதரி-
விககின்றன.  

 இக கிராமத்தில் பி்றககின்ற குழந்மத்கள் ்கறுப-
்பான்வர்்கைா்கவும் அழகிழந்த்வர்்கைா்கவும் ்வறுமம-
யில் ்வாடியதா்கவும் ்வரைாறறுடன முதிய்வர்்களும் 
இனறும் ்கமத பைால்்வமத க்கட்்கமுடிகின்றது  

இதன பினனர் சித்தாமனக குட்டி சித்தர் ்காைத்-
தில், சி்வன ஆையத்மத அம்மன ஆையம் என 
்வழி்படைாயினர். ்பை ஆணடு்கள் ்கழிந்த பினனர் 
கிழககின மரபுப்படி ஆறு குடி்கைா்க ஒனறு கைர்ந்து 
்வணணககுமார் ைம்ப என்ற ஒரு நிரு்வா்கக ்கட்ட-
மமபபிமன ஏற்படுத்தி ஆையத்திமன ்பதிவு பைய்து 
புதிய ஆையம் அமமககும் ்பனியில் ஈடு்பட்டனர். 
இவ ஆைய ்கட்டுமானப ்பணிககு, ஊர்மக்கைதும் 
பிரகதை அமமபபுக்கைதும் நனப்காமடயாைர்்கை-
தும் அரைாங்கத்தினதும் உதவியும் கிமடக்கப ப்பற-
றிருந்தமம சி்றப்பாகும்.  

"்பாரூரும் ்பனங்காட்டூர்ப 
்ப்வைத்தின ்படியாமனச்  

சீரூரும் திரு்வாருச் சி்வன 
க்பர் பைனனியில் ம்வத்த  

ஆரூரன அடித்பதாணடன 
அடியனபைால் அடிநாய்பைால்  

ஊருரன உமர பைய்்வார் 
உயர் ்வானத்து உயர்்வாகர.”  

என சுந்தரர் கத்வாரம் 
்பாடலில் இவ ஆையத்தின 
சி்றபபிமன ்பாடியுள்ைமம -
யும் குறிபபிடத்தக்கது.  

இவ ஆையத்தின முதைா-
்வது ம்கா கும்்பாபிகே்கம் 
1963ஆம் ஆணடு ஆ்வணித் 
திங்களில் இடம் ப்பற்றது. ்பன -
னிரணடு ஆணடு்களுககு ஒரு 
மும்ற ம்கா கும்்பாபிகே்கம் 
இடம் ப்ப்ற க்வணடுபமன்ப -

தறகு அமமய ்பை இடர்்பாடு்களுககு மத்தியில் 
1981இல் ்பாைஸதானம் பைய்யப்பட்டது.  

நாட்டின க்பார் சூழலுககு மத்தியிலும் 1988ஆம் 
ஆணடு வி்ப்வ ்வருடம் ஆ்வணித்திங்கள் 29ம் 
நாள் (14.09.1988) ந்வாலியூர் பிரம� ைாமி 
விஸ்வநாதக குருக்கைால் ம்காகும்்பாபிகே்கம் 
நடத்தப்பட்டது.  ஒரு ஊரின ப்பருமமயிமனயும் 
்கல்வி, பைல்்வம்,வீரம் க்பான்ற்வறம்ற எடுத்துக-
்காட்டு்வது ஆையம் என்பமத இத்தைம் நிருபித்து 
தமைநிமிர்ந்து ்காட்சி தருகின்றது.  

ஆைய திருக ப்காடிகயற்றம் ்கடந்த (09)புதன-
கிழமம ஆைய பிரதம குருவும் மக்காறை்வ குரு-
வுமான ஈைான சி்வாச்ைாரியார் சி்வ� புணணிய 
கிருஷணகுமார சி்வாச்ைாரியார் அ்வர்்கைால் நடத் -
தப்பட்டது.  

ஆையத்தில் ப்காடிகயற்றத்திமனத் பதாடர்ந்து 
்பத்துநாட்்கள் சி்றப்பா்க திருவிழாக்கள் இடம் 
ப்பறும். இதில் திரிபுரத்கனத் திருவிழா(11), பதப -
்பத்திருவிழா(12), ்பாசு்பதாஸதிரத் திருவிழா(14) 
, மாம்்பழத்திருவிழா(15) ,திருக்வட்மடத் 
திருவிழா(16) ,ைங்காபிகே்கம்(17), இடம் 
ப்பறறு எதிர்்வரும் 18ம் தி்கதி தீர்த்கதாறை்வமும் 
நமடப்பறும். அதமனத், பதாடர்ந்து பூங்கா்வனத் -
திருவிழா(19)வுடன இவ்வாணடின உட்ை்வங்கள் 
நிம்ற்வமடயவுள்ைது குறிபபிடத்தக்கது.  

அம்்பாம்ற, அக்கமரப்பறறு   

பனங்காடு மகாதுமம உடனுமை  
ஸ்ரீ பகாசுபதேசுவரர் ஆலயப் பபருவிழகா  

2013 ஆம் ஆணடு மதமாதம் அடிக்கல் நாட்டுவிழாவுடன ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
ப்காழும்பு-13 � � இராதாகிருேணர் ஆையத்தின திருப்பணி்கள் முடி்வ-
மடந்தநிமையில் ்காணப்படு்வமத ்படத்தில் ்காணைாம்.இவ்வருடம் ஆ்வணி 
16இல் இவ ஆைய கும்்பாபிகே்கம் நமடப்பறு திரு்வருள் கூடியுள்ைது.

(்படம்:  ்வடப்காழும்பு தின்கரன நிரு்பர்)

ப்காழும்பு -10 ்பஞ்சி்கா்வத்மத � கதவி ்கருமாரியம்மன ஆைய ்வருடாந்த உறை்வத்தில் கதர் ்பகதர்்கள் ப்வள்ைத்தில் அமைந்தாடி ்வரு்வமதயும் ஏமனய 
்காட்சி்கமையும் ்படங்களில் ்காணைாம்.                              (்படம்: ்வட ப்காழும்பு தின்கரன நிரு்பர்)



இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்  

மனிதன், யானன சமரினால் இவ்-
வருடம் இதுவனர 72 மனிதர்்களும் 
28 5 யானன்களும் பலியாகியுள்ள-
தா்க வன பரிபாலன தினைக்க்ள 
த்கவல் குறிப்புக்கள ததரிவிககின்-
றன.   

இரத்தினபுரி மாவடடத்தின் 
உடவ்ளனவ சங்கபால சிங்கராஜ 
உடபட இரத்தினபுரி மாவடடத்-
தில் உள்ள 

்காடு்கன்ள அண்டிய சரைால-
யங்களின் ்காரியாலயங்கள வனப -

ரிபாலனத் தினைக்க்ள ்காரியாலய 
த்கவல் குறிப்புக்களில் இத்த்கவல்-
்கள  ததரிவிக்கப்படடுள்ளன.   

இத்த்கவல்்களின் பிர்காரம் ்காடு -
்களுககு அண்டிய பிரததசங்களில் 
கிராமங்களில் வாழும் அப்பாவி 
மக்கள யானன்களின் தாககுதலுக-
குள்ளாகி மரைத்திற்கு உள்ளாவ-
தா்கவும் மனிதர்்களின் துப்பாக-
கிச்சூடு நிலப்தபாறி்கள, ்கடடு 
துவககு ஆகியவற்றில் சிககி 
இதுவனர 285 யானன்கள த்கால்-
லப்படடுள்ளதா்கவும் இத் த்கவல்-
்கள ததரிவிககின்றன.   
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புதுப்பிக்கத்தக்க...
வழஙகுவது குறித்து ்கவனம் 

தசலுத்தப்படும் எனவும் அனமச்சர் 
ததரிவித்தார்.  

புதுப்பிக்கத்தக்க எரி சகதி திடடங -
்கன்ள தமற்த்காள்ள ஆர்வமுள்ள 
முதலீடடா்ளர்்களில் தகுதியான-
வர்்கன்ள ததரிவு தசயயவும், திட-
டஙன்ள முன்தனடுப்பதிலுள்ள  
சடடச் சிக்கல்்கன்ள நீககுதல்,  
வினனத்திறனான ஆற்றல் வனல -
யனமப்பு இனைப்பு வசதி்கன்ள 
தமம்படுத்துதல் தபான்ற விடயங -
்கள குறித்து அனமச்சரனவ உபகுழு 
்கவனம் தசலுத்தி வருவதா்க உபகுழு 
தனலவர் அனமச்சர் தமலும் ததரி -

வித்தார்.  
மின்சார தெருக்கடி நினலயில் 

புதுப்பிக்கத்தக்க வலு சகதி 
மூலமான உற்பத்தி்கன்ள வினரவுப -
டுத்த அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. 
இதற்்கா்க அனமச்சர் தஜான்்ஸடன் 
தபர்ைான்தடாவின் தனலனமயில் 
5 அனமச்சர்்கள அடஙகிய அனமச்-
சரனவ உப குழுதவான்றும் நியமிக-
்கப்படடுள்ளது.  

2030 ஆம் ஆண்டுககுள ொடடின் 
70% மின்சாரத்னத புதுப்பிக்கத்தக்க 
எரிசகதி மூலங்களிலிருந்து உற்பத்தி 
தசயய தவண்டும் என்ற அரசின் 
த்காளன்க, தொக்கங்கன்ள அனடவ -

தற்கும் , புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசகதி 
திடடங்கன்ளத் துரிதப்படுத்துவ-
தற்்கா்கவும், 5 அனமச்சர்்கன்ளக 
த்காண்ட அனமச்சரனவ உப குழு 
அண்னமயில் ெனடதபற்ற அனமச் -
சரனவ கூடடத்தில் முடிவு தசயயப்-
படடது.

தற்தபாழுது அனடயா்ளங ்காைப் -
படடுள்ள புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசகதி 
திடடங்கன்ள தசயற்படுத்துவதற்கு 
ஆர்வமுள்ள முதலீடடா்ளர்்களில் 
தகுதியானவர்்கன்ள ததரிவு தசயதல், 
உயர்ந்த பயனுள்ள திடடங்கன்ள 
அனடயா்ளங ்காணுதல், திடடங-
்கன்ள தசயற்படுத்துவதற்்கா்க 

அமுலிலுள்ள சடடங்கள மற்றும் 
தனட்கன்ள அனடயா்ளங ்கண்டு 
நீககுதல், புதுப்பிக்கத்தக்க வலு -
சகதி மூலங்களினூடா்க உற்பத்தி 
தசயயப்படும் மின்சாரத்னத ததசிய 
்கடடனமப்புடன் இனைப்பதற் -
்கான வசதி்கன்ள தமம்படுத்துதல் 
என்பன குறித்து உப குழு ்கவனம் 
தசலுத்துவதா்க அனமச்சர் குறிப் -
பிடடார்.  

இந்த உபகுழுவின் ெடவடிகன்க -
்கள மற்றும் அவற்றின் முன்தனற்றம் 
பற்றிய அறிகன்க இரண்டு மாதங்க -
ளுககு ஒருமுனற அனமச்சரனவககு 
சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. (பா) 

விமை அதி்கரித்தாலும் ஒரு...
55 ரூபாவினால் மடடுதம அதி்க-

ரிக்கப்படடுள்ளதா்க அவர் ததரிவித்-
துள்ளார். அண்னமக்காலமா்க அதி -
்கரித்துள்ள எரிதபாருள வினல்கள, 
தபற்தறால் மற்றும் சுப்பர் டீசலுககு 
ஏற்படட ெஷடத்னத மடடுதம ஈடு-
தசயயும். டீசலுககு ஏற்படடுள்ள 
ெஷடத்னத ஈடு தசயய லீற்றருககு 
120 ரூபாவால் வினலனய அதி்க-
ரிக்க தவண்டும் எனவும் விதஜசிங்க 
குறிப்பிடடுள்ளார்.  

40,000 தமடரிக ததான் டீசனல 
இறககுமதி தசயவதற்கு முன்னர் 32 
மில்லியன் தடாலர்்கள தசலவிடப் -
படடன. எனினும் உல்க எரிதபா-
ருள வினலதயற்றம் ்காரைமா்க 51 
மில்லியன் தடாலர்்க்ளா்க அது அதி-
்கரித்துள்ளது. தபற்தறாலியக கூட-
டுத்தாபனம் ததாடர்ந்தும் பனழய 

வினலகத்க எரிதபாருன்ள விற்பனன 
தசயதிருந்தால், இந்த மாதம் 26 பில் -
லியன் ரூபா  ெஷடம் ஏற்படடிருக-
கும் என விதஜசிங்க ததரிவித்தார்.  

்கடந்த இரு தினங்களுககு முன்னர், 
ஒரு லீடடர் தபடதராலின் வினல 77 
ரூபாவினாலும், ஒரு லீடடர் டீசலின் 
வினல 55 ரூபாவினாலும் அதி்கரிக-
்கப்படடது. சுப்பர் டீசலின் வினல 
95 ரூபாவினால் அதி்கரிக்கப்படடுள-
்ளதுடன் புதிய வினல 254 ரூபாவா-
கும். ஒகதடன் 92 ர்க தபடதரால் 
லீடடர் ஒன்றுககு 77 ரூபா அதி்கரிக-
்கப்படடுள்ளதுடன், அதன் புதிய 
வினல 254 ரூபாவாகும்.   ஒகதடன் 
95 ர்க தபடதரால் லீடடர் ஒன்றுககு 
76 ரூபா அதி்கரிக்கப்படடுள்ளது-
டன், அதன் புதிய வினல 283 ரூபா-
வாகும். (பா) 

ச்கை பாடசாமை்களும்...
்கல்விப் பணிப்பா்ளரின் தீர்மானத்-

தின்படி அடுத்த ்கடட ெடவடிகன்க 
தமற்த்காள்ளலாம் என ்கல்வி 
அனமச்சின் தசயலா்ளர் ததரிவித் -
துள்ளார்.  

2022 ஆம் ஆண்டிற்்கான 2ஆம் 
தவனை பாடசானல ்கல்வி ெடவ -
டிகன்க்கள ்கடந்த (07) ஆம் தி்கதி 
ஆரம்பமாகியது.  

2021 ்கல்வி தபாது தராதர உயர்-
தர பரீடனச்கள நினறவனடந்த-
னதயடுத்து, பாடசானல ்கல்வி 
ெடவடிகன்க்கன்ள தெற்று முதல் 
ஆரம்பிப்பதற்கு ெடவடிகன்க எடுக -
்கப்படடுள்ளது.புதிய பாடசானல 
வாரம் ஆம்பமாகியுள்ள நினலயில், 
பின்பற்றப்பட தவண்டிய ெனடமு-
னற்கள ததாடர்பில் ்கல்வியனமச்-
சின் தசயலா்ளரின் ன்கதயாப்பத் -
துடன் கூடிய புதிய சுற்றுநிருபம் 
அண்னமயில் தவளியிடப்படடது. 
20 மாைவர்்கன்ளக த்காண்ட வகுப் -

பு்களில் அனனத்து மாைவர்்களும் 
அனனத்து ொட்களிலும் பாடசா -
னலககு அனழக்கப்பட தவண்-
டுதமன அறிவிக்கப்படடது.20 
ததாடக்கம் 40 வனரயான மாை -
வர்்கன்ளக த்காண்ட வகுப்பு்களில், 
மாைவர்்கள இரு குழுக்க்ளா்க 
பிரிக்கப்படடு ஒருவாரம் விடடு 
ஒருவாரம் என்ற அடிப்பனடயில் 
்கல்வி ெடவடிகன்க்கள முன்தன -
டுக்கப்பட தவண்டுதமனவும் 40-
ககும் தமற்படட மாைவர்்கன்ளக 
த்காண்ட வகுப்பு்களில் மாைவர்-
்கன்ள சமமான எண்ணிகன்கயில் 03 
குழுக்க்ளா்க பிரித்து ்கல்வி ெடவடிக-
ன்க்கள முன்தனடுக்கப்பட தவண்டு-
தமனவும் சுற்றுநிருபத்தில் குறிப்பி-
டப்படடிருந்தது. 

இந்த நினலயிதல இன்று முதல் 
வழனம தபான்று பாடசானல்கள 
ெனடதபறும் என அறிவிக்கப் -
படடது.

இருநாட்டு ஒததுமழப்மப...
அவனர வரதவற்பதற்்கா்க ஆவலு-

டன் ்காத்திருப்பதா்க இந்திய உயர்்ஸ-
தானி்கராலயம் டுவிடடர் தசயதியில் 
பதிலளித்துள்ளது.  

இலஙன்கக்கான அத்தியாவசிய 
உைவுப் தபாருட்கள மற்றும் மருந் -
துப் தபாருட்கன்ள த்காளவனவு 
தசயவதற்்கா்க இந்தியாவிடமிருந்து 
ஒரு பில்லியன் அதமரிக்க தடாலர் 
்கடனுதவி தபறுவதற்்கான ஒப்பந் -
தத்தில் ன்கச்சாத்திடுவதற்்கா்க நிதி 

அனமச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ அடுத்த 
வாரம் இந்தியா தசல்லவுள்ளதா்க 
ததரிவிக்கப்படுகின்றது.  

்கடந்த வாரம் நிதியனமச்-
சர் மற்றும் இந்திய தவளிவிவ-
்கார அனமச்சருககு இனடயில் 
ததானலதபசி உனரயாடல் ஒன்றும் 
இடம்தபற்றது. 

இதன் தபாதத விஜயம் ததாடர் -
பான ஆரம்ப உடன்பாடு்கள எடடப் -
படடன.

மக்களின் மீது...
 ப்ஸ ்கடடை அதி்கரிப்பு ததாடர்-

பில் ப்ஸ சங்கங்களுடன் இடம் -
தபற்ற ்கலந்துனரயாடலின்தபாது, 
ப்ஸ உரினமயா்ளர்்கள ப்ஸ ்கடடை 
அதி்கரிப்னபதயா அல்லது எரிதபா-
ருள சலுன்கனயதயா த்காரினார்்கள. 
ஆனால், எரிதபாருள மானியம் 
வழஙகுவது ெனடமுனற சாத்தியமற் -
றது எனவும் இ.தபா.ச ஊடா்க எரி -
தபாருள வழஙகுவனத ததாடர்ந்தும் 
முன்தனடுப்தபாம் எனவும் அனமச்-
சர் ததரிவித்தார். 

உல்க சந்னதயில் எரிதபாருள 
வினல பாரிய்ளவில் அதி்கரித்துள-
்ளததாடு ப்ஸ உதிரிப்பா்கங்களின் 
வினல்களும் அதி்கரித்துள்ளன. 
தபாதுமக்களுககு ்கடடுப்படியா்கக-
கூடிய வன்கயில் ப்ஸ ்கடடைத்னத 
அதி்கரிக்க ப்ஸ சங்கங்கள இைஙகி-
யுள்ளதா்கவும் அனமச்சர் ததரிவித் -
தார். இது ததாடர்பில் ப்ஸ சங்கங -
்களுககு ென்றி ததரிவிப்பதா்கவும் 
அனமச்சர் ததரிவித்தார்.  

ப்ஸ்கடடைங்கன்ள 50 வீதத்தி-

னால் அதி்கரிககுமாறு தனியார் ப்ஸ 
உரினமயா்ளர்்கள சங்கங்கள முன்-
னதா்க த்காரியிருந்தன. தெற்னறய 
சந்திப்பில் குனறந்தபடச ப்ஸ ்கடட-
ைத்னத 30 ரூபாவினாலும் ஏனனய 
்கடடைங்கன்ள 25 ததாடக்கம் 30 
வீதத்தினாலும் அதி்கரிககுமாறு ப்ஸ 
உரினமயா்ளர்்கள த்காரிகன்க விடுத்-
துள்ளனர்.   

 லீற்றர் தபடதராலின் வினல 77 
ரூபாவினாலும், ஒரு லீற்ற ர் டீசலின் 
வினல 55 ரூபாவினாலும் அதி்கரிக-
்கப்படடுள்ளது ததரிந்ததத. சுப்பர் 
டீசலின் வினல 95 ரூபாவினால் 
அதி்கரிக்கப்படடுள்ளதுடன் புதிய 
வினல 254 ரூபாவாகும். 

ஒகதடன் 92 ர்க தபடதரால் 
லீற்றர் ஒன்றுககு 77 ரூபா அதி்கரிக-
்கப்படடுள்ளதுடன், அதன் புதிய 
வினல 254 ரூபாவாகும்.ஒகதடன் 
95 ர்க தபடதரால் லீற்றர் ஒன்றுககு 
76 ரூபா அதி்கரிக்கப்படடுள்ளது-
டன், அதன் புதிய வினல 283 ரூபா 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  (பா) 

மக்களின் பிரச்சிமை்களின்...
அதி்க்ளவு அங்கத்தவர்்க்ளா்க உள -

்ளனர். எமது பலம் தபண்்களதான். 
அதனால்தான் எல்லா விடயங்க-
ளிலும் ொம் தபண்்களுககு முன் -
னுரினம வழஙகிவருகின்தறாம். 
சனப்களில் உயர் பதவி்கன்ளயும் 
வழஙகியுளத்ளாம் . ்காஙகிரசுககு 
தசாதனன வந்த ்கால ்கடடங்க -
ளில் எல்லாம் நீங்கள எமககு பக்க 
பலமா்க இருந்துளளீர்்கள. இனியும் 
இருப்பீர்்கள. ொமும் உங்கன்ள 
ன்கவிடமாடதடாம்.   

 இன்று ததாடடக ்கம்பனி்களின் 
அடாவடி அதி்கரித்துள்ளது. எமது 

தனலவர் ஜீவன் ததாண்டமான் 
தனலனமயில் இதற்கு வினரவில் 
தீர்வு ்காைப்படும். ொடடில் தபாரு-
்ளாதார தெருக்கடி ஏற்படடுள்ளது, 
வினலவாசி உயர்ந்துள்ளது. இனவ 
பற்றி ்காஙகிர்ஸ ்கனதப்பதில்னல 
என சிலர் விமர்சிககின்றனர். ொம் 
அரச பங்காளி்க்ளா்க இருந்தாலும், 
மக்களுககு பிரச்சினன என்றால் 
தமௌனம் ்காக்கமாடதடாம். ஐயா 
ததாண்டமான் ்காலம் முதல் தற்-
தபானதய தனலவர் ஜீவன் ததாண்ட-
மான் ்காலம்வனர, மக்கள பக்கதம 
்காஙகிர்ஸ நின்றுள்ளது." - என்றார்.  

பபாலிஸ் திமைக்களததின்...
என இந்த தபாலி த்கவல் தயாரிக-

்கப்படடுள்ளதா்க தபாலி்ஸ ஊட்க 
தபச்சா்ளர் அலுவல்கம் ததரிவித் -
துள்ளது. 

ஊட்கங்களுகத்கா அல்லது தபாது -
மக்களுகத்கா அவ்வாறான தசயதி 
எதுவும் வழங்கப்படவில்னல 
எனவும், தபாலிஸார் ஒரு விடயம் 
ததாடர்பில் தபாதுமக்களுககு அறி -
விக்க விரும்பினால், ஊட்கப் பிரி-

விலிருந்து ஊட்க அறிவித்தனல 
தவளியிடுவதா்கவும் அலுவல்கம் 
ததரிவித்துள்ளது. இந்த தபாலி தசய -
தி்களுககு ஏமாற தவண்டாதமன 
தபாதுமக்கன்ள அறிவுறுத்தி வரும் 
ஊட்கப் தபச்சா்ளர் அலுவல்கம், 
தபாலி தசயதி்கன்ள தவளியிடட 
ெபர்்கன்ள ்கண்டறிய விசாரனை்கள 
ஆரம்பிக்கப்படடுள்ளததன குறிப்-
பிடடுள்ளது. 

உள்ளூராட்சி சமப...
ஆதலாசிககிறது. எனதவ, எவ்-

தவன்ளயிலும் எந்தத் ததர்தலுககும் 
மு்கஙத்காடுக்க ஶ்ரீலங்கா சுதந் -
திரக ்கடசியினர் தயாரா்க இருக்க 
தவண்டும். நிதியனமச்சரின் இந்திய 
விஜயத்திலும் இதுபற்றி அரசுககு 
அறிவுறுத்தப்படும் என எதிர்பாக்கப்-
படுவதா்கவும் அனமச்சர் குறிப்பிட-
டார். தமலும்,ஶ்ரீலங்கா தபாதுஜன 
தபரமுன அநுராதபுரத்தில் முதலா-

வது கூடடத்னத ெடாத்தியதுடன், 
மாவடடங்கள ததாறும் ம்களிர் 
மாொடு்களும் ெடத்தப்படுகின்றனம-
யும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுகுறித்து, அண்னமயில் பிர-
தமரும் ்கருத்து ததரிவித்திருந்தது -
டன், நிதியனமச்சரும் ஶ்ரீலங்கா 
தபாதுஜன தபரமுன ததர்தலுககு 
தயாரா்க உள்ளதா்கவும் கூறியிருந்-
தார்.

சீபமந்து, ்கம்பி...
ரூபாவுககும், 16 மில்லிமீற்றர் 

்கம்பி ஒன்று 1,725 ரூபாவுககும் 
விற்பனன தசயயப்படுவதா்க ததரி -
விக்கப்படுகிறது.  

ஆயினும் அதமரிக்க தடால -
ருககு நி்கரான இலஙன்க ரூபாவின் 
வீழ்ச்சி ்காரைமா்க மூலப்தபாருட -
்களின் வினல அதி்கரித்துள்ளததாடு, 

எதிர்்காலத்தில் குறித்த ்கம்பி்களின் 
வினல தமலும் அதி்கரிக்கககூடும் 
என உற்பத்தியா்ளர்்கள குறிப்பிடு -
கின்றனர். 

அத்ததாடு மைல் மற்றும் தசங்கல் 
வினல்களும் குறிப்பிடட ததான்கயி-
னால் உயர்ந்துள்ளதா்க அறிய வருகி-
றது.  

த்தசிய அரசாங்கம்...
தபாதுத்ததர்தலின் பின்னர் உரு-

வாக்கப்படட ததசிய அரசாங்கம் 
2019 வனர நீடித்தது. அன்னறய 
ஜனாதிபதி னமத்திரிபால சிறிதசன -
வுககும் பிரதமர் ரணி்ல் விககிரம-
சிங்கவுககும் இனடயிலான தமாதல் 
்காரைமா்க அந்த அரசில் ததாடர்ச்-

சியா்க தமாதல் நினல ஏற்படடது 
ததரிந்ததத.   

இதததவன்ள எதிர்வரும் ததர்த-
லில் கூடடணியில் தபாடடியிடுவ-
தற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக ்கடசி தயார் 
என முன்னாள ஜனாதிபதி னமத்திரி-
பால சிறிதசன ததரிவித்துள்ளார்.  

பாடசாமை்களின் நீர்க்கட்டைதம்த...
தசயலா்ளர் தஜாசப் ்ஸடாலின் 

ததரிவித்துள்ளார்.  
இதனால், பாடசானல குடிநீர் 

்கடடைத்னத தபற்தறார் தசலுத்த 
தவண்டியுள்ளது. இதனால் ்கடும் 
தெருக்கடி ஏற்படடுள்ளதா்க அவர் 
ததரிவித்துள்ளார்.இது ததாடர்பில் 

அனமச்சர் வாசு ததவ ொையக்கார-
வுடன்  தபசிய தபாது, தனககு அது 
பற்றி ததரியாது என அவர் அறிவித் -
துள்ளார். 

எனதவ இந்த முடினவ மாற்று -
மாறு ்கல்வி அனமச்னச த்காருவதா்க -
வும் ்ஸடாலின் ததரிவித்தார்'

கிழககு பல்கமைக்கழ்கததின் 2020 மாைவர்்களுக்காை பட்டமளிப்பு விழா தநற்று முன் -
திைம் (12) இடம்பபற்்றது. இதில சுமார் 2,000 மாைவர்்கள் பட்டம் வழஙகி ப்களரவிக-
்கப்பட்டைர். நி்கழ்வில மருததுவர் தசகு மும்கதீன் அஹமத றிஹான் பல்கமைக்கழ்க 
உபதவந்்தரிைால பட்டம் வழஙகி ப்களரவிக்கப்பட்ட தபாது.

மின்சார சமபககுள் மாபியா;... (03ஆம் பக்கத் ததாடர்)

637 தபாருட்களின் படடியலில் 
உள்ள தபாருட்களுககும் வருடம் 
முழுவதும் 90 மில்லியன் தடாலர் -
்கத்ள தசலவிடப்படடுள்ளது. 
ஆனால் எரிதபாருள ்கப்பலுககு 
தசலவிடும் ததான்கதய அது.  

மின்சார சனபயில் பல பிரச்சி -
னன்கள உள்ளன. அஙகு தபரும் 
மாபியா உள்ளது. புதுப்பிக்கத்தக்க 
வலு சகதி முன்தனற்றப்படுவனத 

அவர்்கள விரும்பவில்னல. அதற் -
்கான வழி்கள இருந்தும் முடியா -
துள்ளது. சிலர் அதற்கு இடமளிப்ப -
தில்னல.  

முதலீடடா்ளர்்கன்ள த்காண்டுவ -
ருவதற்கு எதிரா்க எமது அனமச்சர் -
்கள சிலர் நீதிமன்றம் தசன்றார்்கள. 
ொம் சவால்்கன்ள எதிர்த்காண்டு 
தவற்றித்காளதவாம் என்றார். 
 (பா)  

தமல மா்காை சமூ்க தசமவ்கள் திமைக்களததின் நிதி ஒதுககீட்டில, ப்காைன்ைாவ 
பிரத்தச பிரிமவச் தசர்ந்்த அங்கவீைர் ஒருவருககு முச்சக்கர நாற்்காலி வழங்கப்பட்டது.
உ்தவி பிரத்தச பசயைாளர் சமிந்்த பரைமாை இம்த, பயைாளிககு வழஙகுவம்தப் படத-
தில ்காைைாம்.சமூ்க தசமவ்கள் உததிதயா்கத்தர் எம்.்தர்மதசைவின் ஏற்பாட்டில இந்நி-
்கழ்வு இடம்பபற்்றது.  (பாைந்தும்ற மததிய குறூப் நிருபர்)

புத்த்ளம் தின்கரன் நிருபர்

ம்களிர் தினத்னத முன்னிடடு 
"ொடும், ததசமும், உலகும் அவத்ள" 
எனும் ததானிப் தபாருளில் புத்த்ளம் 
ெ்கர சனபயினால் ஏற்பாடு தசயயப்-
படட ம்களிர் தின நி்கழ்னவ (10) 
ெ்கரபிதா எம்.எ்ஸ.எம்.ரபீக, ச்க ெ்கர 
சனப உறுப்பினர்்கள சகிதம் ஆரம்-
பித்து னவத்தார்.   

ெ்கர பிதா ததசிய த்காடினய ஏற்றி 
நி்கழ்ச்சி்கன்ள உத்திதயா்கபூர்வமா்க 
ஆரம்பித்து னவத்தார். ததசிய கீதம் 
மற்றும் ம்களிர் கீதமும் இனசக்கப்-
படடது.  

நி்கழ்வில் உனரயாற்றிய ெ்கரபிதா,   
தனது தனலனமயிலான ச்க ெ்கர -

சனப உறுப்பினர்்களின் ஒத்துனழப்-
தபாடு ம்களிருக்கான இவ்வாறான 
பல தவனலத்திடடங்கன்ள முன்-
தனடுத்து வருவததாடு இன்றும் 
ம்களிருக்கா்க சுயததாழில் சந்னதப்-
படுத்தல் விடயங்களும் னமதானத்-

தில் ஏற்பாடு்கள தசயதுள்ளதா்கத் 
ததரிவித்தார்.  னமதானத்தில் ம்களி-
ருக்கான இலவச த�ாமிதயாபதி 
மருத்துவ மு்காமும் ஏற்பாடு தசய-
யப்படடிருந்தது.  

புத்த்ளம் மாவடட வின்ளயாட-
டரஙகில் இலவசமா்க தபண்்க-
ளுக்கான தவடிகன்க விதொத 
வின்ளயாடடு நி்கழ்ச்சி்கள, ம்களிர் 
சுயததாழில் சந்னதப்படுத்தல், 
விற்பனன நினலயங்கள உடபட 

பல்தவறு நி்கழ்ச்சி்கள ஏற்பாடு தசய-
யப்படடிருந்தன.  

இந்நி்கழ்வில் ெ்கர சனப உறுப்பி -
னர்்கள, ெ்கரசனப உயரதி்காரி்கள, 
ம்களிர் சங்க பிரதிநிதி்கள உளளிடட 
தபருந்திர்ளான ம்களிரும் ்கலந்து-
த்காண்டனர்.

தபாடடி்களில் ஆர்வத்துடன் 
்கலந்து த்காண்டு தவற்றி தபற்ற ம்க-
ளிருககு ெ்கர பிதா பரிசில்்கன்ளயும் 
வழஙகி னவத்தார்.

புத்தளம் நகர சபையின் 
மகளிர் தின நிகழ்வுகள்  

ரயில் ்கடடைத்னத அதி்கரிககு-
மாறு மீண்டும் த்காரிகன்க விடுத்துள-
்ளதா்க ரயில்தவ தினைக்க்ளம் ததரி-
வித்துள்ளது. ப்ஸ ்கடடைத்திற்கு 
இனையா்க, ரயில் ்கடடைத்னத 
அதி்கரிககுமாறு த்காரிகன்க விடுத்-
துள்ளதா்க தினைக்க்ளத்தின் தபாது-
மு்கானமயா்ளர் தம்மிக்க ஜயசுந்தர 
குறிப்பிடடுள்ளார்.  

தபாககுவரத்து அனமச்சிடமி-
ருந்து ஆதலாசனன தபற்று, தமது 
த்காரிகன்கனய நிதி அனமச்சிடம் 
முன்னவக்கவுள்ளதா்க அவர் கூறி-
யுள்ளார். ஆனால் ரயில் ்கடடைங-
்கன்ள அதி்கரிக்க இது வனர தீர்மா-
னிக்கவில்னல என தபாககுவரத்து 
அனமச்சர் ததரிவித்துள்ளார்.டீசல் 
வினல உயர்வால் ரயில் தசனவ்க-
ளுககு பாதிப்பு ஏற்படடுள்ளதா்க 
அனமச்சு ததரிவித்தது.   

இதனினடதய, த்காள்கலன் தபாக-
குவரத்துக ்கடடைத்னத தெற்று(13) 
முதல் 60 வீதத்தினால் அதி்கரிப்ப -
தற்கு தீர்மானிக்கப்படடுள்ளது.  

ரயில் கட்டணஙகளை   
அதிகரிகக முஸ்தீபு  

யாழ் தபாதனா னவத்தியசானல -
யில் தவளிொடு தசல்பவர்்களுக-
்கான பி.சி.ஆர் பரிதசாதனன இன்று 
(14) முதல் தமற்த்காள்ளப்படமாட-
டாது என னவத்தியசானல பணிப்பா -
்ளர் ெந்தகுமாரன் ததரிவித்துள்ளார்.  

 ஊட்கங்களுககுக ்கருத்து ததரி -
விககும்தபாதத அவர், இவ்விடயம் 
பற்றித் ததரிவித்தார்.  

அவர் இது ததாடர்பில் ததரிவிக-
ன்கயில்,யாழ் தபாதனா னவத்திய -

சானலயில் தமற்த்காள்ளப்படும் 
தவளிொடு தசல்பவர்்களுக்கான 
பி.சி.ஆர் பரிதசாதனனயில் மாதிரி 
தச்கரிப்பு பணியிலிருந்து னவத்தியர்-
்கள விலகுவதால் தவளிொடு தசல்-
பவர்்களுக்கான பி.சி.ஆர் பரிதசா-
தனன நிறுத்தப்படுகிறது.  

அதததவன்ள தொயாளி்களுக்கான 
பி.சி.ஆர் பரிதசாதனன்கள ததாடர்ந்-
தும் தமற்த்காள்ளப்படும் என கூறி-
யுள்ளார்.  

வெளிநாடு வசல்ொருககான
பி.சி.ஆர் ைரி்சா்தபன நிறுத்தம்

இவ்வரு்டத்தில் 72 மனிதரகள்   
285 யாளைகள் பலி   



லேக் ஹவுஸ் நிறுவனம் முகம் 
ககொடுத்துள்ள சவொலகள்ள கவற்றி 
ககொளவதற்கு நிறுவனத்தின் 
அளனத்து கதொழிற்சஙக நிரவொகிக-
ளும் அதிகபடச ஒத்துளைபளப வைங -
கியதொக லேக் ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் 
தளேவர, முகொளைத்துவ பணிபபொ்ளர 
ஜனொதிபதி சட்டத்தரணி ்டபிளயூ. தயொ -
ரத்ன கதரிவித்தொர.

அவர இதளன லேக்ஹவுஸ் 2022 
-2024 கூடடு ஒபபநதத்தில ளகசசொத் -
திடும் சநதரபபத்தில க்டநத 11 ஆம் 
திகதி  கதரிவித்தொர.

ஜனொதிபதி சட்டத்தரணி ்டபிளயு. 
தயொரத்ன, நிதி பணிபபொ்ளர ஜனக 
ரணதுஙக ஆகிலயொர வரத்தக ளகத் -
கதொழில ைற்றும் லசளவகள ஊழியர 
சஙகத்தின் தளேவர எம் .ஜி. ஏ சைன் 
குைொர, ஸ்ரீேஙகொ சுதநதிரக் கடசி 
ஊழியர சஙகத்தின் தளேளை கசய -
ேொ்ளர கேஸ்லி லதலவநதிர, வரத்தக 
ளகத்கதொழில ைற்றும் லசளவகள பிர-
கதசீலி ஊழியர சஙகத்தின் (லேக்ஹ-
வுஸ் கிள்ள) தளேவர சநதன பண்டொர 
,ஸ்ரீேஙகொ சுதநதிர ஊழியரகள சங-
கத்தின் (லேக் ஹவுஸ் கிள்ள) அனுர 
ககொ்ட கநத, லேக் ஹவுஸ் ஊழியர 
சஙக தளேவர ்டபிளயூ டி.டி.எஸ்.லக. 
பரனொநது, லேக் ஹவுஸ் ஊழியர 
சஙக கசயேொ்ளர லக.ரசிக த சிலவொ, 
லதசிய ஊழியர சஙக உப தளேவர 
சுனில த சிலவொ, லதசிய ஊழியர சஙக 
(லேக் ஹவுஸ் கிள்ள) தளேவர ேலித் 
குைொர ஆகிலயொர இநத ஒபபநதத்தில 
ளகசசொத்திட்டொரகள.

அஙகு உளரயொற்றுளகயில 
தளேவர பின்வருைொறு கூறினொர.

2019 ஆம் ஆணடுக்கு பின்னர 62 
நொடகள இநத நிறுவனம் மூ்டபபடடி -
ருநதது. நொம் அசசநதரபபத்தில ஊழி -
யரகளின் பக்கமிருநலத பொரத்லதொம். 
நொம் அவலவள்ளயில அடிபபள்ட சம் -
ப்ளத்ளத வைஙக ந்டவடிக்ளக எடுத்-
லதொம். நொம் ஏபரல ைொதத்தில எைது சம் -
ப்ளத்ளத கபறொைல ஒபபள்டத்லதொம். 
எலேொ சநதரபபஙகளிலும் அளனத்து 
கதொழிற்சஙகஙகளும் எைக்கு அதிக -

படச ஒத்துளைபளப வைஙகின.
எைது நிறுவனம் முகம் ககொடுத்-

துள்ள சவொலகள்ள எைது முயற்சியொ-
லேலய கவற்றி ககொள்ள லவணடும். 
அளனத்து பிரசசிளனகளுக்கும் 
ைத்தியில ைொற்று வருைொனஙகள்ள 
கபற்றுக் ககொளவது குறித்து கவனம் 
கசலுத்த லவணடியுள்ளது. அநொவசிய 
கசேவுகள்ள குளறத்து பிரசசிளன-
கள்ள நடபு்டன் கேநதுளரயொடி தீரத்-
துக் ககொளலவொம்.

ஸ்ரீலங்கா ப�காதுஜன ப�ரமுனவு-
டன் இணைந்த வர்த்த் ண்்த-
ப்தகாழில் மற்றும் சேணவ்ள் பிர்்த-
சீலி ஊழியர ேங்்ததின் ்தணலவர 
ேந்தன �ணடகார-

கூடடு ஒபபநதம் மூேம் லேக்ஹவுஸ் 
சரித்திரத்திலேலய அதிக்ளவு சம்ப்ள 
உயரளவ ஊழியரகளுக்கு கபற்றுக் 
ககொடுக்க முடிநதது மிகவும் ைகிழ்சசி. 
கபொதுஜன கபரமுனவின் லேக் 
ஹவுஸ் கதொழிற்சஙகைொக இநத சரித்-
திர பூரவைொன அதிக்ளவு சம்ப்ள உயர-
ளவப கபற்றுக் ககொடுக்க தளேளை 
வகித்தது. 

இஙகு நிரவொகம், பணிபபொ்ளர சளப 
உளளிட்ட அளனவரினதும் அரபப-
ணிபளப மிகவும் ைதிக்கின்லறொம். 
லேக்ஹவுஸ் நிறுவன சரித்திரத்தி-

லேலய கூடடு ஒபபநதம் மூேைொன அதி -
க்ளவு சம்ப்ள உயரவு இதுவொகும்.

நொம் அதற்கொக கதொழிற்சஙகம் 
என்ற ரீதியில, ஸ்ரீேஙகொ சுதநதிர 
உழியர சஙகம், லதசிய ஊழியர சஙகம், 
சுயொதீன ஊழியர சஙகம் உளளிட்ட 
கதொழிற் சஙகஙகளின் அளனத்து 
தளேவரகளினதும் ஒத்துளைபபு்டன் 
இநத ந்டவடிக்ளகளய கவற்றிகரைொக 
நிளறலவற்றியளை குறித்து மிகவும் 
ைகிழ்சசி அள்டகின்லறொம்.

இசசநதரபபம் எைது நிறுவன ஊழி-
யரகள ைகிழ்சசி அள்டய லவணடிய 
சநதரபபைொகும். இநத சம்ப்ள அதி -
கரிபளப கபற்றுக் ககொளவதற்கு 4 
கதொழிற்சஙகஙகளும் ஒலர ைொதிரி -
யொன பஙகளிபளப வைஙகினொரகள. 
இதன் ககௌரவம் நொன்கு கதொழிற் -
சஙகஙகளுக்கும் சைைொக கிள்டக்க 
லவணடும். 

ஸ்ரீலங்கா சு்தநதிர ஊழியர ேங்்த 
்தணலவர அனுர ப்காட்ந்த-

ஊழியரக்ளொக நொம் கபற்ற கபரிய 
கவற்றியொகும். அதற்கொக நொன்கு 
கதொழிற்சஙகஙகளும் ஒன்றிளணநத 
நிரவொகமும் ஒலர இ்டத்திற்கு வநது 
நிறுவனம் ைற்றும் ஊழியரகளுக்கு 
இள்டலய எவவித பிரசசிளனயும் ஏற் -
ப்டொத வளகயில இதளன தீரத்துக் 

ககொள்ள முடிநததளதயிடடு நொம் 
ைகிழ்சசிளய கதரிவிக்கின்லறொம். 

எைது அரசொஙக கொேத்தில கூ்ட 
எம்ைொல எடடு, பத்து வரு்டஙகளுக்கு 
ஒரு முளறயொவது ஒபபநதஙகள்ள 
லைற்ககொள்ள முடியொத லவள்ளயில 
2016ல தொன் நொம் கூடடு ஒபபந-
தத்ளத ஆரம்பித்லதொம்.அன்று ஆரம் -
பித்த முன்னொள தளேவரக்ளொன 
கொவன் ரத்னொயக்க, கிரிசொநத குலர 
ைற்றும் தற்லபொளதய தளேவர 
்டபிளயூ தயொரத்ன ஆகிய மூவரொலும் 
அடிபபள்ட சம்ப்ளம் ரூ 20 ஆயிரத் -
துக்கு அதிகைொக இநத கூடடு ஒபபநதம் 
மூேம் அதிகரிக்கபபடடுள்ளது.

நீஙகள நிறுவனத்ளத லைம்ப-
டுத்த ஆலேொசளனகள்ளக் ககொணடு 
வொருஙகள. கதொழிற்சஙகஙக்ளொக 
நொம் இரணடு ளககள்ளயும் உயரத்தி 

அதற்கு ஒத்துளைபபு வைஙகுலவொம். 
தற்லபொதுள்ள நிளேளையில கதொழிற் -
சஙகஙகள ைற்றும் முகொளைத்துவம் 
இரணடும் இரணடு பக்கஙகளுக்கு 
கசலே முடியொது. அளனத்து வி்டயங-
கள கதொ்டரபொகவும் கடுளையொன முடி-
வுகள்ள எடுக்க லவணடும். இநத நிறு -
வனத்ளத லைம்படுத்துவதற்கு எடுக்க 
லவணடிய ந்டவடிக்ளககள என்ன-
கவன சிநதிக்க லவணடும்.

ச்தசிய ஊழியர ேங் பேயலகாளர 
�புது ேபு்தந்தரி-

சரித்திரத்திலேலய முக்கியைொன 
நொள. இதற்கொன பொளதளயக் கொடடிய 
தளேவர, பணிபபொ்ளர சளப வைங-
கிய ஒத்துளைபளப மிகவும் ைதிக்கின் -
லறொம். நொன் சம்ப்ள ஒபபநதத்ளத 
ஒபபள்டக்கும் சநதரபபத்தில லதசிய 

ஊழியர சஙகைொக 1400 குடும்பங -
கள்ள லசரநத 6 ஆயிரத்துக்கும் அதிக-
ைொலனொரின் வொழ்ளவ பொதுகொக்க இநத 
லவணடுலகொள்ள விடுத்லதொம். நீஙகள 
கபற்றுக் ககொடுத்த இநத சம்ப்ள உயர-
வின் மூேம் பொ்டசொளேக்கு கசலலும் 
எைது பிளள்ளகள, உயர கலவிளய 
கற்கும் பிளள்ளகள. குடும்பத் தளே-
விகள அளனவரினதும் வொழ்வு வ்ளம் 
கபறும் என்பளத மிகவும் பணிவு்டன் 
கதரிவித்துக் ககொளகிலறன்.

அலதலபொன்று இநநிறுவனத்ளத 
பொதுகொபபதற்கொக எடுக்கபபடும் 
நியொயைொன எநத ஒரு முடிவுக்கும் 
லதசிய ஊழியர சஙகைொக நொம் 
அளனத்து கதொழிற்சஙகஙகளு்டனும் 
ளகலகொரத்து ஒத்துளைபபு வைஙகு -
லவொம். நொன் விலச்டைொக ஞொபகபப -
டுத்த லவணடும் அரச கதொழிற்சங-
கத்தின் தளேவரொக சநதன பண்டொர 
சரித்திர ரீதியொன சம்ப்ள உயரளவ 
ஊழியரகளுக்கு கபற்றுக்ககொடுக்க 
அளனத்து கதொழிற்சஙகஙகளுக்கும் 
தளேளை வகித்தொர. இதற்கொக அவ -
ருக்கு நன்றி கதரிவிக்கின்லறன்.

சலக்ஹவுஸ் ஊழியர ேங்்ததின் 
்தணலவர வி.பி.எஸ்.ச் ப�ரனகாநது -

லேக்ஹவுஸ் ஊழியரக்ளொக விவொ-
தஙகள்ள லைற்ககொணடு நொம் அளன -
வரும் இளணநது கேநதுளரயொடிய 
தன் பேளன கபற்ற நொள இன்று. 
அது கதொ்டரபொக ைகிழ்சசி அள்டந -
தொலும் இது பொரிய சுளையொகும். 
அநத சுளைளய குளறபபதற்கொகவும் 
இவவொறு நொம் இளணநது கேநதுளர-
யொடி ஒன்றிளணநது ந்டவடிக்ளகயில 
ஈடுபடுலவொம். 

லேக்ஹவுஸ் தளேவர,முகொளைத் -
துவ பணிபபொ்ளர ஜனொதிபதி சட்டத்த -
ரணி ்டபிளயூ. தயொரத்ன, பணிபபொ்ளர 
( சட்டம் ைற்றும் நிரவொகம்) சட்டத்தரணி 
ரகித்த அலபகுணவரதன, பணிபபொ்ளர 
(நிளறலவற்று) சட்டத்தரணி கனிஷக 
விதொரண, பணிபபொ்ளர (நிதி) ஜனக்க 
ரணதுஙக, கபொது முகொளையொ்ளர 
(பிரதி) சுமித் ககொத்தேொவே, நிறுவன 
கசயேொ்ளர சுதரசனி லஹவொவசம்,சி -
லரஷ்ட பதில கபொது முகொளையொ்ளர 
( நிதி) விரொஜித் சமிநர லபொய்ஸ், ஸ்ரீ-
ேஙகொ கபொதுஜன கபரமுன வரத்தக 
ளகத்கதொழில ைற்றும் லசளவகள பிர-
கதசீலி ஊழியர சஙக லதசிய அளைப -
பொ்ளர அைரபொே கைலக, லேக்ஹவுஸ் 
கிள்ள கசயேொ்ளர திஸ்்ஸ தம்மிக, 
கபொரு்ளொ்ளர நிேநத படுககதர, உப -
தளேவர ேக்ைொல பிரதீப ரவீநதிர 
தளேளை ஏற்பொட்டொ்ளரகள கயொன் 
பண்டொர ஆகிலயொர உளளிட்ட பேர இந-
நிகழ்வில கேநது ககொண்டொரகள.

கிருஷொநதி விதொரன
தமிழில: வீ.ஆர. வயேட
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தளேவர ்டபிளயூ. தயொரத்ன

லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத்திற்கு சவால்களை வவற்றி வ்காளை

அனைத்து த�ொழிற்சங்கங்களும்
அதி்கபட்ச ஒத்துனைபனப வைஙகிை

தலவாக்கலல குறூப் நிருபர்

இலஙல்க  ததாழிலாளர் ்காஙகிர-
ஸின் ம்களிர் தின  நி்கழ்வு்கள் நேற்று 
(13) இ.ததா.்காவின் தபாதுச் தெயலா-
ளரும் நதாட்ட வீ்டலமப்பு மற்றும் 
ெமுதாய உட்கட்டலமப்பு இராஜாங்க 
அலமச்ெருமான  ஜீவன் ததாண்டமான் 
தலலலமயில் தலவாக்கலல ்கதிநரென் 

ஆலய மண்டபத்தில் ேல்டப்தபற்்றது.  
பாலின ெமத்துவம் எனும் ததானிப் 

தபாருளில் நபச்சுக்கள், ்கலாொர நி்கழ்-
வு்கள், விவாத நமல்ட்கள் ஆகியன 
இ்டம்தபற்்றன. இந்நி்கழ்வில் இ.ததா.
்கா வின் தபாதுச் தெயலாளர் ஜீவன் 
ததாண்டமான், நிதிச் தெயலாளர் மருத-
பாணடி ரநமஸவரன்,பிரதித் தலலவர் 
அனுஷியா சிவராஜா, இ.ததா.வின் 

உபதலலவர்்கள்,முன்னாள் மா்காண-
ெலப உறுப்பினர்்களான  பி.ெகதிநவல், 
பிலிப்குமார்,தலவாக்கலல லிந்துலல 
ே்கர ெலபத் தலலவர் தல.பாரதிதா-
ஸன், பிரநதெ ெலபத் தலலவர்்கள், 
உறுப்பினர்்கள், மாவட்ட ம்களிர் தலல-
வி்கள், ம்களிர் அணி நிர்வா்கெலப 
தபண உறுப்பினர்்கள், ம்களிர் இலணப்-
பதி்காரி்கள், இ.ததா.்கா வின் அரசியல் 

அலமப்பாளர்்கள், மாநில இயககுனர்-
்கள்,மாநில பிரதிநிதி்கள் ஆகிநயார் 
்கலந்துக த்காண்டனர். அந்த வல்கயில் 
நேற்று (13) நோர்வூட, புெல்லாவ,தல-
வாக்கலல, நுவதரலியா ஆகிய பகுதி-
்களில் இராஜாங்க அலமச்ெர்  ஜீவன் 
ததாண்டமான் தலலலமயில் ம்களிர் 
தின நி்கழ்வு்கள்  இ்டம்தபற்்றலம 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

்தலவகாக்ணலயில் இ.ப்தகா.்காவின் ம்ளிர தின விழகா

ஹற்்றன் சுழற்சி நிருபர்

ோடடில் இன்று எல்லா துல்ற்களி-
லும் ‘சிஸ்டம்’ மாறியுள்ளது. ஆனால் 
தபருந்நதாட்டத்துல்ற மடடும் 
150 ஆணடு்களுககு நமலா்க அப்ப-
டிநய உள்ளது. இந்நிலலலம மா்ற 
நவணடும். அதலன தெயவதற்ந்க 
ோம் வந்துள்நளாம். இதற்கு மக்களும் 
ஒத்துலழப்பு வழங்க நவணடும் என்று 
இலஙல்கத் ததாழிலாளர் ்காஙகிரஸின் 
தபாதுச்தெயலாளரும், இராஜாங்க 
அலமச்ெருமான ஜீவன் ததாண்டமான் 
ததரிவித்தார்.   

பாலின ெமத்துவம் என்்ற ததானிப்-
தபாருளின் கீழ் இலஙல்க ததாழிலாளர் 
்காஙகிரஸின் ஹற்்றன் மாநிலத்திற்-
்கான ம்களிர் தின விழா 13.03.2022 
அன்று ்காலல த்காட்ட்கலல ஸ்ரீ முத் -
துவிோய்கர் ஆலய ்கலாொர மண்டபத்-
தில் தவகு விமர்லெயா்க இ்டம்தபற்-
்றது.

இந்நி்கழ்வில் பிரதம அதி -
தியா்க ்கலந்து த்காணடு 
உலரயாற்றும் நபாநத அவர் 
இவவாறு ததரிவித்தார். இது 
ததா்டர்பில் அவர் நமலும் 
கூறியலவ வருமாறு, 

“்கப்பல் துல்ற, நஹாட-
்டல்துல்ற என எல்லா 
துல்ற்களிலும்  ‘சிஸ்டம்’ 
மாறியுள்ளது. ஆனால் 
த ப ருந் ந த ா ட ்ட த் து ல ்ற 
மடடும்தான் மா்றவில்லல. ேமது 
அழிவுககு ோநமதான் ்காரணம். 
ஏதனனில் ோதளான்றுககு 20 கிநலா 
த்காழுந்து பறிக்க முடியாது, நதாட-
்டங்கள் எல்லாம் ்கா்டாகியுள்ளது  என 
நதாட்டத் ததாழிலாளர்்களுக்கா்க 
ோம் நீதிமன்்றத்தில்  வாதிடடு வரு -
கின்ந்றாம். ஆனால் நிர்வா்கங்களால் 
ே்டத்தப்படும், த்காழுந்து பறிககும் 
நபாடடியில் பஙந்கற்று, 3 மணி நேரத் -
துககுள் 40 கிநலா பறிந்துள்ளனர். 

ந்காடி ேன்றி்கள், பாராட-
டிநய ஆ்க நவணடும். 20 
கிநலா பறிக்கமுடியாது என் -
கிறீர்்கள், அஙந்க 40 கிநலா 
பறிககின்்றனநர என எம்மி -
்டம் ந்கட்கப்படுகின்்றது.  

ததாழிலாளர்்கலள ஊககு-
விப்பதற்்கா்க அல்ல, ெமாதி 
்கட்டநவ த்காழுந்து பறிக -
கும் நபாடடி ே்டத்தப்படு-
கின்்றது.  இது ேமககு புரிவ -

தில்லல. இதலன தொன்னால், ஜீவன் 
ததாண்டமான் விமர்சிககின்்றார் என 
கூறுகின்்றனர். எனககு பாராடடி நபசி 
பழக்கம் இல்லல. தவறு இ்டம்தபற்-
்றால் அதலன லதரியமா்க சுடடிக்காட-
டுநவன். 

மலலய்கத்தில் அலமச்சு பதவிலய 
வகித்தவருககும், எனககும் இல்டயில் 
தனிப்பட்ட ரீதியில் முரணபாடு 
இல்லல. அரசியல் ரீதியிலான முரண-
பாடு்கநள உள்ளன. ‘மலலய்க மக்க-

ளுக்கா்க இறுதி மூச்சு இருககும்வலர 
தெயற்படுநவன்.” என அவர் கூறியுள் -
ளார். 

அந்த தெயதி ெமூ்க ஊ்ட்கங்களில் 
வந்ததும், ‘நீ எப்ப தெத்துநபாவ’ என 
சிலர் ்கருத்து பதிவிடுகின்்றனர். இப்ப-
டியான அரசியல் நவண்டாம். ேமது 
்கலாொரமும் மா்றநவணடும்.    

மலலய்க தபருந்நதாட்டப்பகுதி்க -
ளில் உள்ள சு்காதார துல்றலய மத்திய 
அரசு தபாறுப்நபற்றுள்ளது. அதற்கு 
ோம்தான் ்காரணம். ஆனால் அதலன 
லவத்து அரசியல் தெயயவில்லல. 
ோம் 10 வி்டயங்கலள தெயதால் கூ்ட, 
தெயயாத 11 ஆவது வி்டயம் பற்றிநய 
நபெப்படுகின்்றனர்.  ேம்பிகல்கலய 
இழந்துவி்ட நவண்டாம். இலஙல்கத் 
ததாழிலாளர் ்காஙகிரஸின் பயணம் 
தற்நபாது ெற்று தமதுவா்க இருந்தா -
லும் ோம் முன்நனாககி தென்றுக 
த்காணடிருககின்ந்றாம் என்பலத 
கூறியா்க நவணடும்.

தபருந்�ொட்டத்துனை 'சிஸ்டம்' மொை
த�ொழிலொளர்களும் ஒத்துனைக்க ்வண்டும்
இரொஜொஙக அளைசசர ஜீவன் கதொண்டைொன்
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Nfs;tp Nfhuy;
fz;b khefu rig

2022 Mk; Mz;bw;fhf fz;b khefu rigapd; fpo;f;fhZk; cUg;gbf;fhf jifikAs;s 

Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 2022.04.01 K.g.10.00 tiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf fhRg;gw;Wr;rPl;L my;yJ fhRf;fl;lisAld; Ntz;Ljy; 

fbjk; kw;Wk; Fwpj;j tpahghu ngah; rl;lthf;fj;jpd; fPo; my;yJ fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; gjpTr; 

rhd;wpjopy; gpujpnahd;iw  rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

tpw;gid 

cUg;gb - thfdq;fspy; ,Ue;J fow;wp mfw;wg;gl;l lah;kw;Wk; gw;whp tpw;gid

lah; tif msT lah; tif msT

900X20 08 400X8 15

750X15 10 450x10 14

11X28 08 12.5X80X18 08

825X16 20 16.9X28 05

750X16 20 Battery 60

700X16 33

Tubless Tyre 76

600X16 15

1000X20 05

01 xU cUg;gbf;fhf 

Nfs;tp Mtzj;jpd; 

tpiy

&.1080.00 (rfy thpfSk; mlq;fpa kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij) fz;b khefu 

rigapd; fhrhshplk; nrYj;jp Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

,y;iynadpy; fhRf;fl;lis Mapd; khefu Mizahsh; fz;b  ngahpy; 

nrYj;jp 2022.03.31 Mk; jpfjp tiu kl;Lk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

02 Nfs;tp Mtzq;fs; 

tpepNahfpg;gjw;F 

Muk;gpf;Fk; jpdk;

2022.03.15 Kjy; K.g.9.00 Kjy; gp.g. 2.45 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;

03 Nfs;tp Mtzq;fs; 

tpepNahfpf;fg;gLk; ,Wjp 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022.03.31 gp.g.2.45

04 Nfs;tp Mtzq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022.04.01 K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;

05 cUg;gbf;fhf Nfs;tpg; 

gpiz (epge;jidaw;w 

kw;Wk; NfhUk; NghJ 

nrYj;jg;gLk;)

Nfs;tpj; njhifahf &.10000.00 njhifia fz;b khefu rigapd; fhrhshplk; 

nrYj;jp gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06 g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

Nfs;tp Mtzq;fis 

Vw;Wf;nfhs;Sk; ,lk;

gjpTj;jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J 2022.04.01 K.g.10.00 ,w;F my;yJ 

mjw;F Kd; gpujhd khefu fzf;fhshpd; nghWg;gpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; gw;wpa ,Wjpj;jPh;khdk; vLj;jy; fz;b khefu rigf;F chpaJ. Nkyjpf tpguq;fis 

fzf;fhsh; (toq;fy;fs;) ,d; njh.Ng.,y.081-2232071 my;yJ 0703738117 %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022.03.10Mk; jpfjp

fz;b khefu rig
Nf.Nf.[P.I.b.gp.tpN[ jpyf;f

khefu Mizahsh;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

ngUe;njUf;fs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

Nfs;tpNfhuy;
01.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Etnuypa epiwNtw;W nghwpapayhsh; gzpkidapd; gpuNjr 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig rhh;ghf Etnuypa epiwNtw;W 

nghwpapayhsh; gzpkid %yk; nraw;gLk; 100>000 fp.kP tPjp nraw;wpl;lj;jpw;F Njitahd 

thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jifikahd jFjpAila 

Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

epiwNtw;W 

nghwpapayhsh; gphpT

Ntiy 

myF
thfdk;/,ae;jpuk;

Njitg; 

gLk; 

msT

Etnuypah

uk;nghl

Nkhl;lh; fpNulh; ,ae;jpuk; (120-140 11P) 1

10 njhd; tPjp jfh;f;Fk; ,ae;jpuk; 1

05 njhd; tPjp jfh;f;Fk; ,ae;jpuk; 1

01 njhd; tPjp jfh;f;Fk; ,ae;jpuk; 1

ePh; gTrh; 4000 yP 1

02 fpa+g; bg;gh; 2

01 fpa+g; bg;gh; 2

kpd; xsp mikg;G 9 KVA 1

ngf;Nfh ,ae;jpuk; 2

gpNuf;fh; cld; mfo;T ,ae;jpuk; (120 HP) 1

rkh;nrl;

Nkhl;lh; fpNulh; ,ae;jpuk; (120-140 HP) 1

10 njhd; tPjp jfh;f;Fk; ,ae;jpuk; 1

05 njhd; tPjp jfh;f;Fk; ,ae;jpuk; 1

01 njhd; tPjp jfh;f;Fk; ,ae;jpuk; 1

ePh; gTrh; 4000 yP 1

02 fpa+g; bg;gh; 2

01 fpa+g; bg;gh; 2

kpd; xsp mikg;G 9 KVA 1

ngf;Nfh ,ae;jpuk; 2

gpNuf;fh; cld; mfo;T ,ae;jpuk; (120 HP) 1

gk;gunfNy

Nkhl;lh; fpNulh; ,ae;jpuk; (120-140 HP) 2

10 njhd; tPjp jfh;f;Fk; ,ae;jpuk; 2

05 njhd; tPjp jfh;f;Fk; ,ae;jpuk; 1

01 njhd; tPjp jfh;f;Fk; ,ae;jpuk; 2

ePh; gTrh; 4000 yP 2

02 fpa+g; bg;gh; 4

01 fpa+g; bg;gh; 2

kpd; xsp mikg;G 9 KVA 2

ngf;Nfh ,ae;jpuk; 4

gpNuf;fh; cld; mfo;T ,ae;jpuk; (120 HP) 1

02.  nghJ epjp Rw;WepUgk; ,y(04/2016 (ii) ,d; gpufhuk; Nfs;tp Nfhuy; Njrpa xg;ge;jf;fhuh;fSf;F 

,ilapy; Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwikapd; gpufhuk; ,lk;ngWk;.

03.  Nfs;tpjhuh;fSf;F mYtyf Neuq;fspy; fPo;f;fhZk; mYtyfq;fspy; Nfs;tp gw;wpa Nkyjpf 

jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. epiwNtw;W nghwpapayhsh;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig 

fpNuld; tpNy[;> Etnuypa.njh.Ng ,y - 0552222704 kpd;dQ;ry; : eerdanuwaracliya@gmail.com

04.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fs; Etnuypa fpNuld; tpNy[; ,y; mike;Js;s tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epiwNtw;W nghwpapayhsh; gzpkidapy; Nfs;tp Mtzq;fis 

mYtyf Neuq;fspy; fl;lzq;fs; vJTk; ,d;wp ghPl;rpj;Jg; ghh;f;f KbtJld;> 2022.03.14 Kjy; 

2022.03.28 tiu 9.00 kzpKjy; 15.00 kzptiuahd fhyj;jpw;Fs; kPsspf;fg;glhj &.1080.00 ntl; 

cldhd fl;lzj;Jld; vOj;J%y tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapy; mr;rplg;gl;l 

KOikahd Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  Nfs;tp Nkw;gb ml;ltiz fhzg;gLk; xU toq;fspw;fhf &. 5000.00 ngWkjpAila Nfs;tpg; 

gpizapd;wp nfhz;bUg;gJld; xg;ge;jfhyk; KbAilAk; tiu mJ nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

06.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j xg;ge;jj;ij 

Fwpg;gpl;L 2022.03.28 Mk; jpfjp 15.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G gjpTj; jghypy; epiwNtw;W 

nghwpapayhsh; (Etnuypah)> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> Etnuypa vd;w Kfthpf;F my;yJ 

epiwNtw;W nghwpapayhsh; gzpkidf;F nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk; jhkjkhd 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa epuhfhpf;fg;gLk;. md;Nw 15.30 kzpf;F nfs;tpjhuh;fs; my;yJ 

mth;fshy; Njh;e;njLj;J mDg;gg;gLk; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nkw;gb Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

07. Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhFk;.

jiyth;

epiwNtw;W nghwpapayhsh; gphpT ngWiff;FO>

epiwNtw;W nghwpapayhsh; gzpkid>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

Etnuypah.

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,y;yhnjhopj;jy;
ntd;dg;Gt> Jk;kynjdpa fpof;F> 83 Mk; ,yf;fj;ijr;; 

Nrh;e;jtUk;; jw;NghJ epArpyhe;J> Xf;yz;l;> Ng tpA> 

fpnsd;gPy;l; tPjp> 606 vd;w ,yf;fj;jpy; trpg;gtUkhfpa 

th;zFy#hpa a ney;rd; F&]; Mfpa ehd; 2018.01.16 Mk; 

jpfjpaplg;gl;lJk; 40231 vd;w ,yf;fj;ijf; nfhz;lJk; 

gpurpj;j nehj;jhhp]; nld;rpy; nghd;Nrfhtpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L ntd;dg;Gt> Jk;kynjdpa njw;F> 

~~Nrh;r; tpA|| vd;w Kfthpiar; Nrh;e;j th;zFy#hpa 

ny];yp ney;rd; F&]; vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd 

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,j;jhy; ,y;yhnjhopj;J kw;Wk; 

,uj;Jr; nra;Js;Nsd;. 

th;zFy#hpa ney;rd; F&];
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WP KS- 4822 Maruti 
A Star 2011,  WP 
KD-4726 Maruti Alto 
2006 motor ca rs. 
கூடிய விமைக் க்காரி-
க்ம்கக்கு.  வெலிபல் 
பினான் ஸ்  பிஎல்சி,  
இை. 310,  ்காலி வீதி,  
வ்காழும்பு -03 . வ�ா.  
கப. 0714 542958.
 018653

50 ெயதுக்குக் 
குமைந� வீட்டுப் 
பணிப்வபண் க�மெ. 
0 7 7 3 6 6 3 9 7 8 ,  
0 7 1 2 1 8 1 8 1 1
 018671

 வ ்க ா ழு ம் பு - 0 5 ,  
வெவவைாக் வீ தியில் 
இ ல்  ஓர் சீன உணெ்க-
த்தில் வெற்றிடங்கள். 
ப யிலுநர்/  பயிற்சி 
வபற்ை வெயிட்டர்்கள்,  
கிச்்சன் வெல்பர் ,  
டிஷ் வொஷர்ஸ் 
மற்றும் வெயிட்டர்/  
மைடர்்கள். வ�ாடர்பு 
0 7 0 5 3 2 3 2 7 3 ,  
0 7 6 5 7 1 8 2 4 0 .
 016127

நந�ெனம் பவுண்கடஷன் ்சர்ெக�்ச ம்களிர் 
தினத்ம� முன்னிட்டு ்சா�மனப் 'வபண்்கள் 
2022' விருது ெழஙகும் விழா ்சனிக்கிழமம 
(12) ்காமை வ்சன்மன விஜய் பார்க் கொட்ட-
லில் நமடவபற்ை கபாது சிைப்பு விருநதினைா்க 
்கைநது சிைப்பித்� உ�யன் ொை இ�ழ் (்கனடா) 
ஆசிரியர் ஆர்.என்.கைாக்கநதிைலிங்கம், இைக்-
கிய புைெைர் ொசிம் உமர் ஆகிகயாருடன் விருது 
வபற்ை ்சா�மனயாளர்்களான ெவுனியாமெ 
க்சர்ந� சூரியாலினீ,மன்னாமை க்சர்ந� வெற்றிச் 
வ்சல்வி ்சநதிை்கைா, திருக்காணமமைமய 
க்சர்ந� சுொசினி பைசுைாமன் ஆகிகயார் உடன் 
நந�ெனம் பவுண்கடஷன் �மைெர் ்சநதிைக்ச்க-
ைன் உடன் ்காணப்படுகின்ைார்.    

ஆரையம்பதி தினகைன் நிரு்பர் 

மட்டககளப்பு குருககளம்டம அருளமிகு ஸ்ரீ 
முருகன் ஆலய வரு்டாந்த அலஙகாை திருவிழா -
வும சஙகாபிஷேகமும இன்று சாநதி கருமங -
கள உ்டன் ஆைம்பமாகிறது. த்தா்டர்நது நர்ட-
த்பறும 3 நாள திருவிழா காலஙகளில் தினமும 
இைவு 8.00 மணிககு விஷச்ட பூரச இ்டமத்ப -
றுவது்டன் கூடடு வழி்பாடு, ஆன்மீக தசாற்-
த்பாழிவுகள, இரசககசஷசரிகள என ்பல்ஷவறு 
கரல நிகழ்வுகளும இ்டமத்பறும.தவளளிக -
கிழரம காரல 10 மணிககு ஸ்ரீ முருகப் த்பரு-
மானுககு 1008 சஙகுகளால் சஙகாபிஷேகமும 
இ்டமத்பற்று அன்றிைவு ரவைவர் பூரையு்டன்  
உற்சவம இனிஷ்த நிரறவுத்பறும. கிரியா கால 
நிகழ்வுகள அரனத்தும பிை்தம சிவாசசாரியார் 
ஷ்தசகீர்த்தி சமூக ஷைாதி  ஷைாதி்ட கலாமணி 
சிவஸ்ரீ  ஜி.என்.திருககஷேஸவை குருககள 
்தரலரமயில் மற்றும ்பகதி பூசேம சா்தக 
திலகம சிவஸ்ரீ  க. வடிஷவல் குருககள, சர்வசா-
்தகம சிவஸ்ரீ  ்ப. மயூை சர்மா ஆகிஷயார் ்பஙகு-
்பற்று்தலு்டன் இ்டமத்பறும.

்பதுரள நகைத்ர்த அண்மித்்த தமதிரிய நீர்நி-
ரலயில் நீைா்டச தசன்ற மாேவன் (நிலக ேன்  
-வயது 16) நீரில் மூழ்கி ்பலியாகியுளளார்.

சனிககிழரம மதியம நண்்பர்கள அறுவரு -
்டன் குறித்்த நீர்நிரலயில் நீைாடிக தகாண்டி-
ருந்தஷ்பாது நீரில் மூழ்கி ்பரி்தா்பகைமாக ்பலி-
யாகியுளளார்.கிைாமத்்தவர்களின் உ்தவியு்டன் 
ச்டலம மீடகப்்படடு  பிஷை்த ்பரிஷசா்தரனக-
காக ்பதுரள த்பாது ரவத்தியசாரலயில் 
ரவககப்்படடு உறவினர்களி்டம ஒப்்பர்டக -
கப்்படடுளளது.இம மாேவன் ்பதுரளயில் 
பிை்பல ்பா்டசாரலயில் கல்வி கற்்பவைாவார். 
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நீரில் மூழ்கி பலி

tpiykDf;Nfhuy;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhd Nritfs; 

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

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; : 070/T/2021

kj;jis rh;tNjr tpkhd epiyaj;jpd; tpahghu tFg;G Xa;tplk; kw;Wk; 
jPHitfsw;w gpuNjrj;jpid tphpthf;fk; nra;jy;

 (EXTENSION TO BUSINESS CLASS LOUNGE AND DUTY FREE 
AREA  AT MRIA)

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp rhu;ghf mjd; jtprhsuhy; kj;jis 

ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; tpahghu tFg;G Xa;tplk; kw;Wk; jPu;itfsw;w gpuNjrj;jpid tpupthf;fk; nra;tjw;fhf Kj;jpiuf; 

Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; jifikfisg; ngw;w jFjpAila tpiyf;$Weu;fsplkpUe;J fPNo Fwpg;gpl;Ls;sthW ,j;Jld; 

miof;fg;gLfpd;wd. kjpg;GNru; tup (VAT) jtpu;e;j kjpg;gplg;gl;l njhif &gh 161 kpy;ypad;fshFk;.

,t; Ntiyg;gFjpf;Fs; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba fl;Lkhd gzpfshf> tpahghu tFg;G Xa;tplk; kw;Wk; jPu;itfsw;w 

gpuNjrj;jpid tpupthf;fk; nra;tjw;fhfj; Njitahd fl;Lkhdg; gzpfis (mz;zsthf 710 rJu kPl;lu; nfhz;l epyg;gug;ghy;) 

Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;baJld;> mf;Fwpj;j midj;J fl;Lkhdg; gzpfSf;Fk; Njitahd midj;J fl;blg;nghUl;fs; 

kw;Wk; njhopw;gil ngw;W> tptuf;;Fwpg;gPl;by; cs;sthWk;> tpiyg;gl;bay; kw;Wk; tiug;glq;fSf;fikthfTk; kw;Wk; cupa 

nghwpapay; jpl;lkplYf;fika Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;.

xg;ge;jj;jpd; fl;Lkhd NtiyfSf;Fupa fhy vy;iy - 270 ehl;fshFk;.

fUj;jpl;lq;fs; miktplk; : kj;jis uh[gf;\ ru;tNjr tpkhdepiya tshfj;jpy;

Njrpa Nghl;baply; tpiyf;Nfhuy; eilKiwfSf;fikthfNt> tpiyf;Nfs;tpfs; ,lk;ngWk;.

,t; xg;ge;jk; jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Nf toq;fg;gLtJld;> ,jw;F Kd;du; epuhfupf;fg;gl;l 

ngau; gl;baypy; ngau; cs;slq;fg;glhj xUtu; / jhgdkhf mikag; ngWjy; Ntz;Lk;. NkYk> ,e;j tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; 

fl;bl epu;khzpg;G ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA)> (,jw;F Kd;du;> (ICTAD) Ngupy; miof;fg;gl;l)> C2 
kw;Wk; C3 juq;fspy; (fl;bl fl;Lkhdq;fSf;fhf) gjpTnra;ag;gl;l Fwpj;j tifapyhd fl;Lkhdg; gzpfs; njhlu;ghd 

mDgtKs;s xg;ge;jjhuuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

,J njhlu;ghf Mu;tk; fhl;Lk; tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F> 2022.03.15 Kjy; 2022.04.19Me; jpfjp tiuapy; VNjDk; Ntiy 

nra;Ak; ehl;fspy; K.g 09.00 kzpf;Fk; gp.g 03.00 kzpf;Fk; ,ilNaahd fhyg;gFjpf;Fs;> fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr 

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

Kfhikj;Jt gpuptpd;> toq;fy; njhlu; jiytUf;F jpUg;gp jug;glhj &gh 30>000/- (Kg;gjhapuk; &gh) khj;jpuk; fhrhfr; 

nrYj;jp kw;Wk; vOj;JG+u;tkhd tpz;zg;gbtnkhd;wpid rku;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapy; jahupf;fg;gl;Ls;s midj;Jk; 

G+u;j;jpnra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tp ,izg;G Nfhitnahd;wpidf; nfhs;tdT nra;Jnfhs;s KbAk;. mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp 

Mtzq;fis Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; fl;lzq;fspd;wp ghu;itapl KbAk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf rfy tpiyf;Nfs;tpahsu;fSk;> Fwpj;j xU tpiyf;Nfs;tpf;fhf &gh gjpNdO ,yl;rk; 

khj;jpuk; (&gh. 1>700>000.00) gzkhf my;yJ tpiyf;Nfs;tp jfty; ml;ltizapy;; 02 Mk; gFjpapy; 17.2 gpuptpd; fPo; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s jhgdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpapd; mbg;gilapyhd tpiyf;Nfs;tp gpizKwpAld; Fwpj;j 

tpiyf;Nfs;tpapid rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

2022.03.31Me; jpfjp K.g 10.30 kzpf;F kj;jis uh[gf;\ ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; nghwpapay; mYtyfj;jpy; eilngWk;; 

Muk;g tpiyf;Fwpg;gPl;L $l;lj;jpy; gq;Nfw;FkhW midj;J tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Fk; kw;Wk; mtu;fspd; mjpfhuk; 

g+u;tkhd gpujpepjpfSf;Fk; ,j;Jld; miog;G tpLf;fpd;Nwd;.

G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs; gpujpnahd;Wld;> 2022.04.20Me; jpfjp gp.g 02.00 kzpf;F Kd;du;> jtprhsu;> ,yf;fk; 

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

Kfhikj;Jt gpupT> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f vd;w tpyhrj;jpw;F Neubahf my;yJ gjpTj;jghy; 

%yk; fpilf;ff;$bathW Vw;ghLfs; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;Fk; tpiyf;Nfs;tpfs;; epuhfupf;fg;gLk;. mj;jpfjpapy; 

Fwpj;j Neuj;jpy; tpiyf;Nfs;tpfs; nghWg;Ngw;Fk; Neuk; Kbtile;jJk;> tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; 

g+u;tkhd gpujpepjpfs; Ke;epiyapy; mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy;> 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> rptpy; nghwpapayhsu; (jpl;lkply; 

kw;Wk; tbtikg;G) gpuptpd;> fpisj; jiytu; %yk; 011-2263502/07 - vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; Clhf 

my;yJ njhiyefy; ,yf;fk; 011-2251356 %yk; mwpe;J nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;>

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

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;>

fl;Lehaf;f.

ePu;nfhOk;G khefu rig

tpiykD NfhuYf;fhd mwptpj;jy;
ePu;nfhOk;G khefurig tstpy; tu;j;jf trjpfSld; $ba ,U khb E}yff; 

fl;blj;ij epu;khzpf;Fk; jpl;lk; - (vQ;rpa Ntiyfis g+u;j;jp nra;jy;)

ePu;nfhOk;G khefu tstpy; tu;j;jf trjpfSld; $ba ,U khb E}yff; fl;blj;ij 

epu;khzpf;Fk; jpl;lj;jpy; vQ;rpa Ntiyfis g+u;j;jp nra;tjw;fhf jFjpAila xg;ge;jjhuu;fsplk; 

,Ue;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. jpl;lj;jpw;fhd MNyhrid 

epWtdk; Mu;fpNghk; bird; fd;rhy;ld; jdpahu; epWtdkhFk;.

j ifik

xg;ge;jj;jpw;fhf jFjp ngWtjw;F epu;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; 

mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; Nru;f;fg;glhjpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL fPOs;s Njitfis 

g+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk. 

• epu;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; gjpT – C3 juk; my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l gpupT xd;wpy; gjpT nra;ag;gl;l xg;ge;jjhuuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

• ,jid xj;j gz;Gila epu;khzk; njhlu;gpy; 03 Mz;LfSf;F Nky; mDgtk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;;.

• tpiykDjhuu;/ xg;ge;jjhuuplk; epiyahd epjp epiy xd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL fzf;fha;T nra;ag;gl;l fzf;Fld; epjp epiy mwpf;if xd;iw 

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

• tpiykDTld; Mtzk; rhu;e;j Mjhuq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nky; Fwpg;gplg;gl;l jifik msTNfhy;fis g+u;j;jp nra;j tpz;zg;gjhuu;fs; khj;jpuk; 

kjpg;gPl;Lf;F cl;gLj;jg;gLk;.

01.  tpiykD tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,w;iwg;gLj;jg;gl;l CIDA gjpT Gj;jfj;ij 

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

02.  tpz;zg;gq;fis 2022.03.15 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.04 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 

njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiuahd fhyj;jpy; kPsspf;fg;glhj 35000.00 &gh itg;G xd;iw 

nrYj;jpa gpd; ePu;nfhOk;G> njy;tj;j re;jp> ePu;nfhOk;G khefu rigapd; ngwpapayhsu; 

gpuptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

03.  g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis efy; gpujpfSld; 2022.04.04 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

my;yJ mjw;F Kd;du; khefu Mizahsu;> khefu rig> ePu;nfhOk;G vd;w Kftupf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;GtJ my;yJ khefu Mizahsu; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltij Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

04.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJ tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w cld; Nkw;nfhs;sg;gLtNjhL 

Neuk; KbTw;w gpd; fpilf;fpd;w kw;Wk; jhkjpj;J xg;gilf;fg;gLk; tpiykD tpz;zg;gq;fs; 

Vw;fg;glkhl;lhJ. 

05.  tpiykD Mtzq;fs; ,lg;gl;l ciwapd; ,lJ gf;f Nkw;gFjpapy; “ePu;nfhOk;G khefu 

tstpy; tu;j;jf trjpfSld; $ba ,U khb E}yff; fl;blj;ij epu;khzpf;Fk; jpl;lk; - 

(vQ;rpa Ntiyfis g+u;j;jp nra;jy;)” vd;W Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

06.  ve;j xU tpiykD Mtzj;ijAk; Vw;gJ my;yJ epuhfupf;Fk; cupik ePu;nfhOk;G 

khefu rig trkhdjhFk;. 

07.  tpiykDf;fis jpwf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; tpiykDjhuUf;F my;yJ tpiykDjhuupd; 

vOj;J%y mDkjpia ngw;w gpujpepjp xUtUf;F khj;jpuk; Njhd;Wtjw;F KbAk;. Nkyjpf 

tpguq;fis khefu nghwpapayhsuplk; ,Ue;J mYtyf Neuq;fspy; fPOs;s njhiyNgrp 

,yf;fj;ij mioj;J njupe;Jnfhs;s KbAk;.

vd;.gp.Mu;.tp. ngu;dhz;Nlh>

khefu Mizahsu;>

khefu rig> ePu;nfhOk;G 

khefu nghwpapayhsu; - 0312233190

kpd;dQ;ry; - nmcengineer@gmail.com
ePu;nfhOk;G khefu mYtyfj;jpy;.

2022.03.14        

,yq;if JiwKf mjpfhurig
(kj;jpa rikayiw)

2022 Mz;L Vg;uy; Kjy;; jpnrk;gu; tiuahd fhy vy;iyapDs; 

,yq;if JiwKf mjpfhurigapd; kj;jpa rikayiwf;Fj; 

Njitahd kPd; toq;Ftjw;F Mw;wy; ngw;Ws;s mur epWtdq;fs;> 

epajpr;rl;l rigfs;> $l;LwT rq;fq;fs;> cw;gj;jp epWtdq;fs; 

kw;Wk; Vida ,yq;ifapd; toq;Feu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

,jw;fhd tpz;zg;gq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf cq;fs; epWtdj;jpd; 

fbjj;jiyg;gpD}lhf vOj;J %yk; tpz;zg;gpf;f Ntz;baJld;> 

mjw;fhf &gh 1000/- kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf; fl;lznkhd;wpid 

,t;tjpfhurigf;F nrYj;j Ntz;Lk;. Fwpj;j Nfhupf;if fbjk; 

nfhOk;G - 13 nfhr;rpf;fil> kj;jpa rikayiw gpupT rpNu\;l 

Kfhikahsupd; (czT/ ghdq;fs;) mYtyfj;jpy; rku;g;gpj;J 

mjw;fhf gzk; nrYj;Jk; tTr;ru; gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;.

tpz;zg;gq;fis tpepNahfpj;jy; 2022 khu;r; khjk; 11Mk; jpfjp K.g. 

09.00 kzpf;F Muk;gpf;fg;gl;L> 2022 khu;r; 22 k; jpfjp gp.g 2.00 

kzpf;F KbtilAk;. G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fis 2022 khu;r; 

23Mk; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F Kd; rikayiw mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ~nld;lu;| ngl;bapy; ,lNtz;Lk;.

2022.03.23 Mk; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F tpz;zg;gq;fs; 

ngw;Wf;nfhs;tJ Kbtile;j clNdNa ~nlz;lu;| FOtpd; Kd;dhy; 

nld;lu; ngl;b jpwf;fg;gLtNjhL> Njitg;gbd; tpz;zg;gjhupfSf;Fk; 

mr;re;ju;g;gj;jpy; fye;J nfhs;s KbAk;.

gjpT nra;tjw;F jFjpfs; ngw;w tpz;zg;gjhupfSf;F mJ njhlu;ghf 

gjpTj;jghypy; mwptpg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fs; :  011-2434557> 011-2482797> 011-2483283> 011- 2483409> 

011- 2483344> 011-2482831 Mfpa njhiyNgrp 

,yf;fq;fs; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

gpujhd Kfhikahsu; (eyd;Gup kw;Wk; ifj;njhopy; cwTfs;)

eyd;Ghp kw;Wk; ifj;njhopy; cwTfs; gFjp.

2022 Mk; Mz;Lf;fhd kPd; toq;Ftjw;F 
toq;Feu;fis gjpT nra;jy;

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;

tl Nky; khfhzk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

kbf;fzdpfs;> ug;nyl; fzdpfs; kw;Wk; n`l;Nghd;fs;

Mfpatw;iw toq;fy;> xg;gilj;jy; kw;Wk; epWTjy;

Bid Code No.: NWP/EDU/Pro Acc/7/3-2/GEM/2021

nraw;wpl;lg; ngah;: nghJf; fy;tp etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk; (GEM)
01 Mk; ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;sthW kbf;fzdpfs;> ug;nyl; fzdpfs; kw;Wk; 

n`l;Nghd;fs; Mfpatw;wpd; toq;fy;> xg;gilj;jy; kw;Wk; epWTjy; Mfpatw;wpw;fhf 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tl Nky; khfhz khfhz 

fy;tpg; gzpg;ghshpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

1 Mk; ml;ltiz

mk;r ,y. tpsf;fk; vz;zpf;if (myF) tpiykDg;gpiz - ,. &ghtpy;

i. kbf;fzdpfs; 43

116>500ii. ug;nyl; fzdpfs; 30

iii. n`l;Nghd;fs; 25

02.  mk;rj;jpd; KOikahd mstpw;F tpiykDf;Nfhuy; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

xt;nthU mk;rKk; jdpj;jdpahf kjpg;gPL nra;ag;gLk;. xg;ge;jj;ij toq;Fk; 

jpfjpapypUe;J mWgJ (60) ehl;fSs; xg;ge;jkhdJ g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 

03. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

04.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy FUehfy;> fz;b tPjp> 

tl Nky; khfhz khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> gpujhd fzf;fhshplkpUe;J ngw;W 

(njhiyNgrp/ njhiyefy;: 037-2222422) Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; K.g. 

9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; Nkw;$wg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;;fyhk;. 

05.  jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

 (i)  fle;j %d;W tUlq;fspy; epfuhd gz;lq;fspd; toq;fypd; Mff; Fiwe;j ruhrhp 

epjpg;Gus;thdJ 8.7 kpy;ypadhftpUj;jy; Ntz;Lk; (2019-2021)

 (ii)  Njitg;gLk; mk;rq;fspd; toq;fypy; Mff; Fiwe;jJ 3 tUl fle;jfhy mDgtk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 (iii)  tpiykDjhuh; njhopy;El;ghPjpapy; jifik ngw;w kw;Wk; Njh;r;rpAs;s Copah;fisf; 

nfhz;l Ntiyj;jsnkhd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (iv)  tpiykDjhuh; tl Nky; khfhzj;jpy; KftnuhUtiu/ epue;jukhd cg-

mYtyfnkhd;iwf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (v)   1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;l gjpTr; rhd;wpjiof; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

06.  2022 khh;r; 14 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 04 Mk; jpfjp tiuAk; mYtyfq;fspy; 

Ntiy Neuq;fspy; (K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk;) kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf %thapuj;J Ie;E}W &ghit (3500 &ghit) tl Nky; khfhz 

khfhz fy;tpg; gzpg;ghsUf;F nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s 8 Mk; ge;jpapYs;s 

Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; 

mike;jpUg;gJld; my;yJ tq;fp fzf;fpw;F tuT itf;fg;glyhk; (Nkyjpf 

tpguq;fSf;F vkJ ,izajsj;ij jaT nra;J ghh;itaplTk;)

  2022 khh;r; 28 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F fPNoAs;s 7 Mk; ge;jpapy; toq;;fg;gl;Ls;s 

Kfthpahd khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 

eilngWk;.

07.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; “Bid for Laptop Computers, Tablet Computers & Headphones”  vd 
Fwpg;gplg;gl;L gjpTj;jghypy; ,U gpujpfspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; 2022 

Vg;uy; 05 Mk; jpfjpad;W K.g. 9.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk; my;yJ FUehfy;> fz;b tPjp> tl Nky; khfhz khfhz fy;tpj; jpizf;fs 

gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s ~~Nfs;tpg; 

ngl;bapy;|| Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 8 Mk; 

ge;jpapYs;s Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 

tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.  NkNy Fwpg;gpl;lthwhd ~tpiykDg;gpiznahd;Wld;| 

midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

  ehl;by; epyTk; nfhtpl;-19 #o;epiy fhuzkhf> ,e;j ngWif njhlh;ghd midj;J 

khw;wq;fSk; vkJ ,izajsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gLk;. 

08. NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ gpd;tUkhW:

 A.S.K. Jayalath,
 Chairman,
 Departmental Procurement Committee,
 Provincial Department of Education (NWP)
 Kandy Road,
 Kurunegala. 

 Telephone: 037-2222422
 Facsimile Number: 037-2222422/037-2222545,
 Web address: www.nwpedu.lk
 Date: 14 March 2022
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நாட்டுத்துப்ாக்கியுடன் ஒருவர் கைது!
(புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்)

முல்லைத்தீவு  மாங்குளம்  
பபாலிஸ் பிரிவிற்கு உடபடட வன் -
னிவிளாங்குளம் பகுதியில  ேடட-
விச�ாத நாடடுத்துப்பாக்கியி்ை 
தம்வேம் ்வத்திருநத ஒருவ்� 
மாங்குளம்  பபாலிோர் ்ைதுபேய்-
துளளார்ைள.

 சநற்று முன்திைம்   இ�வு வன் -
னிவிளாங்குளம் பகுதியில ேடடவி-

ச�ாத நாடடுத்துப்பாக்கி  ்வத்தி-
ருப்பதாை மாங்குளம் பபாலிோருக்கு 
கி்டத்த இ�ைசிய தைவ்லைய-
டுத்து  குறித்த பகுதிக்கு வி்�நத 
பபாலிோர் அவ்�  ் ைதுபேய்துளள-
துடன்  நாடடுத்துப்பாக்கியி்ையும் 
மீடடுளளார்ைள. 32 அை்வயு்டய 
வன்னிவிளாங்குளம் பகுதியி்ை-
சேர்நத நபச� இவவாறு ்ைது பேய் -
யப்படடுளளார்.

வடக்கில் தென்னை முக்்கோண
வலயம் ஆரம்பிக்க நடவடிக்்க

வடக்கில பதன்்ை  முக்சைாண 
வலையங்ை்ள அ்டயாளப்படுத்தி 
பதன்ைங்ைாடுை்ள உருவாக்கி மக்-
ைளின்  வாழவாத�ங்ை்ள உயர்த்தும் 
வ்ையிலைாை திடடங்ை்ள ்ைய-
ளித்துளசளாம் எை வைஜீவ�ாசிைள 
வை பாதுைாப்பு அ்மச்சின் வடக் -
கிற்ைாை திடடங்ைளின் ஆசலைாேைர் 
ேைாசதவன் பதரிவித்துளளார். 

யாழ.ஊடை அ்மயத்தில  ேனிக் -
கிழ்ம ந்டபபற்்ற ஊடை ேநதிப்-
பின் சபாசத அவவாறு பதரிவித்தார் 
சமலும் பதரிவிக்்ையில, 

எம்மால  வடக்கில சமற்பைாளள 
சவண்டிய அபிவிருத்தி மற்றும் 
பபாருளாதா� சமம்பாடுைள  பதாடர்-

பில முன் ்வக்ைப்படட  திடடங் -
ை்ள அ�ோங்ைம் ஏற்றுக்பைாண்டுள-
ளது. அதன்  மூலைம் 3 ஆயி�ம் ஏக்ைர் 
நிலைப்ப�ப்பில வை கி�ாமம் உருவாக் -
ைவும் ஏற்பாடு  பேய்யப்படடுளளது. 

வடக்கில குறிப்பாை  பநடுநதீ்வ 
பூர்வீைமாைக் பைாண்ட மக்ைளின் 
வாழவாதா�த்்த சமம்படுத்தும் 
முைமாை  திடடங்ை்ளயும் ்ைய-
ளித்துளசளாம். உடைடியாை அத் -
திடடங்ைள ந்டமு்்றக்கு  வ�வுள-
ளது. 

பநடுநதீ்வ பபாறுத்த வ்� 
இலைங்்ையில  ேைத்பதா்ை 
அடர்த்தி கு்்றநத பி�சதேம். 
அதைால இலைங்்ையில தனித்து  

விடப்படடுளளது. அதைாலைசய 
அது அபிவிருத்தியிலும் பின் தங்கி  
ைாணப்படுகி்றது.  அநத மக்ைளுக்-
ைாை வாழவாதா�ம் இல்லை. 30 
ஆயி�ம் மக்ைளுக்கு சமல வசித்த 
பகுதியில தற்சபாது 3 ஆயி�ம் சபர் 
வ்�யிசலைசய வசிக்கின்்றைர். 

அங்கு  30 ஆயி�ம் வசித்த சபாது, 
சதங்ைாய் உற்பத்தி, பால உற்பத்தி, 
ைடலுணவு எை  அ்ைத்திலும் தன் -
னி்்றவு ைண்டவர்ைள தற்சபாது, 
3ஆயி�ம் சபர் வசிக்கும்  நி்லையில 
தன்னி்்றவு ைாண முடியாத 
நி்லையில உளளைர். 

எமது  ைணக்குப் படி  எமது 
திடடம் நி்்றசவ்ற இ�ண்டு வருட 

ைாலை பகுதி ஆகும். அதன்  மூலைம் 
புதிய பபாருளாதா� மறுமலைர்ச்சி 
ஏற்படும். அதனூடாை ஏ்றக்கு்்றய 
ஒன்்ற்�  பிலலியன் ரூபாய் வருமா -
ைம் கி்டக்கும். அதுமடடுமின்றி  
அங்குளள மக்ைளுக்கு ைாணிைள 
கி்டக்கும்.  பநடுநதீவு  மாத்தி� -
மின்றி வடக்கில மன்ைார், முல-
்லைத்தீவு, கிளிபநாச்சி, வவுனியா, 
யாழில  வடம�ாடசி மணற்ைாடு  
எை அ்ைத்து பி�சதேங்ைளிலும் 
வைஜீவ�ாசி  தி்ணக்ைளம் ்ையை-
பப்டுத்தி உளள ைாணிைளில பபாரு-
ளாதா�  அபிவிருத்திை்ள முன்பை-
டுக்ை முடியும் எை நம்புகிச்றன் எை 
பதரிவித்தார். 

சமூகப்பணியாளரகளுக்கு
விசசட விருதுகள்   

யாழ.மாவடட தந்த பேலவா 
நற்பணி மன்்றத்தின் த்லைவர் சி. 
மசைநதி�ம் த்லை்மயில மா்லை 
3.30 மணிக்கு விருதுைள வழங்கி 
்வக்கும் நிைழவு இடம்பபறும்.  

இவ நிைழவுக்கு பி�தம அதிதி-
யாை இலைங்்ை தமிழ�சுக் ைடசியின் 
த்லைவர் மா்வ சோ.சேைாதி�ாோ-
வும் சி்றப்பு விருநதிை�ாை பா�ாளு-
மன்்ற உறுப்பிைர் த.சித்தார்த்தனும்,  
பைௌ�வ விருநதிை�ாை முன்ைாள 

பா�ாளுமன்்ற உறுப்பிைர் ஈ.ே�வண-
பவனும் ைலைநது சி்றப்பிக்ைவுளள -
ைர். அன்்்றய திைம் 150 சபருக்கு 
ஏற்ைைசவ பரிசோதித்த அடிப்ப -
்டயில இலைவே மூக்கு ைண்ணாடி 
தந்த பேலவா ஞாபைார்த்த 
மன்்றம் ோர்பில வழங்ைப்படும். 
இசதசவ்ள ப�மிங்�ன் ைலலூரி 
மாணவர்ைளின் விசேட ை்லை நிைழச்-
சிைளும் இடம் பபறும் என்று பேய-
லைாளர் அறிவித்துளளார்.   

கிளிபநாச்சி  மாவடடத்தின் பி�-
சித்தி பபற்்ற ஆலையங்ைளில ஒன்்றாை 
ைாணப்படுகின்்ற  புளியம்பபாக்ை்ண 
நாைதம்பி�ான் ஆலையத்தின் வருடாநத 
பங்குனி உத்த� பபாங்ைல  விழா 

எதிர்வரும் 18ஆம் திைதி ந்டபப்ற 
உளளது  இநத நி்லையில ைடநத  
பவளளிக்கிழ்ம  (11-.03.-2022) குறித்த 
ஆலையத்தில பா�ம்பரிய மு்்றப்படி  
விளக்கு ்வத்தல பூ்ேயுடன் ஆ�ம்-

பமாகியது  பைல 12 மணிக்கு ஆலைய 
பூ்ே  வழிபாடுை்ளத் பதாடர்நது 
பி�ம்பு வழங்கும் ்வபவம் இடம்-
பபற்்ற்தயடுத்து  யாழ  பதன்ம�ாடசி 
புத்தூர் ேநதியிலுளள பண்டம�வடிக்கு 

பேன்று பபாங்ைலுக்ைாை  பண்டம்  
எடுத்து வரும் ம�புைளுக்கு அ்மய 
பிற்பைல  மாடடு வண்டிைளில  பதாண்-
டர்ைள ஆலைய முன்்றலில இருநது பு்றப்-
படடுளளைர்.

பதான்று பதாடடு  சபணப்படும் 
ம�புைளுக்கு அ்மவாை இவவாறு 
பு்றப்படட இவர்ைள யாழ  மீோ்லை  
புத்தூர் ேநதியில அ்மநதுளள பண்ட-
ம�வடிக்கு  பேன்று அங்சைசய  தங்கியி-

ருநது பபாங்ைலுக்ைாை பபாருடை்ள 
எடுத்து எதிர்வரும் 18ஆம் திைதி  ஆலை-
யத்்த வநத்டநது அங்சை பபாங்ைல 
வழிபாடுைள ந்டபபறும் என்பது  
குறிப்பிடத்தக்ைது

புளியம்்பாக்கணை நாகதமபிரான் ஆலய வருடாநத ்பங்குனி உததரப ்்பாங்கல்

வவுனியா மயானததில் சிரமதானப்பணி
ஓமந்த விசேட நிருபர்

வவுனியா சதாணிக்ைல 
பபாது மயாை  சி�மதாைப்-
பணி சநற்று   இடம்பபற்்றது.

வவுனியா  சதாணிக்ைலலில 
உளள பபாது மாயாைமாைது 
நீண்ட ைாலைமாை சி�மதாைம்  
பேய்யப்படா்மயால பற்்்ற-
ைள சூழநத இடமாை மாறியது-
டன் இங்கு ேடலைங்ை்ள  எரிப் -
பதற்கு அலலைது பு்தப்பதற்கு 
பபாதுமக்ைள பபரும் அபேௌை-
ரியங்ைளிற்கு  உளளாகிைர்.

இந நி்லையி்ை  ைருத்திற் -

பைாண்டு ேமுர்த்தி அபிவிருத்தி 
உத்திசயாைத்தர் லைறி த்லை்ம-
யில கி�ாம  சே்வயாளர், அபி -
விருத்தி உத்திசயாைத்தர் மற்றும் 
பபாதுமக்ைள இ்ணநது சி�ம-
தாை  பணியி்ை முன்பைடுத்-
திருநதைர்.

சுமார்  1500 குடும்பங்ைள 
வாழும் சதாணிக்ைல, சதக்ை -
வத்்த, ைற்குழி ஆகிய கி�ா -
மங்ை்ள  உளளடக்கிய கி�ாம 
சே்வயாளர் பிரிவிற்ைாை 
பபாது மயாைமாை  இம்மயா-
ைம்  விளங்குகின்்ற்ம குறிப்-
பிடத்தக்ைது. 

யாழ் மாவட்டத்தில் ஜெய்பபூர்
ஜெயறகை ைால் ஜ்ாருத்தும் முைாம்

சைாப்பாய் குறூப் நிருபர் 

இநதிய  அ�சின் நிதியுதவியுடன், 
யாழ இநதியத் து்ணத் தூத�ைத்தின் 
ஏற்பாடடில   "பெய்ப்பூர் பேயற்்ை 
ைால பபாருத்தும் முைாம்" யாழ மாவட-
டத்தில  சநற்று ஆ�ம்பிக்ைப்படடது.  
இம்முைாம்  எதிர்வரும் 30ம் திைதி 
வ்�, யாழ. மாவடட முைா்மத்துவ  
தி்றன் அபிவிருத்தி பயிற்சி நி்லையத்-
தில ந்டபப்றவுளளது.  

வலுவிழநசதாருக்கு சே்வ 
பேய்யும் பைவான் மைா வீ�ர் ேஹயட  
ேமித்தி (BHAGWAN MAHAVEER 
VIKLANG SAHAYATA SAMITI) 
பதாண்டு நிறுவைமும்,  யாழ மாவடட 
அபிவிருத்தி ஒருங்கி்ணப்புக் குழு 
அலுவலைைமும் இ்ணநது   இம்மு-
ைா்ம நடாத்துகின்்றை.

இதுபதாடர்பாை  ைலைநது்�யாடல 
ைடநத பபப்�வரி மாதம் யாழ மாவடட 
நாடாளுமன்்ற உறுப்பிைரும்,  நாடா-
ளுமன்்ற குழுக்ைளின் பி�தித் தவிோள-
ரும், யாழ. மாவடட ஒருங்கி்ணப்புக்  
குழுவின் த்லைவருமாை அங்ைென் 
இ�ாமநாதனுக்கும், பைவான் மைா வீ�ர்  
ேஹயட ேமித்தி (Bhagwan Mahaveer 
Viklang Sahayata Samiti) பதாண்டு  நிறு-

வைத்தின் ேர்வசதே விவைா�ங்ைளுக்-
ைாை பணிப்பாளர் ேதீஷ் சி சமத்தாவுக்-
குமி்டயில ந்டபபற்றிருநதது.

இதில, வடக்கில  சபாரிைால அங்-
ைங்ை்ள இழநத மற்றும் இத� ைா�ணங்-
ைளால அங்ைங்ை்ள இழநத  வறு்மக்-
குடபடட மக்ை்ள ைருத்திலபைாண்டு 
பெய்பூர் பேயற்்ை ைால பபாருத்தும்  
முைா்ம யாழ மாவடடத்தில நடாத்-
துவது பதாடர்பிலும், யாழ மாவடடத்-
தில  Jaipur Foot நிறுவைத்தின் கி்ள-
பயான்்்ற நிறுவுவது பதாடர்பாைவும்  
ைலைநது்�யாடப்படடது. அதைடிப்-
ப்டயில முதற்ைடடமாை,   பெய்பூர் 
பேயற்்ை ைால பபாருத்தும் முைாம் 
நடத்தப்படுகி்றது.

இம்முைாமில ைலைநது பைாளளும் பய-
ைாளிைள தமது பதிவுை்ள தத்தமது 
பி�சதே பேயலைைங்ைள ஊடாை சமற்-
பைாளள முடியும்.  

ைடநத  35 வருடங்ைளாை 1.2 மில-
லியன் பாதிக்ைப்படட மக்ைளுக்கு 
சே்வயாற்றிவரும்  பைவான் மைா 
வீ�ர் ேஹயட ேமித்தி பதாண்டுநிறுவ-
ைம் ைடநத 2010 ம் ஆண்டில  சபாரில 
பாதிக்ைப்படட வடபகுதி  மக்ைளுக்-
கும் சே்வயாற்றிய்மயும் கு றிப்பி-
டத்தக்ைது.

ைடல் ைடந்த வீரர்ைளுடன் ைளமாடி ஜவறறிவாகை 
சூடிய ப்ொகை  கமந்தனுக்கு ்ாராட்டு   
(த்லைமன்ைார் விசேட நிருபர் )   

பூ பநதாடட உளளை அ�ங்கு 
வி்ளயாடடுப் சபாடடிைளில 
மாவடட ரீதியில மாைாண 
ரீதியில சதசிய ரீதியில இருபது 
வயதுக்கு உடபடட வீ�ர்ைளுக் -
ைாை சபாடடிைளில முதல இடங் -
ை்ளப் பபற்று பின் 17.11.2021 
பதாடக்ைம் 26.11.2021 வ்� 
ைடல ைடநது துபாய் நாடடு 
வி்ளயாடட�ங்கில நாடுை -
ளின் வீ�ர்ைளுடன் ைளமாடி 
முதல இடத்்த பவன்ப்றடுத்த 
மன்ைார், சபோ்லை கி�ாமத் -
்தச் சேர்நதவரும் மன்.பற்றிமா 
சதசிய பாடோ்லை மாணவனு -
மாகிய பேலவன் தசதயு சிலவி -
யன் டலிமாவுக்கு பைௌ�விப்பு 
விழா இடம்பபற்்றது.   

சபோ்லை விழிைள ைலைா 
முற்்றம் அ்மப்பின் ஏற்பாட -
டில சபோ்லையில சநற்று 
ஞாயிற்றுக்கிழ்ம இவ அ்மப் -

பின் இயக்குைர் சதசியக் 
ை்லைஞர் ோஹிக்கிய எஸ்.ஏ.உத -
யன் த்லை்மயில ந்டபபற்்ற 
இவவிழாவில பி�தம அதிதியாை 
சபோ்லை பங்கு தந்த அருட -
பணி ஏ.ஞாைப்பி�ைாேம் அடிை -
ளார் பலைநது பைாண்டார்.

சி்றப்பு விருநதிை�ாை ஓய்வு -
நி்லை அதிபர் அருடேசைாத -
�ர் ஸ்�னிஸ்லைாஸ் (டிலைாோல 
ே்ப) மன்ைார் பி�சதே பேயலைை 

உதவித் திடடப்பணிப்பாளர் 
பப.யூட ப்றாஹான் குரூஸ் 
உடபட பூப்பநது வி்ளயாடடு 
ேம்சமளை த்லைவர் எம்.
பிறின்ஸ் பலைம்சபட மன்ைார் 
பி�சதே பேயலைை ைலைாோ� உத் -
திசயாைத்தர் திருமதி �.தவமதி, 
மன். பத்திமா சதசிய பாடோ்லை 
பி�தி அதிபர் ை.பமரில குரூஸ் 
ஆகிசயாருடன் பலைர் இவவிழா -
வில ைலைநது பைாண்டைர்.   

எங்கள் பிரதேச வீரர்களை நாங்கள் 
அளையாைப்படுதே தேண்டும் - சச.மயூரன்  
ஓமந்த விசேட நிருபர்  

எங்ைள பி�சதே வி்ளயாடடு வீ�ர்ை்ள எங்ை-
ளு்டய பி�சதேங்ைளிசலை உருவாக்கி நாங்ைசள 
அ்டயாளப்படுத்த சவண்டும் எை முன்ைாள வட-
மாைாண ே்ப உறுப்பிைர் பேநதிலநாதன் மயூ�ன் 
பதரிவித்தார்.  

வவுனியாவில சிறிநைர் மக்ைளின் 25 வருட 
சைாரிக்்ையாை இருநத வி்ளயாடடு ்மதாைம் 
தி்றநது ்வக்கும் நிைழவில ைலைநது பைாண்டு, 
பின்ைர் உ்�யாற்றும் சபாசத அவர் இவவாறு பதரி-
வித்தார்.   அங்கு அவர் சமலும் உ்�யாற்று்ையில,   
மக்ைளாகிய எங்ைளுக்கு அடிப்ப்ட சத்வை்ள 
பூர்த்தி பேய்வது என்பது மிை அரிதாைசவ ைாணப்-
படுகின்்றது. இங்சை வி்ளயாடடு வீ�ர்ை்ள உரு-
வாக்குவதற்ைாை ்மதாைத்்த பபற்றுக்பைாளள 
25 வருடங்ைளாகி இருக்கின்்றது.   

ஆைால பதற்கிசலை இருக்கின்்ற ஒரு சிங்ைள 
பாடகி ஒச� ஒரு பாட்லை பாடிவிடடு இன்று 
பைாழும்பிசலை ஒரு வீட்ட பபற்றிருக்கின்்றார். 
ெைாதிபதி என்்ற மு்்றயில ஒரு பா�ாட்ட பதரி-
வித்திருக்ைலைாம் ஆைால வீட்ட பைாடுத்திருக்-
கின்்றார்ைள.    நாங்ைள 25 வருடங்ைளாை எங்ைளுக்கு 
ஒரு ் மதாைத்்த பபற்று பைாளவதற்கும், எங்ைளு-
்டய போநத ைாணிை்ள ஆக்கி�மித்து பைாண்டி-
ருக்கின்்றவர்ை்ள பவளிசயற்றுவதற்கும் நாங்ைள 
இன்னும் சபா�ாடி பைாண்டிருக்கின்ச்றாம்.  
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மா த்தளை உக்குவளை-
யில் கலாநிதி த்தச-
பந்து ஏ. எச். எம். 

முகுத்தார் ஹாஜியார் என்ற நாமம் 
அளைவரும் அறிந்்த்தாகும். எனதை-
ரமும் முக மலர்ச்சியுடன காணபப-
டும் முகுத்தார் ஹாஜியார் ரதவத்த 
தகாபபி த்தாழிறசாளல உரிளமயா-
ைர்,தசல்வந்்தர் அ.வு எை தசல்ல-
மாக அளைக்கபபடட அபூபக்கர் 
உமரின பு்தல்வராவார். சிறு வயது 
மு்தல் சமூக தசளவயில் ஈடுபாடு 
தகாணட்தால் வய்தாை காலததிலும் 
தசளவ மைபபானளமளய விடடு 
தகாடுக்காமல் கைததில் தசயறப-
டுவராக திகழ்கி்றார்.இவரின சமூக 
தசளவளய அங்கீகரிதது த்தசபந்து.
சமா்தாை தூதுவர்,சமா்தாை நீ்த-

வான,கலாநிதி படடங்கள் வைங்கி 
தகௌரவிக்கபபடடுள்ைார்.

1946-12- 01 ஆம் திகதி பி்றந்்த இவர் 
4 ஆணகள் 3 தபணகளின ்தந்ள்தயா -
வார். பிள்ளைகள் அளைவரும் பட-
ட்தாரிகைாக தபரும் ப்தவிகள் வகிப -
பவர்கள்.இவர் மாத்தளை பாக்கியம் 
விததியாலயம், மாத்தளை சாஹிரா 
கல்லூரி, தசன த்தாமஸ் கல்லுரிக-
ளின பளைய மாணவராவார்.

1970 களில் மாத்தளை மாவடட 
கல்வி அபிவிருததி சங்கதள்த 
அனள்றய காலததில் ஆரம்பிதது 
நாளியகந்்த, இரதத்தாடளட, 
த்தவஹுவ தபான்ற இடங்களில் 
முஸ்லிம் பாடசாளலகளை ஆரம் -
பிதது முஸ்லிம்களின கல்வி வைர்ச்-
சிக்கு அனறு மு்தல் இனறு வளர 
பாரிய பணியாறறி வருகி்றார் முகுத-
்தார் ஹாஜியார். அக்காலததில் 
இஸ்லாம் பாடம் தபாதிக்க முடியா்த 
பாடசாளலகளுக்கு இஸ்லாம் ஆசி-
ரியர்களை நியமிக்கவும் பாடுபட-
டவர். மாத்தளை மாவடட கல்வி 
அபிவிருததி சங்கததின தபாதுச் 
தசயலாைராக இருந்து கல்வி தமம்-
பாடடுக்கு தபரும் தசளவ தசய்த-
வர். அனறு அவரின தசளவளயப 

பாராடடி 1981ம் ஆணடு இவருக்கு 
சமா்தாை நீ்தவான ப்தவி வைங்கப-
படடது.

மதரஸததுல் நஜா அரபுக் கல்-
லூரிளய டவுண பள்ளியில் ஆரம்-
பிதது பினைர் மாத்தளை தகாங்கா-
தவல பள்ளியில் பல வருடங்கைாக 
நடததி ்தறதபாது வாரியதபால 
த்தாடடததில் புதிய கடடிடததில் 
நளடதபறறு வருகி்றது. இக்கல்லூ-
ரியில் அபிழ்கள், ஆலிம்கள் படடம் 
தபறறு நாடடின பல பகுதிகளில் 
தசளவயாறறி வருகின்றைர். இக் 
கல்லூரியின ்தளலவராக ஹாஜியார் 
தசயறபடடு வருகி்றார்.

1970 ஆம் ஆணடு சவூதி- 
இலங்ளக நடபு்றவு சங்கதள்த ஸ்-
்தாபிக்க அபதுல் கா்தர் (உயர் நீதி-
மன்ற நீதிபதி) சடடத்தரணி யூ. எல். 
அனவர் ஆகிதயாருக்கு முகுத்தார் 
ஹாஜியார் பக்கபலமாக தசயற-
படடவர். அதத்தாடு 2006ஆம் 
ஆணடு மஸ்ஜிதுகளில் ஏறபடும் 
பிணக்குகளை தபாலிஸ், நீதிமன்ற 
தகாணடு தசல்லாமல் தீர்பப்தற-
காை ஒரு தயாசளை முனளவக்கப-
படடு அகில இலங்ளக ஜம்மியததுல் 
உலமா, முஸ்லிம் பணபாடடலுவல்-
கள் அளமச்சு ஆகியவறறின ஆதலாச-

ளையின தபரில் மாத்தளை மாவடட 
மஸ்ஜித சம்தமைைம் ஆரம்பிக்கப-
படடது. அ்தன ்தளலவராக முகுத-
்தார் ஹாஜியார் அனறு மு்தல் இனறு 
வளர தசயலாறறி தகாணடிருக்கி-
்றார். மஸ்ஜித சம்தமைைம். நாடடில் 
எந்்த அைர்த்தங்களின தபாதும் 
அ்தன பங்களிபளப நல்கியுள்ைது. 
்தைவந்்தர்கள் ஏளைதயாரின தபரும் 
முயறசிகளில் இனறு வளர முழு 
நாடடிறகும் மாத்தளை மாவடட 
மஸ்ஜித சம்தமைைம் தசளவயாறறி 
வருகி்றது.

நாடடில் ஏறபடட அளைதது 
அைர்த்தங்களின தபாது மாத்தளை 
மாவடட மஸ்ஜித சம்தமைைம் கரம் 
தகாடுதது உ்தவிை சந்்தர்பபங்கள் 
அதநகம். மாத்தளை மாவடடத-
திறகு மடடுமல்ல முழு நாடடிறகும் 
தபரும் நறபணிகளையும் உதிவிக-
ளையும் தசயது வருகின்றது. அ்தன 
ஆரம்பம் மு்தல் இனறு வளர சம்-
தமைைததின ்தளலவராக முகுத்தார் 
ஹாஜியார் தசயறபடடு வருகி்றார். 

மாத்தளையில் இந்்த சம்-
தமைைம் ஆரம்பித்த பினைர் 
நாடடில் பல மாகாணங்களில் 
இவவா்றாை சம்தமைைங்கள் 
ஆரம்பிக்கபபடடு தசளவகள் 
ஆற்றபபடுகின்றை. மாத்தளை 
மாவடடததில் பள்ளிகள் 
மறறும் மத்தரஸாக்களில், காதி 
நீதிமன்றங்களில்  ஏறபடும் 

பிணக்குகள், ்தனிபபடட பிரச்சி -
ளைகள், சமூக ஒறறுளம ஆகியவற -
றில் ஆர்வததுடன தசயறபடக்கூ -
டிய நிர்வாக குழு காணபபடுகி்றது. 
கல்விமானகள் மறறும் அளைவ -
ளரயும் உள்ைடக்குவ்தாக இந்்த 
குழு அளமக்கபபடடுள்ைது. இந்்த 
சம்தமைைததின ஊடாக வரக்கா -
முள்ற, உக்குவளை த்தாடடததில் 
உள்ை வறிய முஸ்லிம் மக்களுக்கு 
40 தபர்ச் வீ்தம் காணிகள் வைங் -
கபபடடை. அதில் 186 குடும்பங் -
களுக்கு பல பிரச்சிளைகளுக்கு 
மததியில் பாராளுமன்ற உறுபபி -

ைர் பி.பி. கவிரதைவின ஒதது -
ளைபபும் கிளடக்கபதபற்றை. 
இனறு இங்கு ஹிஜராபுர என்ற 
முஸ்லிம் கிராமமும் உருவாக் -
கபபடடுள்ைது. உக்குவளை 
பிரத்தசததில் அக்காலததில் 
தபரும் பிரச்சிளையாக இருந்்த 
குடிநீர் ்தடடுபபாடு த்தாடர்பாக 
முகுத்தார் ஹாஜி காலம் தசன்ற 
முனைாள் ஜைாதிபதி தஜ. ஆர். 

ஜயவர்த்தைவிடம் அனறிருந்்த 
மாத்தளை மாவடட பாராளுமன்ற 
உறுபபிைர் பி.பி. கவிரத்தைவின 
ஒததுளைபதபாடு கலந்துளரயாடி 
அததிடடதள்த தசயறபடுத்த 
முனைாள் ஜைாதிபதி தஜ.ஆர் 
மள்றந்்த அளமச்சர் காமினி திசா -
நாயக்கவிடம் ஒபபளடத்தார். 
அத்ததவளை அனள்றய அரசாங்க 
அதிபர் த்தனைதகான (முகுத்தா -
ரின ஆசிரியர்) ஆகிதயாரின முய்ற -
சியில் உக்குவளை குடிநீர் திடடம் 
ஆரம்பிக்கபபடடு முனைாள் ஜைா-
திபதி தஜ.ஆர் அங்குரார்பபணம் 

தசயது ளவத்தார். அதத்தாடு உக்கு-
வளைளய சுறறி இருக்கும் ஊர்களில் 
காணபபடட குடிநீர் பிரச்சிளைக்குத 
தீர்வாக (தடலிடா) என்ற அளமபபு-
டன தபச்சுவார்தள்த நடததி அவர்-
களின திடடததில் குடிநீர் பிரச்சி-
ளைக்கு தீர்வு கிடடியது.

அஜமீர் த்தசியப பாடசாளல 
தபற்றார், ஆசிரிய சங்கததில் உறுபபி-
ைராக இருந்்த காலபபகுதியில் பாட-
சாளலயின குள்றபாடுகளை நிவர்த-
திக்க தபரும் பங்காறறிைார்.

அதத்தாடு ்தைது ஊரிலுள்ை 
தவலிகல விஹாளரக்காை பாள்த, 
பாலம், மினசாரம், நீர் ஆகிய திட-
டங்களை முனனிருந்து தசயறப-
டுததி பூர்ததி தசயது தகாடுததுள்-
ைார். 2002 ஆம் ஆணடு சமீலுஸ் 
சலாம் என்ற அரபுக் கல்லூரிளய 
்தைது தசாந்்த காணியில் 11 மாணவர்-
களுடன ஆரம்பிதது சுமார் 250 மாண-
வர்கள் கறகும் கலாசாளலயாக உருவாக்-
கியுள்ைார். இக்கலாசாளலளய விரிவாக்க 
்தைது ்தந்ள்த,்தாயின காணிளய வைங்கி 
உயர் நிளலக்கு தகாணடு வந்துள்ைார்.
இதில் கற்ற மாணவர்கள் இனறு உள்-
நாடடிலும் தவளிநாடடுகளில் த்தாழில் 
புரிகின்றைர். சமூக தசளவ தசயவ்தறகு 
்தன வாழ் நாளை அர்பபணிதது தசயற-
படடு வருகி்றார். 2019ஆம் ஆணடு 
இவரின தசளவளய பாராடடி ஐக்கிய 
நாடுகள் மறறும் ஏளைய நிறுவைங்-
கள் இளணந்து த்தசபந்து படடமும் 
2020ஆம் ஆணடு குதலாபல் பீஸ் யுனி-
வர்சிடடியில் கலாநிதி படடம், 2022 
ஆம் ஆணடு இந்து சிதலான சங்கம், 
சிதலான ஏச்சு-
வர்ஸ் பவுனதடசன 
ஆகிய இளணந்்த 
சமா்தாை தூதுவர் 
தகௌரவ படட-
மும் வைங்கபபட-
டுள்ைை.

சமூகப் பணியில் அரப்பணிப்புடன் சசயறபடும்
கலாநிதி தேசபந்து ஏ.எச்.எம்.முகுதோர ஹாஜியார

எம். சதுர்தீன்  ...?
மாத்தமை சுழற்சி நிருபர்

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் மீடியகா ப�காரத்தின் இரு�த்்தைநதைகாவது வருடகாநதை மகாநகாடு  

படம்: அஷ்ரப் ஏ.ஸமத



புதிய காத்ான்குடி தினக-
ரன் நிருபர்  

மட்டககளப்பு மாவட-
்டததிற்கு க்டந் இரண்டு 
வாரஙகளுககு பின்னர் 
லீட்ரா சமமயல் 
எரிவாயு சிலிண்்டர்-
கள் (12) சனிககிழமம 
ககாண்டுவரப்படடுள் -
ளது.  

1200 சமமயல் எரிவாயு 
சிலிண்்டர்கள் மட்டகக-
ளப்பு மாவட்டததுககு 
ககாண்டுவரப்பட்ட்ாக 
லீட்ரா சமமயல் எரிவா-
யுககான மட்டககளப்பு 
மாவட்ட ஏக விநி்யா-
கஸ்ர் எஸ. எஸ. எம். 
கசால்்ான் அண்ட பிர-
்ர்ஸ நிறுவனததினர் க்ரிவித்னர்.  

மட்டககளப்பு மாவட்டதது-
ககு வந் 1200 சமமயல் எரிவாயு 
சிலிண்்டர்கள் மாவட்டததிலுள்ள 
சகல பிர்்சஙகளுககும் பிரிதது 
வழஙகப்பட்ட்ாகவும் அவர்கள் 
க்ரிவித்னர்.  

காத்ான்குடிககுரிய சமமயல் 
எரிவாயு ்பாத்ல்கள் காத்ான்-
குடி க்டற்கமரயில் மவதது 
இலககஙகள் வழஙகப்படடு வரி-
மசககிரமமாக மவககப்படடு 
கபாதுமககளுககு வழஙகி மவக-
கப்பட்டது.  

க்டந் இரண்டு வாரஙகளாக மட-
்டககளப்பு மாவட்டததில் சமமயல் 
எரிவாயு இல்லா்்ால் பல்்வறு 
சிரமஙகமள ்�ாட்டல்கள், சிற் -
றுண்டிசசாமலகள், உணவகஙகள் 
ந்டதது்வார் எதிர்்நாககியுள்ளனர் 
என்பது குறிப்பி்டத்ககது.    
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கல்முமன மததிய தினகரன் நிருபர்   

சம்மாநதுமை பிர்்ச சமப எல் -
மலககுடபட்ட சம்மாநதுமை மககள் 
குடியிருப்பு பிர்்சததினுள் ்நற்று 
(13) அதிகாமலயில் புகுந் யாமன-
களின் அட்டகாசததினால் வீடடு 
மதில்கள், வாயிற்க்வு மற்றும் பயிர் -
கள் ்ச்ப்படுத்ப்படடுள்ளன.  

சம்மாநதுமை வீடடு குடியிருப்பு-
கமள ்நாககி ஊடுருவிய காடடு 
யாமனகளின் ந்டமாட்டததினால் 
பிர்்சவாசிகள் அசசமம்டநதுள்ள -
னர்.  

இ்னால் இரவு 
்நரஙகளில் அசசம் நில -
விவருவ்ாக பிர்்ச 
மககள் க்ரிவிககின்ை-
னர்.  

யாமனகளின் அட்ட -
காசததினால் பிர்்ச 
காணிகளில் உள்ள 
பயிர்கள் அதிகமாக 
்ச்மாகியுள்ளது்டன் 
வீடடில் ்ஙகியிருந் 
மககள் க்யவாதின-
மாக உயிர் ்ப்பியுள்-

ளனர்.்மலும் இரவு ்வமளகளில் 
ஊடுருவும் காடடு யாமனகள் அய-
லிலுள்ள காடுகளுககுள் இருநது 
குறித் கிரமஙகளுககுள் வநது 
்ச்ம் விமளவிதது வந்்ாக மககள் 
க்ரிவித்னர்.   

யாமனகள் கூட்டம் வீடடு 
மதிலிமன உம்டதது ்ச்ம் விமள -
வித்்்ாடு பயன்்ரும் பயிர்க -
மளயும் மரஙகமளயும் கூ்ட துவம்-
சம் கசயது கசன்றுள்ளன. காடடு 
யாமனகள் ஏற்படுததும் ்ச்ம் 
க்ா்டர்பாக கிராம ்சமவயாளரி-
்டமும் கபாலிஸாரி்டமும் கிராம 
மககள் க்ரிவிததுள்ளனர்.   

இந் நிமலமம அம்பாமை 
மாவட்டததில் வயமல அண்டிய 
பிர்்சஙகளில் ்வளாண்மம 
அறுவம்ட நிமைவம்டந் நிமலயில் 
குறித் காலததில் இந் யாமனகள் 
வருவ்ாகவும் இககாலப் பகுதியில் 
மககள் அன்ைா்ட அததியாவசிய 
்்மவகளுககாக கவளிசகசல்ல 
முடியாமல் சிரமப்படுவது்டன் உயி-
ராபதம் எதிர்ககாண்டு வருவ்ாக -
வும் கவமல க்ரிவிககின்ைனர்.    

காட்டு யானைகளின் அட்்டகாசத்ால்   
பாதிபபன்டந் சம்ாநதுனை ்ககள்

மாளிமகககாடு குறூப் நிருபர்  

கல்முமன, சாயந்மருது, மாளி-
மகககாடு பிர்்சஙகளில் கவள்ள-
ரிப்பழம் வியாபாரம் கமளகடடியுள்-
ளது.  

இப்பிர்்சததில் சுடக்டரிககும் 
கவயில் காலநிமலககு உ்டம்பின் 
சூடம்ட ்ணிககும் வமகயில் 
பிர்ான வீதியில் பயணிககும் 
பலரும் இப்பழததிமன ககாள்வ-
னவு கசயது வருகின்ைனர்.  

மட்டககளப்பு மாவட்டததின் 
களு்ாவமள, களுவாஞ்சிககுடி, 

கபரிய ்பாரதீவு மற்றும் பழுகாமம் 
்பான்ை இ்டஙகளில் ்ச்னப்ப-
சமள மூலம் உற்பததி கசயயப்படும் 
இப்பழகமான்று 60 ரூபா மு்ல் 300 
ரூபா வமர விற்பமன கசயயப்படு-
கின்ைன.  

மசககிள்களிலும், ்மாட்டார் 
மசககிள்களிலும், சிறிய ரக 
கலாறிகளிலும் இப்பழஙகள் 
மட்டககளப்பின் பல பகுதிகளி -
லுமிருநது ஏமனய மாவட்டங -
களுககு ககாண்டு கசல்லப்படு -
கின்ைன.    

வெள்ளரிப்பழம்   
வியாபாரம அதிகரிபபு  

்ட்்டககளபபு ்ாவட்்டததிற்கு இரண்டு 
வாரஙகளின் பின்ைர் சன்யல் எரிவாயு  

கல்முமன மததிய தினகரன் நிருபர்   

அம்பாமை மாவட்டததின் சாயந-
்மருது பிர்்ச கசயலாளர் பிரி-
வுககுடபட்ட கபாலி்வரியன் 
கிராமததில் வசிதது வந் மூன்று 
பிள்மளகளின் ்ாயான அப்துல் 
கபூர் பர்ஸானா (வயது - 34) எனும் 
இளம் குடும்பப் கபண்மண க்டந் 
2022.01.29ம் திகதி மு்ல் காண -
வில்மல. காணாமல் ்பான அன்று 
அரிசி வாஙகி வருவ்ற்ககன 
கம்டககு கசன்ை அப்கபண்மணி 
அககமரப்பற்றிலிருநது கல்முமன 
்நாககிசகசன்ை ்பருநதில் ஏறி 

கசன்ை்ாக அப்கபண்மண இறு-
தியாக கண்்டவர்கள் க்ரிவித்்ா-
கவும் இரண்டு மா்ஙகமள அண்-
மிததும் இன்னமும் அவர் வீடு 
திரும்பவில்மல என இவரது ்நம் 
அப்துல் கபூர் ஊ்டகஙகளுககு க்ரி-
வித்ார்.  

இப்கபண்மணி க்ா்டர்பாக 
சாயந்மருது கபாலிஸ நிமலயததி-
லும் முமைப்பாடு கசயயப்படடுள்-
ளது. கணவமன சிறிது நாடகளாக 
பிரிநது வாழும் மன்நாயாளியான 
இந் ்ாயின் பிரிவினால் மூன்று 
மா் மகககுழநம் உடப்ட சிறிய 

பிள்மளகள் கசயவ்றியாது திணறி 
வருகின்ைனர். ்ாயப்பால் கூ்ட இல் -
லாமல் ்ாயினும்டய ்ாயின் பராம-
ரிப்பில் உள்ள மகககுழநம் அழு -
்வண்ணம் உள்ள்ால் இந் இளம் 
்ாய க்ா்டர்பில் ்கவல் அறிந்வர்-
கள் அல்லது இவமர பார்த்ா்லா 
அல்லது இவமரப் பற்றி ்கவல் 
அறிந்ா்லா அண்மமயில் உள்ள 
கபாலிஸ நிமலயம் ஊ்டாக சாயந -்
மருது கபாலிஸ நிமலயததிற்கு அறி -
யத்ருமாறு அப்கபண்ணின் ்நம் 
அப்துல் கபூர் கபாதுமககமள ்கட-
டுகககாள்கிைார்.    

சாயந்்ருன் சசர்ந் 3 பிள்னளகளின் 
இ்ளம் தாயை காணவிலயலை

அக்கமைப்பற்று தேசிய ்பாடசாமையின் ்பாடவிோன அபிவிருத்தி மற்றும் ்பரீட்மசப பிரி -
விற்்கா்க பும்கப்பட பிைதி ்பண்ணும் இயந்திைம் ்கல்லூரியின் அதி்பரின் தேண்டுத்காளிற்்க -
மமோ்க தோழிைதி்பர் ஒருேரினால் அன்்பளிபபுச் தசயயப்பட்ட த்பாது,..     
 ்படம்: அட்டாமைச்தசமன தின்கைன் நிரு்பர்  

நிந்வூர் குறூப் நிருபர்  

நிந்வூர் ஆ்ார மவததியசாமல -
யில் இன்று (14) மு்ல் ககாவிட மு -்
லாவது மபசர் ்டுப்பூசி கசலுததும் 
பணி ஆரம்பிககப்படுகிைது.  

இதுவமரகாலமும் ்டுப்பூசி 
கபற்றுகககாள்ளா் 18 வயதிற்கு 
்மற்பட்ட அமனவரும் மு்லா -
வது ககாவிட ்டுப்பூசியான மபசர் 
்டுப்பூசியிமனப் கபற்றுக ககாள் -
வது்டன், ஏற்கன்வ ்டுப்பூசிகமள 
கசலுததிக ககாண்்டவர்கள் இரண் -
்டாம் மற்றும் மூன்ைாம் ்டுப்பூசிக-
மளயும் கசலுததிக ககாள்ளுமாறு 
்கடடுக ககாள்ளப்படடுள்ளனர்.  

அண்மமககாலமாக மச்னாபாம் 
்டுப்பூசிகமள கசலுத்ாமலிருநது, 
மபசர் ்டுப்பூசிகமள கசலுததிக 
ககாள்ள எதிர்பார்த்வர்களுககு, 
இது மிகப்கபரும் வாயப்பாக 
அமமநதுள்ளது்டன், இ்மனப் 
பயன்படுததிக ககாள்ளுமாறும் நிந-
்வூர் ஆ்ார மவததியசாமல கபாது-
மககமளக ்கடடுள்ளது.    

நிந்வூரில் மு்லாவது   
ச்டாஸ் னபசர் ்டுபபூசி   
சசலுததும பணி ஆரமபம  

பனஙகாடு தினகரன் நிறுபர்   

அககமரப்பற்று பனஙகாடு 
மாதுமம உ்டனுமை ஸ்ரீ பாசுப் -்
சுவரர் ஆலய திருக ககாடி்யற்ைம் 
க்டந் (09)பு்ன்கிழமம ஆலய 
பிர்ம குருவும் ம்காற்சவ குருவு-
மான சிவஸ்ரீ புண்ணிய குமார சிவாச-
சாரியாரால் இ்டம்கபற்ைது.  

ஆலயததின் ககாடி்யற்ைததி-
மனத க்ா்டர்நது பததுநாடகள் 
சிைப்பாக திருவிழாககள் இ்டம்கப-
றும். 

இதில் திரிபுர்கனத திருவிழா(11), 
க்ப்பததிருவிழா (12), பாசுப்ாஸ-
திரததிருவிழா (14), மாம்பழததிரு-
விழா (15) திரு்வடம்டத திருவிழா 
(16), சஙகாபி்ேகம் (17) இ்டம்-
கபற்று எதிர்வரும் 18ம் திகதி தீர்த-
்்ாற்சவம், க்ா்டர்நது பூஙகாவனம் 
மற்றும் வயிரவரின் மம்டயு்டன் 
நிமைவம்டயவுள்ளமம குறிப்பி்டத-
்ககது.

ஸ்ரீ பாசுபச்சுவரர்   
ஆலய ்சகாற்சவம  மட்டக்கைபபு ந்கரில் உளை த்பாதுச் சு்காோைப ்பரிதசாே்கர் பிரிவு்களில் ேசிககும் த்பாது-

மக்களுக்கான த்காவிட்-19 தோற்றுககு எதிைான ேடுபபூசி்கள தசலுத்தும் நி்கழ்வு தநற்று 
(13) மட்டக்கைபபு மாந்கை த்பாதுச் சந்மே ேைா்கத்தில் நமடத்பற்்றத்பாது த்காட்மட -
முமன த்பாதுச் சு்காோை ்பரிதசாே்கர் ரி.மிதுன்ைாஜ் ேடுபபூசி்கமை ஏற்றி மேத்ோர்.  
 ்படம்: மட்டக்கைபபு விதசட நிரு்பர்   

கராட்டகவவ குரூப் நிருபர்   

அரசின் பட்ட்ாரி பயிலு -
னர் திட்டததில் இமணக -
கப்படடு இதுவமர நிரந்ர 
நியமனம் வழஙகப்ப்டா் 
திரு்காணமமல மாவட்டத -
ம்ச ்சர்ந் 240 ்பருககும் 
நிரந்ர நியமனம் வழஙக 
ந்டவடிகமக எடுககுமாறு திரு -
்காணமமல மாவட்டப் பாராளு -
மன்ை உறுப்பினர் இம்ரான் மகரூப் 
கபாதுநிர்வாக மாகாண சமபகள் 
மற்றும் உள்ளூராடசி அமமசசர் 
ஜனக பண்்டார க்ன்னக்கானி -

்டம் ்காரிகமக விடுததுள் -
ளார்.   

அவர் அமமசசருககு 
அனுப்பியுள்ள கடி்ததில் 
்மலும் க்ரிவிககப்பட -
டுள்ள்ாவது,  

பட்ட்ாரி பயிலுனர் -
கள் வி்டயம் க்ா்டர்பாக 
இ்ற்கு முன்னர் நான் ்ங -

களுககு அனுப்பிய கடி்ம் க்ா்டர் -
பில் உ்டன் ந்டவடிகமக எடுத -
்மமககு எனது மனம் நிமைந் 
நன்றிமய மு்ற்கண் க்ரிவிததுக 
ககாள்கி்ைன்.  

பட்ட்ாரி பயிலுனராகப் பணி -

யாற்றிய பலருககு நா்டளாவிய 
ரீதியில் நிரந்ர நியமனம் வழங -
கப்படடுள்ளது. திரு்காணமமல 
மாவட்டததில் 240 ்பர் ்விர்ந் 
ஏமன்யாருககும் இந் நிரந்ர 
நியமனம் கிம்டககப் கபற்றுள்ளது.  

எனினும், நிரந்ர நியமனம் 
கிம்டககப் கபைா் திரு்காண -
மமல மாவட்டதம்ச ்சர்ந் 240 
்பரினதும் ்கவல்கள் அமமசசின் 
்ரவுத்ளததில் இற்மைப்படுத்ப் -
ப்டாமம்ய நிரந்ர நியமனததில் 
இருநது இவர்கள் விடுபட்டமமககு 
காரணம் எனத க்ரிவிககப்படுகின் -
ைது.    

திருமமை மாேட்டத்தில் விடு்பட்டுளை  

240 பட்்ட்ாரி பயிலுைர்களுககும   
நிரந்ர நிய்ைம வழஙகவும  
இம்ரான் எம.பி க�ராரிக்�  

கந்ளாய தினகரன் நிருபர்  

கிண்ணியா நகர சமபயின் ்விசாளர் எம்.
எம்.நிவாஸின் ்வண்டு்காளுககிணஙக 
கவள்ளிககிழமம (11) கிழககு மாகாண 
ஆளுநர் அனுரா்ா ஜகம்பத கிண்ணியா நகர 
சமபககு விஜயம் கசயது ்்மவயான குமை -
பாடுகமள ்கட்டறிநதுள்ளது்டன், குறிஞ்சாக -
்கணி பால நிர்மாணப் பணிகமள பார்மவ-
யிடடு கட்ட்ட நிர்மாணதம் துரி்ப்படுததும் 
ந்டவடிகமகமய ்மற்ககாள்ள பணிததுள்-
ளார்.   

ப்டகு ்சமவமயப் பயன்படுததுகின்ை 

பா்டசாமல மாணவர்களுககான பாதுகாப்பு 
அஙகிகளும் இ்ன்்பாது நகர சமப ்விசாள -
ரி்டம் மகயளித்ார்.  

எதிர்காலததில் எமது கிண்ணியா பிர் -்
சததின் அபிவிருததிககாக பல வழிகளிலும் 
உ்வி கசயது ்ருவ்ாக ஆளுநர் க்ரிவிததுள் -
ளார்.  

இநநிகழ்வின் ்பாது நகரசமபயின் உறுப் -
பினர்களான ஏ.எம். மஹ்தி, கலீபததுள்ளா, -
ஆசாத, நசுருததீன் ஆகி்யாரும் சமபயின் 
கசயலாளர் மற்றும் உததி்யாகத்ர்கள், 
ஊழியர்கள் அமனவரும் பங்கற்றிருந் -
னர்.    

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கிண்ணிைா விஜைம்  
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ஒரு மாத காலமாக நிலவிவநத ஹப்புத் -
தளை ததாட்டலாகளல ததாட்ட பிரச்சி -
ளைக்கு  ததாட்ட நிரவாகத்திைரு்டன் நள்ட -
தெற்ற கலநதுளரயா்டளல ததா்டரநது தீரவு 
எட்டப்ெடடுளைதாக ொராளுமன்்ற உறுப் -
பிைரும் இலஙளக ததசிய ததாட்டத் ததாழி-
லாைர சஙகத்தின் தொதுச் தசயலாைருமாை 
வடிதவல் சுதரஷ் ததரிவித்துளைார.

ஹப்புத்தளை ததாட்டலாகளல  தெருந -
ததாட்ட பிரச்சிளை ததா்டரொக ததாட்ட 
முகாளமத்துவ அதிகாரிகளு்டன் நள்டதெற்ற 
கலநதுளரயா்டளலத் ததா்டரநது அவர தமற-
கண்டவாறு கருத்து ததரிவித்தார 

ததா்டரநது கருத்து ததரிவித்த அவர,..
ஹப்புத்தளை ததாட்டலாகளல ததாட்ட 

முகாளமத்துவம் ததாட்டத் ததாழிலாைர-
களை வஞ்சித்து அவரகளுள்டய தவளல 
நாடகளை  குள்றத்து   அ்டாவடி நிரவா-
கத்தில் ஈடுெட்டதன் விளைவாக மக்கள 
ததா்டர தொராட்டஙகளில் ஈடுெடடிருநதார-
கள.அதளைக் கருத்தில் தகாணடு க்டநத 
மாதம் நானும் இலஙளக ததசிய ததாட்டத் 
ததாழிலாைர சஙகத்தின் உறுப்பிைரகளும் 
பிரததச மக்களு்டன் கலநதுளரயா்டலில் 
ஈடுெட்டது்டன் இது ததா்டரபில் ஹப்புத் -
தளை ததாழில் ஆளையாைருக்கும் அறி-
வித்திருநத தொதிலும் ததா்டரநது நிலவிய 
பிரச்சிளைளய தீரக்கும் முகமாக க்டநத 
தெச்சுவாரத்ளதயில் வழஙகப்ெடடிருநத 
14 நாடகள கால அவகாசத்ளத ததா்டரநது 

தநறறு முன்திைம் மீணடும் பிரததசத்திறகு 
விஜயம் தசய்திருநததாம்.

அத்து்டன் பிரததச மக்களையும் ததாட்ட 
முகாளமத்துவ அதிகாரிளயயும்  ஒதர இ்டத்-
திறகு அளழத்து தநருக்கு தநராக தெச்சு -
வாரத்ளத ந்டத்தி  ததாழிறசஙக சட்டஙகள 
மீறுவது ததா்டரொக  என்ைால் சுடடிக்காட-

்டப்ெட்ட வி்டயஙகளை முகாளமத்துவம் 
முழுளமயாக  ஏறறுக்தகாண்டளத அடுத்து 
எம்மால் முன்ளவக்கப்ெட்ட 13 பிரச்சிளை-
களையும் கட்டம் கட்டமாக எதிரவரும் புது 
வரு்டத்திறகு முன்ைதாகதவ சீர தசய்ய ந்டவ-
டிக்ளக எடுப்ெதாக ததாட்ட முகாளமயாைர 
உறுதியளித்தார.

ஹப்புத்தளை த்தொட்டலொகளல 
த்தொட்ட பிரச்சிளைக்கு தீர்வு
வடிவவல் சுவேஷ் எம்.பி நடவடிகம்க

எரிப�ொருள், எரிவொயு 
பிரச்சினையொல்

மரக்கறி 
உற்பத்தியாளர்கள், 
வியா்பாரி்கள்
்பாதிப்பு 
தலவாக்களல  குறூப் நிருெர

நாடடில் ஏறெடடுளை எரிப்தொருள தட -
டுொடு மறறும் சளமயல் எரிவாயு தநருக்கடி  
காரைமாக மரக்கறி உறெத்தியாைரகளும் 
மரக்கறி வியாொரிகளும் 40 வீதத்தால் வீழ்ச் -
சியள்டநது ொதிக்கப்ெடடுளைாரகள எை 
அகில இலஙளக தி்றநத தொருைாதார மத்திய 
நிளலயஙகளின் சஙகத்தின் தளலவர அருை 
சாநத தஹடடியாராச்சி ததரிவித்துளைார. 

நுவதரலியா தி்றநத தொருைாதார மத்திய 
நிளலயத்தின் காரியாலயத்தில்  (11) தவள -
ளிக்கிழளம  நள்டதெற்ற ஊ்டகவியலாைர 
சநதிப்பின்தொது அவர இவவாறு ததரிவித் -
தார.

அருை சாநத தஹடடியாராச்சி தமலும் 
ததரிவிக்ளகயில், 

க்டநத வரு்டம் இரசாயை உரம், கிருமிநா -
சினி இ்றக்குமதி தள்ட தசய்யப்ெட்டதால் 
மரக்கறி உறெத்தியில் ொரிய ொதிப்பு ஏறெட -
்டது. அதளை ததா்டரநது டீசல், தெறத்றால், 
மணதைணதைய் தடடுப்ொடு காரைமாக 
மரக்கறி உறெத்தியாைரகளும் விவசாயிகளும் 
விவசாய வரத்தகரகளும் ொதிக்கப்ெட்டார -
கள. தறதொழுது சளமயல் எரிவாயு தடடுப் -
ொடு காரைமாகவும் மரக்கறி உறெத்தியா -
ைரகளும் மரக்கறி வரத்தகரகளும் தெரிதும் 
ொதிக்கப் ெடடுளைாரகள.

சளமயல் எரிவாயு தடடுொடு காரைமாக 
ெல இ்டஙகளில் உைவஙகளிலும் சுறறுலா 
விடுதிகளிலும் உைவு மறறும் ததனீர வழஙக 
முடியாமல் உைவஙகளும் தஹாட்டல்களும் 
தறகாலிகமாக மூடிளவத்துளைைர. இதைால் 
சநளதக்கு காய்கறிகளை தகாளவைவு தசய்வ -
தறகு வருவதில்ளல. 

அதததவளை டீசல் தடடுொடு காரைமா -
கவும் தவளிமாவட்டஙகளிலிருநது மரக்கறி -
களை தகாளவைவு தசய்வதறகு நுவதரலியா  
தகப்ெடிதொல தொன்்ற இ்டஙகளிலுளை 
தி்றநத தொருைாதார மத்திய நிளலயஙக -
ளுக்கு மரக்கறிகளை தகாளவைவு தசய்வ -
தறகு தலாறிகள வருவதில்ளல இதைால் 
மரக்கறிகளின் விளலயில் வீழ்ச்சி ஏறெட -
டுளைது.

தஙக நளககளை ஈடுளவத்தும் வடடிக்கு 
க்டன் தெறறும் மரக்கறி உறெத்தி தசய்து மரக் -
கறிகளை அறுவள்ட தசய்த பின் ஒரு நல்ல 
விளலக்கு மரக்கறிகளை விறெளை தசய்து 
ஈடுளவத்த நளககளை மீைப்தெ்றமுடியா -
மலும் வடடிக்கு வாஙகிய க்டளை திருப்பி 
தசலுத்த முடியாமலும் மரக்கறி உறெத்தியா -
ைரகள கஷ்்டப்ெடுகின்்றாரகள. 

அரசாஙகத்தின் ஒரு முள்றயாை தசயல் -
திட்டம் இல்லாததால் இன்று மரக்கறி  உற -
ெத்தியாைரகள ொதிக்கப்ெடடுளைாரகள 
என்்றார.

ngWif mwptpj;jy;
Fspahg;gpl;ba efu rig

Fspahgpl;ba efu rigapd; rig kz;lgj;jpw;F khehl;L 

khjphpahd xyp ngUf;fpj; njFjp xd;iw toq;fp epWTjy;

01.  Fspahg;gpl;ba efu rigapd; rig kz;lgj;jpw;F khehl;L khjphpahd xypngUf;fpj; 

njhFjp xd;iw toq;fp epWTtjw;fhf fPo;f;fhzg;gLk; epge;jidfspd; mbg;gilapy; 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

epge;jidfs;

midj;J tpiykDf;fSk; fPo;f;fhzg;gLk; mbg;gil tpguf;Fwpg;Gf;fspw;fikthf 

njspthf> cUg;gbfspd;gb jdpj;jdpahf Rakhfj; jahhpf;fg;gl;L rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

,r;rig kz;lgj;jpd; ePsk; 14.560 kPw;wh; kw;Wk; mfyk; 5.300 kPw;wh; vd;gJld;> mjw;Fg; 

NghjpasT xypgug;gf;$bathW Fiwe;jgl;rk; fPo;;f;fhzg;gLk; tpguf;Fwpg;Gfspw;fikthf 

Rthpy; nghWj;jf;$ba> xyp gug;gp cgfuzq;fs; (Wall Mounted Speakers) 04 ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. 

khehl;L khjphpapy; ikf;NuhNghd;fs; (Conference Microphone) 17 kw;Wk; jiytUf;F 

khehl;L khjphpapy; ikf;NuhNghd; (Conference Microphone for Chairman) ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

midj;J ,izg;G fk;gpfSk; PVC Casing %yk; kiwf;fg;gl;L epWTjy; Ntz;Lk;.

Rated output 60W ,w;Ff; Fiwahj Mixer Amplifier xd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Conference Control unit xd;wpd; %yk; jiyth; ikf;Nuh/Nghd; xd;Wf;F Nkyjpfkhf> 

xNu Kiwapy; ikf;Nuh/Nghd; xd;W Kjy; 4 tiu $Ljyhf ciuahw;Wtjw;fhf 

fl;Lg;ghl;L Msp xd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

midj;J khehLfisAk; (ehlhf;fspy;) gjpTnra;J nfhs;Sk; ,aYik ,Uj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld; mjw;fhf Fiwe;jgl;rk; 6GB pendrive xd;iw toq;fp xg;gilj;jy; 

Ntz;Lk;.

Conference Microphone for Chairman unit xd;wpdhy; VNjDk; ikf;Nuh/Nghd; xd;iw 

epWj;jp (off) mLj;jth; ciuahw;Wtjw;F re;jh;g;gk; toq;fg;glf;$bajhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

KOikahd njhFjpf;Fk; Fiwe;jgl;rk; ,uz;L tUl nghWg;Gf;$Wq;fhyk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

Amplifier MdJ Rthpy; nghUj;jg;gLk; (well mounted Rack) xd;wpd; %yk; epWTjy; 

Ntz;Lk;.

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;ifapy; xt;nthU cUg;gbf;Fkhd khjphpfs; vd;d 

vd;gjid njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lnkd;gJld;> ngWkjp Nrh; thp nrYj;Jgtuhapd;> 

mtw;iw jdpj;jdpahfr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

ePq;fs; rkh;;gpf;Fk; tpiykDf;fs;> njhFjpia epWtp xg;gilj;j ehspypUe;J 06 khj 

guhkhpg;G  fhyj;jpw;F cl;gl;lnjdTk; mjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDtpd; 5% 
itg;Gj; njhiff; fl;lznkhd;W> jLj;J itj;Jf;nfhs;tjw;F eltbf;if 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

jLj;J itj;Jf; nfhs;Sk; fhyj;jpd; gpd;dUk; $l> epahakhd njhifnahd;wpw;F  

VNjDk; guhkhpg;G xd;iwr; nra;tjw;F Vw;gl;lhy;> mjid Nkw;nfhs;tjw;F  

xj;jpirjy; Ntz;Lk;.

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;> Nkw;gb tplaq;fis cs;slq;fpa xg;ge;jnkhd;wpy; 

ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F Kd;dh;> Fspahg;gpl;ba efu rigapd; rig 

kz;lgj;jpw;F mYtyf Neuq;fspy; rKfkspj;J ghprPyid Nkw;nfhz;L Njitahd 

midj;J mstPLfisAk; ngw;Wf;nfhz;L> midj;J Jiz cWg;Gf;fs; kw;Wk; 

gzpr;rpukk; cl;gl  tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Conference Microphone

NO Item Specification

1 Mic Type Conference system, Condenser Mic

2. Indicator Yes

3. Mounting Fixed Tabletop

4. Pointing Feature Omni-Directional

5. Frequency Response 50Hz – 18 KH2
6. Sensitivity 46dB = 4dB

7. THD <0.3%

SPEAKER

NO Item Specification (minimum)

1. Rated Input Min 10W

2. Impedance 100V line : 1k (10w) 70V linę : 500 (10w) 

3. Sensitivity (1m/1w) 90 dB 

4. Frequency Response 120-20000H2
5. Speaker Component  Low Frequency: 5'' (12 cm) Cone Type High Frequency; 

Balanced dome - Type

Mixer Amplifier

NO Item Specification (minimum) 

1. Power Input 220-240 V,AC 

2. Rated Output Min.60w 

3. Frequency Response 50-20000 H2 

4. Distortion Under 1% at 1KH2, 1/3 Rated power

5. Input  Mic 1-3 (min) - 60dB*,600, Balanced, phone jack 
AUX1,2: -20dB,10k, Un balanced, RC^ pin Jack

6. Output  Speaker Out; Balanced (Floating) High impedance ; 170 
(100V), 83 (70V) Low impedance ; 4 (15.5V) . Rec 
Out; OdB;600, unbalanced, RCA pin jack

7. Phantom Power Dc+21V (Mic1)

8.  S/N Ratio Over 60dB

9. Cone Control Bass = 10 dB at 100 H2 Treble = 10 dB at 10 KH2
10. Indicator Power; Signal; Peak

02.  Nkw;gb tpguf;Fwpg;Gfspw;fikthf ,e;j xyp ngUf;fpj; njhFjpia toq;fp 

epWTtjw;fhd midj;J tpugq;fSk; cs;slf;fg;gl;L  Rakhfj; jahhpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; 2022.03.31 md;W gp.g.1.30 ,w;F Kd;dh; gjpTj;jghypy;  my;yJ 

Neubahf Fspahg;gpl;ba efu rigapd; nrayhsUf;F fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;> tpiykD tplak; 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; 

efu rigapd; ifj;njhopy;  Ntiy mj;jpal;rfh;/toq;fy; mYtyiu mioj;Jg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

03.  tpiykDj; njhlh;ghd ,Wjpj;jPh;khdk; Fspahg;gpl;ba efu rigapd; nghJ rigf;F 

chpj;jhFk;.

V.vk;.yf;\;kd; mjpfhhp> jiyth;

efurig - Fspahg;gpl;ba

2022.03.11

mYtyfk; - 037-2281275/037-4947850/037-4947851

kpd;dQ;ry; - kuliyauc@gmail.com

njhiyefy; - 037-2281114

,izak; - www.kuliyapitiya.uc.gov.lk

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj;njhFjp mjpfhu 

tpisahl;Lj;Jiw nghUl;fSf;fhd ngWif
xg;ge;j ,y – SNSCA/Procurement/07/2022

1.  Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj;njhFjp mjpfhu rigapd; tpisahl;Lj;Jiwg; 

nghUl;fspd; Njitg;ghLfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; fl;blj;njhFjp mjpfhu 

rigapd; ngWiff; FOtpd; jiyth; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 

miof;fpd;whh;.

njh. 

,y.
cUg;gbfs; Fwpg;gplTk; msT

01 Javelin Racks vz;zpf;if 04
02 Hurdles Racks vz;zpf;if 04
03 Stop Boards (for shot put- for International Meets) vz;zpf;if 04
04 Stop Boards (for shot put-for Local use) vz;zpf;if 01
05 Athletic Shelter Mobile vz;zpf;if 02
06 Line marker Liquid (12.5 Lts) thspfs; 25
07 Telescopic Measuring Device vz;zpf;if 02
08 Measuring tape Steel - 10 m vz;zpf;if 10
09 Measuring Tape Steel - 20 m vz;zpf;if 10
10 Fiber Measuring Tape - 30 m vz;zpf;if 07
11 Steel Measuring tape - 30 m vz;zpf;if 12
12 Fiber Measuring tape - 50 m vz;zpf;if 07
13 Steel Measuring tape - 50 m vz;zpf;if 12
14 Fiber Measuring tape - 100 m vz;zpf;if 07
15 Steel Measuring tape - 100 m vz;zpf;if 14
16 Manual Lap Counter with bell vz;zpf;if 01
17 Basket ball net (pair) vz;zpf;if 94
18 Football net njhFjp 01
19 Corner Flags (Set) for Football njhFjp 01
20 Rugby Post Nrhbfs; 01
21 Rugby Post Padding njhFjp 01
22 Corner Flags (Set) For Rugby njhFjp 01
23 Starting block vz;zpf;if 10
24 Relay Battens njhFjp 01
25 High Jump Mattress Complete (for local use) njhFjp 01
26 High Jump uprights Nrhbfs; 01
27 High Jump Measuring Devices vz;zpf;if 01
28 Take -off board with foul strip vz;zpf;if 03
29 Discuss 750g vz;zpf;if 04
30 Judges flags (White) vz;zpf;if 10
31 Judges flags (Yellow) vz;zpf;if 10
32 Judges flags (Red) vz;zpf;if 10
33 Sector Line tape (roll) vz;zpf;if 03
34 Finishing Post (Athletic) vz;zpf;if 02
35 Netball Net Nrhbfs; 50
36 Swimming Lane Ropes with adjustable hooks (50m) vz;zpf;if 19
37 Karate Court (Complete ) njhFjp 01
38 Table Tennis Surroundings vz;zpf;if 200
39 Netball Score Board (Manual) Stand vz;zpf;if 02
40 Basketball - Balls vz;zpf;if 05
41 Badminton Net Measures vz;zpf;if 02
42 Badminton Net Post njhFjp 05
43 Gymnastic Spring Board vz;zpf;if 01
44 Gymnastic Parallel Bar vz;zpf;if 01
45 Gymnastic Uneven Bar vz;zpf;if 01
46 Gymnastic Horizontal Bar vz;zpf;if 01
47 Table Tennis Score Board (Manual) Table vz;zpf;if 10
48 Table Tennis Net with Uprights Nrhbfs; 06
49 Table Tennis Measuring Equipment vz;zpf;if 05
50 Swimming Kick boards vz;zpf;if 30
51 Swimming Pull Buoys vz;zpf;if 30
52 Stopwatch - Lap Memory 10 vz;zpf;if 01
53 Life Saving Rings vz;zpf;if 04
54 Basket Ball post Outdoor vz;zpf;if 01
55 Lane Ropes Store Reels vz;zpf;if 09

02. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; %yk; ,lk;ngWk;.

03. xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F

 •  rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; nghUl;fs;> mYtyf Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis 

toq;Fjy; / cw;gj;jp nra;jy; / ,wf;Fkjp nra;tjw;F fk;gdp gjpTr; rl;lj;jpd; 
fPo; nry;YgbahFk; gjpitf;  nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; ,jw;F epfuhd 

nghUl;fis toq;Ftjpy; (2020 kw;Wk; 2021 jtpu) Mff; Fiwe;jJ 5 tUl fhy 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 •  rfy tpiykDjhuh;fSk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;ltw;iw ep&gpg;gjw;fhd Mtz hPjpahd 

rhd;Wfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 •  murhq;fj; jpizf;fsq;fSf;F toq;fpa kw;Wk; tpisahl;Lj;Jiw nghUl;fis 

toq;Fjw;F cq;fspd; nfhs;sstpw;fhd Mjhuj;ij ep&gpg;gjw;fhd Mtz 

hPjpahd rhd;Wfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 •  gq;Fjhuuhdhy; 48Mk; gbtj;Jld; fk;gdpapd; gjpTr; rhd;wpjio tpz;zg;gj;Jld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 •  rfy tpisahl;Lj;Jiwg; nghUl;fSk; IAAF, FIBA, INF, WKF, FIG, FIFA, FINA, 
BWF, ITTF tpguf;Fwpg;gpd; gpufhuk; mq;fPfhpf;fg;gl;litahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis Rfjjhr Njrpa tpisahl;Lf; 

fl;blj;njhFjp mjpfhu rigapd; ngWifg; gphptpypUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 

2022-03-15Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-01Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 09.00 

kzpf;Fk; gp.g. 3.00 kzpf;Fk; ,ilg;gl;l fhyj;jpy; gpd;tUk; Kfthpapy; tpiyf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fhyhk;.

05.  kPsspf;fg;glhj 2>500.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2022-03-15Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-04-01Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 09.00 kzpf;Fk; gp.g. 2.30 

kzpf;Fk; ,ilg;gl;l fhyj;jpy; nfhOk;G-13> Mh;jh; b rpy;th khtj;ij> Rfjjhr Njrpa 

tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhu rigapd; ngWifg; gphpT jiytUf;F vOj;J 

%ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;.

06.  midj;J tpiykDf;fSlDk; 100>000.00 &gh ngWkjpf;F  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy;  nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l 

Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhu rigapd; ngWifg; gphpT jiythpd;; 

ngaUf;F toq;fg;gl;l tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg; gpiz Kwp 2022-07-29Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. (tpiyf;Nfhuy;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 119 ehl;fs; tiu)

07.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-03-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Rfjjhr ntspaf tpisahl;luq;fpd; eph;thfj; njhFjpapy;  ,lk;ngWk;.

08.  njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh; xg;ge;jg; ngWkjpapd; 10% njhifia tpidj;jpwd; 

Kwpahf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

09.  tpiykDf;fs; 2022-07-01Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (tpiyf;Nfhuy;fs; 

KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 91 ehl;fs; tiu)

10.  efy; gpujpfSldhd Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; 

~~efy; gpujp|| vdj; njspthff;; Fwpg;gpl;L 2022-04-04Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ nfhOk;G-13> Mh;jh; 

b rpy;th khtj;ij> Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhu rigapd; 

ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;;. ,Nj 

gphptpy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l cldLj;J mitfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

Ntisapy; rKfk; juyhk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

11.  NkYk; tpz;zg;gpf;Fk; tpiykDjhuh; tpguf;Fwpg;Gfspd; gpufhuk; xt;nthU 

cUg;gbf;fhfTk; khjphpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

12.  tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~tpisahl;Lj;Jiwg; nghUl;fSf;fhd tpiykD - 2022> 

xg;ge;j ,y. SNSCA/Procurement/07/2022” vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;

jiyth;>

ngWiff;FO>

Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhu rig>

Mh;jh; b rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-13.

njhiyNgrp: 0112445677 / njhiyefy;: 0112445675
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பெரியநீலாவணை விசேட நிருெர்  

அமொணை மாவடடத்தின் கல்முணை - பெரி-
யநீலாவணை பொலிஸ் பிரிவுக்குடெடட 
மருதமுணை பிரசதேத்தில் கடறகணரப் பிர-
சதேத்ணத அண்டிய அக்ெர் வீதியில், வீடடில் 
சேறறு முன்திைம இரவு (12) திருடடுச் ேமெ-
வம இடமபெறறுள்ளது.  

வீடடு உரிணமயா்ளர்கள வீடடில் இல்லாத 
சொது, ேணமயலணை ெகுதியின் கூணர 
ெகுதிணய உணடத்துக் பகாண்டு வீடடுக்குள 
நுணைநத திருடர்கள ேணமயலணை ெகுதியில் 
இருநத சகஸ் அடுப்பு, சிலிண்டர் என்ெவறணை 
திருடிச்பேன்றுள்ளதுடன், வீடடில் ணவக்கப்-
ெடடிருநத பதாணலக்காடசிப் பெடடிணயயும 
திருடர்கள எடுத்துச் பேன்றுள்ளைர். இதைால் 
குறித்த ெகுதியில் வாழும பொதுமக்கள அச்ே-
மணடநதுள்ளைர்.  

இநத திருடடு ேமெவம பதாடர்ொை 
சமலதிக விோரணைகண்ள பெரியநீலாவணை 
பொலிோர் மறறும அமொணை விசேட குற-
ைத்தடுப்பு பொலிஸ் பிரிவிைர் முன்பைடுத்து 
வருகின்ைைர்.  

தறசொது ோடடில் ஏறெடடுள்ள மின்ோர 
பேருக்கடி காரைமாக குறித்த பிரசதேத்தில் 
உள்ள பதருவி்ளக்குகள இரவு சேரத்தில் 
அணைக்கப்ெடுவதைால் இருள சூழநத 
நிணலயில் மக்கள ேடமாடடம அறை சேரத்தில் 
இநத திருடடு ேமெவம இடமபெறறுள்ளது.    

மருதமுனையில் 
கேஸ் சிலிண்டர் உட்ப்ட 
வீடடு உ்பேரணஙேள் திருடடு  

மடடக்க்ளப்பு குறூப் நிருெர்

மடடக்க்ளப்பு பிராநதிய சுகாதார 
சேணவகள ெணிமணையின் உ்ளேல ணமயம 
பவளளிக்கிைணம கல்லடியில் திைநது ணவக்-
கப்ெடடது.

மடடக்க்ளப்பு பிராநதிய சுகாதார 
சேணவகள ெணிப்ொ்ளர் ணவத்திய கலாநிதி 
குைசிஙகம சுகுைன் தணலணமயில் இடம-
பெறை நிகழவிறகு பிரதம அதிதியாக  சுகாதார 
அணமச்சின் உ்ளேல துணைக்குப் பெறுப்ொை 
ெணிப்ொ்ளர் ணவத்திய கலாநிதி பராகான் 
ரத்ோயக்க கலநது பகாண்டிருநததுடன், இந-
நிகழவிறகு சிைப்பு அதிதியாக மடடக்க்ளப்பு 
சொதைா ணவத்தியோணலயின் உ்ளேலப் 
பிரிவின் ணவத்திய நிபுைர்க்ளாை ரீ.கடம-
ெோதன், ஆர். கமல்ராஜ் அகிசயார் கலநது 
பகாண்டு நிகழணவ சிைப்பித்திருநதைர்.

அதிதிகள வரசவறகப்ெடடதணைத் 
பதாடர்நது உ்ளேல ணமயம அதிதிகளிைால் 
ோடா பவடடி திைநது ணவக்கப்ெடடது.

மஙக்ள வி்ளக்சகறைலுடன் ஆரமெமாகிய 
நிகழவின் சொது மாவடடத்தில் உ்ளேலப் பிரி-
வாைது தனித்து இயஙக சவண்டியதன் அவசி-
யம மறறும உ்ளேலப் பிரிவிைால் சமறபகாள-
்ளப்ெடடு வரும சேணவகள பதாடர்ொகவும 
இதன்சொது வி்ளக்க உணரகள இடமபெற-
ைை.

அதணைத் பதாடர்நது பிரதம அதிதி உணர 
இடமபெறைதுடன், அதிதிகள புதிய உ்ளேல 
பிரிவின் கடடடத்திணை ொர்ணவயிடடிருநத-
ைர்.

மாவடடத்தின் உ்ளேலம பதாடர்ொை 
அணைத்து விடயஙகளின் சதணவயின் 
நிமிர்த்தம அதணை சமமெடுத்துவதறகா-
கசவ குறித்த தனித்துவமாை புதிய உ்ளேலம 
ணமயத்திணை திைநததாகவும, அத்சதாடு 
எதிர்காலத்தில் எமது மாவடடம ோர்நத 
ொடோணலகளிலும, ேமூக மடடத்திலும 
உ்ளேல விடயஙகண்ள அதிகரிக்கும சோக்கி-
லும, இநத மாவடடத்தில் காைப்ெடுகின்ை 
தறபகாணலகளின் எண்ணிக்ணக, குறைச் 
பேயல்களின் எண்ணிக்ணக, சொணதப்பொ-
ருளிறகு அடிணமயாகுதல் மறறும இ்ளவயது 
கர்ப்ெஙகள அணைத்திறகும இநத உ்ளேல 
துணையின் ஊடாக தீர்ணவ பெறறுக்பகா-
டுக்க முடியும. 

மட்டகேளப்பு
பிராந்தியத்திறோை
உளநல னமயம்  

ஒலுவில் விசேட நிருெர்

அமொணை மாவடடத்தில் கடநத பெப்ரவரி மாதம நுகர்சவார் 
ொதுகாப்புச் ேடடத்ணத மீறி வியாொர ேடவடிக்ணககளில் ஈடுெடடு 
வநத வர்த்தகர்களுக்கு நீதிமன்ைஙகளிைால் 04 இலடேத்து 12 ஆயிரம 
ரூொய் அெராதம விதிக்கப்ெடடுள்ளதாக, ொவணையா்ளர் அலுவல்-
கள அதிகார ேணெயின் அமொணை மாவடட புலைாய்வு உத்திசயாகத்-
தர் சக.எம.ஏ. றிஸ்லி பதரிவித்தார்.

கூடுதலாை விணலக்கு பொருடகள விறெணை பேய்யப்ெடுவதாக 
நுகர்சவார்கள பேய்த முணைப்ொடணடயடுத்து அமொணை, பதஹி-
யத்தக்கண்டி, பொத்துவில், அக்கணரப்ெறறு, கல்முணை, ேமமாந-
துணை ஆகிய பிரசதேஙகளில் அமொணை மாவடட அரோஙக அதிெர் 
சே.எம.ஏ. டக்்ளஸின் ஆசலாேணைக்கணமய ொவணையா்ளர் அலு-
வல்கள அதிகார ேணெயின் அமொணை மாவடட பொறுப்ெதிகாரி 
எஸ்.என்.எம. ோலிய ெண்டார தணலணமயில் சுறறி வண்ளப்புகண்ள 
ொவணையா்ளர் அலுவலகல்கள அதிகார ேணெயின் புலைாய்வு உத்தி-
சயாகத்தர்கள சமறபகாண்டதாக பதரிவித்தார்.

அமொணை பதஹியத்தக்கண்டி, அக்கணரப்ெறறு, பொத்துவில், 
கல்முணை, ேமமாநதுணை, ஆகிய நீதிமன்ைஙகளின் நியாயாதிக்க பிரி-

வுக்குடெடட பிரசதேஙகளில் கடநத பெப்-
ரவரி மாதம சமறபகாள்ளப்ெடட 63 சுறறி-
வண்ளப்புகளில், 51 வர்த்தகர்களுக்பகதிராக 
வைக்குத்தாக்கல் பேய்யப்ெடடதாகவும, 
கடநத ேைவரி மாதத்திறகு 22 வர்த்தகர்க-
ளுக்குமாக 73 வர்த்தகர்களுக்பகதிராக நீதி-
மன்ைஙகளிைால் 04 இலடேத்தி 12 ஆயிரம 
ரூொய் அெராதம விதிக்கப்ெடடுள்ளதாகவும 
கூறிைார்.

நுகர்வோர போதுகோப்புச் சட்டம் மீறல்;

04 இலட்சத்து 12 ஆயிரம் 
ரூ்பாய் அ்பராதம் விதிப்பு

tpiykD mioj;jy;
tPjpg;gaz Nghf;Ftuj;J mjpfhu rig

Nky; khfhzk;

njy;nfhl> nghus;s> ntahq;nfhl> jpTygpl;ba> 
ghze;Jiw> nfhl;lht kw;Wk; mSj;fk g]; epiyaq;fspy; 

epHkhzpf;fg;gl;Ls;s filfisf; Fj;jiff;F tpLjy;.

Nky; khfhz tPjpg;gaz Nghf;Ftuj;J mjpfhu rigf;F chpj;jhd gpujhd g]; 

epiyaq;fspy; epHkhzpf;fg;gl;Ls;s fPo; fhzg;gLk; fil miwfs; mtw;wpw;F Kd;dhy; 

Fwpg;gplg;gLk; fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

g]; epiyak; fil miw ,yf;fk;
fil 

vz;zpf;if

Fj;jiff; 

fhyk;

mSj;fk fPo; khb (fil ,y 06)

Nky; khb (fil ,y 12)

02 05 

tUlq;fs;

njy;nfhl fPo; khb (fil ,y 02)

Nky; khb (fil ,y 01> 02> 03> 04> 05> 06)

07 10 

tUlq;fs;

nghus;s fPo; khb (fil ,y 07) 01

ntahq;nfhl fPo; khb (fil ,y 08) 01

jpTygpl;ba Nky; khb (fil ,y 07> 08> 10> 11> 14>) 05

nfhl;lht 01 01

ghze;Jiw Nky; khb (fil ,y 42) 01

nkhj;jk; 18

tpiykDg;gbtq;fis toq;Fk; 

,Wjpj; jpdk; kw;Wk; Neuk; :  2022.04.03 gp.g. 1.00 tiu

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk; :  2022.04.04. gp.g. 2.00 tiu

kPsspf;fg;glhj &gh 2>000.00 ,w;fhd gbtf; fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; &gh 5>000.00 

,w;fhd tpiykD itg;Gj; njhifia fhrhfr; nrYj;jp> tpiykDg; gbtq;fisf; 

fPo;f;fhzg;gLk; Kfthpapd; gpujhd mYtyf epjpg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdj;jpw;F kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;dH 

fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahfg; gpujhd mYtyf epUthfg; gphptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; NrHg;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

NkYk; tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~fil ,y..... 

Fj;jiff;F vLj;jy;.......... g]; epiyak;| vdf; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

Nkyjpf jfty;fis njh.Ng.,y. 0112871355 %yk; gpujp nghJ KfhikahsH (epjp)I 

mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH> ngWiff;FO>

tPjpg;gazg; Nghf;Ftuj;J mjpfhu rig (Nk.kh)

,y. 89> uz;kf gha> fLnty tPjp> gj;juKy;y.

2022.03.14

tpiykDj;jpwf;fg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;: 

2022.04.04 gp.g. 2.00

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

fy;tp mikr;R
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

Jhpjg;gLj;jg;gl;l cah;fy;tp tphpthf;fk; kw;Wk; 

mgptpUj;jp nraw;ghLfs; cyf tq;fp nraw;wpl;lk;

  

Bid No. AHEAD/RA3/RIC/SJP/FHSS/GOODS/08

1.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; 

jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  gpd;tUk; ml;ltizapYs;s 

tpguf;Fwpg;Gfspd; gpufhuk; gpujhd Jizg;ghfq;fs; rfpjk; Studio Console I toq;Fjy;> 

tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjYf;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njh. 

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

,y. &ghapy; 

tpiyf; Nfhuy; 

gpiz Kwp 

njhif

01 gpujhd Jizg;ghfq;fs; rfpjk; Studio Console I 
toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy; (nkhj;j 

vz;zpf;iff;Fk;)

01 319>900.00

2.  epWtdq;fSf;F ,jidnahj;j mstpyhd gpujhd Jizg;ghfq;fs; rfpjk; Studio Console 
I toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjypd; Fiwe;jgl;rk; 5 tUl fhy mDgtj;ijf; 

nfhz;l Nfs;tpjhuh;fs;; tpiyfisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

3. Nfs;tp Nfhuy; Njrpa jpwe;j Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

4.  rfy tpiykDf;fSlDk; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhiff;F tpiykD  

Mtzj;jpd; jug;gl;Ls;s tbtj;jpyhd tq;fp cj;juthjnkhd;W tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpahf ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tq;fp cj;juthjkhdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;ljhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. ,e;j tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ epge;jidaw;w Nfhhpf;if gpiz KwpahfTk; 

2022-08-02Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (tpiyf;Nfhuy; 

KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 118 ehl;fs; tiuapy;)

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis ENfnfhl> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> 

OTS mYtyfk;> AHEAD nraw;ghLfs;> gpujpg; gzpg;ghsh;/ ngWiffs; mth;fsplk;  

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,y. 011-2801639)

6.  Mq;fpy nkhopapy; mr;rbf;fg;gl;l tpiykDf; Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iw ENfnfhl> fq;nfhltpy> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> Jiz Nte;jh; 

tpLjp> (gl;lf; fy;tp gPlj;jpw;F mUfpy;);> OTS mYtyfk;> 2Mk; jsk;> AHEAD nraw;ghLfs;> 
(OTS) ngWifffs; - gpujpg;  gzpg;ghsUf;F  rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-03-15Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-04-05Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuahd fhyj;jpy; 

kPsspf;fg;glhj 3>500.00 &gh fl;lzj;ij gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

7.  efy; gpujpfSld; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfis ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; 

gpujp|| vd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,l;L gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; 

,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> khDltpay; kw;Wk; 

r%ff; fy;tp gPlk;> AHEAD nraw;ghLfSf;F gpujhd Jizg;ghfq;fs; rfpjk; Studio Console 
I toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy;|| vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf; Fwpapl;L xd;wpy; 

gjpTj; jghypy; gpujpg; gzpg;ghsh; / ngWiffs; (OTS), OTS mYtyfk;> 2Mk; jsk;> AHEAD 
nraw;ghLfs;> Jiz Nte;jh; tpLjp> (gl;lf; fy;tp gPlj;jpw;F mUfpy;)> = [ath;jdGu 

gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy> ENfnfhl vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ 

ENfnfhl> fq;nfhltpy> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> Jiz Nte;jh; tpLjp> (gl;lf; fy;tp 

gPlj;jpw;F mUfpy;);> AHEAD nraw;ghLfs;> 2Mk; jsk;> OTS mYtyfj;jpw;F Neubahff; 

ifaspf;fyhk;.

8. efy; gpujpfs; %yg; gpujpapd; rhd;WgLj;jpa Gifg;glg; gpujpfshftpUj;jy; Ntz;Lk;.

9.  Nfs;tpfs; ENfnfhl> fq;nfhltpy> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> Jiz Nte;jh; tpLjp> 

(gl;lf; fy;tp gPlj;jpw;F mUfpy;);> AHEAD nraw;ghLfs;> 2Mk; jsk;> OTS mYtyfj;jpy; 

2022-04-07Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; Nfs;tpfs;; jpwf;Fk; epfo;tpy; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mthpd; gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;s mDkjpf;fg;gLth;.

10.  KOikaw;w Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

11.  Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-03-25Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F = [ath;jdGu 

gy;fiyf;fofk;> khDltpay; kw;Wk; r%ff; fy;tp gPlj;jpd; gzpg;ghsh; rig mYtyfj;jpy; 

,lk;ngWk;. Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; ,jpy; fye;Jnfhs;SkhW Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

fq;nfhltpy> ENfnfhl.

2022-03-09.

gpujhd Jizg;ghfq;fs; rfpjk; Studio ConsoleI toq;Fjy;> 
tpepNahfpj;jy; kw;Wk; epWTjy;

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; epHkhzk; kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; 
Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig

ghtpf;fg;gl;l thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf 
nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fisf; Nfhuy;

Nfs;tp ,y: NHDA/TRANSPORT/2022/DPC/02
Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F nrhe;jkhd ghtpf;g;gl;l fPo;f;fhZk; 

thfdq;fisf; nfhs;tdT nra;J mfw;wpf; nfhs;tjw;fhf 2022.04.04k; jpfjp K.g. 10.30 

tiu nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. md;Nw K.g. 10.30 ,w;F Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;. 2022.04.01 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 Kjy; gp.g. 

3.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; epl;lk;Gt> ud;nghf;FDfk> Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; mYtyf tshfj;jpy; ,e;j thfdq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghf;fyhk;. 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.04.01 gp.g. 2.30 tiu kl;LNk tpepNahfpf;fg;gLk;.

njhlH 

,y

thfd 

,yf;fk;

cw;gj;jp 

Mz;L

thfd nkhly; kw;Wk; 

tif

ghPl;rpj;J ghHf;ff;$ba 

,lk;

1 - 1986 
n`hd;lh CG 125 
Nkhl;lhH irf;fps;                    

(cjphpg; ghfq;fs;)

ud;nghf;FDfk mYtyfk;

2 - 1989 
n`hd;lh CG 125 
Nkhl;lhH irf;fps;                 

(cjphpg; ghfq;fs;)

ud;nghf;FDfk mYtyfk;

3 - 1989 
n`hd;lh CG 125 
Nkhl;lhH irf;fps;                 

(cjphpg; ghfq;fs;)

jiyikafk; - nfhOk;G 2

4 HB-9765 2002 
g[h[; nghf;]H Nkhl;lhH 

irf;fps;
ud;nghf;FDfk mYtyfk;

5 JU-7237 2004 
ak`h  Fazer Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

6 JU-7244 2004 
ak`h  Fazer Nkhl;lhH 

irf;fps;
jiyikafk; - nfhOk;G 2

7 ME-2834 2004 
g[h[; CT100 Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

8 MT-9448 2005 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

9 MT-9451 2005 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

10 MT-9452 2005 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

11 MT-9465 2005 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

12 MT-9467 2004 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

13 MT-9472 2005 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

14 MT-9473 2005 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
ud;nghf;FDfk mYtyfk;

15 TL-0529 2005 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

16 TL-0532 2006 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

17 TL-0534 2006 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

18 TL-0540 2006 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

19 TL-0541 2006 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

20 TL-0542 2007 
TVS Victor Nkhl;lhH 

irf;fps; 
jiyikafk; - nfhOk;G 2

21 - 1985 
kpl;Rgp\p ngn[Nuh 

[Pg; tz;bapd; 

(cjphpg;ghfq;fs;)

ud;nghf;FDfk mYtyfk;

22 - 1989 
,RR l;&g;gH [Pg; tz;bapd; 

(cjphpg;ghfq;fs;)
ud;nghf;FDfk mYtyfk;

23 - 1989 
,RR NKR nyhwpapd; 
(cjphpg;ghfq;fs;)

ud;nghf;FDfk mYtyfk;

24 - 2001 biuyhpd; (cjphpg;ghfq;fs;) ud;nghf;FDfk mYtyfk;

25 32-7519 1989 ,RR l;&g;gH [Pg; ud;nghf;FDfk mYtyfk;

26 32-7528 1989 ,RR l;&g;gH [Pg; ud;nghf;FDfk mYtyfk;

27 42-5143 1989 ,RR JALF nyhwp khspfhtj;j gpujPgh 

kz;lgk;

28 43-8468 1993 lhl;lh 1313 nyhwp khspfhtj;j gpujPgh 

kz;lgk;

29 54-1273 1993 kpl;Rgp\p L200 nfg; ud;nghf;FDfk mYtyfk;

30 GN-0461 1998 Peugeot 406 fhH jiyikafk; - nfhOk;G 2

31 KC-4241 2006 kpl;Rgp\p Galant fhH jiyikafk; - nfhOk;G 2

32 49-9936 1998 kN`e;jpuh buf;lH ud;nghf;FDfk mYtyfk;

33 37-7837 1999 rpgTuh buf;lH ud;nghf;FDfk mYtyfk;

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy;

rfy tpiykDf;fSk; Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gj;jpuj;jpy; khj;jpuk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. xU tpz;zg;gjhhpf;F gy 

thfdq;fSf;F tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;f KbAk; mj;Jld;> xt;nthU thfdk; 

rhHghfTk; NtW Ntwhf tpiykDf;fis rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mjw;fhf njhlH 

,y. 1 Kjy; 24 tiu xt;nthU Nfs;tp rhHghfTk; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 500.00 

MtJld; kPsspf;fg;gLk; gpizj; njhif &. 1>000.00 MFk;. njhlH ,y 25 Kjy; 33 

tiuahd thfdq;fSf;F kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 1000.00 MtJld; kPsspf;fg;gLk; 

gpizj; njhif &. 5000.00 MFk;. ,jw;F Nkyjpfkhf ,RR l;&g;gH [Pg; kw;Wk; 

rpgTuh buf;lUf;fhf jPHit thpj;njhif nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,J gw;wpa Nkyjpf 

tpguq;fis Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhurigapd; KfhikahsH (Nghf;Ftuj;J) 

,lkpUe;J fPo;f;fhZk; njh.Ng. ,yf;fj;ij mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. njh.

Ng.,y. 011-2382181

jiytH>

jpizf;fs ngWiff;FO>

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig

NrH rpw;wk;gyk; V fhBdH khtj;ij> nfhOk;G - 02

fhzp vLj;Jf; nfhs;sy; rl;lj;jpd; (460)
Mk; gphptpd; 39(1)Mk; gphptpd; fPo; toq;fg;gl;l 

fl;lisia ,uj;Jr; nra;jy; njhlh;ghd 
mwptpj;jy;

WEG/LAN/L8/ACQUI/49-11

,q;F fPo; Fwpj;j ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;l fhzp 

39m (1)Mk; ruj;jpd; fPo; ,uj;Jr;  nra;Js;sJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;f ,yq;if rdehaf Nrh\yprf;  Fbaurpd; 

,yf;fk; 2238/8 kw;Wk; 2021.07.27Mk; jpfjpapd; mjp tpN\l 

th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : khj;jiw

gpuNjr nrayfk; : ntypfhkk;

rpW gphpT : ntypfhkk; Nfhwis (Nkw;F)

fpuhkj;jpd; ngah; : ngyhd

fhzpapd; ngah; : ntl;bNfnfhul;Lt

fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT : ngyhd Nkw;F

Kw;gpujpg;gl ,yf;fk; : K.gp.khw 2635

Jz;L ,yf;fk; : 01

B.vy;.vd;.v];. nkd;b];

fhzp nfhs;tdT cj;jpNahfj;jh;>

gpuNjr nrayhsh;>

ntypfhkk;.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;

kpfpe;jiyapYs;s ,yq;if u[ul;l 
gy;fiyf;fofj;jpYs;s gpuNahf tpQ;Qhd gPlk;> 

tphpTiu miwfs; fl;blk; (,uz;lhk; jsj;jpYs;s 
kpFjp Ntiyfs;) kw;Wk; thfdj; jhpg;gplj;ij 

eph;khzpj;jy; (gbepiy II)

(xg;ge;j ,y.: RJT/CW/2022/01)

01.  kpfpe;jiyapYs;s ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpYs;s 

gpuNahf tpQ;Qhd gPlk;> tphpTiu miwfs; fl;blk; (,uz;lhk; 

jsj;jpYs;s kpFjp Ntiyfs;) kw;Wk; thfdj; jhpg;gplj;ij 

eph;khzpj;jy; (gbepiy II)Mfpatw;wpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; 

rhh;ghf> jpizf;fsg;; ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. (,e;j Ntiyfspy; RCC J}z;fs;> 

cj;jpuk; kw;Wk; jsk;> rhe;J g+rg;gl;l nrq;fw; Rth;fs;> epwj; J}s; 

Kyhkplg;gl;l mYkpdpaf; fjTfs; kw;Wk; [d;dy;fs; kw;Wk; 

kpd;rhu epWty;fs; cs;slq;Ffpd;wd) nraw;wpl;l fpuak; 14.0 

kpy;ypad; &ghthFk;.

02.  ngWif KiwikahdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiwahFk;. 

03.  2022 khh;r;; 14Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 04Mk; jpfjp tiuahd 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; 

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; 5>000.00 ,yq;if 

&ghit kPsspf;fg;glhj nfhLg;gdthf nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpg;gjd; %yk;> ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof 

(gpujhd Ntiyfs; gphpT) rpNu\;l cjtp gjpthshplkpUe;J 

(njhiyNgrp: 025-2266311) nfhs;tdT nra;ag;gl;l gbtq;fspNyNa 

tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.   jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; tbtikj;jy;; fl;bl eph;khzj;jpy; C5 
my;yJ C6 juj;jpy; CIDA gjpitg; ngw;wpUj;jy;; Ntz;Lk;. (CIDA 
gjpthdJ tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy; tpiykDtpd; 

nry;YgbahFk; fhyk; tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;.)

05.  Nkyjpf jfty;fis ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof gpujhd 

Ntiyfs; gphptpd; cjtpg; gjpthshplkpUe;J ePq;fs; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 025-2266787) tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; (gpujhd Ntiyfs; 

gphpT)> cjtp gjpthshpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

06.  tpiykDf;fs; 2022 [_d; 21Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

07.  midj;J tpiykDf;fSlDk; ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof 

JizNte;jhpd; ngahpy; toq;fg;gl;lJk; ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJk; 2022 [_iy 19Mk; jpfjp tiuapy; 

nry;YgbahFk; 150>000.00 ,yq;if  &ghtpw;fhd 

tpiykDg;gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpizahdJ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

toq;fg;gl;Ls;s tifapy; ,yFtpy; nuhf;fg; gzkhf khw;wf;$baJk; 

epge;jidaw;wJkhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.

08.  2022 khh;r; 25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F kpfpe;jiy> ,yq;if 

u[ul;l gy;fiyf;fof Nfl;Nfhh;$lj;jpy;  tpiykD Kd;Ndhbf; 

$l;lk; eilngWk;.

09.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis gjpthsh; 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;.

10.  tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjpahdJ 2022 Vg;uy; 

05Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpahFk; vd;gJld;  KbTWj;jg;gl;ljd; 

gpd;dh; cldbahf gjpthsh;; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

11.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

12.  1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; fk;gdp gjpthsh; jpizf;fsj;jpd; xg;ge;jg; gjpTr;rhd;wpjopd; 

gpujp. (PCA 03)

jiyth;>

gy;fiyf;fof ngWiff;FO>

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;>

kpfpe;jiy.

jpfjp: 2022 khh;r;; 14Mk; jpfjpad;W.

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

epf;fntul;ba jghy; gphpT> Iae;jp tpj;jpahya khtj;ij ,yf;fk; 177/2 
,y; trpf;Fk; (Nj.m.m.,y. 866791210V vd;w) KJNghu njhl;lNf Ryhdp 

ntDhpfh [atHjd Mfpa ehd; ,yq;if muRf;Fk; ,yq;if kf;fSf;Fk; 

,jd; %yk; njhptpj;Jf; nfhs;tJ FUehfy; khtl;l gjpthsH mYtyfj;jpd; 

vOj;J %y mjpfhuk; kw;Wk; mw;NwhHzp jj;Jtg; Gj;jfj;jpd; 144 epuypy; 12191 

tuyhw;Wj;jhspd; 447 ehl;Fwpg;gpy; ,yf;fj;jpd; fPo; 2020 ngg;uthp 07Mk; jpfjp 

gjpT nra;Js;s FUehfy; rl;lj;juzp kw;Wk; uQ;rpj; Fkhurphp mtHfspdhy; 

vOjg;gl;l mT];jpNuypahtpy; mjpfhuk; ngw;w mjpfhhp xUthpdhy; mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;l mw;NwhHzp jj;Jtk; %yk; vdJ mw;NwhHzpjj;Jt mjpfhhpahf 

epakpf;fg;gl;l FUehfy; jghy; gphpT ky;fLtht> GYfftj;j> %d;whtJ 

FWf;Fj; njUtpy;> ,y. 145/1 ,y; trpf;Fk; (Nj.m. ml;il ,y: 895610518V) 
vd;w ald;ty tpjhd kyhNf jpspdp Nkhpad; ald;ty vd;gthpd; epakdj;ij 

,d;W Kjy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;sJ.

2022 khHr; 09     KJNghUnfhlNf Ryhdp ntDhpfh [atHjd Nj.m.m.,y. 866791210V

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l ID: P 163305
Cth khfhzk;

01.  cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; 

ngWiffspd; gFjpnahd;iw ml;ltizapYs;s NtiyfSf;fhf nryT nra;tjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

02.  fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthwhd NtiyfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Cth khfhzj;jpd; chpj;jhd cs;@h; 

mjpfhurigfs;/ cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf cs;@h; mjpfhurig ngWiff; FOj; jiyth;/  khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

03.  ,e;j tpiykDthdJ 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;l Vw;ghLfspdhy;  eph;tfpf;fg;gLfpd;wJ. vdNt> nkhj;j ngWkjpahdJ Ie;J kpy;ypad; 

,yq;if &ghtpw;F (5>000>000.00 ,.&gh) Nkw;gbd; khj;jpuk;> Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpd; 11 Mk; gphptpd; gpufhuk; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gLtJk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd gjpTr; rhd;wpjio (gbtk; gprpV-03) tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (http://www.drc.gov.lk) 
04.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; eph;khzk; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; 

fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s juj;jpw;fhf chpj;jhd Jiwapy; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4 Mk; gphptpy; jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; Fwpe;Jiuf;fg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; ml;ltizapd; 

5 Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd.

06.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ml;ltizapy; gl;bayplg;gl;Ls;s chpj;jhd mjpfhurigfspd; efugpjh/ jiyth;/ Mizahsh;/ nrayhsh; 
MfpNahhplkpUe;J ngw;W gJis> khh;l;bd; rpy;th khtj;ij> Cth cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpy; my;yJ chpj;jhd cs;@h; mjpfhurigfspy; ve;jnthU Ntiy 

ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

07.  2022.03.14 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.03 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 

Cth cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpw;F my;yJ chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

08.  2022.04.04 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gJis> khh;l;bd; rpy;th khtj;ij> Cth khfhz cs;@uhl;rp 

jpizf;fsj;jpw;F tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

09.  tpiykDf;fs; 2022.06.20 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  fPNoAs;s ml;ltizapy; toq;fg;gl;Ls;s jftypd; gpufhuk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; tpiykDf;fs; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 

2022.07.18 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

11.  2022.03.22 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F gJis> khh;l;bd; rpy;th khtj;ij> Cth cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W eilngWk;. 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; mth;fspd; nrhe;j nrytpNyNa ,f;$l;lj;jpw;F rKfkspf;fyhk;. 

cs;@uhl;rp 

mjpfhu 

rigapd; 

ngah;

Xg;ge;j ,yf;fk; Ntiyfspd; tpsf;fk;

kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s 

MFnryT (kpy;ypad; - 

,.&ghtpy;)

xg;ge;jf; 

fhyk;

Njitg;gLk; 

juk;

tpiykDg; 

gpizj; njhif 

(&ghtpy;)

tpiykD 

Mtzq;fspd; 

toq;fy; ,lk; kw;Wk; 

njhiyNgrp ,yf;fk;

k`paq;fid 

gpuNjr rig

LDSP/UP/BD
/MPS/W/2022/1

fpuhe;JUNfhl;Nlapy; thuhe;j  

re;ijapd; eph;khzk;
19.1 120 ehl;fs;

fl;blq;fspy; 

rp-6 my;yJ 

Nkw;gl;lJ

192>000.00

gJis khh;l;bd; 

rpy;th khtj;ij> 

Cth cs;@uhl;rp 

jpizf;fsk;. 055-

2222407 my;yJ 

chpj;jhd cs;@

uhl;rp mjpfhurigfs;

kPf`hfpAs 

gpuNjr rig

LDSP/UP/BD/
MGPS/W/2022/1

gpl;lnfhl;Lt r%f ePh; toq;fy; 

nraw;wpl;l eph;khzk;
10.9 120 ehl;fs;

fl;blq;fspy; 

rp-6 my;yJ 

Nkw;gl;lJ

110>000.00

`hyp-vy 

gpuNjr rig

LDSP/UP/BD/
HEPS/W/2022/1

Ml;lk;gpl;bapy; gyNehf;F 

fl;blk; kw;Wk; re;ij epiya 

eph;khzk;

6.6 120 ehl;fs;

fl;blq;fspy; 

rp-7 my;yJ 

Nkw;gl;lJ

 66>000.00

nkhduhfy 

gpuNjr rig

LDSP/UP/MO/
MOPS/W/2022/1

nkhduhfy gioa g]; 

epiyaj;jpw;F mUfpy; thfd 

nghJ epWj;Jkpl eph;khzk;

5.9 60 ehl;fs;

fl;blq;fspy; 

rp-7 my;yJ 

Nkw;gl;lJ

 59>000.00

jdky;tpy 

gpuNjr rig

LDSP/UP/MO/
TPS/W/2022/1

jdky;tpy gyNehf;F 

epiyaj;Jld; (1 Mk; fl;lk;)

kw;Wk; thuhe;j re;ij 

Nkk;gLj;jy; 

30.7 180 ehl;fs;

fl;blq;fspy; 

rp-5 my;yJ 

Nkw;gl;lJ

308>000.00

mg;Gj;jis 

gpuNjr rig

LDSP/UP/BD/
HPPS/W/2022/1

mg;Gj;jisapYs;s gioa fphhk 

rigf; fhzpapy; gyNehf;F 

fl;bl eph;khzk;

15.5 120 ehl;fs;

fl;blq;fspy; 

rp-6 my;yJ 

Nkw;gl;lJ

155>000.00

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk;>

nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid>

cs;@uhl;rp jpizf;fsk;> Cth khfhzk;>

055-2222407 

14.03.2022

efu mgptpUj;jp> fiuNahuk; Ngzy;> 

fopTg;nghUs; mfw;Wif kw;Wk; 

rKjha J}a;ikg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

Nfs;tp mwptpj;jy;
efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fr; nrhe;jkhd fSj;Jiw efu 
kj;jpapy; eph;khzpf;fg;gl;Ls;s th;j;jf fl;blj;njhFjpapd; 23 

fil miwfis tpahghu eltbf;iffSf;fhf 30 tUl 
fhyj;jpw;F khjhe;j thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;

1.0  efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; fSj;Jiw efu kj;jpapy; eph;khzpf;fg;gl;Ls;s 

,uz;L khb re;ijf; fl;blj; njhFjpapd; jiu khbapy; mike;Js;s 23 

(,Ugj;J%d;W) fil miwfis tpahghu eltbf;iffSf;fhf 30 tUl 

fhyj;jpw;F khjhe;j thlif Kiwapd; fPo; toq;Fk; nghUl;L Nfs;tpg;gbtq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

2.0.  Nfs;tpg;gbtj; njhFjpnahd;Wf;F 2000.00 &gh tPjk;> mjw;F ,iaGila ntl; 

thpj;njhifAld; (nkhj;jk; 2>160.00 &gh) nrYj;jp> gj;juKy;y> nrj;rphpgha> 7Mk; 

khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;il gpujhd mYtyfj;jpd;  ngWifg;; gphptpw;F my;yJ ,e;j mjpfhu 

rigf;Fhpj;jhd fSj;Jiw khtl;lr; nrayfj;jpw;Fr; rkh;g;gpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.0  xU Nfs;tpg;gbtk; xU fil miwf;F tpz;zg;gpg;gjw;F khj;jpuNk nry;YgbahFk;. 

tpz;zg;gjhuh; xd;Wf;F Nkw;gl;l fil miwfSf;F tpz;zg;gpg;gjw;F 

vjph;ghh;g;gjhdhy; mjw;fhf ntt;Ntwhf Nfs;tpg;gbtq;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. Nfs;tpg;gbtq;fs; toq;fg;gLk; fhyg;gFjpapy; gpujhd mYtyfj;jpd; 

ngWifg; gphptpy; my;yJ fSj;Jiw khtl;lr; nrayfj;jpy; ,ytrkhf Nfs;tpg; 

gbtq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.0  Nfs;tpg; gbtq;fs; 2022 khh;r;; 14Mk; jpfjp Kjy; 2022 Vg;uy; 01Mk; jpfjp tiuapy; 

thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu toq;fg;gLk;.

5.0  fil miwf;fhf nfhs;tdthsh;fisj; njhpT nra;tjhdJ gpd;tUk; ml;ltizapy; 

fhl;lg;gl;Ls;s fil miwf;F ,iaghf mbg;gil tpiyia tpl mjpfkhf 

rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiyapd; gpufhukhFk;.

fil miw ,y.

rJu mb 

gug;gsT 

(xU 

myFf;F)

xt;nthU 

myFf;fhd 

khjhe;j 

thlif 

&gh

xt;nthU 

myFf;fhd 

mbg;gil 

tpiy &gh

gpiz Kwp 

(BID 
BOND) 
(&gh)

1> 3> 5> 7> 9> 11> 13> 21> 22> 

24> 25> 26

210 10,000.00 1,650,000.00 105,000.00

12> 14> 16 210 11,000.00 1,800,000.00 115,000.00
39 122 5,500.00 900,000.00 57,000.00
40> 41> 42> 43 122 5,000,00 825,000.00 52,000.00
44 180 8,000.00 1,300,000.00 83,000.00
45> 48 180 8,500.00 1,400,000.00  89,000.00

6.0  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022 Vg;uy;; khjk; 04Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F KbTWk;. Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 

Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd; jiyth;> tUkhd Nfs;tpr; rig (rpwpa) efu mgptpUj;jp 

mjpfhu rig> epjpg; gphpT> 6Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F 

gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ  epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk; (Nfs;tpfisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; 'fSj;Jiw th;j;jff; fl;blj;njhFjpapd; fil miwfSf;fhf 

tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jy;" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

7.0  Nfs;tpg; gj;jpuq;fis Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd Fwpj;j Neuk; Kbtile;jjd; gpd; 

Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mtu;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

rfy Nfs;tpg;gbtq;fSk; jpwf;fg;gLk;.

8.0  Nfs;tp njhlh;ghd Nkyjpf jfty;fis njspTgLj;jy; kw;Wk; fl;bl  jpl;lq;fs; 

njhlh;gpy; ghPl;rpg;gjw;F Njitahd tpz;zg;gjhuh;fs; gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha||> 

6Mk; khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fhzp mgptpUj;jp 

kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

(njhiyNgrp ,yf;fk;: 0112875916-20> ePbg;G 5209 my;yJ 0113560673 / fSj;Jiw 

khtl;lr; nrayfk;: 034-2226570)

jiyth;

tUkhd Nfs;tpr;rig (rpwpa)

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

6Mk; khb> 'nrj;rphpgha"> gj;juKy;iy.

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; gzpkid> kd;dhu;

1.  kUj;Jt cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf jsghlq;fis toq;Ftjw;F gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; gzpkid rhu;gpy; gpuhe;jpa ngWiff; 

FO (RPC)> jiytupdhy; tpiykDjhuu;fsplk; jw;NghJ Nfhug;gLfpwJ. 

2. Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G elj;jg;gLk;.

3.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F> tpiykD juT – gpupT 2 Fiwe;jgl;r jifik msTNfhy; toq;fg;gl;bUe;jhy; tpiykDjhuu;fs; mjid 

g+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; kd;dhu;> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsu; gzpkidapy; ,Ue;J (023 222 3114) Nkyjpf 

tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL mYtyf Neuq;fspy; fPo; jug;gl;Ls;s Kftupapy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;.    

5.  epWtd Kftup mr;rplg;gl;l fbjj; jhspy; tu;j;jfg; gjpT Nfhupf;if Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jhy; mq;fPfupf;fg;gl;l gpujpia rku;g;gpj;j xt;nthU 

gpujpf;fhfTk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2022.03.14 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.04 Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 09.00 kzp 

njhlf;fk; 15.00 tiu tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk; vd;gNjhL “tpiykD Mtzq;fis ngWtjw;fhd tpz;zg;gk;” ,e;j jpizf;fsj;jpy; 

fpilf;fg;ngWk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

6.  tpiykDit 2022 Vg;uy; 05Mk; jpfjp 10.00 kzp md;W tpiykDf;fs; %lg;gLk; Neuk; my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F ifaspj;jy; 

my;yJ fzf;fhsupd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bapy; ,Ljy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;Fk; Neuk; KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;.

tpiykD ,y. gzpfspd; tpguk; msT
kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk;

tpiykD 

gpiz

Njitahd 

tpepNahff; 

fhyk;

tpiykD 

gpiz 

cj;juthjf; 

fhyk;

epjp- PSSP/PSDG – kUj;Jt cgfuzq;fs;

RDHS/Mn/PSDG/PSSP/
ME/2022/25

Dialysis Machine 2

2,000.00 180,000.00 6-10
thuq;fs;

02/08/2022CRRT Machine 1

Advance Monitor(Side stream Etco2) 2

RDHS/Mn/PSDG/ PSSP/
ME/2022/26

ECG Machine 7

2,000.00 180,000.00 4-6 
thuq;fs;

02/08/2022

Basic multipara monitor 8

BP Apparatus 8

Oxygen regulator 8

CTG machine 2

RDHS/Mn/PSDG/  PSSP/
ME/2022/27 Table top autoclave 10 2,000.00 94,000.00 4-6 

thuq;fs;
02/08/2022

RDHS/Mn/PSSP/ PSDG/
ME /2022/28

Slit Lamp 1
2,000.00 30,000.00 6-10 

thuq;fs;
02/08/2022

Ophthalmoscope (BMI set) 1

RDHS/Mn/PSSP/   
ME/2022/29

Centrifuge 1
2,000.00 100,000.00 6-10 

thuq;fs;
02/08/2022

Biochemistry Analyzer (Fully auto) 1

RDHS/Mn/PSDG/ PSSP/
ME/2022/30

Transport incubator 1
2.000.00 50,000.00 6-10 

thuq;fs;
02/08/2022

Patient Bed warmer 1

RDHS/Mn/PSDG/ PSSP/ 
ME /2022/31

Cardiac Bed 4

2.000.00 70,000.00 3-6 
thuq;fs;

02/08/2022
Bar Bed 8

ETU adjustable bed 3

Baby weighing scale(digital) 2

RDHS/Mn/PSSP/  PSDG/
ME /2022/32 High Pressure Sterilizer 1 3,000.00 260,000.00 8-12 

thuq;fs;
02/08/2022

RDHS/Mn/PSSP/ PSDG/
ME /2022/33

Complete set of dental chair with in-
built light cure machine 2 2,000.00 30,000.00 6-10 

thuq;fs;
02/08/2022

epjp– PSDG – mYtyf jsghlq;fs;

RDHS/Mn/PSDG/
Fur/2022/34

Offi ce Table 26
2,000.00 30,000.00 2-8 

thuq;fs;
02/08/2022

Revolving Chair 26

lhf;lh; b. tpNehjd;

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;>

gzpkid> kd;dhh;.

kUj;Jt cgfuzq;fs;> jsghlq;fspd; ngWif

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R

tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspy; JICA epjpaplg;gl;l 
fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;

(Loan No.: SLP 116)

nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; gzpkid 

tl kj;jpa khfhzk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1. tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jp nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd; epWtdj;jpypUe;J 

flndhd;iwg; ngw;Ws;sJ. ePUw;gj;jp fpzWfs;> Mh; X nghwpj;njhFjpnahd;W> ngNuh rPnke;J 

g+rg;gl;l jiuiaAila ePh;j;Njf;fq;fs;> nghJ trjpfSf;fhd fl;blk; Mfpatw;iw eph;khzpj;J 

g+h;j;jp nra;jy;> midj;J Jizg;ghfq;fisAila FNshhpd; Vw;wg;gl;l Kiwik> uPVC  fyg;gpy;yhj 
ePh; gpujhd kw;Wk; uPVC tpepNahfj;jpw;fhd Foha; tiyaikg;G Mfpatw;iw toq;fy; kw;Wk; 

gjpj;jy;> thy;Tfs;> kjF FWf;Nf nry;yy; kw;Wk; fpilkl;l JisapLjy; kw;Wk; tPLfSf;fhd 

Foha; ,izj;jy;fis toq;fy; mlq;fyhd fl;lk;Gtfk cg-nraw;wpl;lj;jpw;fhf ePh; toq;fy; 

KiwikfSf;fhd xg;ge;jj;jpd; fPo; jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf ,f;fldpd; gFjpnahd;iw 

gpuNahfpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2. tpiykDf;NfhuyhdJ [g;ghdpd;; XbV fld;fspd; fPo; ngWiff;fhd Vw;Gilajhd 

topfhl;bfSf;fikthd eilKiwa+lhf elhj;jg;gLtJld; fld; xg;ge;jj;jpy; tiuaWf;fg;gl;lthW 

jFjpAila ts ehLfspd; midj;J tpiykDjhuh;fSk; gq;F ngw;wyhk;. 

3. ePUw;gj;jp fpzWfs;> Mh; X nghwpj;njhFjpnahd;W> ngNuh rPnke;J g+rg;gl;l jiuiaAila 

ePh;j;Njf;fq;fs;> nghJ trjpfSf;fhd fl;blk; Mfpatw;iw eph;khzpj;J g+h;j;jp nra;jy; midj;J 

Jizg;ghfq;fisAila FNshhpd; Vw;wg;gl;l Kiwik> uPVC  fyg;gpy;yhj ePh; gpujhd kw;Wk; 
uPVC tpepNahfj;jpw;fhd Foha; tiyaikg;G Mfpatw;iw toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy;> thy;Tfs;> 

kjF FWf;Nf nry;yy; kw;Wk; fpilkl;l JisapLjy; kw;Wk; tPLfSf;fhd Foha; ,izj;jy;fis 

toq;fy; mlq;fyhd fl;lk;Gtfk cgnraw;wpl;l ePh; toq;fy; Kiwikia eph;khzpj;J g+h;j;jp 

nra;jy; Mfpatw;wpw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tl kj;jpa khfhz rigapd; rhh;ghf 

khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

4. tpiykDjhuh;fspd; jFjpj;jd;ikahdJ ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;fil tFjpapd; rp-4 kw;Wk; my;yJ 

Nkw;gl;l CIDA gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

Fwpg;G: (1)

 xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;F ghprPyid nra;tjw;fhf tpiykD Mtzj;jpy; jdpahf Fwpf;fg;gLk; 

rpy jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;fs; fPNo ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

nghjp ,yf;fk; SL-P116/NCP/WS/2020/02

kPsspf;fg;glhj itg;G 14>000.00 ,yq;if &gh

tpiykDg; gpiz 850>000 ,.&gh – 2022.08.31 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

 jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;  1.   ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;fil tFjpapd; rp-4 kw;Wk; my;yJ 

Nkw;gl;l CIDA gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

2.   kj;jpa my;yJ khfhz tpahghu gjpTnra;jy; mjpfhurigapd; 

tpahghugjptpd; gpujpnahd;W.

3.   gbtk; gprpV-3 (,e;j Fwpg;gplg;gl;l tpiykDtpw;fhf 1987 Mk; 

Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; 

xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpthsh;fSld; gjpT nra;jpUj;jy;.

epjpaply; epyguk; 2017 rdthp 1 Mk; jpfjpapypUe;J nray;tYg;ngWk; tifapy; 

Kd;ida 3 tUlq;fspy; Mff;Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp eph;khz 

epjpg;Gus;T 120 kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy;.

epjpaply; tsq;;fs; jputr; nrhj;Jf;fs; my;yJ fld; trjpfs; Mff;Fiwe;jJ 32 

kpy;ypad; ,yq;if &ghthftpUj;jy;.

eph;khz mDgtk; fle;j 10 tUlq;fspy; Mff; Fiwe;jJ gpd;tUk; Mf;ff;$Wfis 

rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

•  xt;nthd;wpYk; Mff; Fiwe;jJ 10 fpkP ePsj;jpw;F uPVC  
Fohia toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy; my;yJ epfuhd jd;ikapYs;s 

Foha;fs; xg;ge;jq;fspy; Mff; Fiwe;J xU xg;ge;jk;.

mj;Jld;

•  fl;likg;ghd rptpy; Ntiyfs;> Mf;ff;$Wfis 

fsQ;rpag;gLj;jy;> nghJ trjpfs; fl;bl Ntiyfs;> ngNuh 

rPnke;jpdhy; eph;khzpf;fg;gLk; jiukl;l ePh;j;Njf;fq;fs; kw;Wk; 

Mh; X nghwpj;njhFjp Mfpad mlq;fyhd Mff; Fiwe;jJ 

xU xg;ge;jk;

mj;Jld;

•  fl;Lg;gLj;Jk; gdy;fSldhd ePhpy; %o;f$ba gk;gpfs;> jput 

FNshhpd; Vw;wf;$ba Kiwikfs; kw;Wk; gFjp jhdpaq;fp 

Kiwikfs; mlq;fyhd ePh; toq;fy;; Kiwikfspy; kpd; 

nghwpKiw cgfuz toq;fy; kw;Wk; epWTtjpy; Mff; Fiwe;jJ 

xU xg;ge;jk;.

tpiykD Kd;Ndhbf;$l;lk; 

kw;Wk; js tp[aj;jpd; ,lk;> 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

mEuhjGuk;> j`pahfk> GGJ khtj;ij> 111 Mk; fl;l> 3063 Mk; 

,yf;fj;jpy;> tl kj;jpa khfhzj;jpy; nraw;wpl;l mKyhf;fy; 

gzpkidapy; 2022 khh;r; 28 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F. tpiykD 

Kd;Ndhbf;$l;lj;jpd; gpd;dh; tpiuthfNt js tp[ankhd;W xOq;F 

nra;ag;gLk;. 

Fwpg;G (II) CIDA gjpT nra;jy; Njitg;ghlhdJ $l;LKaw;rpahFk;. jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik 

jfTj;jpwdpd; 2.1.4 vd;w \uj;J ,yf;fq;fis jaT nra;J ghh;itaplTk;. 

5. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ngw;W mEuhjGuk;> jh`pafk> 

GGJ khtj;ij> 111 Mk; fl;l> 3063 Mk; ,yf;fj;jpYs;s tl kj;jpa khfhzj;jpy; nraw;wpl;l 

mKyhf;fy; gzpkid mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. njhiyNgrp: 

025—2222875. njhiyefy;: 025-2222875. kpd;dQ;ry;: ridep.piuncp@gmail.com.

6. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf gjpdhd;fhapuk; ,yq;if &ghit (14>000 ,.&gh) nrYj;jpa gpd;dh;> 

NkNyAs;s Kfthpf;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; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 2022 khh;r; 14 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 4 Mk; jpfjp tiuAk; NkNyAs;s KfthpapypUe;J 

rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapaypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;fis 

nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdtpw;F gpd;dh;> Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Mtzj;jpd;; 

PDF gjpg;gpw;fhd Nfhhpf;ifia rkh;g;gpf;fyhk;. 

7. tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;GiufspYs;s Vw;ghLfNs xg;ge;jj;jpd; nghJthd 

epge;jidfspYs;s Vw;ghLfs; rpwpa NtiyfSf;fhd ngWiff;fhd [g;ghdpd; Xb V fld;fspd; 

fPOs;s jukhf;fg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspYs;s Vw;ghLfNs MFk;. 

8. Kj;jpiuaplg;gl;l %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp tpiykDf;fs; jdpj;jdpahd jghYiwfspy; 

mlf;fg;gl;L mitfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ‘Bid for the Contract No.SL-P-116/NCP/
WS/2020-02’ vd Fwpg;gplg;gl;L fPNoAs;s Kfthpapy; 2022 Vg;uy; 6 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 

kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s Kfthapy; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld; vl;L ,yl;rj;J Ik;gjpdhapuk; ,yq;if &ghtpw;fhd (850>000 ,.&gh) 

tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizapd; ghq;fhdJ 

epge;jidaw;w cj;juthjkhd tq;fp cj;juthjkhfTk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mjpfhukspf;fg;gl;lJk; gjpT ngw;wJkhd ,yq;ifapYs;s th;j;jf tq;fpnahd;whftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. NtNwjhtJ ghq;fpYs;s tpiykDg;gpizfs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

9. mEuhjGuk;> ̀ hp];re;jpu khtj;ij> 4 Mk; khb B, tl kj;jpa khfhz rig> gpujhd nrayhshpd; 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;fis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.

gpujhd nrayhsh;/ jiyth;>

khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FO> 

tl kj;jpa khfhz rig fl;blj;njhFjp>

4 Mk; khb B, `hp];re;jpu khtj;ij> 

mEuhjGuk;.

njhiyNgrp : 025-2222695. 

njhiyefy; : 025-2224914

kpd;dQ;ry; : csncpc@gmail.com

jpfjp: 14.03.2022 

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
jpUNfhzkiy efu rig

1.  jpUNfhzkiy efu rig ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; fPNo jug;gl;Ls;s NtiyfSf;F fPNo jug;gl;Ls;s juj;jpw;F CIDA 
gjpTs;s jFjpahd Nfs;tpjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  xg;ge;jk; toq;Ftjw;F jFjp ngWtjw;F rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;bayplg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3.  xt;nthU Nfs;tpf;Fk; xg;ge;jk; toq;Ftjw;F jFjp ngWtjw;F> Nfs;tpjhuu; fk;gdpfs; gjpthsupdhy; 1987 ,y: 03 nfhz;l 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo;g; toq;fg;gl;l rhd;wpjo; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

4.  Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fspdhy; 2022-03-14Mk; jpfjp Kjy; njhlf;fk; 2022-04-04Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiuahd thu ehl;fspy; efu rig> nlhf;ahl; tPjp> jpUNfhzkiyf;F vOj;J %y tpz;zg;gk; xd;W rku;g;gpj;J 

kPsr;nrYj;jg;glhj fl;lzkhf &gh 2000.00 jpUNfhzkiy> efu rig> nrayhsu; mYtyfj;jpy; nrYj;jp ngWif 

Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

5.  Njrpa Nghl;b uPjpahd Nfs;tp Nfhuy; eilKiwfspd; fPo; Nfs;tp Nfhuy; ,lk;ngWk;;. ,e;j ngWifapd; nkhj;j kjpg;gplg;gl;l 

nrytpdk; 50 kpy;ypad; &ghit tplTk; Fiwthdjhifahy; 04/2016 (II)Mk; ,yf;f  murhq;f epjp Rw;wwpf;ifapy;;; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpuhe;jpa tpUg;G kw;Wk; CIDA ju nrayhw;Wif vd;gd gpuNahfpf;fg;gLk;.

6.  Mu;tKs;s Nfs;tpjhuu;fs; Nfs;tp Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;s Kd;du; tpUg;gkhapd; mtw;iw ,ytrkhf guPl;rpj;Jg; ghu;f;f 

KbAk; vd;gJld; Nkyjpf jfty;fis jpUNfhzkiy> efu rig> nrayhsuplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp 

,yf;fk; 026-2222275)

7.  rfy Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfSk; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpl;L jpUNfhzkiy> efu rig nrayhsu; ngaupy; 

vOjg;gl;l fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhiff;Ff; Nfs;tpg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;L 2022-04-05Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; fpilf;ff; $bajhf mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;. jhkjkhFk; Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; %lg;gl;l 

gpd;du; cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuu; my;yJ mtu;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

Neuj;jpw;F rKfkspf;fyhk;.

 m.  Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022-03-29Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F jpUNfhzkiy nlhf;ahl; tPjp> efu rigapy; 

,lk;ngWk;. Nfs;tpjhuu;fs; tUif fl;lhakpy;iy vdpDk; rKfkspf;FkhW Cf;Ftpf;fg;gLfpd;wdu;.

 M. xg;ge;jk; toq;Ftjpy; ngWiff;FOtpd; jPu;khdk; ,Wjpj; jPu;khdkhFk;.

 ,.  Nfs;tpg; gpizak; gzkhf toq;fg;gl KbAk; my;yJ murhq;f tq;fpg; gpizahf my;yJ mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf 

tq;fpnahd;wpy; my;yJ CGF gpizahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

njh. 

,y.
Ntiyapd; ngaH

CIDA/
ICTAD juk;
(neLQ;rhiy

epHkhzk;)

nkhj;j

kjpg;gPl;Lr;

nrytpdk;

(kpy;) 

(ntl; thp 

ePq;fyhf)

xg;ge;j

fhyk;

Nfs;tpapd;

nry;Ygbf; 

fhyk;

Njitahd Nfs;tpg;

gpiz

njhif

(&gh)

nry;Ygbf;

fhyk;

(jpwf;fg;gLk;

ehs; 

njhlf;fk;)

nghjp 

05

efu rig gpuNjr tPjpfSf;F 

m];Nghy;l; ,l;L eph;khzpj;jy; - 05

1. fe;jrhkp Nfhapy; tPjpapy; 

nlhf;ahl; tPjpapypUe;J Rq;f tPjp 

tiu (0-465kP ePsk; - 4.5kP)

2. nrd; me;jdP]; tPjpapy; 

kpd;rhuepiya tPjpapypUe;J 

fy;Y}hp tPjp tiu (0-335 kP ePsk; 

- 4 kP 5kP)

3. jpUkhy; tPjpapy; jpUQhdrk;ge;jh; 

tPjpapypUe;J `];fprd; tPjp tiu 

(0-445kP ePsk; - 4.9kP.> 4kP.)

4. 11Mk; xOq;if kj;jpa tPjpapy; 

Xh;;]; `py; kj;jpa tPjpapypUe;J 

NfhNzrGuk; 2Mk; xOq;if 

tiu    (0-72kP. ePsk; - 4.0kP)

5. 7Mk; xOq;if kj;jpa tPjpapy; 

Xh;;]; `py; kj;jpa tPjpapypUe;J 

nrngy;tpd; tPjp   tiu (0-104kP 

ePsk; - 4.0kP)

6. 2Mk; xOq;if fPo; tPjp Xh;;]; 

`py; fPo; tPjp -1 ,y; ,Ue;J 

kj;jpa tPjp tiu (30-107kP 77kP 

ePsk; - 3.5kP)

7. KUfd; Nfhapy; tPjpapy; 

md;GtypGuk; gpujhd tPjpapypUe;J 

njhopy;El;g fy;Y}hpia mZFk; 

tPjp   tiu (0-288kP ePsk; - 4)

8. tPjp milahskply;

C6
kw;Wk; 

C5

18.18 kpy;. 03 

khjq;fs;

77 ehl;fs; 181>850.00 105 ehl;fs;

2022-07-19

Fwpg;G:  NkNy cs;s CIDA juj;jpw;F fzprkhf gjpyspf;ff;$ba tpiykDjhuh;fs; ,y;iynad;why;> $ba juj;ijf; nfhz;lth;fs; 

ftdj;jpw;nfhs;sg;gLth;.

vd;. ,uh[ehafk;

jiytH

efurig> jpUNfhzkiy.

14.03.2022
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ngWif mwptpj;jy; 
 

nkhduhfiy gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; Rfhjhu epWtdq;fSf;F 

PSSP khzpaj;jpd; mbg;gilapy; fPo;f;fhZk; kUj;Jt cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fis nfhs;tdT 

nra;tjw;F> KOikahd gjpTila egHfs; kw;Wk; epWtdq;fspy; ,Ue;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Item 
No.

Name of the Medical  
Equipment QTY Item 

No. Name of the Office Equipment QTY

Package No-01/Medical Equipment Package  No-02/ Office Furniture  Equipment

M01 Sevoflurane vaporizer for Drager 
Fabius Plus Aneasthetic Machine 1 OF01 AC-Dental unit 7

M02 Diathemy Machine  
(Bipolar +Monapolar) 1 OF02 Multimedia Projector 1

M03 Phototherapy 1 OF03 Printer with Photocopy  
(Heavy duty) 5

M04 Baby Warmer 1 OF04 Personal Computer with UPS 2

M05 Surgical Trolley 5 OF05 Executive Chair (High back) 8

M06 Dental Chair 2 OF06 Chair (Low back ) 30

M07 BP Apparatus 11 OF07 Office Table 10

M08 Autoclave 2 OF08 Office Cupboard (Stainless steel) 10

M09 Sterilizer 3 OF09
UPS (Different type) (650 
VA-04,2KVA-02,1KVA-02)

10

M10 ECG Machine 2

M11 Infant Beam Scale 3

Item 
No.

Name of the Medical  
Equipment QTY Item 

No.
Name of the Office 

Equipment QTY

Package No-03
Spare  Part For Bio Medical Engineering Unit

Package No-04
Spare  Part For Bio Medical Engineering Unit

S01 Spare Pat For  BP Apperatas  S01 Spare Pat For    Suction  
Apperatas

S02 Heater Element,1500 - 2000 W S02 Spare Pat For   Nebulizer  

S03
Helega, Bulbs, and General 
Items

S03 Comp NEB, Hospyneb, 
GIMA, Clineb

S04 Spare Pat For Baby Warmer S04 Spare Pat For   Sterilizer  

S05 Dental Spare Pat
 

S05
Spare Pat For ECG Care Well, 
KNS   

S06
Tools For Biomedical 
Engineering Unit   S06

Spare Pat and Accessories For    
Defibrillator Nihon Konden, 
Premedics, Mindray

S07
Equipment and Test Instrument 
for BME Unit  

 S07
Spare Pat For Infusion Pumps 
(Top)

S08 Electric Hand drill   S08 Spare Pat For Hand Hell 
Doppler

 

S09 Air Blower   S09 Spare Pat For Pulse Oxymeter

S10
Charging Grill  
(With Screw Drive Set)

S11 Luxmeter   

S12 ECG Check (simulator  

S13 Electric Angle Grinder  

S14 Bp Checker   

S15 Sticker Printer   

Nfs;tp epge;jidfs;

01.  tpz;zg;gjhhp ,yq;if tpahghu ngaH gjpTr; rl;lj;jpd; fPo; my;yJ fk;gdpfs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT 

nra;Js;s egHfs; my;yJ epWtdkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

02.  kPsspf;fg;glhj Nfs;tp khjphpg; gj;jpuj;jpd; fl;lzk; xU khjphpg; gj;jpuk; (xU ngf;Nf[; ,w;F) &. 3>000/- 
MtJld;> mg;ngWkjpf;F nrYj;jp Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fis vkJ mYtyfj;jpd; caphpay; kUj;Jt 

nghwpapay; gphptpypUe;J> 2022.03.18 Kjy; 2022.04.08 tiu Ntiy ehl;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

03.  kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp ghJfhg;G fl;lzk; xU khjphpg; gj;jpuj;jpw;F (xU ngf;Nf[; ,w;F) Nfs;tpg; 

ngWkjpapy; 2% MFk;. mj;njhifia tq;fpg; gpiz %yk; my;yJ fhrhf> Nfs;tp Mtzq;fSld; 

,ize;Js;s khjphpg; gj;jpuj;jpd; gpufhuk; 120 ehl;fSf;F nry;YgbahFkhW rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 02 gpujpfSld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; mj;Jld;> %yg; gpujp kw;Wk; efy; 

gpujpia NtW NtW ciwfspy; ,l;L mjd; ngf;Nf[; ,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L NtnuhU ciwapy; 

,l;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Fjy; (ngf;Nf[; ,y.....)- 

2022 mYtyf cgfuzq;fis toq;Fjy; (ngf;Nf[; ,yf;fk;.......) 2022" vd;W Fwpg;gpl;L rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

05.  2022.04.08 K.g. 10.30 ,w;F Kd; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 'jiytH> gpuNjr ngWiff;FO> 

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid rdr%f kz;lg tPjp> nkhduhfiy" vd;w Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; my;yJ mt; mYtyfj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;  

ifNahL nfhz;Lte;J cs;splyhk;. 

06.  Nfs;tpfisj; jpwj;jy; 2022.04.08 K.g. 10.35 ,w;F ,lk; ngWk;. mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ 

mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

07. Fwpj;j jpdk; Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;dH fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

08.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpj;jy; my;yJ xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; chpik 

ngWiff; FOtpw;F chpaJ. 

09. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH>    njh.Ng. :-  055-2055844

gpuNjr ngWiff; FO>   055-2276200

gpuNjr Rfhjhu gzpg;ghsH gzpkid> 

rd rKf kz;lg tPjp> 

nkhduhfiy.

262MtJ mjpfhuk; 
cs;@uhl;rp epWtd Njh;jy; fl;lisr; rl;lj;jpd;

 v gphptpd; fPohd mwptpj;jy; 66
2012 ,yf;fk; 22MtJ cs;@uhl;rp epWtd Njh;jy;fs; (jpUj;j) rl;lj;jpd; jpUj;jg;gl;l 

cs;@uhl;rpj; Njh;jy;fs;  fl;lisr; rl;lj;jpd; v gphptpd; fPo; 66 vdf;fspf;fg;gl;Ls;s 

mjpfhuj;jpd; gpufhuk; kj;jpa khfhzj;jpd;  Etnuypah khtl;lj;jpd; jythf;fiyype;Jiy 

efurigapd; jtprhsiu njhpT nra;tjw;fhf KjyhtJ nghJf; $l;lk; 2022.03.23k; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F jythf;fiyype;Jiy efurig xd;W $ly; muq;fpy; eilngWk; 

vd;gij ,j;jhy; mwptpf;fpNwd;.

2022 khh;r; 11Mk; jpfjp vr; N`uj; gP. a+. vk;. vk;.

khfhz rig fl;blj; njhFjp cs;@uhl;rp Mizahsh;>

gy;Nyfiy. cs;@uhl;rp jpizf;fsk;>

Fz;lrhiy. kj;jpa khfhzk;.

ePu;g;ghrd mikr;R

ntw;wplq;fs;
kfhtyp ePu; ghJfhg;G KjyPl;Lj; jpl;lk; (MWSIP)

epjp %yk;: Mrpa mgptpUj;jp tq;fp (ADB)

kfhtyp ePu; ghJfhg;G KjyPl;Lj; jpl;lkhdJ 2024 Mk; Mz;L g+u;j;jp nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;w> ,yq;if 

murhq;fk; kw;Wk; Mrpa mgptpUj;jp tq;fp (ADB) ,lk; ,Ue;J ngwg;gl;l rYiff; fld; trjpAld; ePu;g;ghrd 

mikr;R %yk; Kd;ndLf;fg;gLk; kfhtyp gy; Nehf;F mgptpUj;jp jpl;l Kjd;ik jpl;lj;jpd; Xu; mq;fkhFk;.

tpz;zg;gq;fs;;:

xg;ge;j mbg;gilapy; gpd;tUk; gjtpfSf;fhf nghUj;jkhd jFjpAila ,yq;if gpuirfsplk; ,Ue;J 

,j;jhy; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLtNjhL> fPo; Fwpg;gplg;gl;l Kftupf;F fpilg;gjw;F 2022.03.28 md;W my;yJ 

mjw;F Kd;du; ,U cwtpdu; my;yhj eLtu;fs; kw;Wk; fy;tp> njhopy; jifik mDgtj;jpd; rhd;wpjo;fis 

cs;slf;fpajhf jkJ Ratpguf; Nfhitiaf; nfhz;ljhf jkJ tpz;zg;gq;fis gjpTj; jghypy; 

mDg;Gtjw;F tpz;zg;gjhuu;fs; Nfhug;gLfpd;wdu;. fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; 

gjtpia Fwpg;gplTk;. ,J jtpu> Kd; efy; xd;whf mNj tpz;zg;gj;ij kpd;dQ;rypd; jiyg;gpy; tpz;zg;gpf;Fk; 

gjtpia Fwpg;gpl;L hr.mwsip@gmail.com vd;w Kftupf;F gpujp itg;gJld; pdadbproject@gmail.com vd;w 

Kftupf;F mDg;gTk;.  

jpl;lg; gzpg;ghsu;>

kfhtyp ePu; ghJfhg;G KjyPl;Lj; jpl;lk;>

,y. 493-1/1> B.gp. [hah khtj;ij>

nfhOk;G-10.  

cau; jifikfs; kw;Wk; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; Nju;T nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuu;fs;> Neu;Kfg;guPl;irf;F 

miof;fg;gLtNjhL jFjp mbg;gilapy; Nju;T ,lk;ngWk;. vdNt> Ml;Nru;g;G eilKiwf;fhf gpujpepjpj;Jtj;ij 

Vw;gLj;JtJ my;yJ  ve;j xU nry;thf;F nrYj;jYk; tpz;zg;gk; epuhfupf;fg;gLtjw;F fhuzkhfyhk;. 

mbg;gil jifikfis ep&gpg;gjw;F rhd;wpjo;fspd; gpujpfis tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL KOik ngwhj midj;J tpz;zg;gq;fSk; epuhfupf;fg;gLk;. mur Nritfs;/ rl;luPjpahd rigfs;/ 
$l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; Vida mur epWtdq;fisr; Nru;e;j mNgl;rfu;fspd; tpz;zg;gq;fs;> Nju;T 

nra;ag;gl;lhy; KO Neu mbg;gilapy; tpz;zg;gjhuu;fis tpLtpg;gij Fwpg;gpl;L KiwNa jkJ epWtdq;fspd; 

jiytu;fs; %yk; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.    

gjtp kw;Wk; njhopy; tpguk; jifik kw;Wk; mDgtk;

02.  r%f kw;Wk; tu;j;jf Nkk;ghl;L 

mjpfhup (PS-05)

njhopy; tpguk;

•  jpl;lj;jpd; tho;thjhu Nkk;ghl;Lj; 

jpl;lj;ij nraw;gLj;Jtjw;F jpl;lj;jpd; 

r%f ghJfhg;G $wpid 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf ADB kw;Wk; 

,yq;if murhq;fj;jpd; (GOSL) 
topfhl;ly;fspd;gb nraw;gly; Ntz;Lk;.

•  kPs; FbNaw;wj;jpw;F gpd; tUtha; 

%yq;fs; kw;Wk; mtu;fspd; 

tho;thjhuj;ij kPsikf;f jpl;lj;jhy; 

ghjpf;fg;gl;l egu;fspd; (PAP) 
njhlu;r;rpahd trjpfis Nkk;gLj;jy;.

•  rpwe;j tho;f;ifj; juq;fSf;fhf 

tUtha; <l;Lk; nraw;ghLfs;> mtu;fspd; 

njhopy; tha;g;Gfs; kw;Wk; murhq;fk; 

kw;Wk; Vida mikg;Gld; cwtpid 

Vw;gLj;jp PAP ,d; jpwd;fis 

Nkk;gLj;jy;.

•  epjp kw;Wk; r%f xOq;Ffis 

Nkk;gLj;jy; kw;Wk; PAP> r%f 

mikg;Gfs; kw;Wk; njhlu;Gila tu;j;jf 

mikg;GfSld; rpwe;j cwit NgZjy;.

•  tho;thjhu nraw;ghLfs; njhlu;ghd 

mwpf;iffis jahupj;jy;.  

2019/01 Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

(MSD) Rw;WepUgj;jpw;F mika jifikfs; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

1. gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; 

mq;fPfupf;fg;gl;l njhlu;Gila Jiwapy; ,skhzpg; 

gl;lj;ij ntw;wpfukhf g+u;j;jp nra;jpUj;jy;.

my;yJ

 njhlu;Gila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F ,izahd jifik 

xd;Wf;fhf gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO %yk; 

mq;fPfupf;fg;gl;l xU jifik

my;yJ

 njhlu;Gila Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdk; xd;wpy; 

,Ue;J ngwg;gl;l ,iz mq;fj;Jtk;/ mjid xj;j xU 

njhopy;Kiw jifik

my;yJ

 njhlu;Gila Jiwf;F njhlu;Ggl;l gjtp xd;Wf;fhf 

Kd;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp Mizf;FO %yk; 

mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy; gapw;rp epWtdk; xd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik msT 7f;F 

Fiwahj Nju;r;rp rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;

kw;Wk;

 Njitahd epGzj;Jt gug;gpy; Fiwe;jJ 06 Mz;Lfs; 

mDgtk;.

2. njhlu;Gila Jiwf;F njhlu;Ggl;l gjtp xd;Wf;fhf 

Kd;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp Mizf;FO %yk; 

mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy; gapw;rp epWtdk; xd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik msT 6f;F 

Fiwahj Nju;r;rp rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;

kw;Wk;

 Njitahd epGzj;Jt gug;gpy; Fiwe;jJ 11 Mz;Lfs; 

mDgtk;.

3. njhlu;Gila Jiwf;F njhlu;Ggl;l gjtp xd;Wf;fhf 

Kd;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp Mizf;FO %yk; 

mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy; gapw;rp epWtdk; xd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik msT 5f;F 

Fiwahj Nju;r;rp rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;

kw;Wk;

 Njitahd epGzj;Jt gug;gpy; Fiwe;jJ 16 Mz;Lfs; 

mDgtk;.

rk;gs msT: PS – 5 - &gh 105>000 - &gh 113>000.00

2.  njhopy;El;g mjpfhup  

guhkupg;G (PS 06 – gpupT B)

njhopy; tpguk;

•  TEC ,d; mq;fj;jtuhf nraw;gLjy; 

kw;Wk; fl;blq;fs; kw;Wk; thfdq;fspd; 

midj;J guhkupg;G gzpfSf;Fk; 

njhlu;Gila Mtzq;fis jahupj;jy; 

kw;Wk; ifahSjy; 

•  thfdq;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; 

fl;blq;fspd; Nrhjid kw;Wk; guhkupg;G

•  Njitg;gLk;NghJ PMU tpd; midj;J 

rptpy; nghwpapay; my;yhj tplaq;fs; 

kw;Wk; gpur;rpidfspy; ftdk; nrYj;jy;

•  PMU kw;Wk; PIU tpd; midj;J 

thfdq;fisAk; gad;gLj;Jk; epiyapy; 

guhkupj;jy;

•  Fwpg;gpl;L Nky; Fwpg;gplg;gl;l Ntiyf;F 

njhlu;Ggl;l tplaq;fs; cl;gl $Wtpiy 

Mtzq;fSf;fhd Nfhupf;iffis 

jahupj;jy;

•  Nghf;Ftuj;J gpupTld; njhlu;Ggl;l 

midj;J tplaq;fspYk; gq;Nfw;wy;   

2019/01 Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 

(MSD) Rw;WepUgj;jpw;F mika jifikfs; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

1. njhopy;El;g JiwAld; njhlu;Gila  gjtp xd;Wf;fhf 

Kd;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp Mizf;FO %yk; 

mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy; gapw;rp epWtdk; xd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik msT 7f;F 

Fiwahj Nju;r;rp rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;

kw;Wk;

 Njitahd epGzj;Jt gug;gpy; Fiwe;jJ 03 Mz;Lfs; 

mDgtk;.

2. njhopy;El;g JiwAld; njhlu;Gila  gjtp xd;Wf;fhf 

Kd;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp Mizf;FO %yk; 

mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy; gapw;rp epWtdk; xd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik msT 6f;F 

Fiwahj Nju;r;rp rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;

kw;Wk;

 Njitahd epGzj;Jt gug;gpy; Fiwe;jJ 07 Mz;Lfs; 

mDgtk;.

3. njhopy;El;g JiwAld; njhlu;Gila  gjtp xd;Wf;fhf 

%d;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp Mizf;FO %yk; 

mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy; gapw;rp epWtdk; xd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l Njrpa njhopy; jifik msT 5f;F 

Fiwahj Nju;r;rp rhd;wpjo; xd;iw ngw;wpUj;jy;

kw;Wk;

 Njitahd epGzj;Jt gug;gpy; Fiwe;jJ 12 Mz;Lfs; 

mDgtk;.

(rk;gs msT: PS 06 – gpupT B - &gh 56>000.00 - &gh 58>000.00)

*01/2019 Mk; ,yf;f MSD Rw;WepUgj;jpw;F mika Nky; $wg;gl;l rk;gsj;jpw;F Nkyjpfkhf tho;f;ifr; 

nryT nfhLg;gdT toq;fg;gLk;.

nghJ epge;jidfs;

1. tpz;zg;gjhuu;fs; 64 taJf;Ff; Fiwthf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  midj;J cj;jpNahfj;ju;fSk; njhlu;Gila mur epWtdq;fs; kw;Wk; Vida epWtdq;fSld; gpizg;G 

kw;Wk; xUq;fpizg;G nraw;ghLfSld; jkJ gzpfis Nkw;nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.

3.  ,yq;ifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ntspehl;L epjpapyhd jpl;lq;fspy; cs;s gzp mDgtk; Nkyjpf 

mD$ykhf mikAk;. 

4.  ,e;j gjtpfSf;fhd Kd; epge;jidfshf Mq;fpyj;jpy; Nju;r;rp> murhq;f xOq;FKiwfspy; guPl;rak; kw;Wk; 

fzpdp mwpT mtrpakhFk;.   

5.  nraw;wpl;lq;fspd; Njit kw;Wk; nray;jpwd; mbg;gilapy; Mz;LNjhWk; GJg;gpf;Fk; tifapy; Xu; Mz;L 

xg;ge;j mbg;gilapy; gzpaku;j;jg;gLk;.

6.  01/2019 Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;WepUgj;jpd;gb nfhLg;gdTfSld; murhq;fk; mq;fPfupj;j 

rk;gsk; toq;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd; ve;j khw;wq;fSk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. (http://www.treasury.gov.lk)  

nrayhsu; 

ePu;g;ghrd mikr;R
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Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;
Nky; khfhz fy;tpj;  jpizf;fsk; rhHghf mjd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; epHkhz NtiyfSf;fhf jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,g;NghJ miof;fg;gLfpd;wd.

ghlrhiyapd; ngaH kw;Wk; 

Ntiy tpguk;

01

Nfs;tpg; gpizj; njhif (&gh) 

kPsspf;fg;gLk;

02

Nfs;tpfis rkHg;gpg;gjw;fhd Fiwe;j gl;r jifik 

(cWjp nra;tjw;fhf Njitahd Mtzq;fis 

fl;lhakhf rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;)

03

khjphpg; 

gj;jpuf; 

fl;lzk; 

(kPsspf;fg;g 

lhjJ)

04

KOr; nryT 

kjpg;gPL &gh

05

Nfs;tp 

rkHg;gpf;Fk; 

Fiwe;j 

gl;r gjpT

06

xg;ge;jf; 

fhy 

ehl;fs;

07

01. gz;lhufk kj;jpa kfh 

tpj;jpahya Muk;gg; gphpT 

90x25 fl;blk; cl;gl NkYk; 

fl;blq;fis gOJ ghHj;jy;

fhrhf &. 50>000/- my;yJ Nfs;tp 

jpwf;fg;gl;l jpdk; Kjy; 105 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; &. 

100>000/- tq;fpg; gpiz my;yJ 

fhg;GWjp gpiz Kwp

01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk;

02. fle;j 5 tUlj;jpw;Fs; epHkhz Ntiy gw;wpa 

rhjhuz epjp MF nryT Fiwe;j gl;rk; 11.5 

kpy;ypaDf;F FiwahJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03. jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; my;yJ fld; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Fiwe;jgl;r ngWkjp &. 4.2 kpy;ypad;

3000/- 8>486>240.80 C6 kw;Wk; 
C7

180

02. kj;Jfk Mde;j 

rh];jpuhyak; 6k; Mz;L 

tFg;giwf; fl;blj;ij 

gOJghHj;jy;

fhrhf &. 25>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 2000/- 4>427>963.40 C7 kw;Wk; 
C8

105

03. nrd; N[hd; Njrpa 

ghlrhiy ghze;Jiw mjpgH 

cj;jpNahfg+Ht ,y;yk; 

gOJghHj;jy;

fhrhr &. 25>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk;

02. fle;j 5 Mz;Lfspy;; epHkhz Ntiy gw;wpa rhjhuz 

epjp nryT Fiwe;j gl;rk; 9 kpy;ypad; ,w;F Fiwthf 

,Uj;jy;.

03. jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; my;yJ fld; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Fiwe;jgl;r ngWkjp &. 3.45kpy;ypad;

1000/- 2>879>286.55 C7 kw;Wk; 
C8

75

04. mSj;fk; tPjp K];ypk; 

ghypfh kfh tpj;jpahyak; 

68x20 caH ju tpQ;Qhd $l 

fl;blk; gOJghHj;jy; (kpFjp 

Ntiyfs;)

fhrhf &. 10>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 1000/- 2>205>222.00 C8 60

05. mSj;fk; tPjp K];ypk; 

ghypfh kfh tpj;jpahyak; 

60x20  Muk;gg; gphpT 

tFg;giwf; fl;blk; 

gOJghHj;jy;

fhrhf &. 25>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 2000/- 3>006>767.00 C8 75

06. fk;/ fk;g` gz;lhu 

ehaf;f kj;jpa kfh 

tpj;jpahyak;> cztfk; 

mUfpy; gf;fr; RtH epHkhzk;

fhrhf &. 50>000/- my;yJ Nfs;tp 

jpwf;fg;gl;l jpdk; Kjy; 105 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; &. 

100>000/- tq;fpg; gpiz my;yJ 

fhg;GWjp gpiz Kwp

01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 3000/- 4>631>240.00 C7 120

07. Nfhjkp ghypfh fy;Y}

hp tpisahl;L ikjhdj;ij 

Nkk;gLj;jy;

Nfs;tp jpwf;fg;gl;l jpdk; Kjy; 

105 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; 

&. 250>000/- Nfs;tpg; gpiz

01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk;

02. fle;j 5 tUlq;fspy; Fiwe;j gl;rk;  &. 15 kpy;ypad; 

,jw;Fr; rkkhd jpl;lj;ij epiwNtw;wpapUj;jy;

03. fle;j 5 tUlj;jpw;Fs; epHkhz Ntiy gw;wpa rhjhuz 

epjp nryT Fiwe;jgl;rk; 38 kpy;ypadhtJ ,Uj;jy;.

04. jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/ my;yJ fld; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Fiwe;j gl;r ngWkjp &. 9 kpy;.

4000/- 19>752>917.80 C6 kw;Wk; 
C5

210

08. Nkkh/ gpyp/ gphpd;r]; 

Nty;]; fy;Y}hp 113x31.5 
msthfl tbtKs;s 

fl;blj;ij gOJghHj;jy;

fhrhf &. 25>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 2000/- 3>629>540.50 C7 kw;Wk; 
C8

105

09. = RGjp Njrpa ghlrhiy 

ePH toq;fy; mikg;ig 

Nkk;gLj;Jjy;

fhrhf &. 10>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; kw;Wk; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;l mjw;Fr; rkkhd nraw;wpl;l gpujhd xg;ge;jf; 

fhuuhf nraw;gl;bUj;jy;

1000/- 1>046>406.85 C8 kw;Wk; 
C9

56

10. nfh/ uhkehjd; ,e;J 
kfspH fy;Y}hp kpd; mikg;G 

cw;gl gOJghHj;jy; 

Ntiyfs;

fhrhf &. 25>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; kw;Wk; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;l mjw;F rkkhd nraw;wpl;lj;jpy; gpujhd 

xg;ge;jf;fhuuhf nraw;gl;bUj;jy;

03. jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/ my;yJ fld; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Fiwe;j gl;r ngWkjp &. 5 kpy;.

3000/- 4>402>694.50 C7 kw;Wk; 
C8

70

11. n`h/ Nuhay; fy;Y}hp> 

kyry$lk; epHkhzpj;jy;

fhrhf &. 10>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 1000/- 2>067>666.85 C8 60

12. jf;rpyh kj;jpa kfh 

tpj;jpahyak; n`hud kfspH 

tpLjpia gOJghHj;jy;

fhrhf &. 50>000/- my;yJ Nfs;tp 

jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 105 

ehl;fSf;fhd nry;YgbahFk; &. 

100>000/- tq;fpg; gpiz my;yJ 

fhg;GWjp gpiz Kwp

01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; kw;Wk; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;l mjw;Fr; rkkhd nraw;wpl;lnkhd;wpy; gpujhd 

xg;ge;jf;fhuuhf nraw;gl;bUj;jy;

02. fle;j 5 tUlj;jpw;Fs; epHkhz Ntiy gw;wpa 

rhjhuz epjp nryTfs; Fiwe;jgl;rk; 9 kpy;ypaDf;F 

FiwahJ ,Uj;jy;

03. jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/ my;yJ fld; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Fiwe;jgl;r ngWkjp &. 3.2 kpy;.

1000/- 4>358>478.50 C7 kw;Wk; 
C8

120

13. nfh/ Mde;j ghypfh 

fy;Y}hp tpLjpapd; XH 

gFjpia gOJghHj;jy;

fhrhf &. 50>000/- my;yJ Nfs;tp 

jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 105 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; &. 

100>000/- tq;fpg; gpiz my;yJ 

fhg;GWjp gpiz Kwp

01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; kw;Wk; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;l mjw;Fr; rkkhd nraw;wpl;lnkhd;wpy; gpujhd 

xg;ge;jf;fhuuhf nraw;gl;bUj;jy;

02. fle;j 5 tUlq;fspy; epHkhz Ntiy gw;wpa rhjhuz 

epjp nryT Fiwe;jgl;rk; 9.5 kpy;ypaDf;F Fiwthf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

03. jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/ my;yJ fld; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Fiwe;jgl;r ngWkjp &. 3.4kpy;.

3000/- 4>593>930.38 C7 kw;Wk; 
C8

120

14. = [atHjdGu kfh 

tpj;jpahyak; kidapay; 

$lj;ij gOJghHj;jy;

fhrhf &. 25>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 2000/- 3>765>184.80 C7 kw;Wk; 
C8

105

15. gpyp/ gpypae;jy kj;jpa 
fy;Y}hp cile;Js;s kjpiy 

kPz;Lk; mikj;jy;

fhrhf &. 25>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 2000/- 2>567>916.00 C7 kw;Wk; 
C8

105

16. Nfhj;jkp kfspH fy;Y}hp 

100x20 fl;blj;jpd; $iuiag; 

gOJghHj;jy;

fhrhf &. 25>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; kw;Wk; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;l mjw;Fr; rkkhd nraw;wpl;lj;jpy; gpujhd 

xg;ge;jf;fhuuhf nraw;gl;L ,Uj;jy;

02. jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk;/ my;yJ fld; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; Fiwe;jgl;r ngWkjp &. 4.4 kpy;.

2000/- 4>497>678.60 C7 kw;Wk; 
C8

120

17. [a/ = RGjp Njrpa 

ghlrhiy mofpaw;fiy 

fl;blj;jpd; ghJfhg;ig 

cWjp nra;jy;> kjpy kw;Wk; 

gf;fr;RtH

fhrhf &. 12>500/- my;yJ 

Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 

105 ehl;fs; nry;YgbahFk; &. 

25>000/- tq;fpg; gpiz my;yJ 

fhg;GWjp gpiz Kwp

01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; kw;Wk; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;l mjw;Fr; rkkhd nraw;wpl;lj;jpy; gpujhd 

xg;ge;jf;fhuuhf nraw;gl;bUj;jy;

02. jputr; nrhj;J kw;Wk;/ my;yJ fld; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

Fiwe;jgl;r ngWkjp &. 1.9 kpy;.

1000/- 2>306>619.80 C7 kw;Wk; 
C8

105

18. =ghsp fy;Y}hp n`huz 

gf;fr; RtH> vy;iy kjpy; 

cl;gl tpisahl;luq;fpd; 

kpFjp Ntiy

Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 

105 ehl;fSf;Fs; nry;YgbahFk; 

&. 200>000/- tq;fpg; gpiz Kwp 

my;yJ fhg;GWjp gpiz Kwp

01. 5 tUlj;jpw;Fs; ,jw;Fr; rkkhd 02 nraw;wpl;lq;fis 

epiwNtw;wp ,Uj;jy; Fiwe;jgl;r xg;ge;j nryT 5.5 

kpy;ypad;

02. fle;j 5 tUlj;pw;Fs; Fiwe;j gl;r nrytpd; msT 

Fiwe;jgl;rk; 5 kpy;ypad;

03. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk;

4000/- 9>254>336.00 C6 210

19. n`huz =ghsp fy;Y}

hp Nfl;NghH $lj;jpd; mtur 

gOJ ghHj;jy; Ntiyfs;

fhrhf &. 10>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 1000/- 1>831>974.40 C8 60

20. k`hehk fy;Y}hp> 

nfhOk;G buhd;]; NghHkH 

kw;Wk; buhd;]; NghHkH 

miwia epHkhzpj;jy;

fhrhf &. 10>000/- 01. Jiwapy; 3 tUl Fiwe;jgl;r mDgtk; 1000/- 1>810>657.25 C8 kw;Wk; 
C9

60

Nfs;tpf;fhd miog;G

1.  Nfs;tp Nfhuy; Nky; khfhz gpuNjr Nfs;tpjhuHfSf;F ,ilapy; Njrpa Nghl;b 

Nfs;tpNfhuy; Kiwikapd; mbg;gilapy; ,lk;ngWk;.

2.  Nkw;gb ml;ltizapd; ,y. 03 ,d; fPo; xt;nthU nraw;wpl;lj;jpw;fhf 

tpz;zg;gpj;Js;s Fiwe;jgl;r jifikfis cWjp nra;tjw;fhd Mtzq;fs;> 

tpahghu gjpTr; rhd;wpjo;> ntl; thp rhd;wpjo;> epHkhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapd; (CIDA) nry;YgbahFk; gjpTldhd rhd;wpjo; Nghd;wtw;wpd; cWjp 

nra;ag;gl;l gpujpfis ,izj;jpUj;jy; fl;lhakhtJld; gpd;dH Nfhuy;fs; ,lk;ngw 

khl;lhJ vd;gij ftdpf;fTk;.

3.  &. 5 kpy;ypaDf;F Nkw;gl;l xg;ge;jq;fSf;fhf 1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 

fPo; Nfs;tpjhuuhf gjpT nra;Ak; rhd;wpjo; Nfs;tp Mtzj;Jld; fl;lhakhf 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

4.  C5 juk; tiuahd nraw;wpl;lq;fSf;F xg;ge;jq;fs; toq;Fk; jd;ik ngWtjw;F> 

Fwpj;j Nfs;tpjhuHfs; Nky; khfhzj;jpy;> epHkhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapd; (CIDA) jw;NghJ nry;YgbahFk; gjpTld; $batHshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  MHtk; fhl;Lfpd;w jifikAldhd Nfs;tpjhuHfSf;F njh.Ng.,y. 0112875727 %yk; 

Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhsH/ ngWif mjpfhhpaplk; 

Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> mt; mYtyfj;jpy; K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; Nfs;tp Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; 

ghHf;fyhk;.

6.  MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F Nky; khfhz fy;tpg; gzpg;ghsUf;F 

vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpj;j gpd;G> Fwpj;j fl;lzq;fis Nky; khfhz 

fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;il ngWifg; 

gphptpw;F rkHg;gpj;J Nfs;tp Mtzq;fis 2022 khHr; 16 Kjy; 2022 Vg;uy; 05 gp.g. 

3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

7.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Ns;tp Mtzq;fs; 2022 Vg;uy; 06 K.g. 10.00 ,w;F Kd;> ,y. 

89> ~ud;kfgha|> fLtiy tPjp> gj;juKy;ytpy; mike;Js;s Nky; khfhz fy;tpj; 

jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhshpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld;> jdpg;gl;l Kiwapy; tUifje;J rKfkspf;Fk; 

Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;. rfy Nfs;tpAlDk; Nfs;tpg; gpiz rhHghf nrYj;jg;gLk; kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; njhiff;fhf tpepNahfpf;fg;gLk; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujp / tq;fpg; gpiz 

Kwpapd; my;yJ fhg;GWjpgpiz Kwp xd;iw ,izj;jy; fl;lhakhFk;.

gP. =yhy; Nehdp];

jiytH> ngWiff; FO>

Nky; khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>

,y. 89> ~ud;kfgha|

fLtiy tPjp>

gj;juKy;y.

2022 khHr; 10k; jpfjp

fhzp vLj;jw; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460) 7Mk; gphptpd; 

fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,y. KHDS/LND/03/ACQ/Other/16

murhq;fk; fPNo ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpiaf; 

ifafg;gLj;Jtjw;F vjph;ghh;f;fpd;wJ. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if 

Fbaurpd; th;j;jkhdg; gj;jphpiffshd 

2021 Vg;gpuy; khjk;  09Me; jpfjpa 

,yf;fk; 2222/63 kw;Wk; 2021 a+iy 

khjk; 31Me; jpfjpa ,yf;fk; 2238/44 
vd;gtw;wpd; gFjp IIIIg; ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : rg;gpufKt

khtl;lk; : ,uj;jpdGhp

gpuNjr nrayfg;

gphpT : f`tj;ij

fpuhkk; : nty;ye;Ju

%y jpl;lj;jpd; 

,yf;fk; :  m.f.gp. 12 

   Nkyjpf ,y. 30 

gf;f ,y. 28

fhzp Jz;bd; 

,y. : 967 & 968

fhzpapd; gpukhdk; : 0.207 

  n`f;nlahh;

fhzpapd; ngah; : k`aha

gP. b. fadp ma;. fUzhuj;d

gpuNjr nrayhsh;>

f`tj;ij.

2022.03.08Me; jpfjp

f`tj;ij gpuNjrr; nrayfj;jpy;

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;J nra;jy;
,jid rkh;g;gpg;gjd; %yk; midtUf;Fk;  

mwpaj;jUtjhtJ mtprhtis gfpuq;f 

nehj;jhhpR tp[arpq;f Mur;rpNf [ath;jd 

%yk; vOjp cWjp nra;ag;gl;L ENfnfhil 

gioa nf];Ngt tPjp ,y. 34gp ,y; trpf;Fk; 

fygj;jpNf kpa+yrP mNrhf;f B rpy;th 

vd;w egUf;F ENfnfhil ,y. 11-2rp 

ngytj;j tPjpapy; trpf;Fk; ud;gl;lge;jpNf 

,Nuh\h tPutu;d epytPu Mfpa vd;dhy; 

toq;fg;gl;l ,y. 2859 vDk; ,yf;fj;ijAk; 

2012.06.10 vDk; jpfjpiaAk; nfhz;l 

mw;Nwhzpj; jj;Jtk; ,j;jhy; ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;L mfw;wg;gLfpwJ. vd;Wk; 

Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhzpj; jj;Jtj;jpd; 

%yk;  Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w my;yJ 

epiwNtw;wg;gLfpd;w midj;J my;yJ ve;j 

xU nraw;ghLk; ntw;Wk; ntwpJkhdJk; vd;W 

fUjg;glNtz;Lk; vd;Wk; ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr FbauRf;Fk; nghJkf;fSf;Fk; 

ehd; NkYk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 

epytPu

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzj;Jiw 
kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; 

Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp 
mjpfhu rig

nghUl;fspd; gfpuq;f Vy 
tpw;gid

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l mYtyf 

kuj; jsghlq;fs;> cgfuzq;fs;> ,Uk;G> 

cUf;F ghfq;fs;> [P.I  jfL> m];g];l]; 

\Pl;> lah; kw;Wk; NkYk; gy nghUl;fs;> 

Vy tpw;gidapy; tpw;fg;gLk;.

Nkw;gb nghUl;fspd; Vy tpw;gid 

2022.04.02 kw;Wk; 03 Mfpa ,U jpdq;fspy; 

K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu fk;g`h 

ud;nghf;FDfk fsQ;rpa tshfj;jpy; 

eilngWk;.

2022.03.31 kw;Wk; 2022.04.01 Mfpa 

,U jpdq;fspYk; ,g;ngUl;fis 

ghPl;rpj;Jg;ghh;g;gjw;F KbAk; mj;Jld; 

ePq;fs; Vy tpw;gidapy; nfhs;tdT 

nra;Ak; nghUl;fSf;fhf nrYj;j Ntz;ba 

nfhLg;gdTfs; mt;NtisapNyNa fhrhf 

kl;Lk; Nkw;nfhs;tJld; md;Nw khiy 5.00 

,w;F Kd; Vy tpw;gid tshfj;jpypUe;J 

Fwpj;j nghUl;fis mfw;wpf; nfhs;s 

Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F:

fzf;fhsh; 

(fsQ;rpa Kfhikahsh;) - 011 2321884

khtl;l Kfhikahsh; 

(fk;g`h) - 033-2228160

Kfhikahsh; 

(ud;nghf;FDfk) - 033-2280236

jiyth;>

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhu rig>

nfhOk;G -02.

,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;

jw;NghJs;s nfhq;fpwPl; eilghijia 
ntl;Ljy; kw;Wk; ,bj;jy;> mfo;T> 

FiwghL/ frpit fz;lwpjy;> Foha; 
gOJghu;j;jy;> Foha; ,Ljy;> Nrhjid> 

kPs;epug;gy; kw;Wk; nfhq;fpwPl; ,Ljy; cl;gl 
fl;Lehaf;f BIA tpd; tpkhdf; fhg;Gj;jsk; 

xd;wpd; HP 07 njhlf;fk; HP 09 tiu 
vupnghUs; ePu;Kid (HYDRANT) 

Foha;topia rPuikj;jy;

ePbg;G mwptpj;jy;

B/18/2022

NkYs;s jiyg;gpd; fPo; nra;jpg; gj;jpupiffs; kw;Wk; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd (CPC) 
,izajsj;jpy; ntspaplg;gl;l tpsk;guk; njhlu;gpy; 

tpiykD Mtzq;fis Vw;fdNt ngw;w 

vjpu;ghu;g;Gila tpiykDjhuu;fspd; mtjhdj;jpw;F 

CPC ,j;jhy; miog;G tpLf;fpwJ. Ke;ija 

tpsk;guj;jpy; gpd;tUk; jpUj;jk; njhlu;gpy; ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; rhu;gpy; jpizf;fs 

ngWiff; FO> jiytupdhy; ,e;j mwptpj;jy; 

tpLf;fg;gLfpwJ. 

2022.03.14 Mk; jpfjp 14.00 kzpf;F (,yq;if Neuk;) 

jPu;khdpf;fg;gl;bUe;j tpiykD rku;g;gpf;fg;gLk; ,Wjpj; 

jpfjp 2022.03.21Mk; jpfjp 14.00 kzp tiu (,yq;if 

Neuk;) jw;NghJ ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

tpiykD Mtzj;jpy; cs;s Vida midj;J 

epge;jidfSk; khw;wkpd;wp njhlUk;.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

C/O Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; fsQ;rpaq;fs;)>

ngWif kw;Wk; fsQ;rpa nraw;ghL>

1MtJ khb> ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 609> nlhf;lu; ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G 09.

njhiyNgrp: 0094 11 5455331

njhiyefy;: 0094 11 5455424
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ngWif mwptpj;jy;
ngUe;Njhl;l mikr;R

fk;gdp Njhl;lq;fis kWrPuikj;jy;> Njapiy kw;Wk; ,wg;gu; Njhl;lq;fs; 

rhu;e;j gapu;r;nra;iffs;> njhopw;rhiyfis etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; 

Njapiy kw;Wk; ,wg;gu; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

Njapiyr; rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhurig

tptrha cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; nfhs;tdT - 2022 Mk; Mz;L

Njapiyr; rpW gw;Wepyq;fs; mjpfhurig %yk; Njapiy fhzpfspy; cr;r nghUshjhu 

gyid ngWtjw;fhd nraw;jpl;lj;jpw;F tptrha cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;F 

jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

mjw;fika fPo; Fwpg;gplg;gl;l tptrha cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;F me;j 

tptrha cgfuzq;fis toq;Ftjw;F Mu;tk; fhl;Lk; jug;Gfsplk; ,Ue;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.  

1. Fop Njhz;Lk; ,ae;jpuk;   -160

2. ntl;Lk; ,ae;jpuk;    -160

3. jputk; njspf;Fk; ,ae;jpuk;   -400

4. jiyf;ftrk;     -800

5. Nghu;it      -800

6. g+l; fhyzp     -800

7. ifAiw      -800

8. fz; ftrk;      -800

9. kz; nfhl;Lk; ,ae;jpuk; (nghwpKiw)  -01

(ehnshd;Wf;F 10000 nfhs;fyd;fSf;F 

Njitahd kz; nfhl;Lk; ,ae;jpu 

nfhs;ssit nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.)

10. if buf;lu; (Land Master)   -01

11. ePu; Nrkpf;Fk; gpsh];bf; njhl;b (5000 L)  -05

12. jputk; njspf;Fk; ,ae;jpk; (16 L)  -10

13. kz;ntl;b     -20

14. mythq;F      -20

15. rty;       -20

16. ntl;Lf; fj;jp     -20

17. jz;Lf; fpisfis ntl;Lk; fj;jp   -20

18. jz;zPh;f; Nfd;    -20

19. N`h]; Foha; (50 mb)   -10

20. js;S tz;b     -10

21. 9 x 2 mq;Fyk; 150 nf[k; nfh];ll; nghypjPd; ig (kiwg;G) -600>000

22. 15 x 8 mq;Fyk; 300 nf[k; nfh];ll; nghypjPd; ig (fWg;G) -600>000

23. epoy; tiyfs;    -6>000 rJu kPw;wu;

24. ePu; Nkhl;lhu; (N`h]; tY 01”)       -500

25. ePu; Nkhl;lhu; (N`h]; tY 01” ½)  -500

26. Water Sprinkler    -24>000
27. nfhk;Ngh];l; cuk;    -28 fp. kpy;ypad;

28. Njapiyr; nrb     -14 kpy;ypad;

29. Nfhopf; FQ;R     -750>000

Nky; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Ftjw;F Mu;tk; 

fhl;Lk; mq;fPfupf;fg;gl;l gjpT nra;ag;gl;l epWtdq;fspy; ,Ue;J tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLtNjhL> 2022.03.14 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.03.28 Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLk;. rku;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 2022.03.28 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F Kd;du; 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ,ae;jpu 

cgfuzq;fSf;fhd tpiykD rku;g;gpj;jy; (tpiykD rku;g;gpf;Fk; cUg;gb my;yJ 

cUg;gb ,yf;fj;ij Fwpg;gplTk;) – 2022 vd;W Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; mDg;GtJ 

my;yJ fPOs;s Kftupapy; mike;jpUf;Fk; ,e;j mjpfhurigapd; Nrit gpuptpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F Ntz;Lk; vd;gNjhL> tpiykDf;fs; 

2022.03.28 Mk; jpfjp gp.g. 2.30 f;F jpwf;fg;gLk;.

NkYs;s ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fSf;fhf xt;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;NtW 

tpiykDf;fs; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j tpguf;Fwpg;G kw;Wk; tpiykD Mtzj;ij 

,e;j mjpfhurigapd; epjpg; gpuptpy; kPsspf;fg;glhj 25>000.00 &ghit nrYj;jp 2022.03.14 

Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.03.28 Mk; jpfjp gp.g. 12.00 tiu ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; re;ju;g;gj;jpy; tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gLk; epWtdj;jpd; 

mjpfhuk; ngw;w cj;jpNahfj;ju; xUtUf;F mjw;fhf gq;Nfw;f KbAk;. tpiykD 

gpizahf kPsspf;fg;gLk; 20>000 &gh njhifia ,e;j mjpfhurigapd; epjpg; gpupTf;F 

nrYj;jp tpiykDTld; me;jg; gw;Wr;rPl;bd; ,uz;lhk; gpujpia ,izj;J mDg;g 

Ntz;Lk;. NkYk; xg;ge;jk; toq;fg;gl;l gpd; ntw;wpfukhd tpiykDjhuu; ,e;j 

mjpfhurigAld; Kiwahd xg;ge;jk; xd;Wf;F tUjy; Ntz;Lk;. NkYs;s xt;nthU 

,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fSf;fhf ntt;Ntwhf tpiykDf;fs; rku;g;gpf;fg;gLk; 

cUg;gb my;yJ cUg;gbfis Fwpg;gpl;L tpiykDf;fis rku;g;gpg;gjw;F KbAkhd 

tifapy; tpiykD Mtzq;fs; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fis jpl;l cjtp 

Kfhikahsu; 076-3598695/ 011-7909039 vd;w ,yf;fq;fis mioj;J ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;. 

jiytu;

ngWiff;FO

Njapiyr; rpW gw;Wepyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhurig

,yf;fk; 70> ghuhSkd;w tPjp>

ngytj;j> gj;juKy;iy.      

Rw;whly; mikr;R

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigapd; tTdpah kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l mYtyfq;fSf;fhf 

Fj;jif mbg;gilapy; fl;blq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpiykDNfhuy;

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigapd; tTdpah kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l mYtyfq;fSf;fhf Fj;jif mbg;gilapy; 

fl;blq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Njitfisf; nfhz;l nghUj;jkhd fl;blk; xd;iw 

Fj;jif mbg;gilapy; toq;Ftjw;F tpUk;Gk; egu;fs;/ epWtdq;fsplk; ,Ue;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

khfhz/ 
khtl;l 

mYtyfk;

Nfs;tpkD 

,yf;fk;
rJu mb msT

fl;blk; mike;jpUf;Fk; 

,lk;

thfd jupg;gpl 

trjp

fopg;giw kw;Wk; 

Fspayiw 

vz;zpf;if

tTdpah 

khtl;l 

mYtyfk;

CEA/AD/
Proc/ 

CA/16/2022

1500 my;yJ mjw;F 

Nky; (mjpfgl;rk; ,U 

khbfs; nfhz;ljhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.) 

tTdpah efu; my;yJ 

efu ikaj;jpy; ,Ue;J 

5 fp.kPw;wUf;F Fiwe;j 

J}uk;

02 thfdq;fs; 

epWj;jp itf;f 

KbAkhf 

,Uj;jy;

02 my;yJ 

mjw;F Nky;

fSj;Jiw 

khtl;l 

mYtyfk;

CEA/AD/
Proc/ 

CA/17/2022

5500 my;yJ mjw;F 

Nky; (mjpfgl;rk; ,U 

khbfs; nfhz;ljhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.)

fSj;Jiw efu; my;yJ 

efu ikaj;jpy; ,Ue;J 

8 fp.kPw;wUf;F Fiwe;j 

J}uk;

04 thfdq;fs; 

epWj;jp itf;f 

KbAkhf 

,Uj;jy;

06 my;yJ 

mjw;F Nky;

Fwpg;gpl;l fl;blk;>

nghJkf;fs; kw;Wk; gzpf;FOTf;F ,yFthf mZf KbAkhd ,lj;jpy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 jpl;lj;jpd; gpujp kw;Wk; fhzpia neUq;f KbAkhd ghijapd; tiuglj;ij rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (fhzp 

cWjp cupikahsupd; ngaupy; khj;jpuk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.)  

fhzp cWjp kw;Wk; fhzp jpl;lj;jpd; cWjp nra;ag;gl;l gpujpfis ngw;Wj;jUjy; Ntz;Lk;.

 fl;blj;jpd; rJu mb msT vd Fwpg;gpLtJ gbf;fl;L> fopg;giw> Nky;khlk; kw;Wk; Fspayiwfspd; rJu 

mb jtpu;j;J vQ;rpa rJu mb msT.

Njit mbg;gilapy; murhq;f kjpg;gPl;L tpiyia ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

 03 Mz;L fhyj;jpw;F fl;blj;ij Fj;jif mbg;gilapy; toq;Ftjw;F KbAkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gNjhL> toq;fypd; gpd; jpizf;fsj;jpdhy; xg;ge;jk; xd;Wf;F tUjy; Ntz;Lk;. 

Nky; Fwpg;gplg;gl;l Mtzq;fs; kw;Wk; Njitfis g+u;j;jp nra;fpd;w fl;bl cupikahsu;fSf;F khj;jpuk; 

tpz;zg;gpf;f KbAk; vd mwpTWj;jg;gLtNjhL Njitfs; kw;Wk; Mtzq;fis rku;g;gpf;f Kbahj 

Nfs;tpkDjhuu;fs; kjpg;gPl;L nraw;ghl;by; ,Ue;J ePf;fg;gLk; vd;gij mwpaj;jUfpNwhk;.   

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpkD ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; njspthf Fwpj;j Nfs;tpkD ,yf;fk; 

kw;Wk; “kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigapd; tTdpah kw;Wk; fSj;Jiw khtl;l mYtyfq;fSf;fhf Fj;jif 

mbg;gilapy; fl;blq;fis ngw;Wf;nfhs;sy;” vd;W Fwpg;gpl;L tpz;zg;gjhuupd; ngau;> Kd;nkhopag;gl;l 

fl;blj;jpd; Kftup> njhiyNgrp ,yf;fk;> $Wtpiy kw;Wk; Fwpg;gpl;l tpguf;Fwpg;Gfs; njhlu;gpy; tpguk; (rJu 

mb msT> fopg;giwfs; vz;zpf;if> epWj;j KbAkhd thfdq;fspd; vz;zpf;if) Mfptw;iw cs;slf;fpa 

tpz;zg;gk; xd;iw Nky; Nfhug;gl;bUf;Fk; tpguq;fSld; fPOs;s Kftupf;F 2022.04.04 Mk; jpfjp gp.g. 2.00f;F 

my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ iffshy; nfhz;Lte;J kj;jpa 

Rw;whly; mjpfhurigapd; epu;thfg; gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F eltbf;if 

vLj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpkD Vw;Fk; fhyk; KbTw;w cld; md;iwa jpdk; gp.g. 2.00f;F Nfs;tpkDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;. jhkjpj;J fpilf;fpd;w Nfs;tpkDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; ,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fis cjtpg; 

gzpg;ghsu; (epu;thfk;) %yk; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. (njhiyNgrp ,yf;fk; 070 – 3990090) 

fUj;jpy;nfhs;sTk; - Kd;nkhopag;gl;l fl;blk; njhlu;gpy; tprhuiz nra;tjw;F njhiyNgrp ,yf;fk; xd;iw 

tpz;zg;gjhuu; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

jiytu;

ngWiff;FO

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig

,yf;fk; 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

gj;juKy;iy

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpy;
,y. 159>  f;nuhr]; tPjp> 

l;uuy;fd;> tpf;Nlhhpah 

mT];jpNuypah vDk; 

Kfthpiar; Nrh;e;j fhyQ; 

nrd;w gl;lNf Rhpd; re;jd 

ngh;dhz;Nlh vDk; gj;jNf 

Rhpd; re;jd ngh;dhz;Nlh 

mth;fspd; nl];Nll; Njhl;lk; 

tplaj;jpy;

,y 40/11V nfhOk;G tPjp> 

ePHnfhOk;G vDk; Kfthpiar; 

Nrh;e;j mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 

itj;jpUf;fpd;w FUFy#hpa 

fpsTb g;hpkhy; Yl;ld; 

rhh;gpy; Njhd;Wk; ,y. 159> 

f;nuhr]; tPjp> l;uuy;fd;> 

tpf;Nlhhpah mT];jpNuypah 

vDk; Kfthpiar; Nrh;e;j 

fhyQ;nrd;w FUFy#hpa 

rQ;rPtdp ud;kyp ngh;dhz;Nlh.

kDjhuh;

mT];jpNuypah tpf;Nlhhpah cr;r ePjpkd;wj;jhy; 2020.04.08 

md;W ntspaplg;gl;l ,y. 159> f;nuhr]; tPjp> l;uuy;fd;> 

tpf;Nlhhpah mT];jpNuypah vDk; Kfthpiar; Nrh;e;j 

fhyQ;nrd;w gl;lNf Rhpd; re;jd ngh;dhz;Nlh vDk; gj;jNf 

Rhpd; re;jd ngh;dhz;Nlh mth;fspd; nl];Nll; Njhl;lk; rhh;gpy; 

tpUg;gwptpg;G Mtzj;ij kPz;Lk; Kj;jpiuapLtjw;fhf rptpy; 

eilKiwr; rl;lj;jpd; gphpT 554 a+ (1977Mk; Mz;bd; 20Mk; 

,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthW) ,d; fPo; tpz;zg;gk; 

ntspaplg;gl;l ehspypUe;J 28 ehl;fs; fhyhtjpahd gpwF> 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpy; rkh;g;gpf;fg;gLk; vd;W ,jd; 

%yk; mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.

2022 khh;r; khjk; 10Mk; jpfjp

kDjhuh; rhh;gpy; rl;lj;juzp

tof;F ,y: DST/272/21
jd;ik: rhrdk;

eltbf;if

Kiw: RUf;FKiw

ngWkjp: &gh 41>000.000/-

tpiykDf; Nfhuy; 
ePHnfhOk;G tyaf; fy;tpg; gzpkid - 

fl;Lehaf;fh - (2022)

ePHnfhOk;G fy;tp tyag; ghlrhiyfspw;Fg; gpd;tUk; 

cUg;gbfisf;  nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf 

jpwe;j Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; 

Kiwikapd; mbg;gilapy; jFjpAs;s toq;FeHfsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

P1 nl];f; nlhg; fzdpfs; nyg;nlhg; fzdpfs; 

Nghl;Nlh gpujpapLk; ,ae;jpuq;fs; Lg;Nsh ,ae;jpuq;fs; 

];khHl; rl;lf mwptpj;jy; gyiffs; mr;R ,ae;jpuq;fs; 

,jw;fhf MHtKs;s toq;FeHfs;> ,jw;fhd Nkyjpf 

tpguq;fis> fl;Lehaf;fhtpYs;s ePHnfhOk;G tyaf; fy;tpg; 

gzpkidapd;> gpujp tyaf;fy;tpg; gzpg;ghsH (epUthfk;) 

(njh.Ng. ,y: 011-2265639) %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. NkYk;> 

Fwpj;j toq;FeHfs; gpujp tyaf; fy;tpg; gzpg;ghsUf;F 

(epUthfk;) tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J> KOikahd 

tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iw> 2022.03.14 Kjy; 

2022.04.08 tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 

tiu njhFjpnahd;wpw;fhd kPsspf;fg;glhj &gh 750.00 

,w;fhd fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; &gh 5>000.00 

,w;fhd fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

,f;fl;lzq;fisf; fhrhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

Fwpj;j tpiykDf;fs;> 2022.04.11 md;W K.g. 10.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH> 'gpujp tyaf; fy;tp 

gzpg;ghsH (epUthfk;) ePHnfhOk;G tyaf; fy;tpg;gzp 

kid fl;Lehaf;fh" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; 

my;yJ Neubahf chpj;jhd ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf 

2022.04.11 md;W K.g. 10.00 ,w;F mit jpwf;fg;gLk;. 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mtHfspd; 

gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhnkd;gJld;> 

mtHfspd; Kd;dpiyapy; mit jpwf;fg;gLk; midj;J 

tpiykDf;fSk;> tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpdj;jpypUe;J tUlj;jpd; Kd;tUk; fhyj;jpw;Fr; 

nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. (2022.12.31)

jiytH> 

gpuhe;jpag; ngWiff; FO> 

ePHnfhOk;G tyaf; fy;tpg; gzpkid> 

fl;Lehaf;fh. 
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2022 மார்ச் 14 திஙைடகிழகம

நி யூ சி ல ாந் து க் கு 
எதிரான ப�ாட்டியில் 
அ வு ஸ் தி ப ர லி ய ா வின் 
எல்லிஸ் ப�ரி 68 ஓட் -
டங்களும், ஒரு விக்ப்கட்-
டும் வீழ்த்தி ஆட்டநாயகி 
விருது ப�ற்ார்.

ப ெ ல் லி ங ட னின் 
நடந்்த ம்களிர் உல்க 
கிண்ணத்தின் 11ெது 
லீக் ஆட்டத்தில் நியூசி -
லாந்து, அவுஸ்திபரலியா 
அணி்கள் பமாதின. நா்ண-
யச்சுழறசியில்  பென்் 
நியூசிலாந்து அணி �ந்து 
வீச்்சை ப்தர்வு பசைய்தது.

அ்தன்�டி, மு்தலில் ்கள -
மி்ஙகிய அவுஸ்திபரலிய 
அணி நிர்்ணயிக்்கப�ட்ட 
50 ஓெரில் 8 விக்ப்கட் 
இழபபுக்கு 269 ஓட்டங்கள் எடுத்்தது. 
அந்்த அணியில் அதி்க�ட்சைமா்க எல்லிஸ் 

ப�ரி 68 ஓட்டங்களும், டஹிலா பமக்ராத் 
57 ஓட்டங்களும், ்கார்ட்னர் 48 ஓட்டங்க-
ளும் எடுத்்தனர்.

 இ்்தயடுத்து, 270 
ஓட்டங்கள் எடுத்்தால் 
பெறறி என்  ் இலக்கு-
டன் நியூசிலாந்து அணி 
்களமி்ஙகியது. அவுஸ்தி-
பரலிய அணியின் �ந்து 
வீச்சில் சிக்கி வி்ரவில் 
சை்கல விக்ப்கட்்டயும் 
இழந்்தது.நியூசிலாந்து 
30.2 ஓெரில் 128 ஓட்டங்க-
ளுக்கு சை்கலவிக்ப்கட்்ட-
யும் இழந்்தது. எமி சைாட்-
டர்பெயிட் 44 ஓட்டங்கள் 
எடுத்்தார். இ்தன்மூலம் 
அவுஸ்திபரலியா 141 ஓட்-
டங்கள் வித்தியாசைத்தில் 
அ�ார பெறறி ப�ற்து.

அ வு ஸ் தி ப ர லி ய ா 
சைார்பில் டார்சி பிரவுன் 3 
விக்ப்கட்டும், அபமணடா 

பெல்லிஙடன், ஆஷபலக் ்கார்ட்னர் ்தலா 2 
விக்ப்கட்டும் வீழ்த்தினர்.

பெண்கள் உல்க கிண்ணம் - நியூசிலாந்தை 
வீழ்த்தி அவுஸ்திரேலியா அொே பெற்றி

140 ஆணடு்களுக்கு பமலான ெர -
லாற்் ப்காணட இலங்்க ரக்பி 
சைங்கத்திறகு புதிய அனுசைர்்ண 
ெழங்க நிபப�ான் ப�யின்ட் நிறுெ -
னம் முன்ெந்துள்ளது. அனுசைர்்ண -
ெழஙகும்  நி்கழ்வு  ப�ாட்டல் 
ரமடாவில் அண்மயில்  ஊட்கவி -
யலாளர் சைந்திப்� நடத்தியது.

இலங்்க ரக்பி சைங்க ்த்லெர் 
ரிஸ்லி இல்யாஸ் ஊட்கங்க -
ளுக்கு ்கருத்து ப்தரிவிக்்்கயில், 
“இலங்்க பலாக் டவுன்்கள் 
மறறும் ப�ாருளா்தார பநருக்்கடி்க -
ளில் இருந்து பெளிெரத் ப்தாடங -
கியுள்ள இந்்த பநரத்தில், இலங்்க 
ரக்பிக்கு அனுசைர்்ண ெழஙகி 
ஆ்தரெளிப�்தற்கான எனது 
அ்ழப்� நிபப�ான் ப�யின்ட் 
உடனடியா்க ஏறறுக்ப்காணடது.

எனபெ அனுசைர்்ண்ய 
நிபப�ான் ப�யின்ட் மறறும் 

ப�மந்்த- எங்கள் பசைாந்்த பீட்டர் -
சைன் ஸ்ப�ார்ட்ஸ் ்கழ்க முன்னாள் 
வீரர் திபனஷ தில்�ான் (ெணி்க 
பமம்�ாட்டு மு்கா்மயாளர்- 
நிபப�ான் ப�யின்ட்) ஆகிபயா -
ருக்கு நான் என்றும் நன்றியுள்ளெ -
னா்க இருக்கிப்ன், பமலும் இந்்த 
கூட்டாண்ம்ய நீணட ்காலத் -
திறகு ப்தாடர ஆெலுடன் ்காத்தி -
ருக்கிப்ன்.

ப ்க ா ழு ம் பு 
ம�ாநாம ்கல்லூரி மறறும் பீட் -
டர்சைன் வி்ளயாட்டுக் ்கழ்கத்தின் 
முன்னாள் ரக்பி வீரரும் நிபப�ான் 
ப�யின்ட்டின் ப�ாது மு்கா்ம -
யாளருமான ப�மந்்த அப�சிங்க 
கூறு்்கயில், நாங்கள் ஜப�ா்ன 
்தளமா்கக் ப்காணட ்தாய நிறுெ -
னத்துடன் 140 ஆணடு்களுக்கும் 
பமலான உல்களாவிய நிறுெனமா -

கும், எனபெ நாங்கள் எதிர் -
�ார்க்கிப்ாம். முன்பு கிரிக் -
ப்கட் மறறும் பமாட்டார் 
�ந்்தயத்்்த ஆ்தரித்ப்தன், 
ஆனால் இலங்்கயில் 
ரக்பி மி்கவும் பிர�லமானது 
மறறும் 140 ஆணடு்களுக் -
கும் பமலா்க இருந்து ெரு -
ெ்தால், ஏன் இலங்்க 
ரக்பி்ய உயர்நி்ல்க்ள 
அ்டய ஆ்தரிக்்கக்கூடாது 
என்று நி்னத்ப்தன்.

“நானும் ்கடந்்த ்கால ரக்பி 
வீரரா்க இருந்ப்தன், நாட்டில் 
ரக்பி வி்ளயாட்்ட ஆ்தரிப�ப்த 
எங்கள் குறிக்ப்காள். இல்யாஸ் 
இந்்த பயாசை்ன்ய முன்்ெத்்த -
ப�ாது,   இந்்த மு்் ஏன் ரக்பி்ய 
ஆ்தரிக்்கக்கூடாது என்று நாங்கள் 
நி்னத்ப்தாம்” என்று அப�சிங்க 
கூறினார்.

இலங்்க ேக்பிக்கு நிபரொன் பெயின்ட் அனுசே்்ண

இலங்்க - இந்திய அணி்க-
ளுக்கு இ்டயிலான இரணடாெது 
படஸ்ட் ப�ாட்டியின் மு்தல் நாள் 
ஆட்டம் ்கடந்்த  (12) நி்்வுக்கு 
ெந்்தது.

ப�ாட்டியின் மு்தல் நாளில் 
இலங்்க கிரிக்ப்கட் அணியின் 
சுழல் �ந்துவீச்சைாளர்்களும், இந்திய 
அணியின் பெ்கப�ந்துவீச்சைாளர்-
்களும் ஆதிக்்கம் பசைலுத்தியிருந்்த 
நி்லயில் 16 விக்ப்கட்டுக்்கள் வீழ்த்-
்தப�ட்டிருக்கின்்ன.

�்கலிரவு பமா்தலா்க ந்டப�று -
கின்் இந்்த படஸ்ட் ப�ாட்டி, ப�ங-
்களூரில் ஆரம்�மாகியது. ப�ாட்-
டியின் நா்ணய சுழறசியில் பெறறி 
ப�ற் இந்திய அணித்்த்லெர் 
பராஹித் ஷர்மா மு்தலில் துடுப�ா-
டும் சைந்்தர்ப�த்தி்னப ப�றறிருந் -
்தார்.

இபப�ாட்டிக்்கான இலங்்க 
அணி உ�ா்்த ்கார்ணமா்க ப�தும் 
நிஸ்்ஸங்க, லஹிரு குமார ஆகிபயா-
ருக்கு ஓயவு ெழஙகியிருக்்க, குசைல் 
பமணடிஸ் மறறும் பிரவீன் ஜயவிக் -
ரம ஆகிபயாருக்கு ொயபபு ெழங-
்கப�ட்டிருந்்தது.

மறுமு்னயில் இரணடு ப�ாட்-
டி்கள் ப்காணட படஸ்ட் ப்தாடரில் 

1-0 என முன்னி்ல ப�றறிருக்கும் 
இந்திய அணி, ஜயந்த் யா்தவ்விற-
குப �திலா்க அக்ார் �ட்படலி்ன 
்தமது குழாத்திறகுள் இ்்ணத்தி-
ருந்்தது.

இ்தன் பின்னர் நா்ணயச் சுழறசிக்கு 
அ்மய மு்தலில் இந்திய அணிக்கு 
ஆரம்� துடுப�ாட்ட வீரர்்களா்க 
பராஹித் சைர்மா மறறும் மயான்க் 
அ்கர்ொல் ஆகிபயார் ்களம் ெந்்த-
னர். ப்தாடர்ந்து பிரவின் ஜயவிக்ரம-
வின் அசைத்்தலான ரன் அவுட்டுடன் 
இந்திய அணியின் மு்தல் விக்ப்கட் 
�றிப�ானது. இந்திய அணியின் 
மு்தல் விக்ப்கட்டா்க ஆட்டமிழந்்த 
மயான்க் அ்கர்ொல், பெறும் 4 ஓட்-
டங்களுடன் ஓயெ்் நடந்்தார்.

அ்தன் பின்னர் இந்திய அணியின் 
ஏ்னய ஆரம்� துடுப�ாட்ட வீரர் 
பராஹித் சைர்மாவின் விக்ப்கட் 

அெர் 15 ஓட்டங்கள் ப�றறிருந்்த 
நி்லயில் லசித் எம்புல்ப்தனிய-
வின் �ந்துவீச்சில் �றிப�ானது. 
இ்தன் பின்னர், இந்திய அணியின் 
மூன்்ாம் விக்ப்கட்டுக்்கா்க விராட் 
ப்காஹ்லி மறறும் �னுமா வி�ாரி 
ஆகிபயார் நல்ல இ்்ணப�ாட்-
டம் ஒன்றுக்கு அடித்்தளம் ப�ாட்-
டிருந்்தனர். 47 ஓட்டங்கள் ெ்ர 

நீடித்்த இந்திய அணியின் மூன்்ாம் 
விக்ப்கட் இ்்ணப�ாட்டம் 
�னுமா வி�ாரியின் விக்ப்கட்-
படாடு நி்்வுக்கு ெந்்தது. பிரவின் 
ஜயவிக்ரமவின் �ந்துவீச்சில் ஆட்ட -

மிழந்்த வி�ாரி 31 ஓட்டங்க்ளப 
ப�றறிருந்்தார்.

வி�ாரியின் பின்னர் இந்திய 
அணியின் முக்கிய வீரரான விராட் 
ப்காஹ்லியின் விக்ப்கட்டும் �றி-
ப�ானது. ்தனன்்ஞய டி சில்ொ-
வின் �ந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்்த 
ப்காஹ்லி 23 ஓட்டங்களுடன் 
ஓயெ்் பசைன்்ார். இ்தனால் 

இந்திய அணி மு்தல் 
நாளின் ப்தநீர் இ்ட-
பெ்ளக்கு முன்னர் 86 
ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்-
ப்கட்டுக்்க்ள இழந்து 
்தடுமாறியது.

ப்தாடர்ந்து மு்தல் 
நாளின் ப்தநீர் இ்டபெ -
்ள்யத் ப்தாடர்ந்து 
இந்திய அணிக்்கா்க ரிசைாப 
�ாணட் சைறறு அதிரடி 
்காட்டி ஓட்டங்க்ள அதி-
்கரிக்்கத் ப்தாடஙகினார். 
எனினும், �ாணட்டின் 
விக்ப்கட் எம்புல்ப்தனி-

யவின் சுழலில் வீழ்ந்்தது. 26 �ந்-
து்க்ள எதிர்ப்காணட �ாணட் 7 
ப�ௌணடரி்கள் அடங்கலா்க 39 ஓட்-
டங்க்ளப ப�றறிருந்்தார்.

�ாணடின் விக்ப்கட்டின் பின்னர் 

இலங்்கயின் சுழல் �ந்துவீச்சைாளர்-
்க்ள எதிர்ப்காள்ெதில் ்தடுமாற்ம் 
ப்காணட இந்திய கிரிக்ப்கட் அணி, 
சைடுதியா்க விக்ப்கட்டுக்்க்ளப �றி-
ப்காடுக்்க ப்தாடஙகியது. எனினும், 
இந்திய அணிக்்கா்க ்தனிபயாருெ-
ரா்க ப�ாராடிய ஸ்பரயாஸ் ஐயர் ஓட்-
டங்க்ளச் பசைர்க்்கத் ப்தாடஙகினார்.

்க்டசியில் ஐயரின் விக்ப்கட்டும் 

�றிப�ா்க இந்திய கிரிக்ப்கட் அணி, 
மு்தல் நாளின் இராபப�ாசை்ணத்திறகு 
முன்ன்தா்க ்தமது விக்ப்கட்டுக்்கள் 
அ்னத்தி்னயும் �றிப்காடுத்து 
59.1 ஓெர்்களில் 252 ஓட்டங்க்ள 
்தமது மு்தல் இன்னிஙசுக்்கா்க எடுத்-
துக் ப்காணடது.

இந்திய அணியின் துடுப�ாட்-
டம் சைார்பில் ்தன்னு்டய 4ஆெது 
அ்ரச்சை்தத்ப்தாடு ப�ாராட்ட இன் -
னிஙஸி்ன பெளிப�டுத்திய 
ஸ்பரயாஸ் ஐயர் 98 �ந்து்களில் 4 சிக்-
்ஸர்்கள் மறறும் 10 ப�ளணடரி்கள் 
அடங்கலா்க 92 ஓட்டங்க்ள எடுத்-
திருந்்தார்.

இலங்்க அணியின் �ந்துவீச் -
சில் லசித் எம்புல்ப்தனிய மறறும் 
பிரவீன் ஜயவிக்ரம ஆகிபயார் ்தலா 
3 விக்ப்கட்டுக்்கள் வீ்தம் சைாயக்்க, 
்தனன்்ஞய டி சில்ொ 2 விக்ப்கட்டுக்-
்க்ள ்்கப�றறினார்.

ப்தாடர்ந்து மு்தல் நாளின் இராப 
ப�ாசை்ணத்திறகுப பின்னர், ்தமது 

மு்தல் இன்னிஙஸ் துடுப�ாட்டத்-
தி்ன ஆரம்பித்்த இலங்்க அணி, 
இந்திய அணியின் பெ்கப�ந்துவீச்-
சைாளர்்க்ள சைமாளிக்்க முடியாமல் 
ப�ாட்டியின் மு்தல் நாள் ஆட்டம் 
நி்்வுக்கு ெரும் ப�ாது 85 ஓட்-
டங்களுக்கு 6 விக்ப்கட்டுக்்க்ள 
இழந்து ்தடுமாற்மான நி்லயில் 
்கா்ணப�டுகின்்து.

இலங்்க அணியின் துடுப�ாட்-
டம் சைார்பில் முன்ெரி்சை வீரர்்கள் 
அ்னெரும் பிர்காசிக்்கத்்தெ், 
அஞபசைபலா பமதிவ்ஸ் 43 ஓட்டங-
்க்ளப ப�றறிருந்்தார். மறுமு்ன-
யில், ்களத்தில் ஆட்டமிழக்்காமல் 
நிறகும் நிபராஷன் டிக்பெல்ல 13 
ஓட்டங்களுடனும், லசித் எம்புல்ப்த-
னிய ஓட்டபமதுமின்றியும் ்கா்ணப�-
டுகின்்னர். இந்திய அணியின் �ந்-
துவீச்சு சைார்பில் ஜஸ்பிரிட் பும்ரா 3 
விக்ப்கட்டுக்்க்ளயும், பமா�மட் 
சைமி 2 விக்ப்கட்டுக்்க்ளயும் சைாயத்-
திருந்்தனர்.

இநதிய - இலங்்க 2ஆெது பெஸ்ட்; 
முதைல் நாளில் 16 விக்ப்கட்டுக்்கள்

இலங்்க சதுேங்க சம்ரமேளன பி பிரிவில் 
வி்ளயாெ ஆக்கில் ்கான் பதைரிவு

(்கல்மு்ன விபசைட நிரு�ர்)

இலங்்க சைதுரங்க சைம்பமளனம் ப்தசிய 
ரீதியில் நடாத்திய சைதுரங்க சுறறுப ப�ாட்டி -
யில் Pro Knights Chess Academy சைார்�ா்க 
�ஙகு�றறிய ்கல்மு்ன ்ஸாஹிரா ்கல்லூரி 
மா்ணென் ஐ.ப்க.மு�ம்மட் ஆக்கில் ்கான் 
அடுத்்த சுற்ான பி பிரிவில் வி்ளயாட 
ப்தரிவு பசையயப�ட்டுள்ளார்.

ப�ாலநறு்ெ ப்ாயல் ்கல்லூரியில் ்கடந்்த 
ஒரு ொர ்காலமா்க இடம்ப�ற் இபப�ாட்டி 
07 சுறறுக்்க்ளக் ப்காணட்தா்க அ்மந்தி-
ருந்்தது.

ெயது ெ்ரய்்்கள் இன்றி ஆண்களுக்கு 
்தனியா்க நடாத்்தப�ட்ட இபப�ாட்டித் 
ப்தாடரில் சுமார் 40 ப�ாட்டியாளர்்கள் �ஙகு�ற-
றியிருந்்தனர். இதில் �ல சைர்ெப்தசை ்தரப�டுத்்தல் 
ப�ாட்டியாளர்்களுடனும் வி்ளயாடிபய இெர் 
அடுத்்த சுறறில் வி்ளயாடத் ்தகுதி ப�றறுள் -
ளார்.

இபப�ாட்டித் ப்தாடருக்கு அம்�ா்் மாெட்-
டத்தில் இருந்து ப்தரிவு பசையயப�ட்ட மு்தல் 

வீரரான இெ்ர Pro Knight Chess Academy 
�ணிப�ாளர் ்ஸாக்கீர் அ�மட் �யிறறுவித்-
திருந்்தார்.

்கல்மு்ன ்ஸாஹிரா ்கல்லூரியில் 07 ஆம் 
ஆணடில் ்கல்வி �யில்கின்் இம்மா்ணென் 
ஆசிரியர்  எம்.ப்க.இர்ஷாட் ்கான் மறறும் எஸ்.
்தஸ்லீன் ஆகிபயாரின் பு்தல்ெர் என்�து குறிபபி-
டத்்தக்்கது.
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