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12பககஙகள் 1932 - 2022

சரவைடசி அரசு ததாைரபான
பபச்சுவாரத்டதைளில் தவற்றி

சர்வகட்சி அரசாஙகம் த�ாடர்ான ப்ச்சு -
்வார்த்�கள் த்வற்றியளி்ததுள்்ள�ாக ஜனாதி -
்தி ரணில் விக்கிரமசிஙக த�ரிவி்ததுள்்ளார.

ராமானய நிக்காயாவின மகா நாயக்கர 
மகுபேப்வ விமே ப�ர்ர சந்தி்த� ப்ாது 
ஜனாதி்தி இ�்ன்த த�ரிவி்ததுள்-
்ளார. பஜ.வி.பி �விரந்� ஏ்னய

சரவ ைடசி அரசுககு பதிலாை
சரவைடசி ஆடசிமுடை

சர்வகட்சி  அரசாஙகம் என்ற ்வ்ர-
ய்்றக்கு இணக்கம் காண முடியா� 
்ட்ச்ததில் சர்வகட்சி  நிர்வாக ஆட்-
சிமு்்ற்ய ஜனாதி்தி ரணில் விக்-
கிரமசிஙக முனதமாழிந்-
துள்்ளார. இது த�ாடரபில்

இலஙடைககு ஒருபபாதும்
தீஙகிடைகை மாடபைாம்

இேங்கயின நேனகளுக்கு தீஙகு வி்்ள -
விக்கக் கூடிய எந்� தசயலும் பமற்தகாள்்ளப்-
டமாட்டாது. அ்ததுடன பநர்மயான மற்றும் 
நம்்கமான நண்ராக இருப்�ாக சீனா உறுதி-
யளி்ததுள்்ள�ாக த்வளிவி்வகார அ்மச்சு த�ரி-
வி்த�து. சீன அரச்்வ உறுபபினரும் 
த்வளிவி்வகார அ்மச்சருமான 

12.5 Kg எடையுள்ள சிலிண்ைரின் விடலயில் மாற்ைம்;

போரனஸ் தசல்்வநாயகம்

ச்மயல் எரி்வாயுவின வி்ேகள் இனறு நள்ளிரவு மு�ல் 
200- மு�ல் 300 ரூ்ாவிற்கு இ்டப்ட்ட த�ா்கயினால் 
கு்்ற்வ்டயும் என லிற்ப்றா பகஸ் நிறு்வன ்வட்டாரஙகள் 
த�ரிவி்த�ன.

12. 5 கிபோ கிராம் எ்ட தகாணட ச்மயல் எரி்வாயு 
சிலிணடர ஒனறின வி்ே இவ்வாறு கு்்ற்வ்டயோம் 
எனறும் ஏ்னய சிலிணடர வி்ேகளும் அ�ற்-
பகற்் மாறும் எனவும் அந்� ்வட்டாரஙகள் 

அ்மச்சு த்ாறுபபுக்க்்ள ஏற்காது 
நாட்்ட கட்டிதயழுபபும் த்ாது ப்வ்ே்த-
திட்ட்ததிற்கு ஆ�ர்வளிப்�ாக எதிரகட்சி்த 
�்ே்வர சஜி்த பிபரம�ாச த�ரிவி்ததுள்்ளார.

த�ரணியகே ்குதியில் ந்டத்ற்்ற 
கூட்டம் ஒனறில் கேந்து தகாணடு 
கரு்தது்ர்த� ப்ாப� அ்வர

சரத் தபான்பசைாவின்
தனிபபடை ைருத்து

்ாராளுமன்ற உறுபபி-
னர பீல்ட் மார்ஷல் சர்த 
த்ானபசகா 9 ஆம் திகதி 
ப்ாராட்டம் த�ாடரபில் த்வளி -
யிட்ட கரு்தது அ்வரு்டய 
�னிப்ட்ட கரு்தது, அ�ற்கும் 
எமது கட்சிக்கும் எந்� த�ாடரபு-
மில்்ே. அரசியல் அ்மபபின்டி ஜனா -
தி்தியாக த�ரிவு தசயயப்ட்டுள்்ள

'புள�ொட்' அமைப்பின் 
தமைவரொக சிததொரததன்

�மிழீழ மக்கள் 
விடு�்ே கழக்ததின 
'புத்ளாட்' �்ே்வ-
ராக மீணடும் ்ாரா-
ளுமன்ற உறுபபினர 
�ரமலிஙகம் சி்த�ார்த -
�ன த�ரிவு தசயயப-
்ட்டுள்்ளார. அ�ன 
அரசியல் பிரி்வான ஜனநாயக மக்கள் 
விடு�்ே முனனணியின ்்த�ா்வது 
த்ாதுச்ச்் கூட்டம் பநற்று 
யாழப்ாண்ததில்

அவசர கொை சட்்ட
விதிகளில் திருததம்

ஜ ன ா தி ் தி 
ரணில் விக்கிர-
மசிஙகவினால் 
கடந்� ஜூ்ே 18ஆம் திகதி  பி்றபபிக்-
கப்ட்ட அ்வசரகாேச் சட்ட்ததின சிே 
விதிகள் திரு்த�ப்ட்டுள்்ளன.

ஜனாதி்தியினால் கடந்� த்வள்ளிக்-
கிழ்ம த்வளியிடப்ட்ட  விபசட 
்வர்த�மானியின ஊடாக இந்� திரு்த-
�ஙகள் பமற்தகாள்்ளப்ட்-
டுள்்ளன. அ�ன்டி 'ப�டல்

சிறிது மு்டககம் ளெற்றிருநத SLPP

அ ண ் ம க்  
காேமாக முடக்-
கம் த்ற்றிருந்� 
கட்சி சீர்மபபு, 
கேந்து்ரயாடல் 
்ணிக்்ள  ்ாரா-
ளுமன்ற உறுபபி-
னர நாமல் ராஜ -
்க் ்ஷ தீவிரமாக ஆரம்பி்ததுள்்ளார.  
அ்வருக்கும் ஸ்ரீேஙகா த்ாதுஜன த்ர-
முனவின த்ாறியியோ்ளர 
சஙக  பிரதிநிதிகளுக்கும்

இைஙமகயில் விமரவில் 
முன்்னேற்்றம் ஏற்ெடும்

இேங்கயில் 
அரசியல் ஸ்திர்த-
�ன்ம மற்றும் 
சர்வப�ச நாணய 
நிதிய்ததுடனான 
ப்ச்சு்வார்த்�களில் வி்ர்வான 
முனபனற்்றம் ஏற்்டும் என �ாம் நம் -
பிக்்க தகாணடுள்்ள�ாக ஜப்ான 
த�ரிவி்ததுள்்ளது. பிர�மர ஃபுமிபயா 
கிஷிடா இந்� நம்பிக்்க்ய 
த்வளியிட்டுள்்ளார.

கனே்டொவில் இைஙமக
தமிழருககு அஙகீகொரம்

2022ஆம் 
ஆ ண டு க் -
கான Top 
25 கபனடிய 
பு ே ம் த ் -
ய ரந் ப � ா ர 
விருதுகள் அறிவிக்கப்ட்டுள்்ள 
நி்ேயில், அந்� ்ட்டியலில் இேங-
்கயர ஒரு்வரும் இடம்பிடி்ததுள்்ளார.

Top 25 கபனடிய புேம்த்யரந்ப�ார 
விருது என்து, கனடாவுக்கு 
புேம்த்யரந்து ்வந்து

சவொல்கம� ளவற்றி 
ளகொள� வொழ்ததுகட்சி ெணிகம� 

ஆரம்பிததொர  நொைல்
பு தி ய 

ஜனாதி்தி -
யாக ்�வி-
பயற்றுள்்ள  
ர ணி ல் 
வி க் கி ர ம -
சிஙகவுக்கு 
ஐ க் கி ய 
நாடுகள் ச்்யின தசயோ்ளர நாயகம் 
அனபடானிபயா குட்டதரஸ் 
்வாழ்தது த�ரிவி்ததுள்்ளார.

திஙைள, தசவவாய், புதன்
மடடுபம பாைசாடல

சகே  அரச மற்றும் அரச 
அனுமதித்ற்்ற �னியார 
்ாடசா்ேகளில் இந்� 
்வாரம் மூனறு  நாட்களுக்கு 
மா்ததிரம் கற்பி்த�ல் தசயற்-
்ாடுக்்ள முனதனடுக்க 
கல்வி அ்மச்சு  தீரமானி்த-
துள்்ளது. இ�ன்டி, 
இனறு திஙகள், 

தைாழும்பில் பவைமாை 
பரவிவரும் தைாபரானா 

தகாழும்பிலும்  அ�்ன அணடிய 
்குதிகளிலும், தகாபரானா உ் திரிபு 
ஒனறு ப்வகமாக ்ரவு்வ�ாக ஸ்ரீ  ஜய -
்வர�னபுர ்ல்க்ேக்கழக மரு்தது்வ 
பீட்ததின, ஒவ்வா்ம பநாதயதிரபபு 
மற்றும்  உயிரியல் து்்றப பிரிவு 
த�ரிவி்ததுள்்ளது.

24 தகாபரானா பநாயா்ளரகளின  
மாதிரிக்்ள ்ரிபசா�்னக்கு உட்-
்டு்ததியதில், 20 மாதிரிகளில், இந்�ப புதிய உ்  
திரிபு கணடறியப்ட்டுள்்ள�ாக அந்�ப பிரிவின

உணவுப த்ாதியினதும், 
ப�நீர பகாப்்யினதும் 
வி்ேக்்ள இனறு மு�ல் 
கு்்றக்க உள்்ள�ாக சிற்றுண -
்வக உரி்மயா்ளரகள் சஙகம் 
த�ரிவி்ததுள்்ளது.

எரித்ாருள்  வி்ே கு்்றக்-
கப்ட்டுள்்ளதுடன,  எரி்வாயுவின வி்ேயும் 
கு்்றக்கப்ட  உள்்ள்மயால் குறி்த� தீரமானம் 

குரஙகு அம்டம ததாைரபில்
இன்று முதல் பரிபசாதடனைள

போரனஸ் தசல்்வநாயகம்

நாட்டில் குரஙகு அம்்ம 
பநாயா்ளரகள் உள்்ளனரா என்்� 
இனஙகாணும் ்வ்கயில் இனறு 
மு�ல் விபசட ்ரிபசா�்ன நட-
்வடிக்்ககள்  பமற்தகாள்்ளப்ட-
வுள்்ள�ாக சுகா�ார அ்மச்சு த�ரி-
வி்ததுள்்ளது. அது த�ாடரபில் பநற்று சுகா�ார அ்மச்சின 
த�ாழில்நுட்் பச்்வகள் ்ணிப்ா்ளர டாக்டர அன்வர

தபாதுவான பவடலத்திடைம் 
முன்டவபபின் நாம் ஆதரவு

்�விகளுக்தகன  கட்சிக்்ள ஒனறு 
பசரக்காமல், நாட்டுக்காக அ்ன்ததுக் கட்-
சிக்்ளயும்  ஒனறி்ணக்கும் த்ாது்வான 
ப்வ்ே்ததிட்டம் ஒன்்ற முன்்வக்குமா-
றும், அந்�  ப்வ்ே்ததிட்ட்ததிற்கு �மது 
ஆ�ரவு கி்டக்கும் எனவும் ஜனா-
தி்தியிடம்  த�ரிவி்த��ாக

இராணுவ த்ளபதிடய சந்தித்து 
உடரயாடிய ஜீவன் தியாைராஜா

்வடமாகாண ஆளுநர ஜீ்வன தியாகராஜா இராணு்வ 
�்ள்தி தேபடினனட் தஜனரல் விகும் லியனபக்்வ 
இராணு்வ �்ே்மயக்ததில் சந்தி்ததுள்்ளார. 
இ�னப்ாது ்வடமாகாண அக்க்்ற மற்றும்

இநதிய ைககளுககு நன்றி
ளதரிவிதத பிரதைர தி்னேஷ்

நாட்டிற்கு ்வழஙகிய மனி�ா -
பிமான உ�விகளுக்காக  புதிய 
பிர�மர   திபனஷ் குண்வர-
�ன இந்திய பிர�மர நபரந்திர 
பமாடி மற்றும் இந்திய மக்க-
ளுக்கு �மது நனறி்ய 
த�ரிவி்ததுள்்ளார. 

இலங்கைக்கு மனிதாபிமான உதவிகைள்;

சீனே ளவளியு்றவு அமைசசர அலி சப்ரியி்டம் உறுதி  

அமைசசுப் ெதவி ெகிரமவ விட்டுவிட்டு 

வ்டககில் ைட்டும் 05 நொட்கள இ்டம்ளெறும்

ளெொருட்கள விமை கும்றப்பின் எதிளரொலி;அமைசசு ளெொறுப்புகம� ஏற்்கொம்;

9 ம் திகதி ்ெொரொட்்டம்:

எைககு ளதொ்டரபில்மை SJB ளகொழும்பு, கண்டியில் ைததிய நிமையஙகள ள்டொக்டர சநதிை ஜீவநதர எசசரிகமக  வ்டைொகொண விெரஙகம� விெரிததொர 

எதிரககட்சிததமைவர சஜித ளதரிவிப்பு ஜனேொதிெதி ரணிலி்டம் ரிஷொத MP ளதரிவிப்பு!

SJB உ்டனேொனே சநதிப்பில் ஜனேொதிெதி முன்ளைொழிவுவிைை ்தரரு்டனேொனே சநதிப்பில் ஜனேொதிெதி ரணில்

உணவுப தபாதி, பதநீர 
இன்று முதல் விடல குடைபபு 

நாடடை ைடடிதயழுபபும் 
பவடலத்திடைத்திற்கு ஆதரவு

வவள்்ளவதமதை ையூரபதி ஸ்ரீ பததிரகாளி அமைன் ஆலயததின் 35 ஆவது வருஷாபிஷஷகதமதைவயாட்டி 
ஷேற்று வவள்்ளவதமதை இந்து சமுததிர தீரததைக கமரயில் தீரதஷதைாற்சவம ேமைவபற்்றஷபாது பிடிககபபட்ை 
பைம.    பைம: அஷரப ஏ. சைத

ஜனாதிபதிககு ஐ.ோ 
வசயலா்ளர கடிதைம 

விஷசை வரததைைானி
வவளியானது

ஜபபானிய பிரதைைர
ரணிலுககு வாழ்தது 

TOP 25 புைம்ளெயரந்தொர  விருது;

மீண்டும் ளதரிவு ளசயயப்ெட்்டொர 

சமையல் எரிவாயுவின் விமை 
இன்று நள்ளிரவு முதல் குமையும் 

அமைசசரமவயில் சைரபபிதது
அனுைதி கிமைததைதும விமல கும்றபபு 
வதைாைரபான உததிஷயாகபூரவ 
அறிவிபபு வவளியிைபபடும குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்ெங்களுக்கு சலுற்க

மின்சார ைடைணத்தில் திருத்தம்:
நாட்ள அறிவிகைபபைவுள்ளது 03

2 மாதஙைளில் 21 சூடடு சம்பவஙைள 
உயிரிைபபு 23 ஆை பதிவானது 03அரச வஙகியில் 68.3 மில். ரூபா 

பமாசடி தசய்த தபண் அதிரடி டைது 03
ஓய்வுபெற்ற பின்னர் CID விசாரணையில் சிக்கி்னார்
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( காரைதீவு குறூப் நிருபர் )

வடக்கு, கிழக்கு ஒருங்-
கிரைப்பு குழுவின் ஏற்-
பாட்டில் நரடபபறுகின்்ற 
நூறு நாள் உரிமப் பபாைாட் -
டத்தின் ஓைங்கமாக பநற்று 
( 0 7 ) ஞ ா யி ற் று க் கி ழ ர ம 
அமபார்ற மத்திய முகாமில் 
பாரிய பபாைாட்டம நடாத்்தப்-
பட்டது.

"பகௌைவமான உரிரமகளு-
டன் கூடிய அைசியல் தீர்வுக்-
கான மக்கள் குைல்" எனும 
ப்தானியில் இப்பபாைாட்டம இடம -
பபற்்றது.

அமபார்ற  மாவட்டத்தில் நாவி -
்தன்பவளி பிைப்தச பசயலகத்திற்-
குட்பட்ட நான்காம கிைாமம ஸ்ரீ 
பாமடி சித்தி விநாயகர் ஆலய 
மூன்றிலிருந்து, நரடபவனியாக 
வருரக ்தந்்த மக்கள் பல பகாஷங்-
கரை எழுப்பியவாறு பபாைாட்டத்-
தில் ஈடுபட்டனர்.

நாட்ரட துணடாடபவா, ்தனி -
யைபசா பகட்கவில்ரல, நாட்டுக் -
குள் பகௌைவமான உரிரமகளுடன் 

கூடிய அைசியல் தீர்ரவ பகட்கி-
ப்றாம,

வடக்கு, கிழக்கு மாகாைங்களுக்-
கான அதிகாை பைவலாக்கம, ஜனநா-
யக உரிரமயின் அமசம,

13வது திருத்்தச் சட்டமானது 
அைசியலரமப்பு ரீதியாக அதிகாை 
பைவலாக்கலுக்கான உரிரமரய 
உறுதிப்படுத்துகி்றது,்தமிழ் ்தரல-
ரமத்துவங்கபைாடு பசய்துபகாள்-
ைப்பட்ட உடன்பாடுகள் எட்டாக்க -
னியாகபவ உள்ைது,

இந்்த அடிப்பரடயில், மக்கள் 

ஒன்றிரைந்து ்தங்களுக்கான வாழ் -
வியல் உரிரமரய பகட்கும நிகழ்-
வாகபவ இந்்த நூறுநாள் பபாைாட் -
டம இடமபபறுகி்றது. எனறும 
இவர்கள் பகாஷமிட்டனர்.

சுமார் இரு நூறுக்கும பமற்பட்ட 
பபணகள் அரமப்புகரை பசர்ந்்த-
வர்கள், கிைாம அபிவிருத்தி சங்கங்-
கரைச் பசர்ந்்தவர்கள், விவசாய 
அரமப்புகரை பசர்ந்்தவர்கள், 
இரைஞர் விரையாட்டுக் கழகத்தி -
னர் இதில் கலந்து சி்றப்பித்்தனர்.

கலாநிதி ச�ாலைன் அசலக�ாண்டமை நிறுவனைாக சகாண்ட கிளேைா கிறிஸ்்தவ �ரவள்த� பா்ட�ாமல க்டந்த �னியன்று 
சகாழும்பு-15. ச�ன். செம்ஸ் வீதியில் ஆைம்பித்து மவககபபட்்டது. இதில் நிறுவனர உமையாற்றுவம்தயும் சிறபபதிதியாக 
கலநது சகாண்ட புதிய அமல கமல வட்்டத்தின் ஸ்்தாபகர   ைா்தாளைத்்தா உமையாற்றுவம்தயும்  ைாணவரகளுககு அவர பரி-
சில்கள் வழஙகுவம்தயும் ப்டஙகளில் காணலாம்.

வ்டசகாழும்பு பிைள்த�த்தில் ச்தரிவு ச�யயபபட்்ட சபணகள் ்தமலமைத்துவம் சகாண்ட 
குடும்பஙகளுககு �ரவள்த� இம�க கல்விககான பயிற்சி நிமலயத்தின் இலஙமக தூதுவர 
அதிவணககத்துககுரிய பி்தா அருட் கலாநிதி எஸ். �நரு சபரனாணள்டா ்தமலமையில் உலர-
உணவுப சபாருட்கள்  வழஙகி மவககும் நிகழ்வு  சகாழும்பு-13, புதுசச�ட்டித்ச்தரு வியாகுல 
ைா்தா கிறிஸ்்தவ ஆலயத்தில் நம்டசபற்றது.  IDM Nations Campus International கல்வி நிறுவ-
னத்தின் ்தவி�ாேரும், ள்தசிய ஒருமைபபாட்டு முன்னணியின் ்தமலவரும் ெனனம் அறககட்-
்டமேயின் ்தமலவருைான   கலாநிதி வி. ெனகனின் ஏற்பாட்டில் மூவின ைககளுககும் உலர 
உணவுப சபாருட்கள் வழஙகி மவககபபடுவம்த காணலாம்.                (ப்டம்: எம். ந�ார)

கற்பிட்டி தினகைன் விபஷட நிருபர்

ஓரிரு வாைங்களுக்குள் கடற்ப்றாழி-
லாைர்களுக்கு ப்தரவயான எரிபபா-
ருரை பபற்றுக் பகாடுக்க முடியாமல் 
பபாகுமானால், கடற்ப்றாழிலாைர்க-
ளுக்கு வாழ்வா்தாை உ்தவிகரை வழங்-
குவது ப்தாடர்பாக அரமச்சைரவயில் 
பிைஸ்தாபிக்கவுள்ை்தாக அரமச்சர் 
டக்ைஸ ப்தவானந்்தா ப்தரிவித்்தார்.

புத்்தைம மாவட்டத்தின் கரைபயாை 
பகுதிகைான கற்பிட்டி, உடப்பு 
மற்றும சிலாபம ஆகிய பகுதிகளுக்கு 
கடற்ப்றாழில் அரமச்சர் டக்லஸ 
ப்தவானாந்்த பநற்று முன்தினம  (06) 
கணகாணிப்பு விஜயம ஒன்ர்ற பமற்-
பகாணடார். 

கற்பிட்டி மீன்பிடி துர்றமுகத்திற்கு 
கணகாணிப்பு விஜயத்திரன பமற்-
பகாணட அரமச்சர் , துர்றமுகத்தின் 
பசயற்பாடுகள் ப்தாடர்பாக ஆைாய்ந்-
்தார்.

இ்தன்பபாது, துர்றமுகத்தின் பாது-
காப்பு ஏற்பாடுகரை அதிகரிக்கும 

பநாக்கில் கணகாணிப்பு கபமைாக்-
கரை பபாருத்து்தல், நிறுத்தி ரவக்கப்-
பட்டுள்ை பாவரனயற்்ற படகுகரை 
அகற்று்தல் உட்பட பல்பவறு விட-
யங்கள் அரமச்சரின் கவனத்திற்கு 
பகாணடு வைப்பட்ட நிரலயில், 
அரவ ப்தாடர்பாக ப்தரவயான ஏற்-
பாடுகரை பமற்பகாள்ளுமாறு உரிய 

அதிகாரிகரை அரமச்சர் பகட்-
டுக்பகாணடார்.

இப்தபவரை, கற்பிட்டி , 
உடப்பு மற்றும சிலாபம ஆகிய 
பகுதிகரைச் பசர்ந்்த மீனவ 
சங்கங்களின் பிைதிநிதிகரை 
சந்தித்்த அரமச்சர்,  அவர்கள் 
எதிர்பநாக்கும பிைச்சிரனகரை-
யும பகட்டறிந்து பகாணடார்.

இ்தன்பபாது கருத்து ப்தரி-
வித்்த அரமச்சர் டக்ைஸ 
ப ்த வ ா னந் ்த ா , மீன் பி டி த் 
ப்தாழிரல பமற்பகாள்வ்தற்கு 
டீசல் மற்றும மணபைண-
பைய் என்பன மீனவர்கரைப் 

பபாருத்்த அைவில் பபரும பிைச்சிரன-
யாகபவ காைப்படுகி்றது. இ்தனால் 
மீனவர்களின் வாழ்வா்தாைங்கள் முழு-
ரமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ைர்தயும 
நாம அறிபவாம.

இதுப்தாடர்பில் எரிசக்தி மற்றும 
மின்சக்தி அரமச்சருடன் கலந்துரை-
யாடியுள்பைன். விரைவில் மீன்பி-

டித் ப்தாழிலில் ஈடுபடும அரனத்து 
மீனவர்களுக்கும டீசல் மற்றும மண-
பைணபைய் வழங்க கடற்ப்தாழில் 
அரமச்சர் என்்ற வரகயில் ்தனிப்-
பட்ட வரகயில் முயற்சிகரை முன்-
பனடுத்து வருகிப்றன். முடியுமானைவு 
குர்றந்்த விரலயில் கடற்ப்றாழிலா-
ைர்களுக்கு மணபைணபைரயப் 
பபற்றுத்்தை முயற்சிகரை பமற்பகாண-
டுள்பைன். இப்தபவரை, இந்திய மீன-
வர்களின் , பைாலர் மீன்பிடிப் படகுகள் 
அத்துமீறி இலங்ரக கடற்பைப்பிற்குள் 
வருகின்்றன. இந்்தப் பிைச்சிரன மிக 
நீணட காலமாக காைப்படுகி்றது. 
திருடைாய் பார்த்து திருந்்தா விட்டால் 
திருட்ரட ஒழிக்க முடியாது என்று 
பசால்வார்கள். அதுபபாலபவ இந்்த 
விடயத்தில் இந்தியாவும புரிந்து நடக்க 
பவணடும. மக்களின் நியாயமான 
பகாரிக்ரககளுக்கு துரை நிற்பது மாத்-
திைமன்றி, அவற்ர்ற நிர்றபவற்றுவ-
்தற்கும முன்னின்று பசயற்படுபவன் 
என்்றார்.

கடற்றொழிலொளருக்கு  எரி்�ொருள் 
்�றறுக் ்கொடுக்க நடவடிக்ைக

அமைச�ர ்டகேஸ் ள்தவானந்தா ச்தரிவிபபு

தி்றப்பரன தினகைன் நிருபர் 

அநுைா்தபுைம மாவட்ட நாச்சியா-
தீவு நீர்த்ப்தக்கத்தில் நுகர்பவார் 
ப்தரவரய  கருதியும  நன்னீர் மீன் 
உற்பத்திரய அதிகரிக்கும பநாக்கி-
லும மீன் குஞ்சுகள் அணரமயில் 
விடப்பட்டுள்ைன.  

நீர் வாழ் உயிரின அதிகாரிகைால் 
அணரமயில் இக் குைத்தில் சுமார் 
78 ஆயிைம "திலாப்பியா" இன மீன் 
குஞ்சுகள் விடப்பட்ட்தாக மீனவர் -
கள் ப்தரிவிக்கின்்றனர். மீன் குஞ்சு -
கள் விடும இந் நிகழ்வில்  மீன்பிடி 

உத்திபயாகத்்தர்கள் உட்பட நன்னீர் 
மீனவ சங்க ்தரலவர்,  அங்கத்்தவர்-
கள் மற்றும மீனவர்களும கலந்து 
சி்றப்பித்்தனர்.

இக் குைத்தில் பகட்பலா, 
பகால்டன், ரூஹு பபான்்ற பபரிய 
இன நன்னீர் மீன் குஞ்சுகள் அடிக்கடி 
விடப்படுவப்தாடு, இப் பிைப்தசங்க-
ளில் இவவா்றான பபரிய இன மீன் 
கிபலா 600 ப்தாடக்கம 700 ரூபா 
வரையில் விற்பரன பசய்யப்பட்டு 
வருகின்்றது. இப்பகுதியில் மீனுக்-
கான ்தட்டுப்பாடும நிலவுகின்்றது.

நாசசியாதீவு நீரத்ள்தககத்தில் 

்தமிழின் மூத்்த பரடப்பாளிக-
ளும ்தரகசான்்ற ஆளுரமகளும.  
்தமது வாழ்வியல் அனுபவங்கள், 
கரல, இலக்கிய நட்பு எழுரக -
கள்,  பணபாட்டுத் ்தாக்கங்கள், 
பரடப்பு முயற்சிகள் மு்தலியவற் -
ர்றப் பகிர்ந்து பகாள்ளும அற் -
ர்றத்திங்கள் நிகழ்வு எதிர்வரும 
11ம திகதி வியாழக்கிழரம 

மாரல 6.00 மணிக்கு நரடபப்ற -
வுள்ைது. இந்நிகழ்வுக்கு பகாழும -
புத் ்தமிழ்ச்சங்கத் ்தரலவர் சட் -
டத்்தைணி நடைாஜர் காணடீபன் 
்தரலரமயில் நரடபப்றவுள்ைது. 
இதில் பகாழுமபுத் ்தமிழ்ச் சங்க 
பபைரவ உறுப்பினர் கலாபூஷைம 
இைாபஜஸவரி பஜகானந்்தகுரு 
அவர்கள் உரை நிகழ்த்்தவுள்ைார்.

78,000 மீன் குஞ்சுகள் 
விடும் நிகழ்வு

அற்றைத்திஙகள் நிகழ்வு  
ஹமபாந்ப்தாட்ரட குறூப் நிருபர்  

லுனுகமபவபஹரை படவகம பிைப்தச 
வீபடான்றில் ்தனது மரனவி மற்றும 
குழந்ர்தகளுடன் இைவு சாப்பாட்ரட 
சாப்பிட்டுக் பகாணடிருந்்த நபர் துப்பாக்கி-
யால் சுடப்பட்டு பகாரல பசய்யப்பட்டுள்-
ை்தாக லுனுகமபவபஹரை பபாலிஸார் 
(05) ப்தரிவித்்தனர்.   

லுனுகமபவபஹரை பிைப்தச பசயலகத்-

தில் பலபநாக்கு பிரிவில் கடரமபுரியும 
ஏ. டி. திலின பிைசாத் எனும (35 வயது) 
இைணடு குழந்ர்தகளின் ்தந்ர்த ஒருவபை 
இவவாறு பகாரல பசய்யப்பட்டுள்ைார். 
பகாரல பசய்யப்பட்டவரின் ரமத்துனன் 
மற்றும அவைது ்தந்ர்த இந்்த பகாரலயு-
டன் சமபந்்தப்பட்டுள்ை்தாக ்தகவல்கள் 
கிரடத்துள்ை்தாக லுனுகமபவபஹரை 
பபாலிஸார் ப்தரிவித்்தனர். 

அநுைா்தபுைம பமற்கு தினகைன் நிருபர்

பமதிரிகிரிய பபாலிஸ பிரிவிற்குட் -
பட்ட தியபசனபுை பகுதியில் உள்ை 
வியாபாை நிரலயம ஒன்றில் அதிக 
விரலக்கு எரிபபாருட்கரை விற்பரன 
பசய்து வந்்த நிரலயில் 200 லீற்்றர் 
டீசல் மற்றும 40 லீற்்றர் பபற்ப்றாலுட-
னும உரிரமயாைரை ரகது பசய்துள்ை -
்தாக பபாலிசார் ப்தரிவித்்தனர்.

ரகது பசய்யப்பட்டுள்ைவர்   62 

வய்தான  வியாபாரியாவர். சந்ப்தக 
நபர் அதிக விரலயில் எரிபபாருள் 
விற்பரன பசய்வ்தாக கிரடக்கப்-
பபற்்ற இைகசிய ்தகவல் ஒன்றிற்கரமய 
உலவாளி ஒருவரை பயன்படுத்தி எரி -
பபாருள் பபற்்றபபாப்த சந்ப்தக நபர் 
ரகது பசய்யப்பட்டுள்ைார்.

ரகது பசய்யப்பட்டுள்ை சந்ப்தக 
நபரின் வியாபாை நிரலயத்ர்த பசா்த -
ரனயிட்ட பபாது ஐந்து கலன்களில் 
இருந்து 200 லீற்்றர் டீசல் இைணடு கலன்-

களில் இருந்து 40 லீற்்றர் பபற்ப்றால் 
என்பனரவகரை  பபாலிஸார் ரகப் -
பற்றியுள்ைனர். ரகது பசய்யப்பட்-
டுள்ை சந்ப்தக நபர் கிைாந்துறுபகாட்ரட 
நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்்தப்பட்டுள்ைார்.

பமதிரிகிரிய பபாலிஸ நிரலய 
பபாறுப்பதிகாரி பிை்தான பபாலிஸ 
பரிபசா்தகர் டபிள்யு .ஏ.எல்.
வி்தானபக ்தரலரமயில் சுற்றிவ -
ரைப்பு பமற்பகாள்ைப்பட்டரம குறிப்-
பிடத்்தக்கது.

துப்பாக்கி சூட்டில் குடும்்ஸ்தர் ்லி

200 லீறறைர் டீசல், 40 லீறறைர் ப்ற்றைபால்; அதிக வி்ையில் 
விற்்ை பசய்த வியபா்பாரி ஒருவர் ்கது

(கல்முரன விபசட நிருபர்)

சமூகம சார்ந்்த பகாரிக்ரககளுக் -
கான உத்்தைவா்தங்கரை பபற்றுக் -
பகாணடு,  சர்வகட்சி அைசாங்கத்தில் 
முஸலிம கட்சிகள் இரைந்து 
பகாள்ை பவணடும. சமூகப் பிைச்சி-
ரனகளுக்கு தீர்வு பப்றக்கூடிய நல் -
லப்தாரு வாய்ப்ரப முஸலிம ்தரல-
ரமகை ்தவ்றவிடக் கூடாப்தனவும  
கிழக்கிலங்ரக முஸலிம முன்னணி 
பவணடுபகாள் விடுத்துள்ைது.

இவவிடயத்ர்த வலியுறுத்தி ஸ்ரீ-
லங்கா முஸலிம காங்கிைஸ, அகில 
இலங்ரக மக்கள் காங்கிைஸ மற்றும 
ப்தசிய காங்கிைஸ ்தரலரமகளுக்கு 
அவசை கடி்தங்கள் அனுப்பி ரவக்கப்-
பட்டிருப்ப்தாகவும முன்னணியின் 
பசயலாைர் பசயிட் ஆஷிப் ப்தரிவித்-
்தார்.

இது ப்தாடர்பாக அவர் பமலும 
ப்தரிவிக்ரகயில்;

நாடு எதிர்பநாக்கியுள்ை பாரிய 
பபாருைா்தாை பநருக்கடிரயத் தீர்ப் -
பர்த இலக்காகக் பகாணடு, சர்வ-

கட்சி அைசாங்கத்ர்த அரமக்கும 
முயற்சியில் ஜனாதிபதி ைணில் விக்-
கிைமசிங்க இ்றங்கியுள்ைார்.இச்சந்-
்தர்ப்பத்ர்த முஸலிம ்தரலரமகள் 
சரியாக பயன்படுத்்த பவணடும.

்தமிழ் மக்கரை பிைதிநிதித்துவப்-
படுத்துகின்்ற ்தமிழ் ப்தசியக் கூட்ட-
ரமப்பு, ்தமிழ் முற்பபாக்கு கூட்டணி, 
விக்பனஸவைன் அணி பபான்்றரவ  
்தமது சமூகம சார்ந்்த பல்பவறு பகாரிக்-
ரககரை முன்ரவத்து, அவற்றுக்-
கான உத்்தைவா்தங்கரைப் பபற்றுக்-
பகாணடு, சர்வகட்சி அைசாங்கத்தில் 
இரைந்து பசயற்படுவ்தற்கு ்தமிழ் 
்தரலரமகள் ்தயாைாகி வருகின்்றன.
இத் ்தரலரமகளின் முன்னு்தாை-
ைத்ர்த முஸலிம ்தரலரமகளும 
பின்பற்றுவது அவசியம.

ப்தசிய காங்கிைஸ ்தரலவர் ஏ.எல்.
எம.அ்தாஉல்லா, ஜனாதிபதியுடன் 
பபச்சுநடாத்தியர்தப் பபான்று,ஸ்ரீ-
லங்கா முஸலிம காங்கிைஸ, அகில 
இலங்ரக மக்கள் காங்கிைஸ என்பன 
ஜனாதிபதியுடன் பபச்சுநடாத்திய்தாக 
ப்தரியவில்ரல.

இவவிரு கட்சிகளும ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியில் அங்கம வகிப்ப்தால், 
எதிர்க்கட்சித் ்தரலவர் சஜித் பிபைம-
்தாஸவின் தீர்மானத்துடன் இைங்-
கிப்பபாகும நிரலப்பாட்டுடபனபய 
ப்தாடர்ந்தும இருப்ப்தாக அறிய முடி-
கி்றது.

எவவா்றாயினும  சமூகம சார்ந்்த 
விடயங்கள் குறித்து ஜனாதிபதி-
யுடன் பிைத்திபயகமாகப் பபசுவ-
்தற்கு இவவிரு முஸலிம கட்சி-
களும ஆர்வம காட்டவில்ரல.
இது, முஸலிம சமூகத்தினரிரடபய 
பபரும கவரலரயயும சந்ப்தகத்ர்த-
யும ஏற்படுத்தியுள்ைது.

இது விடயத்தில் முஸலிம கட்சி-
கள் சமூக மட்டத்தில் உள்ை சவால் -
கள் மற்றுமபிைச்சிரனகரை ஜனாதி -
பதிக்கு ப்தரியப்படுத்தி உடன்பாடு 
கணட பின்னபை சர்வகட்சி அை -
சாங்கத்தில் இரைந்து பணியாற்்ற 
சமம்தம ப்தரிவிக்க பவணடும 
என்றும கிழக்கிலங்ரக முஸலிம 
முன்னணி பகாரிக்கரக விடுத் -
துள்ைது.

சமூக பிரச்சி்ைகளுக்கு தீர்வு ப்றைக்கூடிய வபாயப்் 
முஸலிம் ்த்ை்ைகள் ்தட்டிக்கழிக்க கூடபாது

( புதிய காத்்தான்குடி விபசட நிருபர்)

கட்டாரில் பணிபுரியும காத்-
்தான்குடி சமூகத்தின் ( பக,சி,கிவ) 
ஏற்பாட்டில் காத்்தான்குடி மத்திய 
மகா வித்தியாலயத்திற்கு (ப்தசிய 
பாடசாரல) கதிரைகள் அன் -
பளிப்புச்பசய்யப்பட்டது.
இந்நிகழ்வு அணரமயில்  
(31) பாடசாரல பரீட் மண-
டபத்தில் இடமபபற்்றது.

காத்்தான்குடி மத்திய 
மகா வித்தியாலய அதிபர் 
எம. சி. எம. ஏ. சத்்தார் 
்தரலரமயில் இடமபபற்்ற 
இந்நிகழ்வில், கட்டாரில் 
பணிபுரியும சபகா்தைர்-
கள், பரழய மாைவர் 
சங்கத்தின் உப ்தரலவர் 
பபாறியியலாைர் எம. எம.
பழுலுல் ஹக், பசயலாைர் 
ரிபாய் கலீல், உப அதிபர் 
நிஹால், பாடசாரல அபி-

விருத்தி நிர்றபவற்றுக்குழுவின் 
பசயலாைர் கலந்்தர் பலவரவ, 
பரழய மாைவர் சங்க உறுப்பி -
னர் எம.எம.எம. சுபியான் மற்றும 
பரழய மாைவர் சங்க பிைதிநிதிகள் 
ஆகிபயார் கலந்துபகாணடனர். 

காத்்தான்குடி மத்திய மகா வித் -
தியாலய ப்தசிய பாடசாரல பரீட் 
மணடபத்தின் முக்கிய ப்தரவயாகக் 
காைப்பட்ட  கதிரைகபை இ்தன்-
பபாது வழங்கிரவக்கப்பட்டரம 
குறிப்பிடத்்தக்கது.

கபாத்்தபான்குடி ைத்திய கல்லூரி ்்தசிய  
்பாடசபா்ைக்கு கதி்ரகள் அன்்ளிபபு

(பபரியபபாைதீவு தினகைன் நிருபர்)  

பாைமபரிய விர்த பநல் உற்பத்தி 
அறுவரட விழா,கடந்்த 
வியாழக்கிழரம (04) மாரல 
இடமபபற்்றது. மட்டக்கைப்பு 
மாவட்ட பிைதி விவசாயப் 
பணிப்பாைர் வி.பபரின்பைாசா-
வின் ்தரலரமயில் இவவறு -
வரட விழா நரடபபற்்றது.

இதில் மதிப்பீட்டு நிகழ்வும 
இடமபபற்்றது. பாைமபரிய 
பநல் உற்பத்திரய ஊக்குவிக் -
கும பநாக்கி்ல், இவவா்றான 
அறுவரட விழாக்கள் இடம -
பபறுகின்்றன.

பாைமபரிய விர்த பநல் 
உற்பத்திக் கிைாமங்கரை உரு -
வாக்கும முகமாக கிழக்கு மாகாை 
ஆளுநரின் நிதி உ்தவியில், திைசாை 
குருஷி சங்ஸகுருத்திய திட்டத்தின் 
கீழ் மட்டக்கைப்பு மாவட்டத்தில் 

187.5 ஏக்கரில் பசய்ரகபணைப் -
பட் வயலிபல இவவிழா நரட -
பபற்்றது.

இதில், மட்டக்கைப்பு மத்தி வல -
யத்தின் கைவட்டி விவசாய பபா்த -
னாசிரியர் பிரிவிற்கு 10 ஏக்கருக் -
பகன, பச்ரசப்பபருமாள் எனும 

பாைமபரிய இனமும, பமலும 20 
ஏக்கருக்கு மடத்்தவாலு என்னும 
பநல்லினமும, விவசாயிகளுக்கு 

வழங்கப்பட்டிருந்்தன. 
இந்்த வயல்களின் 

அறுவரட விழாக்கபை 
அணரமயில் நரட-
பபற்்றன.

இ்தன்பபாது மட்டக் -
கைப்பு மத்தி பிைதி விவ -
சாயப் பணிப்பாைர் 
என் . க ப ை ச மூ ர் த் தி , 
பாடவி்தான உத்திபயா -
கஸத்்தர்கைான சி.எல்.
பசந்தீபன், என்.பலட் -
சுமைன், மற்றும 
விவசாயப் பபா்தனா -
சிரியர்கைான ரி.பகாச -

லரூபன், என்.விபவகானந்்தைாசா, 
எம.சிபான்,  மற்றும விவசாயிகள் 
உள்ளிட்ட பலரும கலந்து பகாண -
டிருந்்தனர்.

ைட்டக்களபபில் ்பாரம்்ரிய பெல் அறுவ்ட விழபா

அம்்பா்றை ைத்திய முகபாமில் நூறுெபாள் 
உரி்ை ்்பாரபாட்டம்



இலங்ைக�ல் ேமலும் 5 
ேகா�ட் ெதாடர்பான மர-
ணங்கள் ப�வா�யுள்ளன.

இந்த மரணங்கள் 
சுகாதார ேசைவகள் ப�ப்-
பாளர் நாயகத்�னால் உறு-
�ப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக 
அரசாங்க தகவல் �ைணக்-
களம் ெவ��ட்டுள்ள 
அ�க்ைக�ல் ெத��க்கப்-
பட்டுள்ளது.

உ��ழந்த ஐந்து ேப�ல் 
3 ஆண்களும் 2 ெபண்-
களும் அடங்குவர். உ�-
�ழந்த ஐந்து ேபரும் 60 
வயது மற்றும் அதற்கு ேமற்-
பட்டவர்கள் என ெத��க்-
கப்பட்டுள்ளது. இதன்-
ப�, நாட்�ல் ப�வான 
ெமாத்த ெகா�ட் இறப்புக-
�ன் எண்�க்ைக 16,583 
ஆகும்.

இேதேவைள, இலங்-
ைக�ல் ெமாத்தமாக 
அைடயாளம் காணப்-
பட்ட ெகா�ட் ெதாற்றா-
ளர்க�ன் எண்�க்ைக 
666,580 ஆகும். 

�னகரன் �ளம்பரம்
0112429367

�ற்பைன ��வு 
0112429444, 
0112429378

ஆ��ய�டம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

 2022   ஓகஸ்ட்   8   �ங்கட்�ழைம 

��: --ஏகாத�

ராகுகாலம் :  பகல் :  1.30  -  3.00வைர
சுபேநரம் : காைல : 7.30  -  9.00வைர

சுப�ருது வருடம் - ஆ�  23

இன்ைறய சுப�னம்ெதாழுைக 
ேநரம்

ேயாகம்: �த்த-அ�ர்த ேயாகம்

3
05 முதல் 09 வைர

சுபஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 12.18
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.29
இஷா  - 07.43

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்

�ன்சார கட்டணத்�ல் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டுள்ள �ருத்தங்கள் 
ெதாடர்பான அ��ப்பு நாைள  
ெசவ்வாய்க்�ழைம ெவ��டப்ப-
டும் என �ன்சார சைப வட்டாரங்-
கள் ெத��த்தன.

அேத ேவைள, �ன்கட்டணத்�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டுள்ள �ருத்தங்-

கள் மற்றும் குைறந்த வருமானம் 
ெபறும் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்-
படும் சலுைககள் ெதாடர்�ல் ஆராய்-

வதற்கான கலந்துைரயாடெலான்று 
இன்று நைடெபற உள்ளதாகவும் 
அந்த வட்டாரங்கள் ெத��த்தன.

இந்த முக்�ய கலந்துைரயாட�ல் 
�ன் சக்� அைமச்சு, �ன்சார சைப, 
ெபாது பயன்பாடுகள் ஆைணக்குழு, 
�ைறேச� ஆ�யவற்�ன் �ர���-
கள் கலந்து ெகாள்ளவுள்ளதாகவும் 
அந்த வட்டாரங்கள் ெத�-
�த்தன.

மின்சார கட்டணத்தில் திருத்தம்:
நாைள அறிவிக்கப்படவுள்ளது

சர்ச்ைசக்கு�ய 'யுவான் வாங் 5' என்ற 
�ன ஆராய்ச்�க் கப்ப�ன் வருைகைய 
ஒத்�ைவக்குமாறு �னா�டம் இலங்ைக 
அரசாங்கம் ேகா�க்ைக �டுத்துள்ளது.  

இரு நாடுகளுக்கு�ைட�ல் இது 
ெதாடர்�ல் ெதாடர்ந்து கலந்துைரயாடல்-
கைள ேமற்ெகாள்ளும் ேநாக்�ல் ெவ�-
�வகார அைமச்சு இந்த ேகா�க்ைகைய 
முன்ைவத்துள்ளதாக ெத��க்கப்படு-
�ன்றது.  

கு�த்த கப்பல் எ�ர்வரும் 11 ஆம் 
�க� ஹம்பாந்ேதாட்ைட துைறமுகத்ைத 
வந்தைடய �ட்ட�ட்டுள்ளது. 17 ஆம் 

�க� வைர அங்கு நங்கூர�ட இருந்தது. 
கப்ப�ன் இலங்ைக �ஜயம் ெதாடர்�ல் 
கவைல ெவ��ட்டுள்ள இந்�யா, உயர் 
ெதா�ல்நுட்ப �னக் கப்ப�ன் வருைக-
யானது �ராந்�யத்�ன் பாதுகாப்�ற்கு 
அச்சுறுத்தலாக உள்ளதாக ெத��த்துள்-
ளது.  

கு�த்த கப்பல் எ�ெபாருள் மற்றும் 
உணவு உள்�ட்ட ேதைவகளுக்காகேவ 
ஹம்பாந்ேதாட்ைடக்கு வர�ருந்தது. 
இந்தக் கப்பல் ஒரு உளவுக் கப்பலாகக் 
கருதப்படு�றது, ேமலும் அது 
ஹம்பாந்ேதாட்ைடக்கு வருவது 

சர்ச்ைசக்கு�ய �னக் கப்பல்;
இலங்ைகயில் 
ேமலும் ஐவர் 
ெகாவிட்டுக்கு
மரணம்

ெகாழும்பு-13, மசங்கஸ்�� �ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த மக்களுக்கு கடந்த ச�யன்று 
3500 ரூபா ெபறும�யான �வராணப் ெபாருட்கைளப் ெபறுவதற்கான பண வவுச்-
சர்கள்  ெகாழும்பு �ர� ேமயர் எம்.ஐ.எம் இக்பால் அவர்களால் வழங்� ைவக்கப்பட்-
டேபாது.

இலங்ைக�லும் இந்�யா�லும் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வரும் ஆயுத 
மற்றும் ேபாைதப்ெபாருள் வர்த்தகம் 
ெதாடர்�ல் ேநற்று இந்�ய ேத�ய புல-
னாய்வுத்துைற�னர் ேதடுதல் நடவ-
�க்ைக ஒன்ைற ேமற்ெகாண்டுள்ளனர்.

த�ழகத்�ன் ெசங்கல்பட்டு மாவட்-
டத்�ல் இந்த ேதடுதல் நடாத்தப்பட்-
டுள்ளது.

இலங்ைக�ல் த��ழ �டுதைலப்-
பு�க�ன் ெசயற்பாட்ைட �ண்டும் 
புது�க்கும் ேநாக்�ல் ஆயுதம் மற்றும் 
ேபாைதப்ெபாருள் வர்த்தகம் ேமற்-
ெகாள்ளப்படுவதாக இந்�ய ேத�ய புல-
னாய்வுத்துைற சந்ேத�க்�றது.

இதன் அ�ப்பைட�ல் இலங்ைக-
�ன் ேபாைதப்ெபாருள் கடத்தல்காரர் 
குணா என்ற குணேசகரன், புஸ்பராஜ், 
பூக்கு� கண்ணா மற்றும் பா�ஸ்தாைன 

ேசர்ந்த ஆயுதக் கடத்தல்காரரான ஹா� 
ச�ம் ஆ�ேயாருடன் ெதாடர்புைடய-
வர் என்று சந்ேத�க்கப்படும் ஒருவ�ன் 
�ட்�ேலேய இந்த ேதடுதல் ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்த ேதடுத�ன்ேபாது ஆவணங்கள் 
மற்றும் �ன்னணு சாதனங்கள் என்ப-
வற்ைற ைகப்பற்�யுள்ளனர்.ெதாடர்ந்-
தும் �சாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப-
டுவதாக என்ஐஏ என்ற இந்�ய ேத�ய 
புலனாய்வு ��வு அ��த்துள்ளது.

புலிகள் மீள் உருவாகுவதாக
தமிழகத்தில் சந்ேதகம்

நாட்�ல் பல்ேவறு பகு�க�ல் 
கடந்த இரண்டு மாதங்க�ல்  இடம்-
ெபற்ற 21 துப்பாக்�ச்சூட்டுச் சம்-
பவங்க�ல் 23 ேபர் உ��ழந்துள்-
ளதாக ெபா�ஸ் ஊடகப்��வு 
ெத��த்துள்ளது.

ெபா�ஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் 
�ேரஷ்ட ெபா�ஸ் அத்�யட்சகர்  
�ஹால் தல்துவ இது கு�த்து கருத்து 
ெத��க்ைக�ல்,

கடந்த இரண்டு மாதங்க�ல் இதுவைர 
நாட்�ன் பல்ேவறு பகு�க�ல் 21 துப்பாக்-
�ச்  சூட்டுச் சம்பவங்கள் ப�வா�யுள்ளன . 
இதன்ேபாது துப்பாக்� சூட்டுக்கு இழக்கா� 
இதுவைர�ல் 23 ேபர் உ��ழந்துள்ளனர்.

ேபாைதப்ெபாருள் �யாபாரம் 
மற்றும் �ட்ட�ட்ட குற்றச் ெசயல்-
க�ல் ஈடுபடுபவர்களால் இந்த 
துப்பாக்�ப்  �ரேயாகம்  ேமற்-
ெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. துப்பாக்�சூட்-
டுக்கு  இழக்கா� உ��ழந்தவர்கள் 
அதனுடன் ெதாடர்புைடயவர்களா-
வர்.

ேமலும், ெவ�நாடுக�ல் தங்-
��ருக்கும் ேபாைதப்ெபாருள் �யாபாரத்-
�ல் ஈடுபடுபவர்க�ன் �ன்ன��ல்  இந்த 
துப்பாக்� �ரேயாகம்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்-
டுள்ளதாக இதுவைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
�சாரைணக�ன் ேபாது ெத�யவந்-
துள்ளது.

2 மாதங்களில் 21 சூட்டு சம்பவங்கள்

 க.�ஷாந்தன்

ஹட்டன், �க்ேகாயா – வனராஜா சமர்-
�ல் ேதாட்டப் பகு��ல் உள்ள மரெமான்-
�ல் ஏ�ய �றுத்ைத பு�ைய உ�ருடன் 
��க்க எடுத்த நடவ�க்ைக ேதால்�ய-
ைடந்ததாக  நல்லதண்� வன�லங்குகள் 
அலுவலக அ�கா�கள் ெத��த்தனர்.

ேநற்று (07) காைல�ல் சமர்�ல் 
ேதாட்டப்  பகு��ல் உள்ள மரக்க� ேதாட்-
டத்�ல் அைமக்கப்பட்�ருந்த வைல�ல் 
�க்� காயமைடந்த கு�த்த �றுத்ைத காயத்-
துடன் கம்��ல் அகப்பட்டவாேற மரத்�ல் 
ஏ�யுள்ளது.

நான்கு அ� �ளம் ெகாண்ட ஆண் 

�றுத்ைத, மரத்�ல் இருப்பைத அவதா�த்த  
�ரேதசவா�கள், ஹட்டன் ெபா�ஸாருக்கு 
தகவல் வழங்�யதைனயடுத்து சம்பவ இடத்-
துக்கு ெபா�ஸார் வருைகத் தந்தது-
டன் �றுத்ைதைய ��ப்பதற்காக

மரத்�ல் ஏ�ய �றுத்ைத: 

அரச வங்�ெயான்�ல் 
இருந்து 68.3 �ல்�யனுக்-
கும் அ�கமான பணத்ைத 
ேமாச� ெசய்த ஓய்வு-
ெபற்ற ெபண் வங்� அ�-
கா�ெயாருவர் குற்றப் புலனாய்வுப் 
���னரால் ைகது ெசய்யப்பட்டுள்-
ளார்.

சந்ேதகநபர் கடவத்ைத 
அரச வங்��ல் 48 ேபா� 
கடன் ஆவணங்கைள 
சமர்ப்�த்து 68,340,000 
ரூபா ��ைய இவ்வாறு 

ேமாச� ெசய்துெகாண்டுள்ளார்.
சம்பவத்துடன் ெதாடர்புைடய 

�ரதான சந்ேதக நபர் உ��ழந்துள்ள 

�ைல�ல், கு�த்த ேமாச�க்கு உத�-
யதற்காக தற்ேபாது ைகதான ெபண், 
சம்பந்தப்பட்ட வங்��ன் கடன் 
���ல் ப�யாற்� ஓய்வு ெபற்ற 
உத�ப் ெபாது முகாைமயாளர் என 
அைடயாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

ைகது ெசய்யப்பட்டவர் 
கடவத்ைத �ரேதசத்ைதச் 

அரச வங்கியில் 68.3 மில்லியன் ரூபா 
ேமாசடி ெசய்த ெபண் அதிரடி ைகது

ெகாழும்பு மாநகர சைப�ன் 
உறுப்�னர் எ�க் சந்�ரேசன 
ேநற்று முன்�னம்  (06) கால-
மானார். இவர் இரண்டு தசாப்த 
காலமாக ெகாழும்பு �ழக்கு 
ேதர்தல் ��வுக்குட்பட்ட 
ெகாள்ளுப்�ட்� பகு��ல் �-
லங்கா சுதந்�ர கட்� நகர சைப 
உறுப்�னராக இருந்து ப�-
யாற்�னார்.  

இறக்கும்ேபாது அவருக்கு வயது 75 
ஆகும். அவர் ஒரு புதல்��ன் தந்ைத-
யாவார். 

ெகாழும்பு நகர சைப�ன் அ�கா-
ரத்துக்குட்பட்ட �ரேதசத்�ல் வ�க்-
கும் வ�யவர்களுக்கு தர்மப்பணம் 
ெபற்றுக் ெகாடுக்க அப்�ரச்�ைனைய 
அதற்கு�ய குழு�ன�டம் எடுத்துச் 

ெசன்று �ர்�ைனயும் ெபற்றுக் 
ெகாடுத்தார். அத்துடன் அப்�ர-
ேதசத்�ல் வ�க்கும் இைளஞர் 
யுவ�களுக்கு ேவைல வாய்ப்-
�ைனயும் ெபற்றுக் ெகாடுத்த-
வராவார்.

எ�க் சந்�ரேசன�ன் உடல் 
ெகாழுப்�ட்� ெநல்சன் ஒழுங்-
ைக�ல் இலக்கம் 30 என்னும் 

முகவ��ல் அஞ்ச�க்காக ைவக்கப்-
பட்டுள்ளது. இன்று (8) �ற்பகல் 1.00 
ம�க்கு ெகாழும்பு நகர சைப மண்ட-
பத்�ல் ெபாதுமக்க�ன் அஞ்ச�க்காக 
ைவக்கப்பட்டு மாைல 4:30 ம�யள-
�ல் ெபாரைள கனத்ைத�ல் தகனம் 
ெசய்யப்படும்.

மத்�ய ெகாழும்பு குறூப் �ருபர் ஆ�ய-
ரத்ன கேணெகாட

ெகாழும்பு மாநகர சைப 
உறுப்பினர் எரிக் காலமானார்

வருைகைய ஒத்திைவக்க 
சீனாவிடம் இலங்ைக ேகாரல்
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ெசங்கல்பட்டு பகு��ல் ேதடுதல் ப�

ெவட்டப்பட்ட அேத மரம் 
வீழ்ந்ததில் உயிரிழந்தது! 
ஹட்டன் �க்ேகாயா பகு��ல் சம்பவம்!
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04

குைறந்த வருமானம் ெபறும் குடும்பங்களுக்கு சலுைக

ஓய்வுெபற்ற �ன்னர் CID �சாரைண�ல் �க்�னார்

உ��ழப்பு 23 ஆக ப�வானது

Dell Partner Business Conference ,y;
Mrpahtpd; tsu;e;J tUk;

epWtdq;fspy; kfj;jhd

ntw;wpiag; gjpT nra;Js;s

Softlogic Information Technologies
epWtdq;fSf;fhd ,yq;ifapd; Kd;dzp jPu;T toq;Feuhd Softlogic Information
Technologies (Pvt) Ltd (Softlogic IT)> rkPgj;jpy; Dell Technologies FY23 Partner Business
Conference Asia Emerging Markets tpUJ toq;Fk; tpohtpy; ,uz;L ngWkjpahd
tpUJfis ntd;Ws;sJ. 2022Mk; Mz;Lf;fhd ‘Tier 1 Partner of the Year – Sri Lanka and
Maldives’ kw;Wk; ‘Asia Emerging Markets Solution Provider of the Year Client Solutions Group’
Mfpa tpUJfisNa mJ ntd;Ws;sJ. ,t;tpUJfs; ahTk; xU KOikahd Ma;Tr;
nrad;Kiwfspd; gpd;dNu Softlogic IT ,w;F toq;fg;gl;Ls;sd.
cs;ehl;L kw;Wk; gpuhe;jpa uPjpapy; DELL cldhd rpwe;j gq;Fjhuu;fis njupT
nra;tjw;fhd fhuzpfshd rpwe;j thbf;ifahsu; Nrit> Gj;jhf;fkhd re;ij cj;jpfs;>
tUlhe;j uPjpapyhd tzpf tsu;r;rp kw;Wk; ,yf;Ffisf; nfhz;l re;ijfspy; Mjpf;fk;
nrYj;Jk; Kd;dzp epiy Mfpatw;wpd; mbg;gilapy;> ,t;tpUJfs; toq;fg;gl;Ls;sd.
,jpy; 14 ehLfisr; Nru;e;j 100,w;Fk; Nkw;gl;l epWtdq;fs;> ‘Asia Emerging Markets
Solution Provider of the Year Client Solutions Group’ vDk; gpuptpy; Nghl;bapl;bUe;jd. ,jpy;
,yq;if> ghfp];jhd;> gq;fshNj\;> kq;Nfhypah> khiyjPT> Neghsk;> G+l;lhd;> GUiz>
jpNkhu;-ny];Nl> gp[p> fk;Nghbah> kpad;khu;> yhNth];> gg;Gth epA+ fpdpah Mfpa
ehLfs; cs;slq;Ffpd;wd

,e;j rhjidfs; Fwpj;J Softlogic Information Technologies epWtdj;jpd; gzpg;ghsUk;
mjd; gpujhd epiwNtw;W mjpfhupAkhd nuh\hd; uR+y; fUj;Jj; njuptpf;ifapy;> ",e;j
epjpahz;by; ,uz;L tpUJfis ehk; ntd;wjpy; kpfTk; kfpo;r;rpailfpNwhk;. ,e;j ,uz;L
tpUJfSk; vkf;F ngUk; kjpg;ig toq;fpAs;sd. ehl;by; cs;s tu;j;jfj;jpypUe;J
tu;j;jfj;jpw;fhd (B2B) njhlu;gpy;  DELL ,w;F ehk; rpwe;j gq;Fjhuuhf cs;Nshk;.
mj;Jld;> Mrpahtpd; tsu;e;J tUk; gq;Fr;re;ijfspy; rpwe;j gq;FjhuuhfTk; cs;Nshk;.
nfhtpl;-19 ghjpg;Gfs; kw;Wk; njhlu;e;Jk; epytp tUk; nghUshjhu neUf;fbfs;> vkf;F

kpfg;ngUk; rthy;fshf ,Ue;jd. MapDk;
fle;j Mz;Lld; xg;gpLifapy;> DELL ,d;
tzpf tUkhdj;ij 80% ,Yk; mjpfkhf
mjpfupf;f Kbe;Js;sJ. ,J jdpj;Jkhd
milT vd;gJld; ,Wjpg; fzdp gadu; jPu;T>
epWtd tzpf jPu;Tfs;> ,izag; ghJfhg;G>
Nkk;gl;l cl;fl;likg;G jPu;Tfs; Mfpatw;wpy;
ICT Jiwapy; tsu;e;J tUk; khw;wq;fSf;F
Vw;w tpjj;jpy; vkJ FOtpdu; cupa jPu;Tfis
toq;fpjd; %yNk ,e;epiyia mile;Js;sjhy;>
,t;ntw;wp mtu;fisNa nrd;wila Ntz;Lk;.
cl;fl;likg;G etPdkakhf;fypy; Kd;dzpapy;
,Ug;gNj 2 tUlq;fSf;F Kd;du; vkJ ,yf;fhf
,Ue;jJ. ehk; vjpu;ghu;j;j fhyj;ij tpl Fiwthd
fhyfl;lj;jpy; ,e;epiyia mile;Jtpl;Nlhk;
vd;gjpy; ehk; ngUkpjk; nfhs;fpNwhk;." vd;whu;.
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ப�ொதுவொன வவமைத்திட்்டம் ...
அகில இலங்கை மககைள் கைாஙகி -

ரஸ் த்லவரும் பாராளுமன்ற  உறுப்-
பினருமான ரிஷாட் பதியுதீன குறிப் -
பிட்்ார்.

சர்வகைட்சி ததசிய  தவ்லத்திட் -
்ம் ததா்ர்பில் ஜனாதிபதியு்ன 
இ்ம்தபற்ற கைலந்து்ரயா்லின 
பினனர்,  ஊ்கைஙகைளுககு கைருத்து 
ததரிவித்த தபாதத அவர் தமறகைண்-
்வாறு கூறினார்.

ததா்ர்ந்து  அவர்,
"நாடு  எதிர்தகைாண்டுள்்ள 

தமாசமான நி்ல்ய மாறறி 
அ்மப்பதறகைாகைவும், மககைளுக -
குத்  தத்வயான அத்தியாவசிய 
தபாருட்கைள் மறறும் இனதனாரனன 
தத்வகை்்ள எளிதில்  நி்்றதவற-

றும் வ்கையிலும், கியூவில் நினறு 
தபாருட்கை்்ள தபரும் கைலாசாரத்்த  
முற்றாகை ஒழிககும் வ்கையிலும் 
ஜனாதிபதி எடுககும் நல்ல ந்வடிக-
்கைகைளுககு  நாம் பூரண ஒத்து்ைப்பு 
நல்குதவாம் எனவும் இசசந்திப்பில் 
உறுதியளித்ததாம்.

தமலும்,  கைாலி முகைத்தி்லில் 
தபாராட்்த்தில் ஈடுபட்்வர்கைள் 
குறி்வத்து ்கைது  தசயயப்பட்-
்்ம மறறும் ஆசிரியர் சஙகைத்தின 
தபாதுச தசயலா்ளர் ஸ்்ாலினின  
்கைது ததா்ர்பிலும் எமது ஆட் -
தசப்ன்யயும் கைவ்ல்யயும் 
ததரிவித்தததாடு, இவவா்றான  பய-
முறுத்தல் ந்வடிக்கைகைள் நாட்டின 
தபாரு்ளாதாரத்்த இனனும் அதல-

பாதா்ளத்திறகு  தகைாண்டு தசல்லும் 
எனப்தயும் சுட்டிககைாட்டிதனாம்.

19 ஆவது  திருத்தத்்த உ்ன-
டியாகைக தகைாண்டு வந்து, அத்ன 
வி்ரவாகை  ந்்மு்்றப்படுத்துமா-
றும், பாராளுமன்றத்தில் அ்மசசுக-
கை்்ள கைண்கைாணிககும்  குழுககை்்ள 
அ்மககுமாறும் தவண்டுதகைாள் 
விடுத்ததாம். அத்து்ன, அவசரகைா-
லச  சட்்த்்த பயனபடுத்தி, வ்கை-
ததா்கையினறி ஆட்கை்்ள ்கைது 
தசயயும் ந்வடிக்கை்ய  உ்ன 
நிறுத்துவது்ன, அவசரகைாலச சட்-
்த்தில் ததா்ர்ந்து நீடிககைக கூ்ாது  
எனவும் வலியுறுத்திதனாம்.

இனவாதத்்தயும் மதவாதத்்த-
யும் கைககி  ஆட்சிககு வந்தவர்கைள், 

கை்ந்த கைாலஙகைளில் நாட்டினதும், 
மககைளினதும் நல்னக  கைருத்திற-
தகைாள்்ளாது தசயறபட்்்ம்ய 
உணர்த்தியது்ன, இனவாதத்்த 
வி்தப்பதன  ஊ்ாகை தஙகை்ளது அர-
சியல் இருப்பு நீடிககும் என்ற தப் -
தபண்ணம் தகைாண்டு  தசயறபட்்த-
னால்தான, இந்த நாடு இவவா்றான 
கீழ்நி்லககு தள்்ளப்பட்்து  எனப -
்தயும் சுட்டிககைாட்டிதனாம்.

ஆ்கையால், எதிர்கைாலத்தில் 
இனவாத  சகதிகைளின கைரஙகை்்ள ஓங -
கைவி்ாமல் பாதுகைாககை தவண்டும் 
எனவும், அந்த  வி்யத்தில் கூடிய 
கைவனஞதசலுத்துமாறும் ஜனாதிப-
தியி்ம் வலியுறுத்திதனாம்"  எனறு 
அவர் ததரிவித்தார்.

சவொலகமை பவற்றி ...
நாடு எதிர்தநாககும் தறதபா்தய 

சவால்கை்்ள தவறறிதகைாள்வதறகு 
சாதகைமான சூை்லயும் ஸ்திரத்தன -
்ம்யயும் கைட்டிதயழுப்புவதறகு 
ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிங-
கைவின த்ல்மத்துவம் மிகைவும் 
முககியமானதாகை அ்மயும் என 
தசயலா்ளர் நாயகைம் அனுப்பியுள்்ள 
வாழ்த்துச தசயதியில் ததரிவித்துள் -
்ளார். 

இந்த சவால்கை்்ள எதிர்தகைாள்வ -

தறகைான ததசிய மூதலாபாயத்்த 
வகுப்பதில் அ்னத்து அரசியல் 
கைட்சிகைளுககும் இ்்யில் ஒருமித்த 
கைருத்்த உருவாககுவதறகைான ஜனா -
திபதியின உறுதிப்பாட்்் ஐ.நா 
தபாதுசதசயலா்ளர் ஒப்புகதகைாண்-
டுள்்ளார். சட்்த்தின ஆட்சி மறறும் 
அடிப்ப்் மனித உரி்மக தகைாட்-
பாடுகைளுககு மதிப்பளிப்ப்த உறுதி 
தசயயும் அதத தவ்்ளயில், தபாது-
மககைளு்ன கைலந்தாதலாசிப்பது 

உட்ப் அ்னவரு்னான ஒருமித்த 
கைலந்து்ரயா்ல்கை்்ள அவர் வர -
தவறறுள்்ளார்.

தமலும், தபண்கைளின அரசியல் 
பஙதகைறபுககைான இலங்கையின 
முயறசிகை்்ள அஙகீகைரிப்பதிலும், 
முனதனற்றத்்த வி்ரவுபடுத்துவ-
தறகு ஜனாதிபதி வைஙகும் த்ல-
்மத்துவத்்த அவர் பாராட்டியுள் -
்ளார்.

இலங்கை அரசாஙகைம் மறறும் மக-

கைளின உ்னடி மறறும் நீண்்கைாலத் 
தத்வகை்்ளப் பூர்த்தி தசயவதில் 
அவர்கைளுககு ஆதரவளிககை ஐககிய 
நாடுகைள் ச்ப தயாராகை உள்்ளது்ன, 
அ்னத்து இலங்கையர்கைளுககும் 
சமாதானம், நி்லயான அபிவி-
ருத்தி மறறும் மனித உரி்மகை்்ள 
ஊககுவித்தல் ஆகியவறறில் ஐககிய 
நாடுகைள் ச்ப ஒத்து்ைப்்பத் 
ததா்ர்ந்து எதிர்பார்ககி்றது எனவும் 
அதில் குறிப்பிட்டுள்்ளார்.

சரவ கட்சி அரசுக்கு...
ஒனறி்ணந்து தசயறபடுமாறு 

ஐககிய மககைள் சகதி கூட்்ணிககு 
அவர் அ்ைப்பு விடுத்துள்்ளார்.

எதிர்ககைட்சித்  த்லவர் சஜித் பிதர -
மதாச த்ல்மயிலான ஐககிய 
மககைள் சகதி கூட்்ணி கைட்சி  பிரதி -
நிதிகைளு்னான தநறறு முனதினம் 
ஜனாதிபதி தசயலகைத்தில் ந்் -
தபற்ற  சந்திப்பிதலதய ரணில் விக -
கிரமசிஙகை இந்த முனதமாழி்வ 

முன்வத்தார்.
1941  ஆம் ஆண்டு, பிரித்தானிய 

பாராளுமன்றத்தில் பிரதான எதிர்க -
கைட்சி,  எதிர்ககைட்சி நி்ல்யயும் 
வகித்துகதகைாண்டு அ்மசசு பதவி -
்யயும்  ஏறறுகதகைாண்்து.

இதனபடி முழு நா்ாளுமன்றமும் 
அரசாஙகைமாகை மாற்றப்பட்்து.அதத 
மு்்ற்ய இலங்கையிலும் தசயல்-
படுத்தலாம் என ஜனாதிபதி குறிப்-

பிட்்ார்.
அவசரகைாலச  சட்்த்்த ததா்ரும் 

எண்ணம் தமககு இல்்லதயன்றா-
லும் எதிர்கைால தபாரு்ளாதார  திட் -
்ஙகைளினதபாது அவசரகைால சட்்ம் 
ந்்மு்்றப்படுத்தப்ப்தவண்டி -
யது அவசியம்  எனவும் ஜனாதிபதி 
விககிரமசிஙகை குறிப்பிட்்ார்.

இந்தநி்லயில்  அரசியல்மப்-
பின 19 ஆவது திருத்தத்தின ஏறபா-

டுகைள் முனதனடுககைப்ப் தவண்டும்  
என ஐககிய மககைள் சகதியின 
த்லவர் சஜித் பிதரமதாச வலியு -
றுத்தினார். அத்து்ன  அ்மசசு 
பதவிகைளுககு முனனுரி்ம வைஙகைா -
மல் மககைள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்்ள  
தபாரு்ளாதாரச சு்மககு தீர்வுகை்்ள 
ததடுவதில் அதிகை கைவனம் தசலுத்தப்-
ப் தவண்டும்  எனறும் சஜித் பிதரம-
தாச தகைட்டுகதகைாண்்ார்.

கன்டொவில இைஙமக...
கைன்ாவுககு தஙகைள் தச்வ்ய 

ஆறறியவர்கை்்ள தகைௌரவிககும் 
வ்கையில் Canadian Immigrant 
எனனும் பத்திரி்கை அளிககும் 
தகைௌரவமாகும். Top 25 கைதனடிய 
புலம்தபயர்ந்ததார் விருது 
தபறுதவார் பட்டியலில் தராரனத்றா 
பகுதி்யச தசர்ந்த எட்டு தபருககு 
இ்ம் கி்்த்துள்்ளது.

அவர்கைள், பிலிப்்பனசிலிருந்து 
வந்த Patrick Alcedo, இந்தியாவி-
லிருந்து வந்த Diana Alli D’Souza, 
பஹாமாஸ் தீவுகைளிலிருந்து வந்த 
Raquel Fox, இலங்கையிலிருந்து 
வந்த Sivakumar Gulasingam, 
தநபா்ளத்திலிருந்து வந்த Bhutila 
Karpoche, அல்ஜீரியாவிலிருந்து 

வந்த Mohamed Lachemi, ததன 
தகைாரியப் பினனணி தகைாண்் Paul 
Sun-Hyung Lee, பிதரசில் நாட்டிலி-
ருந்து வந்த Arnon Melo ஆகிதயார் 
ஆவர்.

இந்த பட்டியலில் இ்ம்பிடித்-
துள்்ள சிவகுமார் குலசிஙகைம் இலங-
்கையிலுள்்ள National Rehabilitation 
Hospital எனனும் மருத்துவம்ன-
யில் முனனணி மருத்துவராகை இருந்-
தவர் ஆவார்.

அப்படி ஒரு முனனணி மருத்துவ-
ராகை இருந்த அவர், 2008ஆம் ஆண்டு 
கைன்ாவுககுப் புலம்தபயர்ந்த பி்றகு, 
மருத்துவத் ததாழில் தசயவதறகைான 
உரிமம் தபறுவதறகு அவர் மிகைவும் 
கைஷ்ப்ப்தவண்டியிருந்தது.

சமையல எரிவொயுவின்...
ததரிவிககின்றன. அதததவ்்ள, 

இன்்றய தினம் அ்மசசர்வயில் 
அதறகைான பத்திரம் சமர்ப்பிககைப் -
பட்டு வி்ல கு்்றப்பு ததா்ர்பான 
உத்திதயாகைபூர்வ அறிவிப்பு அ்மச-
சர்வ மூலம் தவளிப்படுத்தப்படும் 
எனறும் அந்த வட்்ாரஙகைள் ததரி -
வித்துள்்ளன.

ச்மயல் எரிவாயுவின வி்லகைள் 
கு்்றககைப்படும் பட்சத்தில் உண -
வுப்தபாதிகைள் மறறும் ததநீர் வி்ல -
கைளில் வி்லக கு்்றப்பு தமறதகைாள்-
்ளப்படும் என சிறறுண்டிச சா்ல 
உரி்மயா்ளர் சஙகைம் ததரிவித் -
துள்்ளது.

கை்ந்த ஜூ்ல மாதம் முதல் 
லிட்தரா நிறுவனம் லாபம் ஈட்டி 
வருவதாகைவும் அதறகை்மய கைம்பனி 
தசலுத்த தவண்டிய கை்னகை்்ள 

அ்்த்து வருவதாகைவும் நிறுவன 
அதிகைாரி ஒருவர் குறிப்பிட்்ார். 
எரிவாயு வி்ல கு்்றப்பு ததா்ர் -
பான தகைவ்ல நிதி அ்மசசும் 
தநறறு உறுதி தசயதது.

லிறத்றா ச்மயல் எரிவாயு வி்ல 
4910 ரூபா முதல் 5220 ரூபா வ்ர 
விறகைப்படுகி்றது.த்ாலர் தநருககைடி 
கைாரணமாகை சந்்தயில் எரிவாயுககு 
பாரிய தநருககைடி ஏறபட்் நி்லயில் 
கைருப்புச சந்்தயில் இத்ன வி் 
அதிகை வி்லககு ச்மயல் எரிவாயு 
விறகைப்பட்்ததாடு எரிவாயு தப்ற 
பல வாரஙகைள் வ்ர கைாத்திருககை 
தநர்ந்தது. ஆனால் கை்ந்த சில வாரங -
கை்ளாகை சீராகை எரிவாயு விநிதயாகைம் 
தமறதகைாள்்ளப்பட்்ததாடு தட்டுப்-
பாடினறி எரிவாயு தப்ற வசதி அளிக-
கைப்பட்்து ததரிந்ததத.

இைஙமகக்கு ஒருவ�ொதும்...
வாங யீ, இலங்கையின தவளி -

விவகைார அ்மசசர் அலி சப்ரி்ய 
கைம்தபாடியாவில் சந்தித்தார்.இதன-
தபாதத அவர் இந்த உறுதி்ய வைங-
கியுள்்ளார்.  

இதனதபாது, சீன அரசாஙகைமும் 
மககைளும் இலங்கைககு அவசரகைால 
மனிதாபிமான உதவிகை்்ள வைஙகி-
யுள்்ளது்ன இருதரப்பு மறறும் பல -
தரப்பு வழிகைள் மூலம் ததா்ர்ந்து 
உதவிகை்்ள வைஙகுவதாகை சீன 
அ்மசசர் குறிப்பிட்்ார்.

இலங்கையின புதிய அரசாங-
கைம், நாட்்் சரியான பா்தககு 
தகைாண்டு தசல்லும் என நம்புவதாகை-
வும் அவர் கூறினார்.  

இதறகு பதிலளித்த அ்மசசர் அலி 
சப்ரி, ஒதர சீனா தகைாள்்கையில் 
இலங்கை உறுதியாகை இருப்பதாகை -
வும் சீனாவின உள்விவகைாரஙகைளில் 
த்லயிடும் மறறும் பதற்றத்்தத் 
தூண்டும் எந்ததவாரு தசய்ல -
யும் எதிர்ககி்றது எனறும் குறிப்பிட் -
்ார்.

இரொணுவ தை�திமய...
இராணுவத்தின பஙகைளிப்பு 

குறித்து கைருத்துகை்்ள பரிமாறிக-
தகைாண்டுள்்ளனர்.

இந்த சுருககைமான சந்திப்பின 
தபாது, யாழ்ப்பாணத்தில் சிவில் - 
இராணுவ ஒத்து்ைப்்ப தமலும் 
தமம்படுத்துவதறகும் தறதபா்தய 
தபாரு்ளாதார தநருககைடிகை்்ள 
அடுத்து சிவில் வாழ்க்கை்ய தமம்-
படுத்துவதறகும் இருவரும் ஒப்புக-
தகைாண்டுள்்ளனர்.

சுமுகைமான சந்திப்பின முடிவில் 

தலப்டினனட் தஜனரல் விகும் 
லியனதகை அவர்கைள் வ்மாகைாண 
ஆளுநருககு நி்னவுச சினனம் 
ஒன்்ற வைஙகி இலங்கை இரா -
ணுவத்தின நல்தலண்ணத்்த 
அ்்யா்ளப்படுத்தியுள்்ளார். இரா-
ணுவத்ததாண்்ர் ப்்யின கைட் -்
்்ளத்த்ளபதி தமஜர் தஜனரல் சுஜீவ 
தசனரத் யாப்பா மறறும் து்ணத்த-
்ளபதி தமஜர் தஜனரல் சந்தன விகர-
மசிஙகை ஆகிதயாரும் இன்்றய சந்-
திப்பில் கைலந்துதகைாண்டுள்்ளனர்.

அவசர கொை சட்்ட...
மறறும் ்கைது' ததா்ர்பான குற்ற -

வியல் சட்்த்தின பிரிவுகைள் நீககைப்-
பட்டு அதத குறியீட்டின பிரிவுகைள் 
408 மறறும் 410 முதல் 420 வ்ர 
அவசரகைாலச சட்் விதிகைள் தசர்க-
கைப்பட்டுள்்ளன.அத்து்ன தமல் 

நீதிமன்றத்தில் தண்்்ன விதிககைப்-
படும் தண்்்ன ததா்ர்பான குற-
்றவியல் சட்்த்தின 365, 365 (ஏ) 
மறறும் 365 (பி) அவசர உத்தரவுகை-
ளும் நீககைப்பட்டுள்்ளன

திஙகள், பசவவொய்,....
தசவவாய மறறும் புதன கிை்ம-

கைளில் மாத்திரம் பா்சா்லகைள் 
இ்ம்தபறும் என கைல்வி அ்மசசு 
அறிவித்துள்்ளது. கை்ந்த வாரம் 
திஙகைள், தசவவாய மறறும் வியாைக-
கிை்மகைளில் பா்சா்ல தசயறபா-
டுகைள் முனதனடுககைப்பட்்ன.

எனினும்  எதிர்வரும் வியாைககி-
ை்ம அரச விடுமு்்ற தினமாகும் 
எனபதால் அடுத்த வாரம்  புதனகி -
ை்ம பா்சா்ல தசயறபாடுகை்்ள 
முனதனடுககை கைல்வி அ்மசசு  தீர் -
மானித்துள்்ளது.

தவள்ளிககிை்ம மாணவர்கை -
ளுககு வீட்டுப் பா்ஙகை்்ள  வைங -

குதல் அல்லது இ்ணயவழியில் 
கைறபித்தல் பணிகை்்ள முனதனடுககை 
முடியும்  எனறும் கைல்வி அ்மசசு 
அறிவித்துள்்ளது.

இதததவ்்ள, வ்மாகைாணத்தில், 
இனறு முதல், 5 நாட்கைளும் பா்சா -
்லகை்்ள ந்ாத்த தீர்மானிககைப்பட்-
டுள்்ளதாகை மாகைாண கைல்வி அ்மசசு 
ததரிவித்துள்்ளது.

எவவா்றாயினும்,  தூர பிரததசஙகை-
ளில் உள்்ள ஆசிரியர்கைள், வாரத்தில் 
3 நாட்கைளுககு மாத்திரம்  பா்சா-
்லககு தசல்ல அனுமதி வைஙகைப்-
படுவதாகைவும் வ் மாகைாண கைல்வி 
அ்மசசு  குறிப்பிட்டுள்்ளது.

சரவகட்சி அரசு...
பிரதான கைட்சிகைள் தபசசுவார்த்்த-

யில் பஙதகைறறுள்்ளன. சர்வகைட்சி 
அரசாஙகைம் அ்மய தவண்டும் என 
அந்தக கைட்சிகைள் ஏறறுகதகைாண்டுள்-
்ளன.

அந்த அரசாஙகைத்்த எவவாறு 
அ்மப்பது எனபது குறித்து, 
தவவதவறு நி்லப்பாடுகைள் உள்-
்ளதாகை ஜனாதிபதி ரணில் விககிரம-
சிஙகை ததரிவித்துள்்ளார்.

இதனதபாது கைருத்து ததரிவித்-
துள்்ள ராமானய நிககைாயாவின மாகைா-
நாயககைர், அரசியல் ததா்ர்பில் 
தபதஙகைள் இருந்தாலும், த்ல்மத்-

துவம் குறித்து நம்பிக்கை ஏறபட்டுள்-
்ளதாகை ததரிவித்துள்்ளார்.அத்ன 
உறுதிப்படுத்த தவண்டும் எனறும் 
அவர் குறிப்பிட்டுள்்ளார்.

சர்வ கைட்சி அரசாஙகைம் அ்மப் -
பது ததா்ர்பாகை ஜனாதிபதி கை்ந்த 
வாரம் பிரதான எதிர்ககைட்சியான 
ஐககிய மககைள் சகதி உள்ளிட்் 
எதிரிணி, சுதயச்சயாகை தசயற -
படும் ஆளும் தரப்பு குழு,தமிழ் 
ததசிய கூட்்்மப்பு உள்ளிட்் 
தரப்பினர்கைளு்னும் மதத்த்லவர் -
கைளு்னும் தபசசு ந்த்தியது ததரிந் -
ததத.

பகொழும்பில வவகைொக ...
விதச் ்வத்தியர் சந்திம  ஜீவந் -

தர ததரிவித்துள்்ளார்.
டீயு-5 என்ற தகைாதரானா உப திரிபா -

னது, தகைாழும்பில் தவகைமாகை பரவுவ-
தாகை அவர் குறிப்பிட்டுள்்ளார்.

இந்த  நி்லயில், தமலும் சில 
தகைாதரானா தநாயா்ளர்கைளின மாதிரி -

கைள்  தநறறு பரிதசாத்னககு  உட்ப-
டுத்தப்பட்்ன.

குறித்த ்வரஸ் ததா்ர்பான 
புதிய தகைவல்கை்்ள அதன பினனர்  
கைண்்றிய முடியும் என விதச் 
்வத்தியர் சந்திம ஜீவந்தர ததரி -
வித்துள்்ளார்.

நொட்ம்ட கட்டிபயழுப்பும் ...
இத்னக குறிப்பிட்்ார்.
நாட்்் கைட்டிதயழுப்புவதறகைான 

தபாது தவ்லத்திட்்த்்த பலப்-
படுத்துவதறகு தயாராகை உள்்ள்ம 
ததா்ர்பில் ஜனாதிபதியு்ன இ்ம்-
தபற்ற கைலந்து்ரயா்லின தபாது 
அறிவிககைப்பட்்து.

ஜனாதிபதி அத்ன வரதவற்றார்.
அ்மசசு பதவி்ய தபறறுக 

தகைாள்்ளாது, அதறகைாகை தபாட்டி-
யினறி நாட்்் கைட்டிதயழுப்பும் 
தவ்லத்திட்்த்துககு ஆதரவு 
வைஙகை தயாராகை இருககித்றாம்.

பாராளுமனறில் உள்்ள 225 உறுப் -
பினர்கைளுககைான ததா்கை்ய கூ் 
ஒதுககை முடியாத நி்லயில் நாடு 
உள்்ளதாகை எதிர்கைட்சி த்லவர் சஜித் 
பிதரமதாச ததரிவித்துள்்ளார்.

உணவுப் ப�ொதி,...
எடுககைப்பட்டுள்்ளதாகை  சஙகைத் -

தின த்லவர் அதசல  சம்பத்  ததரி-
வித்தார்.சந்்தயில், எரிவாயு தட்-
டுப்பாடு நீஙகியுள்்ள்மயால்,  
சிறறுணவகைஙகைள் ததா்ர்ந்தும் 
இயஙகுகின்றன.

தபாருட்கைளின வி்ல அதிகைரிககைப்-
பட்்்மயால், உணவுப் தபாருட்கை-
ளின வி்லயும் அதிகைரித்துள்்ளது.

இந்நி்லயில்,  எரிதபாருளின 
வி்ல இரண்டு கைட்்ஙகை்ளாகை 30 
ரூபாவினால் கு்்றககைப்பட்டுள்்ளது.  
எனதவ, அந்த நிவாரணத்்த தபாது-
மககைளுககு வைஙகும் தநாககில் 
உணவுப்  தபாதியினதும், ததநீர் 

தகைாப்்பயினதும் வி்லகை்்ள 
இனறு முதல்  கு்்றககை உள்்ளதாகை  
சிறறுணவகை உரி்மயா்ளர்கைள் சங-
கைத்தின த்லவர் அதசல சம்பத் 
தமலும்  ததரிவித்தார்.

ச்மயல் எரிவாயு வி்ல அதிகை -
ரிப்பு மறறும் தட்டுப்பாடு  எனபன 
கைாரணமாகை கை்ந்த கைாலஙகைளில் 
தபரும்பாலான சிறறுண்டிசசா்ல-
கைள்,  தஹாட்்ல்கைள் தபான்றன 
மூ்ப்பட்்ததாடு தபாருட்கைளின 
வி்ல உயர்வு்ன தபககைரி  தபாருட்-
கைள் உட்ப் உணவுப் தபாருட்கைளின 
வி்லகைளும் உயர்ந்த்ம ததரிந்-
ததத. 

குரஙகு அம்மை...
ஹம்தானி ததரிவிக்கையில்: 

தகைாழும்பு தபார்்ளயில் உள்்ள 
மருத்துவ ஆராயசசி நிறுவனம் 
மறறும் கைண்டி ததசிய ்வத்தி -
யசா்ல சுற்றா்லிலும் நா்்ள 
முதல் குரஙகு அம்்ம தநாய 
பரிதசாத்ன மத்திய நி்லயங -
கைள் அ்மககைப்பட்டு அந்த தநாய 
ததா்ர்பான அறிகுறிகைள் கைாணப் -
படுபவர்கைளுககு  விதச் பரிதசா -
த்னகைள் ந்த்தப்படும் எனறும் 
அவர் ததரிவித்துள்்ளார்.

குரஙகு அம்்ம தநாயககு 

தத்வயான முனதனாடி ஆயத்த 
ந்வடிக்கையாகை பரிதசாத்ன உப -
கைரண ததாகுதி உலகை சுகைாதார ஸ்தாப-
னத்தினால் கை்ந்த சில தினஙகைளுககு 
முன இலங்கைககு வைஙகைப்பட்-
டுள்்ளது. 

அந்த ததாகுதியில் 125 பரிதசா-
த்ன உபகைரணத் ததாகுதிகைள் 
கைாணப்படுவதாகைவும் சுகைாதார 
அ்மசசு ததரிவித்துள்்ளது.

இலங்கையில் இதுவ்ர குரஙகு 
அம்்ம தநாய ததாற்றா்ளர் எவரும் 
இனஙகைாணப்ப்வில்்ல. 

இந்திய ைக்களுக்கு நன்றி...
இலங்கையில் உள்்ள இந்திய 

உயர்ஸ்தானிகைரகைம் தனது டுவிட்் -
ரில் இத்ன பதிவிட்டுள்்ளது.

இரு நாடுகைளுககும் இ்்தய 
நீடித்த நட்பு்றவு மலர்ந்துள்்ளதாகை 
பிரதமர் தமாடி அனுப்பிய வாழ்த்-
துக கைடிதத்திறகு பதிலளித் பிரதமர் 
இத்ன குறிப்பிட்டுள்்ளார்.

இந்தியாவும், இலங்கையும் பல 
து்்றகைளில் பரஸ்பரம் பலனளிக-
கும் கூட்்ாண்்மயாகை பல ஆண் -
டுகை்ளாகை வ்ளர்சசிய்்ந்துள்்ளன 

எனறும் அவர் கூறியுள்்ளார்.
இலங்கைககு இந்தியாவின 

ததா்ர்சசியான ஆதர்வ வைங-
குவதாகை பிரதமர் தமாடி, கை்ந்த 
திஙகை்ளனறு இலங்கை பிரதமர் 
திதனஷ குணவர்தனவுககு அனுப்-
பிய வாழ்த்து கைடிதத்தில் தவளிப்ப-
டுத்தியிருந்தார். இலங்கை மககைளின 
தசழிப்பு மறறும் நல்வாழ்்வ உறு -
திதசயது, வி்ரவான தபாரு்ளாதார 
மீட்சி கைாணப்படும் எனறும் அவர் 
நம்பிக்கை ததரிவித்திருந்தார்.

கட்சி �ணிகமை...
இ்்யில் விதச  ் கைலந்து்ரயா-

்ல் ஒனறு இ்ம்தபறறுள்்ளது.  இதில் 
கைட்சி மறுசீர்மப்பு, சமகைால அரசியல் 
வி்யஙகைள் ததா்ர்பில்  கைலந்து்ரயா-
்ப்பட்டுள்்ளன.அண்்மய அரசியல், 
தபாரு்ளாதார தநருககைடி கைாரணமாகை  
கைட்சி தசயறபாடுகைள் பாதிககைப்பட்-
டிருந்தததாடு கைட்சி முககியஸ்தர்கைள் 

பலரும்  தமது அ்மசசு பதவிகை்்ள 
்கைவிட்டு அரசியல் தசயறபாடுகைளில் 
இருந்து  ஒதுஙகியிருந்த்ம குறிப்பி-
்த்தககைது. இந்த நி்லயில் புதிய பிர-
தமர் திதனஷ  குணவர்தன அண்்ம-
யில் கைட்சி த்ல்மயகைத்திறகு தசனறு 
கைட்சி முககியஸ்தர்கை்்ள  சந்தித்தது 
ததரிந்ததத.

சரத் ப�ொன்வசகொவின்...
ரணில் விககிரமசிஙகைவிறகு கைால 

அவகைாசம் வைஙகைப்ப் தவண்டும் 
என்ற நி்லப்பாட்டிதலதய கைட்சி 

உள்்ளது என ஐககிய மககைள் சகதி-
யின பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தஜ.சி 
அலவத்துவல ததரிவித்துள்்ளார்.

'புபைொட்' அமைப்பின் ...
இ்ம்தபற்றது.
இ தன த ப ா து  கை ட் சி யின  பு தி ய 

நி ர் வ ா கை  த த ரி வு  இ ் ம் த ப ற -
்ற து .

இதில் கைட்சியின த்லவராகை பாரா-
ளுமன்ற உறுப்பினர் தர்மலிஙகைம் சித் -
தார்த்தன மீண்டும் ததரிவு தசயயப்-
பட்்ார்.

தசயலா்ளராகை நா. இரட்ணலிஙகை -
மும் தபாரு்ளா்ளராகை கை.சிவதநசனும் 

ததரிவாகினர்.
மூனறு வரு்ஙகைளுககு ஒரு மு்்ற 

இ்ம்தபறும் இந்த தபாதுசச்பக 
கூட்்த்தில் 145 தபரா்ளர்கைள் வ்ர 
கைலந்து தகைாண்்னர்.

இந்தநி்லயில் ஜனநாயகை மககைள் 
விடுத்ல முனனணியின பத்தாவது 
ததசிய மாநாடு இன்்றய தினம் 
யாழ்ப்பாணத்தில் ந்்தப்றவுள்-
்ளது.

இைஙமகயில விமரவில ...
இலங்கையின புதிய ஜனாதிப -

தியாகை பதவிதயறறுள்்ள ரணில் 
விககிரமசிஙகைவுககு அனுப்பி -
யுள்்ள வாழ்த்துச தசயதியில் அவர் 
இந்த நம்பிக்கை்ய தவளியிட் -
டுள்்ளார்.

இலங்கையின தபாரு்ளாதார அபி -
விருத்தி்ய பல வரு்ஙகை்ளாகை முன -
தனடுத்துச தசன்ற ரணில் விககிர-
மசிஙகை இம்மு்்ற ஜனாதிபதியாகை 

பதவிதயறறுள்்ள்ம ஊககைமளிப் -
பதாகை ஜப்பானிய பிரதமர் தமலும் 
குறிப்பிட்்ார்.

நாட்டின ஸ்திரத்தன்ம உறுதிப்-
படுத்தப்படுவ்தயும் சர்வததச 
நாணய நிதியத்து்னான தபசசு 
வார்த்்தகைள் மறறும் கை்ன மறுசீர-
்மப்பு தசயல்மு்்ற முனதனற்றம் 
அ்்யும் எனறும்  கிஷி்ா நம்-
பிக்கை தவளியிட்டுள்்ளார்.

மின்சொர கட்்டணத்தில... (03 ஆம் �க்கத் பதொ்டர)

மின்சொர கட்்டண திருத்தம் பதொ்டர -
�ொன முன்பைொழிவுகள் ப�ொதுைக்களின் 
கருத்துக்களும் ப�றப்�ட்டு ஏற்கனவவ 
சைரப்பிக்கப்�ட்டுள்ைமை குறிப்பி்டத்-
தக்கது.

அவத வவமை, மின்சொர சம�மய 
ைறுசீரமைப்பு பசய்வதற்கொன �ரிந்து-
மரகமை ப�ற்றுக் பகொள்வதற்கொக 

எட்டுப் வ�ர பகொண்ட குழு ஒன்று நிய -
மிக்கப்�ட்டுள்ைதொக எரிசக்தி, மின்சக்தி 
அமைசசர கொஞசன விஜயவசகர பதரி-
வித்துள்ைொர. ஒரு ைொத கொைத்திற்குள் 
குறித்த �ரிந்துமரகமை சைரப்பிக்க 
வவணடும் என்று அந்த குழுவுக்கு 
�ணிப்புமர விடுக்கப்�ட்டுள்ைதொக -
வும் அமைசசர பதரிவித்துள்ைொர.

வருமகமய ஒத்திமவக்க... (03 ஆம் �க்கத் பதொ்டர)

இரணடு அணுமின் நிமையஙகள் 
உட்�்ட �ை �ொதுகொப்பு ைத்திய நிமை -
யஙகளுக்கு ஆ�த்மத விமைவிக்கும் 
என்று இந்தியொ கருதுகிறது.  

எவவொறொயினும், கப்�லின் 

வருமகமய ஒத்திமவக்குைொறு 
இைஙமக பவளிவிவகொர அமைசசு 
சீனொவி்டம் எழுத்துமூைம் வகொரிக்மக 
விடுத்துள்ைதொகவும் பதரிவிக்கப்�டுகி-
றது. (�ொ)  

அரச வஙகியில 68.3... (03 ஆம் �க்கத் பதொ்டர)

வசரந்த 62 வயதும்டயவர என்� -
து்டன் குறித்த ந�ரி்டம் குற்றப் புை-

னொய்வுப் பிரிவினர விசொரமண கமை 
வைற்பகொணடு வருகின்றனர.

2 ைொதஙகளில 21 சூட்டு... (03 ஆம் �க்கத் பதொ்டர)

இதுவமரயில சந்வதக ந�ரகள் சிைர 
மகது பசய்யப்�ட்டுள்ைது்டன் துப்�ொக் -
கிகளும் மீட்கப்�ட்டுள்ைன. வைலும்,  
இந்த சம்�வஙகள் பதொ்டரபில வைைதிக 
விசொரமணகள் வைற்பகொள்ைப்�ட்டு 

வருவது்டன் ப�ொலிஸ் தமைமையகம் 
ஊ்டொக அமனத்து ைொகொண சிவரஷ்ட 
ப�ொலிஸ் அதிகொரிகளுக்கும் ைற்றும் 
புைனொய்வு பிரிவினருக்கும் அறிவித் -
தல விடுக்கப்�ட்டுள்ைது என்றொர.

பவட்்டப்�ட்்ட அவத ைரம்... (03 ஆம் �க்கத் பதொ்டர)

நலைதணணி வனவிைஙகுகள் அலுவ-
ைக  அதிகொரிகளுக்கு தகவல வழஙகியுள்-
ைனர. இதமனயடுத்து, சிறுத்மதமய 
உயிரு்டன் பிடிக்கும் ந்டவடிக்மகயில,  
நலைதணணி வனவிைஙகுகள் அலுவ-
ைக அதிகொரிகள் ைற்றும் ப�ொலிஸொர ந்ட-
வடிக்மக எடுத்தது்டன், சிறுத்மத ஏறிய 
ைரத்மத பவட்டியுள்ைனர.

இதன்வ�ொது சிறுத்மதயின் மீவத 
ைரம் வீழந்ததொல சிறுத்மத உயிரி -

ழந்ததொகவும் பதரிவித்த அதிகொரிகள் 
பிவரத �ரிவசொதமனக்கொக சிறுத் -
மதமய ரந்பதனிகை வனவிைஙகுகள் 
திமணக்கைத்துக்கு பகொணடு பசலவ -
தொக பதரிவித்தனர.

அத்து்டன், ப�ொறியில அமைக்க�ட்டி-
ருந்த கம்பியொல சிறுத்மதயின் உ்டலில 
கொயஙகள் இருப்�தொல, இது பதொ்டர-
பில அட்்டன் நீதவொன் நீதிைன்றுக்கு 
அறிவிக்க ந்டவடிக்மக எடுத்துள்ைனர.

ஹம்பாந்ததாட்்் குறூப் 
நிருபர்

ஹ ம் ப ாந் த த ா ட் ் ் 
மாவட்்த்தில் நனனீர் 
மீனபிடித் ததாழிலில் ஈடு -
பட்டுள்்ள மீனவர்கை்்ள 
கைட்டிதயழுப்ப பிரதி சபா-
நாயகைர் அஜித் ராஜபக்ஷ 
ந்வடிக்கை எடுத்துள்-
்ளார். 

நனனீர் மீனபிடித்த்ல 
ஜீவதனாபாயமாகை தமறதகைாண்டு 
ததாழில் தசயது வரும் 160 மீனவக 
குடும்பஙகைளுககு இலகுவாகைவும் 
சிரமமினறியும் ததாழிலில் ஈடுபடுவ -
தறகைாகை இத்திட்்த்தின கீழ் பிரததச 
தசயலகைப் பிரிவுகைளினூ்ாகை ததரிவு 
தசயயப்படும் மீனவர்கைளுககு உதவி-
கைள் வைஙகைப்பட்டு வருகின்றன. 

இதறதகைன பிரதி சபாநாயகைர் அஜித் 

ராஜபக்ஷ ஒருதகைாடி ரூபாவிறகும் 
தமறபட்் ததா்கையி்ன ஒதுககி 
இருந்தார். சூரியதவௌ பிரததச 
தசயலகை பிரிவிலுள்்ள நனனீர் மீன -
வர்கைளுககு ்பபர் ப்குகை்்ள 
வைஙகி்வககும் நிகைழ்வு அண்்ம-
யில் பிரதி சபாநாயகைர் த்ல்மயில் 
பிரததச தசயலகைத்தில் இ்ம்தபற-
்றது.

ஹம்பாந்தபாட்டை நன்னீர் மீன்பிடித்
ததபாழி்ை கடடிதெழுப் நடைவடிக்க
பிரதி ச�ொநொயகரின் நிதிபயொதுக்கீட்டில 
மீனவரகளுக்கு �்டகுகள்
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நற்செயல் புரிபவமையய ்ெயவம் விரும்-
பும். எவ்�ொருவன் உகநெ ்செயல்கமை 
்செயகிறொய�ொ, கடவுளின் யநொககத்திறகி -
ணஙக வொழகமக நடத்துகிறொய�ொ, அவனுக-
குத்ெொன் ்ெயவ கடொக்ஷம் கிட்டும். தூஙகிக-
்கொண்டு ் பொழுமெ யபொககும் யசெொம்யபறிகமை 
்ெயவமும் ்வறுககும். ைனிென் ்ெயவசெகதி -
கள் அம�த்தும் ்பறறிட விரும்பயவண்டும் 
என்று கடவுள் நிம�ககிறொர்.   

்ெயவநம்பிகமக இழநெவனுககொக இநெ 
உலகம் இயஙகவில்மல. அசுை எண்ணம் 
்கொண்ட அவர்கமை இநெ பூமித்ெொய ென் 
ைடியில் ெொஙகிக ்கொண்டுள்ைொர். அவர்கள் 
்வளியயறும் கொலம் வநதுவிடும். அபபடி அவர்-
கமை இயறமக ்வளியயறறும் கொலம் ்வகு 
்ெொமலவில் இல்மல. அ�லிமடபபட்டவர்கள் 
யபொல் அவர்கள் துடிபபது உறுதி. ையககம், 
பிைமை, யசெொம்யபறித்ெ�ம் அறியொமை ஆகி-
யமவகமை மகவிட்டு, விழிபபுணர்மவ வைவ-
மழத்துக ்கொள்ளுஙகள். புனிெைொ� ்வளிச்-
செத்மெ யநொககி முன்ய�றுஙகள். அென் மூலம் 
ைனிெர்கைொகிய நைககு சித்தி கிமடககும். 
யைலும்ஆன்ை லொபமும்உண்டொகும்.   

இநெ ்ெயவீக விழிபபுணர்வு எங்ங�ம் 
அமையும்? முெலில் நொம் நம் இயல்புகமை 
ஏறறுக ்கொள்யவொம். நம்மை அநெ பைைபிெொ, 
பைொைத்ைொவின் மைநெர்கள், அவரின் பிைதி-
நிதிகள் எ� அனுபவபூர்வைொக உணர்யவொம். 
நம்மிடமுள்ை தீயகுணஙகள் அம�த்மெயும் 
தூககி எறியவொம். தீயகுணஙகள் அகன்றதும் 
நம் உள்ைத்தில் ்ெயவீக தீப ஒளிபிைகொசித்து 

சுடர்விடும். உலகயை ஒளியைொக விைஙகும். 
ெொம்எஙகும்பைவி அழகுற விைஙகுகியறொம் 
என்ற உணர்வு யைம்படும். நொலொபுறமும் ஆ�ந -
ெம் சூழும். அைைத்ென்மை ்பறும். வொழகமக 
்ெயவீகத்மெ யநொககி முன்ய�றும். கடவுள் 
பமடபபில் ைனிெம�விட சிறநெ பமடபபு ஏது -
மில்மல.  

ைனிெ ஆறறல்களில் எண்ணத்தின் ஆறற-
லுககு மிகுநெ வலிமையுண்டு. எண்ணத்தின் 
ஆறறல் ்பறற ஒருவன் லட்செக கணககொ� 
ைனிெர்களுககு ெமலமை ெொஙகி வழி நடத்ெ 
முடியும். எண்ணத்தின் ஆறறல் ்கொண்ட 
ஒருவன். எவ்விெ பயன்பொட்டு செொெ�ஙகள் 
இல்லொைலும் அவ�ொல் முன்ய�றறககூடியபொ-
மெயிம� உருவொகக முடியும், எண்ண ஆற-
றலின் மூலயை பல ைொைனிெர்கள் செமூகத்மெ -
யும் யெசெத்மெயும் நிர்ைொணித்ெ�ர். எண்ண 
- ஆறறல் ்கொண்டவய� வொழகமக பநெஙகளி-
லிருநது விடுபட்டு ஆன்மீகவொதியொக வலம் வை 
முடியும். எண்ணத்தின் ஆறறலின் மூலம் ெொன் 
ைகொன்கள் பைொைொத்மவ உணர்நதுள்ை�ர்.  

ைனிெனின் வொழமவ உருவொககுவெறகொ� 
வசெதி ்செயவதிலும் உருககுமலய மவபபதிலும் 
அவ�து எண்ண ஆறறல் முககிய பஙகு வகிககி-
றது. ைனிெ வொழவு எண்ணஙகளின் அடிபபமட-
யில் ெொன் அமைகிறது. ் கட்ட எண்ணஙகமைக 
்கொண்டு ஒருவன் ென் வொழமவ முன்ய�றறிக 
்கொள்ை முடியொது. அவர்கள் ்வறறி ்பறுவது 

யபொல் கொணபபட்டொலும் வீழச்சி அமடநயெ 
தீருவர். இது உண்மையொ� உண்மை.  

எ�யவ, உஙகள் எண்ணஙகமை ஆயவு ் செய-
யுஙகள். உஙகள் எண்ணஙகமை வலுவொககிக 
்கொள்ளுஙகள். ெவறொ� எண்ணஙகமை 
அகறறுஙகள். நல்்லண்ணஙகமை வைர்த்து 
்கொள்ளுஙகள். உஙகளின் நல்்லண்ணஙக-
ளுகயகறப வொழகமகமய உருவொககிக ்கொள்-
ளுஙகள். அென் மூலம் வொழவில் அமைதி, 
சுகம் யபொன்ற நன்மைகள் கிமடககப ்பறுங-
கள்.  

(்ெொடரும்) 

 பண்டிட் ஸ்ரீ ைொம் செர்ைொ ஆச்செொர்யொ  
ெமிழில்: ஸ்ரீ ஸகதி சுை�ன்  

"யுகரிஷியின் ஆன்மீகச் சிநெம�கள் ---- 1

அம்மையார் எழுதியுள்ள 
நூல்கள:   
்க ா ் ை க ்க ா ல ம ் மை ய ா ர் 

கி.பி. 300-500 ஆகிய ்காலப்-
பகுதியில வாழ்ந்தவர் என 
அறிஞர்்கள ்கருதுகிறார்-
்கள. மமைலும இ்றவ்ன 
இ்ைத் ்தமிழால பாடியவர்-
்களில இவமை மு்தலாமைவர். 
ஒரு பாடலின் இறுதி வார்த்-
்்த்ய அடுத்்த பாடலின் மு்தல 
வார்த்்்தயா்கப் பயன்படுத்தி 
எழுதும அ்ந்தாதி மு்ற்ய மு்தன்மு்த-
லில அறிமு்கப் படுத்தியவரும இவமை.   

்தான் பிற்நது வாழ்ந்த ஊரின் பபயருடமனமய பைமமைஸவ-
ைன் "அம்மைமய" என்று அ்ழத்்த்்த இ்ை்நது "்கா்ைக-
்கால அம்மையார்" என்று அறியப்படும இவர் இயற்றிய 
பாடல்கள - அற்பு்தத் திருவ்ந்தாதி 101 பாடல்கள, திருவா-
லங்காட்டு மூத்்த திருப்பதி்கம இைண்டு (22 பாடல்கள), 
திரு இைட்்ட மைணிமைா்ல 20 பாடல்கள ஆகும. ம்தவாை 
்காலத்துககு மு்நதி இயற்றப்பட்ட இவைது பதி்க மு்ற்யப் 
பின்பற்றிமய பிற்்காலத்தில ம்தவாைம,ம்தவாைப் பதி்கங்கள 
அ்மை்ந்தன.   

இ்றவனின் பபயர்்கள:   
்தனது பாடல்களில இ்றவனுககு பல பபயரிட்டு 

வழஙகுகிறார் ்கா்ைக்கால அம்மையார். அடி்கள, 
அழ்கன், அ்ந்தைன், அைன், ஆதி்ையான், ஆளவான், 
இ்றவன், ஈைன், உத்்தமைன், எ்ந்்த, எமமைான், என் 
பெஞைத்்தான், ்கண்ணு்தலான், ்க்றமிடற்றான், குழ்கன், 
ைங்கைன், ெமபன், பைமைன், பைமமைஸவைன், புண்ணி-
யன், மைாயன், வாமனார் பபருமைான், விமைலன், மவதியன், 
ஏ்காமபைொ்தர், ை்தாசிவம, அப்பா என்று பல. ஆனால 
்ைவ ைமையம என்ற பைாலலுககு ஆ்தாைமைான சிவன் என்ற 
பைாலமல அம்மையாைது பாடல்களில ்காைப்படுகிறது.                                                                          
(்ெொடரும்)
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கலொநிதி சிவஸ்ரீ  

 கு.மவ.க. மவத்தீஸ்வை குருககள்

மானுடவியல்

காரைககால் அமரமையார்

      யக. ஈஸ்வைலிஙகம்
ெமிழர் நறபணி ைன்றத் ெமலவர்

(19209) லட்சுமி யநொன்பிருநது வணஙகி�ொல் என்� நன்மை 
கிமடககும்?   தீர்கக சுைஙகலி வைம் கிமடககும் என்பது நம்பிகமக.   
(19210) ைகொவிஷ்ணுவின் ைொர்மப அலஙகரிபபது யொர்? 

ைகொலட்சுமி   
(19211) வைலட்சுமி விைெம் ஏன் கமடபிடிககபபடுகிறது?   

ைகொவிஷ்ணுவின் ைொர்மப அலஙகரிககும் ைகொலட்சுமிககு நன்றி 
்ெரிவிககும் விைெைொக வைலட்சுமி விைெம் கமடபிடிககபபடுகிறது   

(19212) வைலட்சுமி யநொன்மப கமடபிடித்ெவர்கள் ்பரும் 
பயம� அமடநெொர்கள் என்று எநெ புைொணத்தில் கூறபபட்டுள்ைது?   

பத்ை புைொணத்தில்   
(19213) அன்ம� ைகொலட்சுமி எதில் இருநது உதித்ெொள்?   
ைொதுைம் கனியிலிருநது உதித்ெெொல்   
(19214) அன்ம� ைகொலட்சுமி ைொதுைம் கனியிலிருநது உதித்-

ெெொல் என்� ்பயர் ்கொண்டு அமழககபபடுகிறொள்?  ைொதுைஙகி   
(19215) பத்ைொவதி என்று அமழபபது யொமை? அன்ம� ைகொ-

லட்சுமிமய   
(19216) அன்ம� ைகொலட்சுமிமய பத்ைொவதி என்று அமழபபது 

ஏன்?   பத்ைொசெ�ொல் வைர்ககபபட்டெொல்   

்ந்தைர்்க்ளா்க பிற்ந்த ஒவபவாருவரும 
எட்டு வயதில உபெயனம பூணூல 
ைடங்்க ெடத்திக ப்காள்ள மவண்டும. 

அதிபுத்திைாலியா்க, மைஹா மமை்தாவியா்க இரு்ந-
்தால ஐ்நது வயதில கூட பூணூல மபாட்டு 
விடலாம. பதினாறு வயதிற்கு மமைலஉபெயனம 
பையவது என்பது பபயை்ளவுககு மைாத்திைமமை என்று 
ைாஸதிைங்கள கூறுகின்றன.   

 உபெயனம என்பதில இைண்டு ்காரியங்கள 
இருககின்றன. ஒன்று பூணூல மபாட்டது மு்தல 
ஆைாைங்கள, ஒழுக்கங்கள இன்றிய்மையா்தது. 
ஆ்கமவ பூணூல ைமைஸ்காைம என்பது மைனி்தன் 
மைனி்த வாழக்்கயில ஆன்மி்க உயர்நி்ல   

 அ்டவ்தற்்கா்க ஏற்பட்டது. இைண்டாவது, உப-
ெயனத்தில பூணூல மபாட்டுக ப்காளவது என்பது 
பிை்தானமைா்க மபைப்படுகிறது. ஆனால உபெயனத்-
தின் முககிய   

 அமைம ஒரு பபரிமயாரின் மூலம, ஒரு குருவின் 
மூலம, அலலது ்த்கப்பனாரின் மூலம மவம்தாக-
்தமைான ்காயத்ரீ மை்நதிைத்்்த ஏற்றுகப்காளவம்த 
முககிய மொக்கமைாகும. அ்தற்கு அங்கமைா்கத்்தான் 
சுத்்தமைாயும, பவித்ைமைாயும பூணூல    மபாட்டுக 
ப்காளவது. இ்்த ்வத்துத்்தான் உபெயனம, ப்-
ைமமமைாபம்தைம என்று பைாலலுகிமறாம.   

 உப ெயனம என்ற இைண்டு பைாற்்களின் அர்த்-
்தம ்காயத்ரீ மை்நதிைத்்்தக ்கற்றுக ப்காளவ்தற்கு 
குருவின் ைமீபம அ்ழத்துச் பைலலு்தல என்று 
பபாருள.   

 இ்ந்த மவ்தம படிப்ப்தற்கு ்காலங்கள பைாலலப்-
பட்டு இருககின்றன. ்தக்ஷிைாயனம என்று பைால-
லககூடிய ஆறு மைா்தங்கள, மவ்தம பைாலலக கூடிய 
்காலங்கள.    உத்ைாயைத்தில அ்ந்த மவ்தத்திற்கு 

அர்த்்தம ப்தரி்நது ப்காளவ்தற்கு ைமஸகரு்தத்்்த-
யும, உப அங்கங்க்்ளயும, ்தர்மை ைாஸதிைத்்்தயும-
ப்தரி்நதுப்காள்ளமவண்டும. ்்த,மைாசி, பஙகுனி, 
சித்தி்ை, ்வ்காசி, ஆனி இ்ந்த ஆறு மைா்தங்களும 
உத்்தைாயைம. ஆடி, ஆவணி, புைட்டாசி, ஐப்பசி, 
்கார்த்தி்்க,    மைார்்கழி இ்ந்த ஆறுமைா்தங்கள ்தக்ஷி-
ைாயனம. ஆவணி மைா்தத்தில அவிட்டெட்ைத்திைத்-
தில வைககூடியது ஆவணி அவிட்டம. இ்்தமய 
எலமலாரும பபாதுவா்க ஆவணி அவிட்டம என்-
பார்்கள. ஆடிமைா்த அமைாவா்ைககு பிறகு   

 ச்ைாவை மைாைம என்ப்த ைா்நதிைமைான ்கைககுப்-
படி வரும. ச்ைாவை மைாைத்தில ச்ைவை ெட்ைத்தி-
ைத்்தன்று ஒரு ம்தாஷமும இலலாமைல இரு்ந்தால 
யஜுர் மவதி்கள    ஆவணி அவிட்டம, உபா்கர்மைா 
பையது ப்காளவார்்கள.   

 ைாமை மவ்தத்திற்கு ஆவணி ஹஸ்தம எடுத்து 
இருககிறது. இப்படி ஒவபவாரு மவ்தத்திலும 
ஒவபவாரு ெட்ைத்திைத்திலும மைாறி வ்ந்தாலும ருக 
மவ்தம்தான் மு்தன்்மையா்க இருப்பதினால அ்ந்த 
ஆவணி அவிட்டத்்்தமய எலமலாரும   

 உபா்கர்மைா என்று பபயர் ்வத்து விட்டார்்கள. 
இ்ந்த உபா்கர்மைா அன்று ்தக்ஷிைாயத்தில ஆறுமைா-
்தத்திற்்கான மவ்த பாடங்க்்ள படித்து முடித்து உத்-
்தைாயை ஆைமபத்தில அ்ந்த மவ்தத்திற்்கான அர்த்-
்தங்க்்ளயும, ்தர்மை ைாஸதிைத்்்தயும   

 ப்தரி்நது ப்காள்ள மவண்டும. இப்படி முடியா-
்தவர்்கள ஆவணி அவிட்டத்தில ்தாங்கள படித்்த 
மவ்த பா்கத்்்த பூர்த்தி பையது ப்காண்டு, ஆவணி 
அவிட்ட உபா்கர்மைாக்க்்ளச் பையது ப்காண்டு 
திருமபவும அன்று மவ்த பாடங்க்்ள    ஆைமபம 
பையய மவண்டும.    இதுவ்ை மவ்த பாடங்க-
்்ளப் படித்து வ்ந்ததில உள்ள கு்ற்க்்ள நீககு-

வ்தற்கும, மமைலும ெலல பலத்துடன் படிப்ப்தற்கு 
்காயத்ரீ ஜபம பையய மவண்டும என்று பைாலலப்-
பட்டு இருககிறது.   

 மவ்த ைாஸதிை பாடங்க்்ள அ்ந்த்ந்த ்காலத்தில 
ஆைமபித்து    முடிக்கா்த்தற்்கா்கத்்தான் பரி்காைமைா்க 
"்காமமைா்கார்ஷீத்" ஜபம பைாலலப்பட்டு இருககி-
றது.   

 பலரும வீட்டிமலமய வாத்தியா்ை வைவ-
்ழத்து பூணூ்ல    மைட்டும புதி்தா்க மைாற்றிக 
ப்காளகிறார்்கள. மைற்ற எ்ந்த ஒரு வி்த மவ்த ்கர்-
மைாவுககும அஙகு இடமிலலாமைல மபாய விடு-
கிறது. ஆவணி அவிட்டத்தில பூணூல மைாற்றிக 
ப்காளவது முககியமைா்க இரு்ந்தாலும, பூணூ்ல 
மைாற்றிக ப்காளவது    எ்தற்்கா்கபவன்றால மவ்தம 
படிப்ப்தற்கு முன்பு புனி்தமைா்க ஆ்கமவண்டும 
என்பம்த முககியம. பூணூ்ல மைாற்றிக ப்காள-
வ்தற்கு மைட்டும இல்ல. பூணூ்ல மைாற்றிக 
ப்காண்ட பிறகு சிறிது அ்ளவாவது மவ்தாைம-
பத்்்த பைய்த ப்காள்ள மவண்டும. ஆ்கமவ 
ஆவணி அவிட்டத்தில மவ்தாைமபம பையவது 
முககியம.  

வேதாரம்பம செய்யும   
ஆேணி அவிட்டம

சேள்ளேத்த அருளமிகு மயூர்பதி ஸ்ரீ ்பததிரகாளி அமமன் வகாவில் வதர்த திருவிழா

(படஙகள்: ் ெஹிவமை கல்கிமசெ வியசெட நிருபர்)
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நெருக்கடி நீங்கும் வரை மக்கள்  
ந�ொறுரம ்கொப�து அவசியம்!  
ெொட்டிலுள்்ள எரிந�ொருள் நிைபபு நிரையங்்க-

ளில் ்கொணப�ட்்ட கியூவரிரை்கள் ந�ரும்ள -
வில் இப்�ொது குரைந்து விட்்டன. ந�ரும்�ொைொன எரி -
ந�ொருள் நிைபபு நிரையங்்களில் வொ்கனங்்கள் ஓரிரு 
நிமி்டங்்களி்ை்ய எரிந�ொருர்ள நிைபபிக ந்கொள்்ள 
முடிகினைது. சிை பிை்ேைங்்களில் சிறிய தூை கியூவரி-
ரை்ய ்கொண முடிகினைது. டீைல் ந�றுவேற்கொ்க வொ்க-
னங்்கள் சிறிய தூை கியூவரிரையி்ை்ய ்கொத்து நிற -
கினைன. நெடு்ெைம் ்கொத்து நிற்க ்வண்டிய ்ேரவ 
ேற்�ொது கிர்டயொது.   

 ்மொட்்டொர் ரைககிள்்களும், முசைக்கை வண்டி்களும் 
ந�ற்ைொல் ந�றுவேற்கொ்க ெொட்்கணககில் கியூவரி -
ரையில் ்கொத்து நிற்க ்வண்டிய அவசியம் இப்�ொது 
இல்ரை. எரிந�ொருள் நிைபபு நிரையத்துககுச நைன -
ைதும் ந�ற்ைொரை ந�றறுக ந்கொண்டு திரும்பிவி்ட 
முடிவேொ்க ்மொட்்டொர் ரைககி்்ளொட்டி்கள் நேரிவிககின -
ைனர். ஆனொல் அரனத்து வொ்கனங்்களுககும் வொைத்-
தில் ஒருே்டரவ, குறிபபிட்்ட அ்ளவு எரிந�ொருள் மொத்தி-
ை்ம எரிந�ொருள் வழங்்கப�டுகினைது.   

 அவவொறு வழங்்கப�டுகினை எரிந�ொரு்ளொனது ேங்-
்க்ளது ்ேரவககுப ்�ொதுமொனேொ்க இல்ரைநயனறு 
சிை ேைபபினர் பு்கொர் கூறுகினைனர். இனரைய QR 
code முரைரமயொனது மக்கள் மத்தியில் ந�ரும் 
வை்வறர�ப ந�றறுள்்ள ்�ொதிலும், வழங்்கப�டு -
கினை எரிந�ொருளின அ்ளவு ்�ொேொமலுள்்ளநேனை 
பு்கொர் மொத்திை்ம சிை ேைபபினைொல் முனரவக்கப�டு -
கினைது.   

 வொைநமொரு ே்டரவ ேங்்களுககு வழங்்கப�டுகினை 
ஐந்து லீறைர் ந�ற்ைொல் அனைொ்ட நேொழிரை ெ்டத்து -
வேறகுப ்�ொேொமல் உள்்ளேொ்க முசைக்கைவண்டி உரி-
ரமயொ்ளர்்கள் கூறுகினைனர். அவர்்கள் இைவு�்கைொ்க 
ஆட்்்டொக்கர்ள நைலுத்தி்ய ேங்்க்ளது நேொழிரை 
்மறந்கொள்கினைனர். வொைநமொரு ே்டரவ வழங்்கப� -
டுகினை ஐந்து லீறைர் எரிந�ொருளில் இைண்டு அல்ைது 
மூனறு ெொட்்களுககு மொத்திை்ம நேொழில் நையய முடி-
யுநமனறு அவர்்கள் நேரிவிககினைனர்.   

 அவர்்கள் இவவொறு கூறுவதில் நியொயம் இல்ைொ-
மலில்ரை. முசைக்கைவண்டி ரவத்திருப்�ொரின 
அனைொ்ட நேொழிலுககு ந�ற்ைொல் அவசிய ் ேரவயொ-
கும். என்வ ேங்்களுக்கொன வொைொந்ே ந�ற்ைொலின 
அ்ளவு அதி்கரிக்கப�்ட ்வண்டுநமன�்ே அவர்்க்ளது 
்்கொரிகர்கயொகும். இ்ே ்�ொனறுேொன ெ்கர்ப�குதி்க -
ளில் வீட்டுககு வீடு உணவு விநி்யொ்கம் ெ்டத்துகினை 
நேொழிைொ்ளர்்களுககும் வொைொந்ேம் கிர்டககினை 
ெொனகு லீறைர் ந�ற்ைொல் ்�ொேொமல் உள்்ளது.   

 மக்கள் ்�ொககுவைத்துக்கொன ்�ருந்து்கள் மறறும் 
ந�ொருட்்�ொககுவைத்தில் ஈடு�டுகினை நைொறி்களுக -
கும் ேற்�ொது வொைொந்ேம் வழங்்கப�டுகினை டீைல் 
்�ொேொமல் உள்்ளேொ்க குரை கூைப�டுகினைது. 
இவர்்கள் அத்ேரன ்�ரும் கூறுகினை பு்கொர்்களில் 
உண்ரம இல்ைொமலில்ரை. ஆனொல் எமது ெொட்டின 
இனரைய ந�ொரு்ளொேொை நெருக்கடி நிரைரமயில், 
இக்்கொரிகர்கரய உ்டனடியொ்கப பூர்த்தி நையவநேன -
�து இயைொே ்கொரியமொ்க்வ உள்்ளது.   

 இைங்ர்கயில் உள்ெொட்டு வருமொனம் ்மொைமொ்க 
வீழ்சசியர்டந்து விட்்டது. அந்நிய நைைொவணி வரு -
மொனமும் ந�ருவீழ்சசிககு உள்்ளொகி விட்்டது. என்வ 
்மொைமொன ந்டொைர் �றைொககுரை நிைவுகினைது. 
ெொட்டின ்ேரவககுப ்�ொதுமொன எரிந�ொருர்ளப 
ந�றறுக ந்கொள்வநேன�து இைகுவொன ்கொரியம் 
அல்ை. ்ேரவக்்கற� எரிந�ொருர்ள ெொம் ந�றறுக 
ந்கொள்வேறகு சிை ்கொைம் ந�ொறுத்திருக்க ்வண்டி -
யுள்்ளது. அதுவரை மக்கள் ந�ொறுரம ்கொப�ரேத் 
ேவிை ்வறு வழி்ய இல்ரை.   

 மினைகதி மறறும் எரிைகதி அரமசைர் ்கஞைன 
வி்ே்ை்கைவினொல் அறிமு்கப�டுத்ேப�ட்டுள்்ள QR 
code முரைரமயின�டி, மக்களுககு ேற்�ொது 
வொைொந்ேம் வழங்்கப�டுகினை எரிந�ொரு்ளொனது அவ -
ைவர் ்ேரவககுப ்�ொதுமொனேொ்க இல்ரைநயன�து 
அைசுககுப புரிகினைது. ஆனொல் ஒவநவொருவருககும் 
வொைொந்ேம் குறிபபிட்்ட அ்ளவு எரிந�ொருள் ேவைொமல் 
கிர்டக்கக கூடியேொ்க உள்்ளது. எரிந�ொருள் நிைபபு 
நிரையங்்களில் ெொட்்கணககில் ்கொத்திருந்்ேொ, முட்டி -
்மொதிக ந்கொண்்்டொ எரிந�ொருர்ளப ந�றறுக ந்கொள்்ள 
்வண்டிய அவைநிரைரம ேற்�ொது இல்ரைநயன -
�ரே மக்கள் முேலில் புரிந்து ந்கொள்்ள ்வண்டும்.   

 அ்ேைமயம் எரிந�ொருள் விநி்யொ்கத்தில் நிைவிய 
முரை்்கடும் ேற்�ொது குறிபபிடும்�டியொ்க இல்ரை. 
ந�ற்ைொரை முரை்்க்டொ்கப ந�றறு, திருட்டு வியொ�ொ -
ைம் ெ்டத்துவேறகு QR code முரைரம முறறுபபுள்ளி 
ரவத்து விட்்டது. ஒரு லீறைர் ந�ற்ைொரை மூவொ -
யிைம் ரூ�ொ ந்கொடுத்து ்கள்்ளசைந்ரேயில் ந�றறுக 
ந்கொள்்ள ்வண்டிய அநீதி இப்�ொது இல்ரை. ெொட் -
்கணககில் கியூவரிரையில் நிற�ேற்கொன திைொணி 
உள்்ளவர்்க்ளொல் மொத்திை்ம எரிந�ொருர்ளப ந�றறுக 
ந்கொள்்ள முடியுநமனை ்கட்்டொயமும் ேற்�ொது 
கிர்டயொது. ்ேரவககுப ்�ொதுமொனேொ்க உள்்ள்ேொ 
இல்ரை்யொ, வொைொந்ேம் குறிபபிட்்ட அ்ளவு எரிந�ொ-
ருர்ள கு்ளறு�டி்களினறி ந�றறுக ந்கொள்்ளக கூடிய -
நேொரு நிம்மதி ேற்�ொது ஏற�ட்டுள்்ளது.   

 எவவொைொயினும் ெொட்டில் நிைவுகினை அத்ேரன 
நெருக்கடி்களும் ஒ்ைெொளில் நீங்கி விடுநமன மக்கள் 
எவரும் எதிர்�ொர்ப�து ேவறு. ெொட்டின ந�ொரு்ளொேொைக 
ந்கொள்ர்க்களில் நீண்்ட ்கொைமொ்க நிைவிய ேவறு்க -
ளின �ைொ�ைன்க்்ள இனரைய நெருக்கடியொகும். 
அந்நெருக்கடியிலிருந்து ெொம் மீண்டு வருவேறகும் 
சிை ்கொைம் ்ேரவநயன�ரேப புரிந்து ந்கொள்்ள 
்வண்டும். அதுவரை ந�ொறுரமயு்டன ்கொத்திருப� -
ரேத் ேவிை மக்களுககு ்வறு வழியில்ரை.  
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

தூது உரைக்கும் செயரை மேறசகொள்பவர் அறிவு, 
ம�ொற்றப் ச்பொலிவு, ஆய்ந்து ச�ளிந்� கல்வி ஆகிய 
மூன்றும் நிர்றந்�வைொக இருத�ல் மவண்டும்.

அறிவுரு வாராய்ந்த �ல்விஇம் மூன்றன
கெறிவு்ையான கெல்� வி்னககு

குறள் தரும் சிநதனை

தினகரன் பத்திரிககக்கு செமகமையான பாகைகய 
வகுத்துக் சகாடுத்ைவர் கலாசூரி சிவகுருநாைன்

இலங்�ப் பததிரி்�த து்்ற 
வரலாற்றில் கெடுங�ாலம் ஓர் 
ப்தசியப் பததிரி்�யில் பிர்தம ஆசி-

ரியரா� பணிபுரி்ந்தவர் என்ற கபரு்ம்யக 
க�ாணைவர் �லாசூரி இ. சிவகுருொ்தன. 
இலங்� ்தமிழ் இலககியததின உருவாக�ததி-
லும், வளர்ச்சியிலும் தின�ரன ஏற்படுததிய பங-
�ளிப்பும், தின�ரன பிர்தம ஆசிரியர் �லாசூரி 
ஆர். சிவகுருொ்தனின பங�ளிப்பும் மி� அளப்-
பரிய்தாகும்.  

 �லாசூரி சிவகுருொ்தன (1931.10.07_ 
- 2003.08.08) யாழ்ப்பாணம், �்ந்தர்மைத-
்்தப் பி்றப்பிைமா�வும் ப�ாணைாவி்ல வசிப்-
பிைமா�வும் க�ாணடிரு்ந்தார். நீணை �ாலமா� 
பணியாற்றிய ஊை�வியலாளர் என்ற கபரு-
்மககுரியவர்.  

  �லாசூரி ஆர். சிவகுருொ்தன பல்ர எழுத-
்தாளர்�ளா�வும் பததிரி்�யாளரா�வும் உரு-
வாககியதில் ொ்த்ன கெயதுளளார். அவரின 
வல்ல்ம, ஆளு்ம, எல்பலாருைனும் ெட்-
புைன பழகும் ்தன்ம சிவகுருொ்தன அவர்-
�்ள மக�ள மனதில் எனறும் பதிய ்வத-
துளளது.  

 அவரது பததிரி்�தது்்றப்பணி ஒரு ெ�ாப்-
்தம் எனப்ற கூ்ற பவணடும். ஏரிக�்ர ப்தசிய 
பததிரி்� ஆசிரிய பீைததில் சுமார் ொற்பது 
வருை �ாலம் பணியாற்றிய்ம எனபது ொ்த-
்னககுரியது.  இலங்�யின ப்தசிய தினெரி-
�ளில் ஒன்றான ‘தின�ரன’ என்றவுைன ெமது 
ஞாப�ததிற்கு வருபவர் தின�ரன பததி்�யில் 
நீணை�ாலம் பணிபுரி்ந்த தின�ரன பிர்தம ஆசி-
ரியர் �லாசூரி ஆர். சிவகுருொ்தன அவர்�பள-
யாவார்.  

  அவர் பததிரி்� ஆசிரியரா�ப் பணியாற்-
றியவாப்ற பட்ை பமற்படிப்்ப பமற்க�ாண-
ைார். 'இலங்�யில் ்தமிழ்ப் புதினப் பததிரி-
்��ளின வளர்ச்சி' என்ற கபாருளில் ஆயவு 
நூ்லச் ெமர்ப்பிதது முது�்லமாணி பட்ைம் 
கபற்்றார். க�ாழும்பு ்தமிழ்ச் ெங�ததின ்த்ல-
வரா�ப் பல ஆணடு�ள ்தமிழ்ப் பணியாற்-
றியவர். இவரது பணி�்ளப் பாராட்டி 
இலங்� அரசு '�லாசூரி' விருதி்ன 
வழஙகிக க�ௌரவித்தது.  

 யாழ்ப்பாணம் இ்நதுக �ல்லூரியில் 
�ல்வி �ற்றுப் பினனர், பமற்படிப்புக�ா-
�வும் க்தாழில் �ாரணமா�வும் க�ாழும்-
பில் பல �ாலம் வாழ்்ந்தார். 1955 ஆம் 
ஆணடு தின�ரன பததிரி்�யின உ்தவி 
ஆசிரியரா�ச் பெர்்ந்த இவர், ஆரம்பததில் 
பாராளுமன்ற நிருபரா�ப் பணியாற்றிப் 
பாராளுமன்ற நி�ழ்வு�்ள பததிரி்� 
மூலம் தி்றம்பை கவளிகக�ாணர்்ந்தார். 
பினனர் 1957 ஆம் ஆணடு தின�-
ரன பததிரி்�யின கெயதி ஆசிரியராகி 
1961 ஆம் ஆணடு மு்தல் பிர்தம ஆசி-
ரியரா�ப் பணியாற்றினார்.   

 இலங்�யின ப்தசியமட்ை பததிரி்� 
வரலாற்றில் 33 வருைங�ள பிர்தம ஆசி-
ரியரா� இரு்ந்த கபரு்ம இவருககு 
உணடு. இலங்�ப் பல்�்லக�ழ�ம், 
தி்ற்ந்த பல்�்லக�ழ�ம், இலங்� பத-
திரி்� ெ்ப ஆகியவற்றில் பகுதிபெர 
விரிவு்ரயாளரா�ப் பணியாற்றியுள-
ளார்.  

 சி்ற்ந்த பததிரி்�யாளர் பெ்வக�ான 
விருது, ெமூ� மாமதி, ்தமிழ்மணி ஆகிய 
சி்றப்புப் பட்ைங�்ளப் கபற்றுக க�ாணை 
இவர், ்தமிழ் மக�ளினால் 'கெயதி மனனன' 
எனவும் அ்ழக�ப்பட்ைார்.அகில இலங்� 
ெமா்தான நீ்தவானா� நியமனம் கபற்்றார்.

 இவர் இலங்� அரசின அதிவிபெை 
விரு்தான �லாசூரி விருதி்னப் கபற்றுள-
ளார். ெட்ைதது்்றயில் நு்ழ்நது ெட்ைத-
்தரணியா�வும், ெட்ைக�ல்லூரி பகுதிபெர 
விரிவு்ரயாளரா�வும் பல ஆணடு�ள �ை-
்மயாற்றினார். இலங்� உ்ழககும் பததி-

ரி்�யாளர் ெங�த ்த்லவரா� இரு ்தை்வ-
�ள க்தரிவு கெயயப்பட்டுப் பணிபுரி்ந்தார். 
அச்ெங�ததின ்த்லவரா�த ப்தர்்நக்தடுக�ப்-
பட்ை ்தமிழர் அவர் ஒருவபர எனபது குறிப்பி-
ைத்தக�து. ெ�ல இன மக�ளின ெனமதிப்்ப-
யும் கபற்்ற பணபாளரா� விளஙகினார்.  

 ம்லய� எழுத்தாளர் அ்ந்தனி ஜீவா தின-

�ரன பிர்தம ஆசிரியர் ஆர். சிவகுருொ்த்ன 
பற்றிக குறிப்பிடு்�யில், "அவர் எனறும் 
கபரு்ந்தன்மயானவர், ்தன்ன விமர்சிப்-
பவர் ஆற்்ற்ல மதிதது அவர்�ளின ப்ைப்-
பு�்ள பிரசுரிதது ஊககுவிப்பவர்" எனறு 
குறிப்பிட்டுளளார்.     அவரது ம்்றவின-
பபாது ொட்டின பல பகுதி�ளிலிரு்நதும் ஊை�த-
து்்றயினர், எழுத்தாளர்�ள, �்ல இலககிய 
அ்மப்பு�ளின பிரதிநிதி�ள, அ்மச்ெர்�ள, 
உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி�ள, பபராசிரியர்�ள, 
அரசியல்வாதி�ள பலருட்பை ஏராளமான புத-
திஜீவி�ள அஞெலி கெலுததினர். 

நீணை �ாலம் பததிரி்� உலகின மதிப்புப்-

கபற்்ற ்த்லம�னா� விளஙகிய சிவகுருொ-
்தன அவர்�ள ்தமிழ் மக�ளின மனங�ளில் 
எனறும் நி்்ற்நதிருப்பார்.  

 �லாசூரி சிவகுருொ்தன இ்நது ம்தத்்தச் 
ொர்்ந்தவர் ஆயினும் இஸ்லாமிய ெமயத்்த-
யும், முஸ்லிம்�்ளயும் எனறும் மதித்தார். 
1955ஆம் ஆணடு தின�ரன ஆசிரியர் 

பீைததில் நு்ழ்நது புதிய சி்ந்த்ன-
�்ளப் புகுததி தின�ரனுககு புதிய 
மகுைம் பெர்த்தார். எழுததுலகில் புதிய 
ப�ாணததில் தின�ர்ன வழிெைததி 
வ்ந்த்தனால் 1960ஆம் ஆணடு 
விபஜவர்்தன விரு்்த கபற்்றதுைன 
தின�ரன பிர்தம ஆசிரியர் �தி்ர்ய 
அலங�ரித்தார். இ்ந்தக �ால �ட்ைததில் 
்தமிழ், முஸ்லிம் எழுத்தாளர் அணி்ய 
உருவாககினார்.  

 அனனாரின �ாலததில் எழுதிய 
எழுத்தாளர்�ள இனனும் பிர�ாசிக-
கின்றனர். 1994ஆம் ஆணடு ஜனா-
திபதி விரு்்தயும் கபற்்றார். ஈழததுப் 
பததிரி்��ள ெவீன இலககியததிற்கு 
�ளம் அ்மததுக க�ாடுக� ஆரம்-
பித்த பினனர் பல புதிய ப்ைப்பா-
ளி�ள உருவானதுைன, �ணிெமான 
இலககிய ப்ைப்பு�ளும் ப்தாற்்றம் 
கபற்்றன. தின�ரன இவ்விையததில் 
அதீ்த அக�்்ற க�ாணடு ஆற்றிய 
பணி ம�த்தானது. அன்்றய �ால-
�ட்ைததில் அதி�ம் பபர் வாசிககும் 

பததிரி்�யா� தின�ரன விளஙகியதும் ஒரு 
�ாரணகமனலாம். அ்தன �ாரணமா� இலக-
கிய வளர்ச்சியில் குறிப்பா� இளம் ப்ைப்-
பாளர்�ளின இலககிய வளர்ச்சியில் �ாததிர-
மான பங�ளிப்பி்ன கெய்தது.   தின�ரன 
்தனது இலககியப் பக�ங�ளில் புதிய இளம் 
ப்ைப்பாளி�ளின ஆக�ங�்ள ப்தர்்நக்தடுதது 
அவற்்்ற கமருகூட்டி கவளியிட்ைது. ்தனது 
பணிக�ாலததில் இரணடு ்த்லமு்்ற எழுத்தா-
ளர்�்ள கவளிகக�ாணர்்ந்தவகரன்ற வரலாற்-
றுப் கபரு்மயும் அவருககு உணடு.  

கிழக்கில் பிரசித்தி சபற்ற உகநைமைகல, ைாநைாமைகல  
முருகன் ஆலயஙகளில் சவள்ளியன்று தீர்த்தைாறெவம
உ�்ந்தம்ல ஸ்ரீ முரு�ன 

ஆலயம், ்தா்ந்தாம்ல ஸ்ரீ 
முரு�ன ஆலயம் ஆகிய ்தலங-

�ளின வருைா்ந்த உற்ெவம் எதிர்வரும் 12 
ஆம் தி�தி தீர்தப்தாற்வததுைன நி்்றவு 
கப்றவுளளது. உ�்ந்தம்லயானது கபாதது-
வில், ்தாணடியடி, குமுக�னுககுச் கெல்லும் 
நீணைக்தாடு �ாட்டுப்பா்்தயில் அ்ம்ந-
துளளது. இத்தலம் ்தமிழ�தது குனறுப்தா-
்றாைல் ம்லகப�ாயில்�்ள நி்னவூட்-
டும் வ்�யில் அ்மயப் கபற்றுளளது. 
�ைல்ல�ள ்தாலாட்டி்ெக�, பச்்ெ-
பபெகலன்ற �ாடு�ள �ண�்ளக 
�வர ம்லயடிவாரததினிபல இவ்வா-
லயம் கிழககிலங்�யின திருப்ப்ைக 
ப�ாயில்�ளில் ஒன்றா� சி்றப்புப் கபற்று 
விளஙகுகின்றது.   

 யாழ்ப்பாணததிலிரு்நது வ்நது மட்-
ைக�ளப்்ப வாழ்விைமா�க க�ாணை 
மார்க�ணடு மு்தலியார் 1885 இல் 
ம்லயடிவாரததில் ஒரு ப�ாயி்லக 
�ட்டினார். ப�ாளாவி்லச் பெர்்ந்த 
�ாளியப்ப்னக குருவா�வும் கஜயபெ-
�ர - ஸ்ரீ வனனிதிொொயக� எனபவ்ர 
வணணக�ரா�வும் நியமித்தார். பாண-
்ம்யச் பெர்்ந்த இவர் ்ெவ பகதியும் 
்தமிழ்ப்பற்றுமிக�வராவார்.   

 இத்த்�ய சி்றப்புமிக� ஆலயம் முனபு 
ஆலமரத்தடியில் பம்ையில் பவல் மட்டும் 
்வதது வழிபைப்பட்ை ப�ாயிலா� �ாணப்பட்-
ைது. ஆலயததில் உளள கவணொவல் மரபம 
்தலவிருட்ெமாகும்.   

 உ�்ந்த ம்ல்ய அணமியுளள பாணம, 
கூமு்ன பபான்ற இைங�ள ஆதிககுடி�ளான 
இயக�ர், ொ�ர் வாழ்்ந்த இைங�ளாவப்தாடு 
அவர்�ளின வழிதப்தான்றலான பவைர் 
இனறும் வாழுமிைங�ளா�வும் க�ாளளப்ப-

டுகின்றன. இவர்�ளுககுரிய பவல் வணக-
�பம இப்பகுதியில் நிலவியது எனப்தற்கு இவ் 
வாலயம் ொன்றா� உளளது.   

 முரு�ப்கபருமான �திர்�ாமததில் குடி-
க�ாளவ்தற்கு முனபப உ�்ந்்தயில் அமர்்ந்த-
்தா� வரலாறு கூ்றப்படுகின்றது. ஆலயததின 
வைககுப் பக�ததில் இரும்லக குனறு�ள 
அ்ம்நதுளளன. மு்தலாவது ம்ல வளளி 
ம்ல எனவும் அடுத்த ம்ல பிள்ளயார் 

ம்ல எனவும் அ்ழக�ப்படுகின்றது. ஆல-
யததில் இரு்நது �ைற்�்ரப் பக�மா� பமலும் 
மூனறு ம்லப் பா்்ற�ள அ்ம்நதுளளன.  

 �திர்�ாமத்்த பபாலபவ இஙகு ஆடிப் பூர-
்ணயில் தீர்ப்தாற்ெவம் ெ்ைகபறுகின்றது. 
அ்ந்த வ்�யில் 29.07.2022 ஆம் தி�தி 
க�ாடிபயற்்றததுைன திருவிழா ஆரம்பமாகி-
யது. எதிர்வரும் 12.08.2022 ஆம் தி�தி 
தீர்த்தமாடுவதுைன திருவிழா நி்்றவு கப்றவி-
ருககின்றன.  

 இப்தபவ்ள ்தா்ந்தாம்ல ஸ்ரீ முரு�ன 

ஆலய வருைா்ந்த மப�ாற்ெவம் �ை்ந்த 
22.07.2022 கவளளிககிழ்ம க�ாடி-
பயற்்றததுைன ஆரம்பமாகியது. எதிர்வரும் 
12.08.2022 ஆம் தி�தி தீர்தப்தாற்ெவம் 
ெ்ைகப்றவிருககின்றது.    ்தா்ந்தாம்ல ஸ்ரீ 
முரு�ன ஆலயம் மட்ைக�ளப்பு மாவட்ைத-
தில் க�ாக�ட்டிச்பொ்ல கிராமததிலிரு்நது 
சுமார் 10 ்மல் க்தா்லவில் உளளது. 
இவ்வாலததிற்குச் கெல்லும் வழிப்பா்்த-

�ள யாவும் �திர்�ாமத்்த பபான்ற ஒரு 
சூழ்லபய க�ாணடுளளது.   

 நீணை பர்ந்த பல குனறு�ளின க்தாைர்ச்சி-
யா� உளளது ்தா்ந்தாம்ல. முற்�ாலததில் 
ம்ழ கபயயாமல் வரட்சி ஏற்பட்ை பபாது 
்தானப்தானறீஸ்வரர் ஆலயததிலிரு்நது 
தீர்த்தம் எடுததுச் கெனறு ்தா்ந்தாம்ல-
யின உச்சியிலுளள விொய�ர் கபரு-
மானுககுப் கபாங�ல் விழா ெைததிய 
பவ்ள ம்ழ கபய்த்தா� வரலாற்-
றுக �்்த�ள சித்தரிககின்றன.   

 குளகப�ாட்ை மனனன இலங்�யின 
கிழககுப் பக�ததில் எழு சிவமுரு�ன ஆல-
யங�்ள அ்மத்தான. அவற்றில் ஒனறு 
்தா்ந்தாம்ல ்தானப்தானறீஸ்வரர் ஆலயம். 
இ்வ 5 ஆம் நூற்்றாணைா� இருக�லாம் 
என ெம்பப்படுகின்றது.   

 பமலும் ்தா்ந்தாம்ல்ய பிரப்தெத்்த-
ஆட்சி புரி்ந்த மனனன க�ாக�ட்டிச்பொ்ல 
்தானப்தானறீஸ்வரர் ஆலயததிலிரு்நது 

678 �ளஞசி கபான்ன ்வப்புததிரவி-
யமா� இகப�ாயிலுககு அளிததுளளான 
என ப�ாபணெர் �ல்கவட்டில் கபாறிக�ப்-
பட்டுளளது.   இத்த்�ய சி்றப்புக�்ளயும் 
பண்ைய ெரிததிரங�்ளயும் எடுததியம்-
புகின்ற ்தா்ந்தாம்ல ஸ்ரீ முரு�ன ஆலய 
உற்ெவம் 12 ஆம் தி�தி ெ்ைகபறுகி்றது.  

நா ட்டில் மீணடும் க�ாவிட்- க்தாற்று 
பவ�மா�ப் பரவி வருவ்தா�வும், 
க்தாற்்றாளர்�ளினதும், மரணங-

�ளினதும் எணணிக்� ொளுககு ொள 
அதி�ரித்த வணணமுளள்தா�வும் கவளிவ-
ரும் கெயதி�ள மக�்ள மீணடும் அச்ெத-
தில் ஆழ்ததியுளளன.   க�ாபரானா ஆபதது 
ஏற்படுவதிலிரு்நது எம்்மயும், எமது குடும்-
பததின்ரயும், ெமூ�த்்தயும் பாது�ாததுக 
க�ாளள பவணடியது எங�ள ஒவ்கவாருவ-
ருககுமுளள ்த்லயாய �ை்மயாகும்.  

சு�ா்தார ெ்ைமு்்ற�்ள மு்்றயா�ப் 
பினபற்றுவ்தன மூலம் க்தாற்றிலிரு்நது 
ொங�ள நிச்ெயம் பாது�ாப்பும் கப்ற முடியும்.  
இவ்விையம் க்தாைர்பில் மீணடும் அதீ்த 
�வனம் திரும்புவது �ாலததின ப்த்வயா� 
உளளது.   

கபாதுமக�ளின பாது�ாப்புத க்தாைர்-
பில் க்தாைர்்நதும் தீவிர �வனம் கெலுத்தப்-
பை பவணடும். இ்தற்�ான புதிய யுகதி�ள, 
ெவீன க்தாழில்நுட்பங�ள பயனபடுத்தப்பை 
பவணடும்.  

 �ை்ந்த �ாலத்்தப் பபானறு. பகிரங� ஒலி-
கபருககி அறிவித்தல்�ள விடுத்தல், துணடுப் 
பிரசுரங�ள, ்�பயடு�ள வினிபயாகித்தல் 
பபான்ற பணி�்ள மீணடும் முனகனடுக� 
பவணடும்.   

 அததுைன, க�ாவிட் 19 பாது�ாப்புத 
க்தாைர்பில் கபாதுமக�்ளக �வரும் 
வ்�யிலான விழிப்புணர்வு வீடிபயாக�ள 
கவளியிைப்பட்டு, வீதிபயார விளம்பரங�ள. 
ப்தா்்த�ள, பபாஸ்ைர்�ள, ஸ்டிக�ர்�ள 
எனபன �ாட்சிப்படுத்தப்படுவதும் அவசிய-
மாகும்.  இததிட்ைததின கீழ், அக�்ரப்பற்று 

அனர்த்த மு�ா்மததுவக குழுவினால், 
க�ாவிட் ் வரஸ் க்தாற்று பரவல் �ட்டுப்பாடு 
பாது�ாப்பு க்தாைர்பான அறிவுறுத்தல்�ள, 
ஆபலாெ்ன�ள, சு�ா்தார வழி�ாட்டு்தல்�ள 
அைஙகிய, சுமார் இரணை்ர நிமிைங�ளைங-
கிய விழிப்புணர்வுக �ாகணாளிகயானறு 
ஏற்�னபவ ்தயாரிதது கவளியிைப்பட்ைது. 
அ்த்ன நி்னவுபடுததுவது ்தற்கபாழுது 
கபாருத்தமான்தா� இருககும்.  

 'பெெததிற்குரிய என ப்தெத்தவர்�பள... 
என இ்ந்த அறிவுறுத்தல் விளிக�ப்பட்டுள-
ளது.  உயிர்பறிககும் க�ாவிட் கைல்ைா 
்வரஸ் எமது பிரப்தெததிலும் பரவியுளளது. 
உங�ள உயி்ர நீங�பள �ாப்பாற்றிக 
க�ாளளுங�ள' பபான்ற மகுை வாெ�ங-
�ளுைன ஆரம்பிககும் இக�ாகணாளிககு 
அக�்ரப்பற்று ஆயிஷா முஸ்லிம் ம�ளிர் 
�ல்லூரி மாணவி கஜஸ்ரின ஜஸா அமல் 
சி்றப்பா�க குரல் க�ாடுததிரு்ந்தார்.  

 'சு�ா்தார ெ்ைமு்்ற�்ளப் பினபற்-
்றாது ெை்நது க�ாளவது க�ா்லககுற்்றத-
திற்குச் ெமனா�ா்தா? வீட்்ைவிட்டு கவளிபய-
றும் முனனர் ெற்று சி்நதிக� பவணைாமா? 
வய்தான கபற்ப்றார் எத்த்னபயா பப்ர 
இழ்நது விட்பைாம், சிறுவர்�ள குறிதது 
�வனம் கெலுத்த மாட்டீர்�ளா? ெம்்ம �ட்-

டுப்படுததி, ்தனி்மப்படுததி க்தாழிற்பட்ைால் 
உயிர்க�ால்லி க�ாபரானா்வ கவனறு-
விைலாம். அ்னவரும் ஓரணியில் ஒனறி-
்ண்நது க�ாபரானா்வ விரட்டுபவாம்' 
என அக�ாகணாளியில் க்தரிவிக�ப்பட்டிர்ந-
்தது.    இக�ாகணாளி்ய கபற்ப்றார் 'வட்ஸ் 
அப்' குழுமங�ளுைா� பாைொ்ல மாணவர்-
�ளின பார்்வககு பெர்ககுமாறு அக�்ரப்-
பற்று முனனாள வலயக �ல்விப் பணிப்பா-

ளர் ஏ.எல்.எம்.�ாசிம் ெ�ல பாைொ்ல�ளின 
அதிபர்�்ளயும் ப�ட்டிரு்ந்தார் எனபது 
குறிப்பிைத்தக�து.  

பமலும், அக�்ரப்பற்று மாெ�ர ெ்ப, 
அக�்ரப்பற்று அனர்த்த மு�ா்மததுவக 
குழு எனபன ப்தா்்த�ள, சுவகராட்டி�்ள 
கவளியிட்டிரு்ந்தன. மாெ�ர மு்தல்வர் அ்தா-
உல்லாஹ் அ�மட் ெகி ்த்ல்மயில் 
இ்த்ன �ாட்சிப்படுததும் பணி அஙகுரார்ப்-
பணம் கெயது ்வக�ப்பட்டிரு்ந்தது. இ்நநி-
�ழ்வில் அக�்ரப்பற்று சு�ா்தார ்வததிய 
அதி�ாரி ைாகைர் எப்.எம்.ஏ.�ா்தர் உளளிட்ை 
முககியஸ்த்தர்�ள �ல்நது க�ாணை்ம 
குறிப்பிைத்தக�து.   

க�ாபரானா ஆபதது நி்ல்ம ஏற்படுவதி-
லிரு்நது எம்்மயும், எமது குடும்பததின்ர-
யும், ெமூ�த்்தயும் பாது�ாததுக க�ாளள 
பவணடியது எங�ள ஒவ்கவாருவருககு-
முளள ்த்லயாய �ை்மயாகும். ப�ாவிட் 
19 க்தாற்று அற்்ற ொட்்ை �ட்டிகயழுப்ப 
பப்தங�ளினறி நி்்றவான ஒதது்ழப்பு 
ெல்குவதும் அவசியம். 
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ஹிஜ்ரி வருைம் 1444 மு�ர்ரம் பி்்ற 09
சுபகிருது வருைம் ஆடி மா்தம் 24ஆம் ொள                  திங�ட்கிழ்ம

ஐங�ரன விககிபனஸ்வரா

மு�ம்மட் றிஸான
(அட்ைா்ளச்பெ்ன மததிய நிருபர்)

ொராயணபிள்ள ொப�்நதிரன   
(ஓயவுநி்ல அதிபர்)   �ளுவாஞசிகுடி

இலங்கை பத்திரி்கைத்து்ையில் 
சாத்ையாளராகைப் பபாறைப்படும்
திைகைரன் முன்ைாள் பிரதம 
ஆசிரியர்  அமரர் சிவகுருநாதனின் 
19 ஆவது நி்ைவு திைம் இன்று

உ�்ந்தம்ல ்தா்ந்தாம்ல

சகாவிட் 19 சைாறறிலிருநது பாதுகாப்புப் சபறுவதில் 
மைக்கள் மைத்தியில் மீண்டும தீவிர கரிெகன அவசியம!

அமரர் சிவகுருொ்தனுைன 
�ட்டு்ரயாளர் ஐங�ரன விகபனஸ்வரா
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சாவகச்சரி வி்ேட நிருபர்

இலங்கயில் அதிகாரப் பரவ-
லாககம் சிறுபான்மையின சமூ -
கத்திற்கும் உரித்து்டயது என 
வடககு-கிழககு ஒருஙகி்ைப்-
புக குழு நிறுவனத்தின அஙகத்-
துவ அ்மைப்பு பிரதிநிதியான 
சடடத்்தரணி அம்பிகா சிறி்தரன 
த்தரிவித்துள்ார். அரசியல் 
தீர்வி்ன வலியுறுத்தி சனிககி-
ழ்மை நாவற்குழியில் இடம்தபற்்ற கவன -
யீர்ப்புப் ்பாராடடத்தில் கலந்துதகாண்டு 
உ்ரயாற்றிய ்பா்்த அவர் இ்த்னத் த்தரி-
வித்திருந்்தார். இது த்தாடர்பாக ்மைலும் 
அவர் கருத்துத் த்தரிவிக்கயில்; வடககு-

கிழககு மைாகாை சிறு-
பான்மையின மைககளுககு 
அரசியல் தீர்தவானறு 
வழஙகப்பட ்வண்டும். 
அவர்களு்டய குரல்க-
்ளுககு தசவிசாய்த்து 
நிரத்்தரத் தீர்தவானறு 
வழஙக ்வண்டும். சிறு -
பான்மையின சமூகங-
க்ாகிய எமைககு எமைது 
ஆளு்கககு உடபடட 

வடககு-கிழககு மைாகாைஙகளில் தீர்மைானங-
க்் எடுககும் அதிகாரத்்்த எம்மிட்மை 
வழஙக ்வண்டும். உரிய மு்்றயில் அதி -
காரப் பரவலாககம், அதிகார ்கயளிப்பு 
இடம்தப்ற ்வண்டும்.   

வவுனியா வி்சட நிருபர்  

வவுனியாவில் உள் எரிதபாருள நிரப்பு 
நி்லயஙகளுககு முனனால் வாகனஙக்் 
த்தாடர்ந்தும் நீண்ட வரி்சயில் நிறுத்துப -
வர்களுககு எதிராக நடவடிக்க எடுககப்-
படும் என வவுனியா ்த்ல்மை தபாலிஸ் 
நி்லய ்பாககுவரத்து பிரிவு தபாறுப்ப -
திகாரி தராசான சந்திர்சகர த்தரிவித்துள -
்ார்.  

நாடு பூராகவும் எரிதபாருள விநி்யா -
கத்்்த சீராக விநி்யாகிககும் முகமைாக 
எரிதபாருள அ்மைசசினால் ்்தசிய ரீதியில் 
எரிதபாருள அட்ட ந்டமு்்றப்ப -
டுத்்தப்படடுள்து. இ்தனடிப்ப்டயில் 
வவுனியா மைாவடடத்தில் உள் எரிதபாருள 
நிரப்பு நி்லயஙகளிலும் நீண்ட வரி்ச-

யினறி எரிதபாரு்் தப்றக கூடிய நில்மை 
ஏற்படடுள்து.  

இந்நி்லயில், வவுனியா எரிதபாருள 
நிரப்பு நி்லயஙகளில் எரிதபாருள வருவ -
்தற்கு முனன்தாக்வ வாகனஙக்் நிறுத்தி 
வரி்சப்படுத்தி நாடகைககில் விடுவ்தன 
மூலம் விபத்துககுள ஏற்படடு வருவதுடன, 
்பாககுவரத்து அதசௌகரியஙகள ஏற்படுவ-
்தாகவும், வர்த்்தக நி்லயஙகளுககு பாதிப்பு 
ஏற்படுவ்தாகவும் மு்்றப்பாடுகள கி்டக-
கப் தபற்றுள்ன.  

என்வ, எரிதபாருள நிரப்பு நி்லயஙக-
ளுககு எரிதபாருள வருகின்ற ்பாது வாக -
னஙக்் வரி்சப்படுத்தி ஓர், இரு மைணித்-
தியாலஙகளுககுள எரிதபாரு்் தபற்றுக 
தகாளளுமைாறு சாரதிகளுககு அறிவுறுத்து -
கின்்றன. 

 ஐஸ் எனப்படும்  ்பா்்தப்தபாருள 
பாவ்ன இ்்ஞர்கள மைத்தியில் அதிக-
ரித்து காைப்படும் நி்லயில்  இரண்டு 
இ்்ஞர்க்்   தபாலிஸார் ்கது தசய் -
துள்ார்கள.

22  அக்வயு்டய கள்ப்பாடு த்தற் -
கி்னச ்சர்ந்்த இ்்ஞன 5 கிராம் 
ஐஸ்  ்பா்்தப்தபாருளுடனும் 21 அக -
்வயு்டய உண்ைாப்பிலவு வடககி -
்னச ்சர்ந்்த இ்்ஞன  4கிராம் ஐஸ் 
்பா்்தப்தபாருளுடனும் ்கதுதசய் -

யப்படடுள்ார்கள. ்கதுதசய்யப்படட  
இருவரிடம் இருந்தும் மீடகப்படட ஐஸ் 
்பா்்தப்தபாருடகள த்தாடர்பில்  முல் -
்லத்தீவு தபாலீஸார் விசார்ைக்் 
்மைற்தகாண்டு வருவதுடன நீதிமைனறில்  
முனனி்லப்படுத்தும் நடவடிக்கயி -
லும் ஈடுபடடுள்ார்கள. முல்்லத்தீவில்  
இ்்ஞர்கள மைத்தியில் ஐஸ் ்பா்்தப் -
தபாருள வியாபாரம் திடடமிடப்படடு  
்மைற்தகாள்ப்படுவ்தாக சமூக ஆர்வலர் -
கள சுடடிககாடடுகின்றார்கள.

மைாஙகு்ம் குறுாப் நிருபர்
 
முல்்லத்தீவு மைாவடடத்தின 

ஒடடுசுடடான பிர்்தச தசயலக 
பிரிவுககுடபடட திருமுறிகண்டி 
வசந்்தநகர் பகுதியில் யுவதி 
ஒருவர் காைாமைல் ்பாயுள்ார் 
என தபாலிஸ் நி்லயத்தில் 
மு்்றப்பாடு பதிவு தசய்யப்பட -
டுள்து.  

22 வயது்டய குறித்்த யுவதி 
காைாமைல் ்பான ்பாது சிவப்பு 

நி்ற சல்வார் அணிந்து தசன -
றிருககி்றார்.  சிவகரன தெய -
லகசனா என்ற குறித்்த யுவதி 
கடந்்த 27.07.2022 மு்தல் 
காைாமைல் ்பான்தாக மு்்றப் -
பாடு தசய்தும் இதுவ்ர 
யுவதி்ய காைவில்்ல.   

என்வ யுவதி்ய கண்டவர்-
கள 0760777615, 0740961230 
என்ற த்தா்ல்பசி இலககத்-
துககு ்தகவல் ்தருமைாறு குடும்பத்-
தினர் ் காரிக்க விடுத்துள்னர்.   

யாழ்.வி்சட நிருபர் 

புத்ாடடின அரசியல் பிரிவான ெனநா -
யக மைககள விடு்த்ல முனனணியின பத்்தா-
வது தபாதுசச்ப கூடடம் ்நற்று முனதி -
னம் சனிககிழ்மை இணுவில் பகுதியிலுள் 
்தனியார் மைண்டபதமைானறில் சுந்்தரம் அரங-
கில் இடம்தபற்்றது.   

இ்தன்பாது கடசியின புதிய நிர்வாக-
மும் த்தரிவு தசய்யப்படடது. அககடசியின 
்த்லவராக மீண்டும் நாடாளுமைன்ற உறுப்-

பினர் ்தர்மைலிஙகம் சித்்தார்த்்தன த்தரிவு 
தசய்யப்படடார். கடசியின தசயலா்ராக 
நா.இரடைலிஙகமும் தபாரு்ா்ராக 
க.சிவ்நசனும், ஊடகப் பிரிவின ்த்லவ-
ராக பா.கெதீபனும் சர்வ்்தச ்பசசா்ராக 
தச.தெகநா்தனும் த்தரிவாகினர்.   

மூனறு வருடஙகளுககு ஒரு மு்்ற இடம் -
தபறும் தபாதுசச்பக கூடடத்தில் சர்வ்்தச 
நாடுகளில் இயஙகுபவர்கள உடபட145 
்பரா்ர்கள வ்ர கலந்து தகாண்டிருந்்தது-
டன தீர்மைானஙகளும் எடடப்படடன.   

அதிகார பரவலாககம் சிறுபான்மையினருககு 
உரியது - சட்டத்தரணி அம்பிகா சிறி்தரன   

எரிபபாருள் நிரப்பு நி்லயஙகளுககு 
முன வாகனஙகள் நிறுத்தத ்த்்ட

முல்லததீவில ஐஸ் பபா்்தப்பபாருளு்டன இருவர் ்கது

திருமுறிகண்டி வசந்தநகர் பகுதி   
யுவதி ஒருவர் காணாமைல பபாயுள்்ார்   

புப்ாடடின புதிய நிர்வாகம்

நுவதரலியா தினகரன நிருபர்  

நுவதரலியா மைாவடடத்தில் 494 
குடும்பஙக்  ் ்சர்ந்்த 1853 ்பர் 
வ்ர சீரற்்ற காலநி்லயால் பாதிக-
கப்படடுள்்தாக நுவதரலியா 
அனர்த்்த முகா்மைத்துவம் அறிவித்-
துள்து.  

இது த்தாடர்பாக நுவதரலியா 
அனர்த்்த முகா்மைத்துவம் தவளி-
யிடடுள  ்அறிக்கயில்,  

ஒரு வீடு முற்்றாக ் ச்தமை்டந்துள-
்து. 337 வீடுகள பகுதி அ்வில் 
பாதிககப்படடுள்து.இதுவ்ர -
யில் 3 ்பர் உயிரிழந்துள்துடன 
3 ்பர் காைாமைல் ்பாயுள்னர். 
காைாமைல் ்பானவர்க்  ் ்்தடும் 
பணிகள த்தாடர்ந்து முனதனடுக-
கப்படடு வருகின்றது. 2 பாதுகாப்பு 
்மையஙகள தசயற்படடு வருகின-
்றது. 5 குடும்பஙகள பாதுகாப்பு 
்மையஙகளில் ்தஙக ்வககப்படடு 
பராமைரிககப்படடு வருகின்றனர். 
இதில் 13 ்பர் ்தஙக ்வககப்பட-
டுள்னர்.  

இது ்தவிர பாதிககப்படடவர்கள 
389 குடும்பஙக்  ் ்சர்ந்்த 1397 

்பர் ்தஙகளு்டய உ்றவினர்களின 
வீடுகளிலும் வசித்து வருகின்றனர்.  

இ்்த ்வ்  ் த்தாடர்ந்து கடு-
்மையான காலநி்ல நிலவி வரு-
வதுடன கடு்மையான மை்ழயும் 
த்தாடர்ந்து தபய்து வருகின்றது. 
நுவதரலியா மைாவடடத்தில் அம்-
்பகமுவ பகுதி்ய அதிக அ்வில் 
பாதிககப்படடுள்்தாக அனர்த்்த 
முகா்மைத்துவ நி்லயம் த்தரிவிக-
கின்றது.  குறிப்பாக பல முககிய 
பா்்தகள த்தாடர்சசியாக மைண் சரி-
விற்கு உடபடடு வருவ்தால் அந்்த 
பா்்தக்  ் பா்்த அபிவிருத்தி 
அதிகார ச்ப உளளுராடசி மைன-
்றஙகள அ்னத்தும் இ்ைந்்த 
உடனுககு உடன பா்்தக்் 
ஒழஙக்மைத்்தாலும் ்பாககுவரத்து 
்த்டபடட வண்ை்மை உள்து.  

பாடசா்லகள மூடப்படடிருந்-
்தாலும் எதிர்வரும் க.தபா.்த உயர்-
்தர பரீட்ச்ய முனனிடடு ஒரு 
சில பாடசா்லகளில் பல சிரமைங-
களுககு மைத்தியில் வகுப்புக்் 
முனதனடுத்து வருகின்றனர்.ஆசி-
ரியர்களும் மைாைவர்களும் பாடசா-
்லககு வந்து தசல்வதில் பல்்வறு 

்பாககுவரத்து சிரமைஙக்  ் எதிர்-
்நாககிவருகின்றனர்.  

அ்்த ்நரம் ்நற்று முனதினம் 
4ஆம் திகதி தகாத்மை்ல பூண்டு-
்லாயா பகுதியில் அரச ்பருந்்த 
ஒனறு விபத்துககுள்ாகியுள்து. 
இதில் பாதிககப்படட 13 ்பர் 
்வத்தியசா்லயில் அனுமைதிககப்-
படடு சிகிச்ச தபற்று வருகின்ற-
னர்.  

விபத்திற்கு உள்ான ் பருந்தில் 
இருந்து பாதிககப்படடவர்க்் 
மீடபதில் பாரிய சிககல் ஏற்பட-
டது. இ்தற்கு முககிய காரைம் 
த்தாடர்ந்தும் காலநி்ல மிகவும் 

்மைாசமை்டந்துள்்்த.  த்தாடர்ந்-
தும் பல பிர்தான பா்்தகளில் 
இருபகுதிகளிலும் மைண்சரிவு, 
வீதிகள ்தாழி்றககம், மைரம் முறிந்து 
விழுகின்ற சம்பவஙகள எனபன 
த்தாடர்ந்து இடம்தபற்று வருகின-
்றன.  நீர் நி்லகளிலும் நீர் மைடடம் 
த்தாடர்ந்தும் அதிகரித்து வரு -
கின்றது. இந்்த நி்ல்மை த்தாட-
ருமைாக இருந்்தால் அனர்த்்தத்்தால் 
ப ா தி க க ப் ப டு கின ்ற வ ர் க ளின 
நி்ல்மை இனனும் அதிகரிகக-
லாம் என நுவதரலியா அனர்த்்த 
முகா்மைத்துவ முகா்மையா்ர் 
அலக்கான த்தரிவிககின்றார்.  

மைஸ்தகலியா தினகரன வி ச்ட நிருபர்

கடந்்த சில நாடக்ாக தபய்்த கனமை்ழயால் மைஸ்தகலியா 
்நாடடன பிர்தான வீதியில் 5 ம் கட்ட பகுதியில் வீதி ்தாழ் 
இ்றஙகியுள்து. அ்்த ்பால் ்நாடடன கினிகத்்்தன பிர்தான 
வீதியில் அடலிஸ் பகுதிகளில் ்தாழ் இ்றஙகியுள்து. இ்தனால் 
அவ்வீதி ஊடாக வாகனஙகள ்ச்வயில் ஈடுபடுத்்த முடியா்த 
நி்ல ்்தானறியுள்து. இ்தனால்  அவிசாவ்் டிப்்பா ்பருந் -
துகள ்ச்வயில் ஈடுபடுத்்த முடியா்த நி்ல  ்்தானறியுள-
்து. பாடசா்ல மைாைவர்கள மைற்றும் மைாைவிகள பயணிகள 
தபரிதும்  பாதிப்புககு உள்ாகி வருகின்றனர்.  

வீதி தாழ் இறங்கியதால் ப�ாக்குவரத்து 
�ாதிக்்கப�ட்டு உள்ளதா்க �யணி்கள பு்கார்

சீரற்ற காலநி்லயால நுவபரலியா 
மைாவட்டததில மூவர் பலி

எலிக்காய்ச்சல் பரவும் அபகாயம் அதி்ரிப்பு  
( ஹாலிஎல வி்சட நிருபர் )  

நாடடில் ்தற்்பாது மைாறிவரும் 
காலநி்ல நி்ல்மைகளின கீழ் எலிக-
காய்சசல் அதிகரிககும் அபாயம் உள-
்்தாக த்தாற்று்நாயியல் பிரிவு த்தரி-
வித்துள்து.   ஒவ்தவாரு வருடமும் 
ெு்ல மைா்தத்திற்குப் பினனர் இரண்டு 
மைா்தஙகளுககு மிகவும் வ்றண்ட 
காலநி்ல நிலவுகின்ற ்பாதிலும், 
நாடடில் ்தற்்பாது நிலவும் மை்ழயுட-
னான காலநி்லயுடன எலிககாய்சசல் 
அபாயம் அதிகரித்துள்்தாக த்தாற்-
று்நாயியல் பிரிவின சமூக சுகா்தார 

்வத்திய நிபுைர் திருமைதி துோனி 
்தம்ப்ரணு கூறுகி்றார்.  

எலிககாய்சசல் அல்லது தலப்-
்டாஸ்பயி்ராசிஸ் எனபது எலிகள 
மைற்றும் கால்ந்டகள மைற்றும் எரு-
்மைகள ்பான்ற விலஙகுக்ால் 
பரவும் காய்சசல் ்நாயாகும். இந்்த 
்நாய் தகாறித்துண்ணிகள, பண்்ை 
விலஙகுகள, நாய்கள மைற்றும் பாலூட-
டிகளிடமிருந்து கூட பரவுகி்றது. 
இந்்த ்நாய் கிைற்றுக காய்சசல், எலி 
காய்சசல் அல்லது ்சற்றுக காய்சசல் 
எனறும் அ்ழககப்படுகி்றது. 

  (அககு்ற்ை குறூப் நிருபர்)

 அககு்ற்ையில்  அடிககடி ஏற்படும் 
ஆற்று தவள்த்்்த கடடுப்படுத்்த வி்சட 
்வ்லத்திடடம்  ஒன்்ற ந்டமு்்றப்ப-
டுத்துவ்தற்கு ஏற்பாடுகள தசய்யப்படடு வரு-
கின்றன.  

 கண்டி மைாவடட ஒருஙகி்ைப்புக 
குழுவின பரிந்து்ரயின ்பரில், கண்டி 
மைாவடட  தசயலா்ரின ்த்ல்மையிலான 

வி்சட த்தாழில்நுடபக குழுவின பி்ர-
ர்ையின பிரகாரம்  இந்்த நடவடிக்க 
்மைற்தகாள்ப்படுகி்றது.

 இ்தனபடி, இந்்த ்வ்லத்திடடத்தின 
மு்தற்கடடமைாக அககு்ற்ை ஊடாக பாயும் 
பிஙகா  ஓயாவின வண்டல் மைண் மைற்றும் சக-
திக்் அகற்றுவ்தற்கு ஏற்பாடுகள  தசய்-
யப்படடுள்துடன, இ்தற்காக யுஎஸ்ஏ 
எயிட்காவினால்,   சுமைார் 10  மில்லியன 
நனதகா்டயாக கி்டத்துள்து.

அக்குறணையில் வவள்ளத்ணத ்கட்டுப�டுத்த 10 மில். நனவ்காணை
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ru;tNjr Njuthj epWtdj;ijf;
$l;bizg;gjw;fhdnjhU rl;lk; 
ikj;upghy rpwpNrd Mfpa ehd; ,yq;if rdehaf 

Nrhryprf; Fbaurpd; ghuhSkd;wj;jpd; 53(1) Mk; ,yf;f 

epiyapaw; fl;lisapd; fPo; "ru;tNjr Njuthj epWtdj;ijf; 

$l;bizg;gjw;fhdnjhU rl;lk;" vdg;gLk; rl;l%ynkhd;iwg; 

ghuhSkd;wj;jpy; mwpKfk; nra;a vz;zpAs;Nsd; vd;gij 

,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

gpd;tUk; nghJf; Fwpf;Nfhs;fisf; nfhz;l Nkw;Fwpj;j 

epWtdj;ijf; $l;bizg;gNj ,r;rl;l%yj;jpd; Nehf;fkhFk;. 

(m)  ngsj;j NghjidfSf;fpzq;f ,Wjp tpLjiyahfpa 

tpNkhrdj;ij jdpahf mile;Jnfhs;tjw;F mtrpakhd 

rpj;jhe;j mwpT kw;Wk; jpahd mwpT gilj;j ,y;yw kw;Wk; 

Jwtuu;fis gapw;Wtpj;jy;: 

(M)  ngsj;j NghjidfSf;fpzq;f ,Wjp tpLjiyahfpa 

tpNkhrdj;ij mile;Jnfhs;tjw;F gpwiu 

topelhj;Jtjw;fhf ,y;yw kw;Wk; Jwtuu;fis 

gapw;Wtpj;jy;: 

(,)   Njuthj NghjidfSf;fpzq;f rupahd xOf;f 

tpOkpaq;fis gpd;gw;Wtjd;%yk; rhrdj;ij epiyehl;l 

jFjpahd ngsj;j gpf;Ffis cUthf;Fjy;.

gpwTk;.

ikj;upghy rpwpNrd ghuhSkd;w cWg;gpdu;

mur kw;Wk; mur $l;Lj;jhgdq;fspd; gjtpfSf;F 
ngah; Fwpg;gplg;gl;l/epakpf;fg;gl;l Ml;fspd; jFjp gw;wp Muha;tjw;fhf 

,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpd; cah; gjtpfs; gw;wpa FO

,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpd; cah; gjtpfs; gw;wpa FO gpd;tUk; gjtpfs; njhlh;ghf ngah; 

Fwpg;gplg;gl;l/epakpf;fg;gl;lth;fspd; jFjpfis MuhAk;.

,y. ngah; kw;Wk; tpyhrk; gjtp

1 jpU. <.vk;. nuhl;dp kNdhuQ;rd; ngNuuh

,y. 81> u[ky;tj;j tPjp> gj;juKy;y

[g;ghDf;fhd ,yq;ifj; J}Jtuhf 

ngah; Fwpg;gplg;gl;lth;

2 jpU. lgpspa+.V. #yhde;j ngNuuh

,y. 73/01> vyg`y tPjp> nfhufgpba> 

gpypae;jiy

Rw;Wyh kw;Wk; fhzp mikr;rpd; 

nrayhsuhf epakpf;fg;gl;lth;

3 jpUkjp. N[.vk;. jpyfh [aRe;ju

204/19> [arwp khtj;ij> uj;ky;njdpa tPjp> 

gd;dpgpba

ifj;njhopy; mikr;rpd; nrayhsuhf 

epakpf;fg;gl;lth;

4 Nguhrphpah; vd;.b. Fzth;jd

102> njhFjp 15> nuh];kpl; NfhGuk;> 

nuh];kpl; gpNs];> nfhOk;G 07

njhopEl;g mikr;rpd; nrayhsuhf 

epakpf;fg;gl;lth;

5 jpU. gp.vr;.rp. uj;ehaf;f

546/2V> my;tp]; ngNuuh tPjp> 

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G 

mikr;rpd; nrayhsuhf 

epakpf;fg;gl;lth;

Nkw;Fwpg;gpl;l ngah; Fwpg;gplg;gl;l/ epakpf;fg;gl;l egh;fs; njhlh;gpy; vtNuDk; my;yJ ve;jNthh; 

mikg;gk; fUj;Jf;fisj; njhptpf;f tpUk;gpdhy; Kiwahff; ifnahg;gkpl;L> ~nrayhsh;> 

cah; gjtpfs; gw;wpa FO> FOg; gzpafk;> ,yq;ifg; ghuhSkd;wk;> = [ath;jdGu Nfhl;Nl 

vd;w tpyhrj;jpw;F 2022 xf];l; khjk; 21Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff; $ba 

tifapy; gjpTj; jghypy; ,d;Nwy; njhiyefy; ,y. 011-2777300 Clhf my;yJ highposts_c@
parliament.lk vDk; kpd; mQ;ry; Kfthpf;F mDg;gpitf;fyhk;.

mt;ntOj;J %y fUj;Jf;fSf;F Nkyjpfkhf tha;%y fUj;Jf;fisAk; Kd;itf;FkhW 

FOtpdhy; gzpf;fg;glyhk;. ,e;j tpsk;guk; ghuhSkd;w ,izaj;jsj;jpYk; ,lk; ngw;Ws;sJ. 

(www.parliament.lk)

FOr; nrayhsh;>

ghuhSkd;wr; nrayhsh; ehafk;.

,yq;ifg; ghuhSkd;wk;>

= [ath;jdGu> Nfhl;Nl.

2022 xf];l; khjk; 08Mk; jpfjp

MARITIMEPATTU PRADESHIYA SABHA, 
MULLAITIVU DISTRICT 

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP)  
LOAN NUMBER: P163305

01.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards the 
cost of Local Development Support Project (LDSP), and intends to apply part of the proceeds of this loan to 
payments under the Contract for Construction of Public Market Center in Mulliyawalai.

02.  The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC) on behalf of the Maritimepattu Pradeshiya 
Sabha now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for Construction of Public Market Center 
in Mulliyawalai as described below.

No Contract No Contract Name

Tentative 
Estimated 

Cost 
(Rs.Mn)

Required 
Minimum

CIDA
Grade

Contract 
Period

01 LDSP/NP/MU/MPPS/2022/04 Construction of Public Market 
Center in Mulliyawalai 13.03 C6 168 Days

03. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure.

04.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have been 
registered in the specialty of Building Construction for grade mentioned in the table above with the 
Construction Industry Development Authority (CIDA).

05. Qualification requirements are indicated in Section 5 (Bidding Data and Contract Data) of the Bidding document.

06.  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Maritimepattu Pradeshiya Sabha, 
Maritimepattu, Mullaitivu (T.P No: 0243243542, Fax No: 0212290001) and inspect the bidding documents 
at the address given below from 08th August 2022 until 04th September 2022 from 09:00 Hrs to 15:00 Hrs 
on normal working days.

07.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on  
submission of a written application to the Chairman, Maritimepattu Pradeshiya Sabha, Maritimepattu, 
Mullaitivu from 08th August 2022 until from 04th September 2022 between 09:00 Hrs and 15:00 Hrs on 
normal working days upon payment of a non-refundable fee of Four Thousand Rupees (Rs.4,000.00). The 
method of payment will be by cash.

08.  Bids shall be delivered in duplicate to the address below at Chairman, Local Authority Procurement 
Committee, Maritimepattu Pradeshiya Sabha, Maritimepattu, Mullaitivu at or before 14.00 Hrs on 05th 
September 2022. Late bids will be rejected. Bids will be opened soon after closing in the presence of the 
bidders’ representatives who choose to attend.

09.  Bids shall be valid up to 21st November, 2022. All bids shall be accompanied by a Bid Security of 
Rs.200,000.00. Bid Security shall be valid up to 19th December, 2022.

10.  A pre-bid meeting will be held at 11.00 Hrs on 29th August 2022 at Maritimepattu Pradeshiya Sabha, 
Maritimepattu, Mullaitivu.

 Chairman,
 Local Authority Procurement Committee (LAPC) 
 Maritimepattu Pradeshiya Sabha,
 Maritimepattu,
 Mullaitivu. 
 08.08.2022

INVITATION FOR BIDS (IFB)

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

[hvy> eptpe;jk> ehf]; 

ngnjr ,yf;fk; 412 vd;w 

Kfthpapy; trpf;Fk; jPfphp 

NftNf njhd;  tUz 

E\hd; kw;Wk; f`dtpl;l 

ypadNf Njhd epY}gh 

re;jkhyp Mfpa vq;fshy; 

jahhpf;fg;gl;l ,yf;fk; 506 

kw;Wk;  2019.08.06k; 

jpfjpapl;l  tpN\l 

mw;Nwhzpj; jj;JtkhdJ 

,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;snjd 

,yq;if rdehaf Nrh\

yprf;   Fbaurpw;Fk; 

,yq;ifg; nghJ kf;f 

spw;Fk; ,j;jhy; mwptpj; 

Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

B.B. tUz E\hd;

f`dtpl;l ypadNf 

Njhd epY}gh re;jkhyp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fy;tp mikr;R (cah; fy;tp gphpT)

ghJfhg;G Nritia toq;fy; 
- 2022/2023

HE/PR/NCB/2022/Security Service

1.  ,y. 18> Nthl; gpNs]; mYtyfk; kw;Wk; ,y. 

84V> tpf;fpukrpq;` gpNs];> gj;juKy;y mYtyf 

,lkidfSf;F ghJfhg;G Nritia toq;Ftjw;fhf 

jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fy;tp 

mikr;rpd; rhh;ghf (cah; fy;tp gphpT) mikr;R ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

miof;fpd;whh;. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;bd; %ykhf elhj;jg;gLk;. 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; Njitg;gLj;jy;fspd; 

tpgukhd tpsf;fk; toq;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fis 

011-2677120/0115115204  Mfpa njhiyNgrpfspd; topahf 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp gzpg;ghsiu miog;gjd; %yk; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

3.  2022 Xf];l; 8 Mk; jpfjpapypUe;J Muk;gpj;J 2022 Xf];l; 

26 Mk; jpfjp tiuAk;; nray;tYg;ngWk; tifapy; Ntiy 

ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 3>500 (%thapuj;J Ie;E}

W ,.&gh) ,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s KOikahd 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhOk;G-07> Nthl; 

gpNs];> 18 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mYtyfj;jpypUe;J 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; 

gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  2022 Xf];l; 29 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-07> 

Nthl; gpNs]; 18 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fy;tp mikr;rpd; 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp gzpg;ghshplk; tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; kw;Wk; 

,yj;jpudpaY}lhf mDg;gg;gLk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gl khl;lhnjd;gJld; mitfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

5.  nfhOk;G-07> Nthl; gpNs]; 18 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp gzpg;ghshpd; mYtyfk;> 

fy;tp mikr;rpy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld; tpiykDjhuh; my;yJ 

mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpahdth; ,e;epfo;tpw;F 

rKfkspf;fyhk;. 

6.  tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; 

Mfpad njhlh;gpy; tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; vt;tpj 

MFnryTfs; my;yJ vt;tpj nrytpdq;fSf;Fk; fy;tp 

mikr;rhdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

fy;tp mikr;R>

cah; fy;tp gphpT>

,y.: 18> Nthl; gpNs];>

nfhOk;G-07.

ngWif mwptpj;jy;
kPhpfk gpuNjr rig

fPo;f;fhZk; kPhpfk gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fil miwfis ePz;l fhy Fj;jif Kiwikapd; fPo; 

Fj;jiff;F tpLtjw;fhf ngWif tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,yf;fk;

fil miw 

,yf;fk;
miktpl tpguk; rJug; gpukhdk;

khjhe;j 

thlif 

(&.)

Fiwe;jgl;r 

kjpg;gPl;L njhif 

(&.)

01 26

kPhpfk $l;LwT epug;G 

epiyaj;jpw;F Kd;dhy; filj; 

njhFjp

11|-0" x 10|-0" 5750.00

862>500.00 

(vl;Lyl;rj;J 

mWgj;jp 

,uz;lhuj;J 

IE}W)

02 58

kPhpfk th;j;jf filj; njhFjpapy; 

Gjpjhf eph;khzpg;gjw;F 

cj;Njrpj;Js;s ,y. 58 vDk;  

fil miw Fj;jif jhuh;fshy; 

eph;khzpf;fg;gly; Ntz;Lk;

15|0" x 10|-0" 2800.00

530>000.00

(Ie;J yl;rj;J 

Kg;gjhapuk;)

ngWifg; gj;jpuq;fis tpepNahfpj;jy; :  2022.08.08 Kjy; 2022.08.29 tiu (K.g. 9.00 gp.g. 3.00 tiu)

ngWif tpz;zg;gq;fis Vw;Wf; nfhs;sy; : 2022.08.08 Kjy; 2022.08.29 tiu K.g. 10.00 tiu

ngWif gj;jpuq;fis jpwj;jy; :  2022.08.29 K.g. 10.05 ,w;F kPhpfk gpuNjr rig jiyikafj;jpy; 

eilngWk;

01.  ngWif tpz;zg;gq;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf &. 1000.00 kPsspf;fg;glhj ngWif FOf; fl;lzk; kw;Wk; 

&. 10>000.00 kPsg; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba gpiz itg;nghd;iw itj;jy; Ntz;Lk;.

02.  mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; ngah; Fwpg;gplg;gl;Ls;sth;fs; kw;Wk; milahsj;ij cWjp nra;ahj vtUf;Fk; 

ngWif tpz;zq;fs; tpepNahfpf;fg;gl khl;lhJ.

03.  ,f; Nfs;tpia tplTk; mjpfkhf ngWifia Ntz;LtJld; mjw;Fr; rkkhd my;yJ Fiwthf Nkw; 

nfhs;sg;gLk; Ntz;Ljy;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. VNjDk; xUtuhy; mt;thW tpz;zg;gpf;fg;gbd; mtuJ gpiz 

itg;Gj; njhif rigf;F chpajhf;fg;gLk;.

04.  ,U gpujpfSld; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fs; NtW NtW fbj ciwfspy; ,l;L %yg;gpujp kw;Wk; 

efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L nghwpapl;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; fil miwapd; 

ngah; kw;Wk; fil miw ,yf;fj;ij Fwpg;gpl;L mf; fbj ciwfis kPz;Lk; xU fbj ciwapy; ,l;L 

nghwpapl;L 2022.08.29 K.g. 10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; jiyth;> kPhpfk gpuNjr rig> 

kPhpfk vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ifNahL xg;gilg;gjhapd; jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; ngWif tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;;.

06.  Njh;e;njLf;fg;gLk; fil miwfSf;F kpd;rhuk;> ePHf; fl;lzq;fs;> filthlif> tpz;zg;gjhuh;fspy; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

07.  cq;fshy; thp ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; fil miwia NtW xUtUf;F thliff;F tpLjy;> Fj;jiff;F 

tpLjy; xg;gilj;jy; KbahJ mt;thW nra;jhy; fil miw kPz;Lk; rigapdhy; RgPfhpf;fg;gLk; vd;gijAk; 

cq;fshy; ,Jtiu nrYj;jg;gl;Ls;s njhif rigf;F chpajhf;fg;gLtjhfTk; njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

08.  ngWif jpwf;fg;gLk; Ntisapy; ngWifjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 

rKfkspf;fyhk;.

09. ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

10. tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfs; ngWif epge;jidfshFk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F mYtyf Neuq;fspy; 033-2273206I miof;fTk; my;yJ Nehpy; tprhhpf;fTk;.

ruj; ee;jrphp uzJq;f>

jiyth;>

kPhpfk gpuNjr rig.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fy;tp mikr;R (cah; fy;tp gphpT)

Rfhjhu Rj;jpfhpg;G Nritia toq;fy; 
- 2022/2023

HE/PR/NCB/2022/Janitorial Service

1.  ,y. 18> Nthl; gpNs]; mYtyfk; kw;Wk; ,y. 84V> 

tpf;fpukrpq;` gpNs];> gj;juKy;y mYtyf ,lkidfSf;F 

Rfhjhu Rj;jpfhpg;G Nritia toq;Ftjw;fhf jFjpAk; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fy;tp 

mikr;rpd; rhh;ghf (cah; fy;tp gphpT) mikr;R ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

miof;fpd;whh;. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd 

tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;bd; %ykhf elhj;jg;gLk;. 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; Njitg;gLj;jy;fspd; 

tpgukhd tpsf;fk; toq;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fis 

011-2677120/0115115204  Mfpa njhiyNgrpfspd; topahf 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp gzpg;ghsiu miog;gjd; %yk; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

3.  2022 Xf];l; 8 Mk; jpfjpapypUe;J Muk;gpj;J 2022 Xf];l; 

26 Mk; jpfjp tiuAk;; nray;tYg;ngWk; tifapy; Ntiy 

ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 3>500 (%thapuj;J Ie;E}

W ,.&gh) ,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s KOikahd 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;W 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhOk;G-07> Nthl; 

gpNs];> 18 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mYtyfj;jpypUe;J 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; 

gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  2022 Xf];l; 29 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-07> 

Nthl; gpNs]; 18 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fy;tp mikr;rpd; 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp gzpg;ghshplk; tpiykDf;fs; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; kw;Wk; 

,yj;jpudpaY}lhf mDg;gg;gLk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gl khl;lhnjd;gJld; mitfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

5.  nfhOk;G-07> Nthl; gpNs]; 18 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

cl;fl;likg;G mgptpUj;jp gzpg;ghshpd; mYtyfk;> 

fy;tp mikr;rpy; tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld; tpiykDjhuh; my;yJ 

mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpahdth; ,e;epfo;tpw;F 

rKfkspf;fyhk;. 

6.  tpiykDf;fspd; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; 

Mfpad njhlh;gpy; tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; vt;tpj 

MFnryTfs; my;yJ vt;tpj nrytpdq;fSf;Fk; fy;tp 

mikr;rhdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

jiyth;>

mikr;R ngWiff; FO>

fy;tp mikr;R>

cah; fy;tp gphpT>

,y.: 18> Nthl; gpNs];>

nfhOk;G-07.
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fhyepiyf;Fr; rPuikthd ePh;g;ghrd tptrhaj; jpl;lk;

fkj;njhopy; mikr;R

nraw;wpl;lg; gzpahl;njhFjpapdiu Ml;Nrh;j;jy;
fkj;njhopy; mikr;rpdhy; nray;gLj;jg;gl;L cyf tq;fpapd; epjpAjtpAld; $ba fhyepiyf;Fr; rPuikthd 

ePu;g;ghrd tptrhaj; jpl;lk; (CSIAP) 5 Mz;LfSf;fhdjhFk;. (2019 Kjy; 2024 tiu) tlNkw;F> tlkj;jpa> 

fpof;F> tlf;F> njw;F kw;Wk; Cth Mfpa MW khfhzq;fspy; milahsk; fhzg;gl;Ls;s fhyepiy 

ghjpg;Gf;Fs;shd ntg;gg; gFjpfis fhyepiyf;F Vw;wthW Nkk;gLj;Jtjd; %yk; tptrha cw;gj;jpia 

Nkk;gLj;JtNj jpl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;. jpl;l kjpg;gPL USD 125 kpy;ypad;fshFk;.

xg;ge;j mbg;gilapy; jpl;lj;jpd; gpd;tUk; gjtpfSf;F ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd. tpz;zg;gjhuu;fs; xt;nthU tFjpapd; fPOk; gpd;tUk; jifikfs; kw;Wk; mDgtj;ijg; 

ngw;wpUf;f Ntz;Lk;.

01. gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsu; (Deputy Project Director) - (PS 2) -  
 Cth khfhzj;jpy; 01 gjtp

 gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy;; ntw;wpfukhfg; 

g+h;j;jp nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ 

,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jidnahj;j 

xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; mj;Jld; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; jifikf;Fg; 

gpd;duhd 13 tUl fhy mDgtk;. ,jpy; 06 tUlq;fs; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

 M)   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy;; ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ 

,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jw;F epfuhd 

jifik mj;Jld; epWtdk; rhh;e;j gl;la mq;fj;Jtk; my;yJ Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; jifikf;Fg; 

gpd;duhd 11 tUl fhy mDgtk; rfpjk; ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;Gj; jifik. ,jpy; 

05 tUlq;fs; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 ,)   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy;; ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik mj;Jld; 

,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;Gj; jifik kw;Wk; epWtdk; rhh;e;j gl;la mq;fj;Jtk; 

my;yJ   Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; jifikf;Fg; gpd;duhd 09 tUl fhy mDgtk; rfpjk; 

,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jidnahj;j xU 

njhopy;rhh; jifik.  ,jpy; 04 tUlq;fs; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

mfpy ,yq;if murhq;fr; Nritapd; IMk; tFg;G mjpfhup my;yJ ,iaGila Jiwapy; epfuhd epiyik 

mj;Jld; IMk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 5 tUl fhy mDgtk;.

xU RUf;fkhd Ntiy tptuk;: khfhzj;jpd; midj;J njhlu;Gila gq;Fjhuu; epWtdq;fSlDk; kpf 

neUf;fkhd njhlu;igg; NgZtjd; %yk;> khfhzj;jpd; ntg;gg; (hotspot) gFjpfspy; mLf;if mgptpUj;jpiaj; 

jpl;lkpLjy;> mgptpUj;jp nra;jy;;> nray;gLj;Jjy; kw;Wk; epu;tfpj;jy;.

02. epjpapay; Kfhikj;Jt epGzh; (PS 3) (Financial Management Specialist) -  

 jpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpy; 01 gjtp

03.  fhyepiyf;Fr; rPuikthd tptrha epGzh; (PS 3) 
(Climate Smart Agriculture Specialist)  -  njd; khfhzj;jpy; 01 gjtp

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

 m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy; ntw;wpfukhfg; 

g+h;j;jp nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ 

,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jidnahj;j xU 

njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; kw;Wk; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; jifikf;Fg; gpd;duhd 

12 tUl fhy mDgtk;. 

 M)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy; ntw;wpfukhf 

g+h;j;jp nra;Js;s ,skhzpg; gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jFjp my;yJ ,iaGila 

Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,jw;F epfuhd jifik / 
,iz  mq;fj;Jtk; kw;Wk; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; jifikf;Fg; gpd;duhd 09 tUl fhy 

mDgtk; rfpjk; ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;Gj; jifik. 

 ,)   mfpy ,yq;if murhq;fr; Nritapd; IMk; tFg;G mjpfhup my;yJ ,iaGila Jiwapy; epfuhd 

epiyik mj;Jld; IMk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 4 tUl fhy mDgtk;.

epjpapay; Kfhikj;Jt epGzUf;fhd RUf;fkhd Ntiy tpsf;fk;: Njrpa kl;lj;jpy; CSIAP jpl;lj;ijf; 

fUj;jpw; nfhz;L epjp kw;Wk; fzf;Ffs; njhlh;ghd tplaq;fs;  kw;Wk; CSIAP jpl;lj;jpd; epjp kw;Wk; nrytpd 
Kfhikj;Jt Kiwia fl;bnaOg;GtJld;> ,yq;if murhq;fj;jpd; epjp tpjpfisf; filg;gpbf;Fk; NghJ> 

cyf tq;fp epjpAldhd jpl;lq;fSf;F tpjpf;fg;gl;Ls;s midj;J eilKiwfisAk; fl;lhakhfg; gpd;gw;Wjy;.

fhyepiyf;Fr; rPuikthd tptrha epGzUf;fhd RUf;fkhd Ntiy tpsf;fk;: ntg;gg; gpuNjr (hotspot) 
gFjpf;fhd xl;Lnkhj;j tptrha mgptpUj;jpf; fl;likg;G kw;Wk; cj;jpfis mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 

fhyepiyf;Fr; rPuikthd tptrhak; (CSA), njhopy;El;gq;fs; kw;Wk; eilKiwfs; kw;Wk; ntg;gg; gpuNjr 

(hotspot) gFjpfspy; ,iaGila nraw;ghLfis Nkk;gLj;Jjy;.

04. ngWif mjpfhhp; (PS 6 tFjp-A) (Procurement Officer) - 
 jpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpy; 01 gjtp

05.  fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L mjpfhhp (PS 6 tFjp-A) 
 (Monitoring & Evaluation of cer) - jpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpy; 01 gjtp

gpd;tUk; (m) my;yJ (M) my;yJ (,) jifikfs;

m)   gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l ,iaGila Jiwapy; xU ,skhzpg; 

gl;lk; my;yJ gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l jFjpahf ,iaGila 

Jiwapy; gl;lg;gbg;Gf;F rkkhd jifik my;yJ ,iaGila Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,iaGila Jiwapy;;; xU njhopy;rhh; jifik / ,iz mq;fj;Jtk; 

my;yJ  ,iaGila Jiwapy; %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOthy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

njhopy;El;g/njhopy; gapw;rp epWtdj;jhy; toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;fy;tpj; jFjpapy; 7Mk; kl;lj;jpw;Ff; 

(NVQ Level-7) Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUf;f Ntz;Lk; kw;Wk; ngWif> Kfhikj;Jtk; 

my;yJ eph;khzk; my;yJ xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy; jifikf;Fg; gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 3 tUl fhy 

mDgtk;.

M)  ,iaGila Jiwf;F %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOthy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

njhopy;El;g/njhopy; gapw;rp epWtdj;jhy; toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;fy;tpj; jFjpapy; 6Mk; kl;lj;jpw;Ff; 

(NVQ Level-6)   Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUf;f Ntz;Lk; kw;Wk;; ngWif> Kfhikj;Jtk; 

my;yJ eph;khzk; my;yJ xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy;; jifikf;Fg; gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 8 tUl fhy 

mDgtk;.

,)  ,iaGila Jiwf;F %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FOthy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

njhopy;El;g/njhopy; gapw;rp epWtdj;jhy; toq;fg;gl;l Njrpa njhopw;fy;tpj; jFjpapy; 5Mk; kl;lj;jpw;Ff; 

(NVQ Level-5)   Fiwahj Nju;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUf;f Ntz;Lk; kw;Wk;; ngWif> Kfhikj;Jtk; 

my;yJ eph;khzk; my;yJ xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy;; jifikf;Fg; gpd;dh; Fiwe;jgl;rk; 13 tUl fhy 

mDgtk;.

ngWif mjpfhhp;f;fhd RUf;fkhd Ntiy tptuk;: ngWif kw;Wk; xg;ge;jq;fs; njhlu;ghd midj;Jg; 

gjpNtLfs; kw;Wk; Nfhg;Gfisj; jahupj;jy;> ru;r;irj; jPu;T> xg;ge;j khWghLfs;> Kd;Ndw;w mwpf;if> 

Mtzf; fl;Lg;ghL Mfpatw;wpy; gpuhe;jpa ngWiff; FOf;fSf;F cjTjy; kw;Wk; cyf tq;fpapd; ngWif 

topfhl;ly;fs; kw;Wk; jpl;l Mtzq;fis cWjpg;gLj;Jk; ,yq;if murhq;fj;jpd; (GOSL) topfhl;LjYf;F 

,zq;f ngWifj; jpl;lq;fs;> tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fs;> xg;ge;j Mtzq;fs; Mfpatw;iw cs;slf;fpa 

Mdhy; jpl;l Kfhikj;Jt gphptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;bia midj;J Ntiyfs; kw;Wk; nghUl;fis 

nfhs;tdT nra;tjw;F ngWif mjpfhupfs; nghWg;ghthu;fs;.

 

fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L mjpfhhp;f;fhd RUf;fkhd Ntiy tptuk;: M&E mjpfhup> khjhe;j cs;sPL> 

ntspaPL (input, output) kw;Wk; tpisTj; jftiyj; njhFj;jy;> rupghu;j;jy;> nrayhf;Fjy; kw;Wk; jahupj;jy; 

Mfpatw;wpd; %yk; nray;Kiw> ,zf;fk; kw;Wk; ,Wjpf; fz;fhzpg;G Mfpatw;iwr; nray;gLj;Jtjw;F 

xl;Lnkhj;j jpl;l fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPl;L Kiwia nray;gLj;j fz;fhzpg;G kw;Wk; Jizj; jpl;l 

gzpg;ghsh; mYtyfj;Jld; (DPDO) ,izf;fg;gl;Ls;s M&E mjpfhupfSld; neUf;fkhd xUq;fpizg;Gld; 

Kd;Ndw;w mwpf;iffisj; jahhpg;gjw;F kjpg;gPl;L epGzUf;F trjpfs; toq;Fjy; kw;Wk; Mjutspg;gjhFk;. 

khfhz mjpfhhpfs; M&E mjpfhupfspd; MjuTld; Kiwikia GJg;gpj;j epiyapy; itj;jpUf;fTk;> MIS 
jpl;lj;ijg; guhkhpf;fTk; ,af;fTk; mth; nghWg;ghspahthh;.

06.  juT epuy;gLj;Jk; ,af;Feh; (xj;Jiog;G gzpahsh;) (Data Entry Operator) 
- jpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpy; 01 gjtp

jifikfs; (m) gpd;tUkhW:

 m)  f.ngh.j. (c/j) ghPl;irapy; xNu mkh;tpy; rfy ghlq;fspYk; (nghJ tpdhj;jhs; jtph;e;j) 

rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk; kw;Wk; f.ngh.j (rh/j) ghPl;irapy; xNu mkh;tpy;; Mq;fpyk;> rpq;fsk;/
jkpo; nkhop kw;Wk; fzpjk; cl;gl;ljhf ehd;F (04) ghlq;fspy; jpwikr; rpj;jpfs; rfpjk;; MW (06) 

ghlq;fspy; rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 mj;Jld;

   fzdp gpuNahfj;jpy; Njrpa njhopw;fy;tpj; jFjpapy; 3Mk; epiyj;  (NVQ Level-3) jifik kw;Wk; 

fzdp nrhy;yhf;fj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 03 tUl fhy Ntiy mDgtk;. (MS packages, Internet, 
e-mail). 

   RUf;fkhd Ntiy tptuk;: juT epuy;gLj;Jk; ,af;Feh;> EioTf;fhd %yj; juitj; jahhpf;f 

Ntz;Lk;. jw;Nghija juT kw;Wk; tpLgl;l juitg; ngWjy;> fzdp my;yJ gpw cgfuzq;fisg; 

gad;gLj;jp fzdpapy; juitg; gjpT nra;jy;> juit ,ufrpakhf itj;jpUg;gjd; %yk; epWtdj; 

juitg; guhkhpj;jy; kw;Wk; Microsoft Of ce Suite cld; gzpGhpjy;. 

Nkyjpfj; jifikfs;: 

•  Rtnuhl;bfs;> Jz;Lg; gpuRuq;fs; kw;Wk; tPbNahf;fis njhFf;Fk; jpwd;> ];by; nfkuh kw;Wk; tPbNah 

nfkuhit ifahSk; eilKiw mDgtk;> Photoshop and Adobe Premier vd;gtw;wpy; nray;Kiw mwpT> 

Jy;ypakhd jl;lr;Rj; jpwd;> tha;nkhop kw;Wk; vOj;Jj; jpwd; njhlh;G> fzdp td;nghUs; kw;Wk; 

nkd;nghUs; gw;wpa mwpT kw;Wk; Rje;jpukhf Ntiy nra;tjpy; Mh;tk;.

nghJ epge;jidfs;:

1. tpz;zg;g ,Wjpj; jpfjpapy; mWgj;J ehd;F (64) taJf;Ff; Fiwahjth;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  rfy epakdq;fSk; Muk;gj;jpy; Xu; Mz;L fhyj;jpw;F ,Uf;Fk; kw;Wk;  rpj;jpfukhd nray;jpwd; 

mbg;gilapy; Mz;LNjhWk; Nrit ePbg;G ,Uf;Fk;.

3. Copah;fs; Njitf;F Vw;g jpl;lj; jsq;fSf;F gazpf;f Ntz;Lk;.

4. ,yq;ifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ntspehl;L jpl;lq;fspy; cs;s Ntiy mDgtk; tpUk;gj;jf;fJ.

5.  Mq;fpyj;jpy; Nju;r;rp> kw;Wk; rpwe;j fzdp mwpT> murhq;f rl;lq;fs; kw;Wk; xOq;Ftpjp Kiwfis 

mwpe;jpUj;jy;.

6.  xt;nthU gjtpf;Fkhd rk;gsk; 2019 khh;r; khjk; 05Mk; jpfjpa 01/2019Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt 

Nritfs; Rw;WepUgj;ij mbg;gilahff; nfhz;bUf;Fk;.

7.  jifikfs; kw;Wk; mDgtj;jpd; mbg;gilapy; FWk; gl;bayplg;gl;l tpz;zg;gjhuh;fs; Neh;Kfj; 

Njh;tpw;F miof;fg;gLth;.

tpz;zg;gq;fs;:

•  rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; jkJ Ra juTfs; (Curriculum Vitae) rfpjk; cwtpduy;yhj ,U rhd;Wgfh;Nthh; 

kw;Wk; rfy rhd;wpjo;fspd; gpujpfisAk; ,izj;J jkJ tpz;zg;gq;fis 2022 Mf];l; 22Mk; jpfjp 

my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ pdcsiap@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; 

Kfthpf;F mDg;GkhW Ntz;Lg;gLfpd;wdh;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

fhyepiyf;Fr; rPuikthd ePh;g;ghrd tptrhaj; jpl;lk;>
fkj;njhopy; mikr;R>

61/1, vk;.b.vr;. [ath;jd khtj;ij>

kjpd;dhnfhl> ,uh[fphpa.

•  jw;NghJ murhq;fk; / mur rhh;G epWtdq;fspy; Nritahw;Wk; tpz;zg;gjhuh;fs;; jkJ jpizf;fsj;jpd; 

jiyikapD}lhf tpz;zg;gq;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

•  tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiaf;  

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

• Nkw;gb Ml;Nrh;g;Gfspy; fkj;njhopy; mikr;R nrayhshpd; jPh;khdNk cWjpAk; ,WjpAkhd jPh;khdkhFk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J www.csiap.lk  ,iza jsj;jpw;F gpuNtrpf;fTk;.

nrayhsh;

fkj;njhopy; mikr;R.
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Employment
Vehicle

Suzuki Swift Dzire me-
tallic black /  KN-0xxx 
- YOM-2010/  Indian 
1198CC /  manual /  
power steering /  power 
shutters /  central lock 
/  alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-
136, 700 done. Price 
- Rs. 4, 500, 000.00 (ne-
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  
 

022520

Red Sports 14 - 1000 
cc Charade A/ C A/ 
wheels Rs. 775000/ = 
Coure 15 - 850 cc Rs. 
875, 000/ = 16 Auto 
Rs. 975, 000/ = Nuge-
goda. 0722841786,  
0718262853.  
 

019033

Toyota Prado 120 petrol 
2002/ 2005 KD-xxxx 
line A/ C 7 seater,  elec-
tric seat,  height control 
full option auto third 
owner,  118000 km Toy-
ota Prado 120 diesel 
2006/ 2008 KG-xxxx 
7 seater sunroof auto 
full option 145, 000 km. 
072 7449249,  077 908 
7333. 022466

Heritage Village seeks Kandyan Crown En-trepreneurs to extend exports /  tourism and all kinds welfare ser-vices locally /  interna-tionally,  seek decent partnerships urgently. d h a m i n b u l @ g m a i l . c o m  0773431763. 022689

While staying at home,  you can earn maximum income daily /  weekly /  monthly by giving any amount to our com-pany. We need people with lands or FD also. 0778355890. 020720

Bambalapitiya - Bam-balapitiya,  Kollupitiya,  Wellawatte,  Thimbiri-gasyaya Office space,  houses,  buildings available on rent. 500,  5000,  10000,  30000 sq.ft. with parking. 0776306726. 008371

Wattala Hekitta Main Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit-able for Warehouse or Factory. Commer-cial area. 0760838548,  0770294075. 022030

KVA 60 brand new Per-kins Generator made in England,  KVA 32 John Deer Generator,  KVA 7 Listor Generator Italian brand new 100L,  200L,  270L Three-Phase,  Sin-gle Phase brand new Compressor for sale. Panadura. 0778460696,  0726267432. 022118

ABC Manpower Ser-vices is a Government owned institution. Con-tact us immediately for your requirements of Housemaids,  Watch-ers,  Drivers,  Infant Caretakers,  Attendants,  Labourers for Coconut Estates and Poultry Farms,  Cleaners and Labourers for different work categories. Mr Ranjan 0777171915,  0 7 1 0 4 4 4 4 1 6 ,  0117179323. 022062

Able Benz Prado Vezel 
BMW car lorry driv-
ers available. Super-
shine Service,  Dehi-
wala. 0777473694,  
0775822976. 022522

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keeper,  
Computer Operator,  
Secretary,  Receptionist,  
Telephonist,  Market-
ing Sales (boys /  girls),  
Drivers,  Helpers for 
supply. 0773595969.
 

022555

15 years experience on this field. Hardworking Housemaids,  Cleaning,  Babysitters,  male/ fe-male Attendants,  male/ female Cooks,  all routes experienced Drives,  Gardeners,  Couples,  Houseboys & Girls,  Salesmen /  Girls,  Boys & Girls for Garments and Companies,  Roomboys,  Watchers,  Dailycomers (8-5). All are warranty of one year with four (04) replacements and reasonable charge. Gov-ernment authorized and registered Company. Negombo - 0314306550 /  0759998555,  Dehi-wala - 0114551800 /  0778144404,  Co-lombo - 0113459766 /  0771555483,  Mrs Shany - 0759997555 /  0770840192. 022243

Vacancy available for 
an Estate Manager 
who has experience 
and knowledge in Co-
conut Cultivation and 
handling of Labour-
ers. Please contact : 
0777733204. 021951

Career Opportunities 
in Health Care Sector 
- A reputed hospital 
located in Nugegoda. 
ICU & Theatre trained 
Nursing Officer. * Di-
ploma /  Equivalent 
qualifications in Nurs-
ing * Minimum 5 years’ 
experience in similar 
capacity * Age below 
60 * Excellent com-
munication skills. At-
tractive salary & fringe 
benefits await the right 
candidate. Please for-
ward your CV with 
non-related referees. 
Email: c h a t h u r i . n s @ g 
m a i l . c o m  Mobile: 074-
2169832. 021347

Wanted MBBS /  SLMC 
registered Doctor for a 
channelling center near 
Kandy (full time /  part 
time). Accommodation 
available. 0777566105,  
0765479510. 016970

Financial Managers 
for Wealth Manage-
ment. Insurance and 
Financial selling ex-
perience is added ad-
vantage. (Colombo,  
Kalutara District). Call 
0772445146.  
 

022126

Need sales lady for Kirib-
athgoda clothing show-
room,  Salary Rs. 35, 
000/ =. 0777124642,  
0773709561. 022471
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To publish at both Papers

Each Additional word Rs 20/-

Each Additional word Rs 20/-

For 15 Words

For 15 Words

(Only for 15 Words)

Rs. 500/-

Rs. 500/-

Rs. 700/-

Easiest way to publish your
Classified Advertisement while staying at home..

Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343

Email - classifi ed@lakehouse.lk
 - 077 7 270 067

Green Light for Online TransferAcc. No. 000000377 - Corporate Branch

 Dzire me-
 KN-0xxx 

 Indian 
 manual /

power steering / power 
 central lock 

 alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-

700 done. Price 
000.00 (ne-

gotiable). Kandana. 

022520

 14 - 1000 
cc Charade A/C A/
wheels Rs. 775000/= 
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
= Nuge-

goda. 0722841786,

019033

 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater, elec-
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy-

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,000 km. 

 077 908 
022466

Heritage
Kandyan Crown En
trepreneurs to extend exports /
all kinds welfare ser
vices locally /
tionally,
partnerships urgently. dh
0773431763.

While
you can earn maximum income daily /
monthly by giving any amount to our com
pany. We need people with lands or FD also. 0778355890.

Bambalapitiya
balapitiya,
Wellawatte,
gasyaya Office space,houses,
available on rent. 500,5000,
sq.ft. with parking. 0776306726.

Wattala
Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit

able for Warehouse or Factory. Commer
cial area. 0760838548,0770294075.

27 March 2022

Swift Dzire me
tallic black / KN-0xxx 
- YOM-2010/ Indian 

 manual /
power steering /

 central lock 
 alloy wheels. In ex

cellent condition. KM-
700 done. Price 

000.00 (ne
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  

 14 - 1000 
cc Charade A/
wheels Rs. 775000/
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
000/= Nuge

goda. 0722841786,
0718262853.  

Prado 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater,
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,
072 7449249, 077 908 
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EMPLOYMENT

Chef /  Chef De Partie /  Sous Chef /  Commis /  Kitchen Helpers Restau-rant Staff required with experience in Hot Kitch-en for a High-end Res-taurant opening soon in Colombo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0742001301 /  0773333859. 022353

Immediate vacancy - In 
five star hotel Colombo,  
vacancy type - Kitch-
en Steward (Kitchen 
Cleaners) for Mid 
Night Shift,  Steward-
ing Supervisor,  Wait-
ers. Contact for further 
details. 0778912293,  
0771543939. 021915

Reputed and well es-
tablished Chinese food 
restaurant requires. 
Salary - * Manager - 
50, 000/ - to 60, 000/ =,  
Supervisor - 40, 000/ 
= to 50, 000/ =,  Assis-
tant Cooks (Chinese) 
- 40, 000/ = to 50, 000/ 
=. Food & accommo-
dation free,  part time 
candidates also consid-
ered. Interviews will be 
held from Monday on-
wards from 10.00 a.m. 
to 12.00 noon. Dilaj 
Lounge (Pvt) Ltd.,  No. 
27,  Uyana Rd,  Mora-
tuwa. 022432

Restaurant Supervi-sors /  Steward required with experience in the hotel industry for a High-end Restaurant opening soon in Colom-bo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0773333859. 022347

Star class experienced 
cooks wanted,  below 
40 years,  must know 
how to make Sri Lank-
an food /  dessert,  Tam-
ilnadu food /  dessert,  
Indian food /  desserts. 
Please send your CV to 
email: i n f o @ s e r e n d i b . i t 
 

022469

Domestic Helper - Daily - Urgent. For a young couple with six months baby at Ele-ments Apartment,  Buthgamuwa Road,  Rajagiriya. Should be English speaking and able to do household work including clean-ing and cooking. Basis 5 days a week - Salary 35, 000.00. Candidates must be from Rajagiri-ya area. Apply imme-diately with references to email id h e a d h n t @ g m a i l . c o m  /  Call Mbl. 0717288097. 021827

071-1978009 - Male /  Fe-male domestic servants and all the other male /  female employees now can be obtained from Govt Registered Wat-tala Dharshana local manpower service with 15 yrs experience for a very reasonable salary. Call Chandran Master. 011-5783667 /  0115-811812 /  0115-811813 (Viber,  WhatsApp,  IMO 0779951175). No. 88/ D/ 2,  Pahala Karaga-hamuna,  Kadawatha. 
022028

Wanted - Teachers for Mathematics in English medium are required immediately. Working hours 10 a.m. to 5.30 p.m. Location - Thimbi-rigasyaya,  Colombo 05. Salary negotiable. Call 0779844804. 022338

Well qualified Teach-er Trainers,  subject Teachers are wanted for Galle. b l o o m i n g b u d s i s c h o o l @ g m a i l . c o 
m  Walk-in interviews from 20th March till 5th April. 0703318641. 

019204

Wanted English speak-ing live-in Driver for company Chairman’s Bungalow in Col-3 with experience in driving latest BMW & Lan-drover vehicles,  and good knowledge of Co-lombo roads. Attractive salary and meals. Ap-ply immediately with Bio-Data,  copies of certificates and contact telephone numbers to: The Secretary,  Wood-lands,  No. 12,  37th Lane,  off Queen’s Road,  Colombo 3. Telephone No. 011-2588836. 021716

Accounts Assistant (fe-male). Qualifications: passed GCE (O/ L),  good command of Sin-hala & English,  knowl-edge of MS Office. Contact: 071-2138139,  Pamunugama Stores,  55,  High Level Road,  Maharagama. 022456

Audit Trainee with A/ L Commerce O/ L Maths B. Apply. Agape Ac-counting Services,  89-1/ 2,  Bankshall Street,  Colombo 11. Email : a g a p e a c c s e r v i c e s @ g 
m a i l . c o m  WhatsApp 0755030954,  Tel. 0777239397. 021522

Female unmarried Ac-counts Clerk - Age 20-30 with QB knowl-edge and experience in computer is required immediately. Send your application to the following email ad-dress. Address: Chanas Foods (Pvt) Ltd,  Wella-watta. Email: f e r o z i y a 2 4 @ g m a i l . c o m  011-2807411,  074-0562339,  0767348529. 022095

Building Work Super-visor - Looking for a Supervisor with experi-ence on building main-tenance for one to two months assignment to supervise colour wash-ing /  repairs of a house in Rajagiriya. Could be long term too. Please contact immediately on 0712773543. 021828

English medium Pre-school Teachers are wanted. Glorious Pre-school,  Kadawatha. Call for interviews 0760917272. 020603

Piyumi  - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 342  

Ramani  - 011 2 429 347
Susantha  - 011 2 429 343Fax - 011 2 429 375/380
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Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001         022551

 

Toyota Prado, 120, Petrol 
2002 / 2005, KD – xxxx, 
Line A/C, Seven seater, 
Electric seats, Height 
Control, Fully option, 
Auto, third owner, 
mileage 118000 Km, 
Toyota prado 120 diesel  
2006 / 2008, KG – xxxx, 
seven seater, sunroof 
Auto, full option, 
mileage 145000 Km. 
072 744 92 49 / 077 908 
7333          022466

 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047    020381 -rpt

 

Toyota Dyna, GY – xxxx, 
1999 / 2002, Length 
14 2/1, full body, A/C, 
Power, breadth face, 15 
B Engine, fornt and back 
uda Dunu, Height 7’ 4”, 
breadth 7’, Dehiwala. 
0777 209 442        022575

 

Suzuki Grand Vitara, 
manufactured year 
2013, Registered year 
2014, brand new, Price 
81 lakhs. 0771 077 544     
    017999 -rpt

 

Nissan Blue Bird, 1999, 
Auto, Power Shutters, 
Full Option, Power 
Mirrors, Dual Air Bags, 
Petrol, Beige Interior, 
Boralesgamuwa. 0776 
065 066       022585

 

Suzuki Stingray 2016 / 
2017, CAT – 8 xxx, 2nd 
owner, mileage 51000 
Km, Multifunction, 
Push Start. 49/-, 
Kottawa. 0753 411 009 

          022566

 

Red Sports – 14- , 1000 
CC, Charde, A/C, 
Alloy wheels, Rs. 
775000/-, Coure 15-, 
850 cc, Rs.875,000/-, 
16- Auto Rs. 975,000/-
, Nugegoda. 072 284 
1786 / 0718 262 853 

          019033

 

Leyland 3 cube, LJ – 
xxxx Series, Tipper for 
sale. Inquire 0773 071 
986          022102

 

Bolero Maxi Truck, PQ 
– xxxx, 2011, Back 
side cage. Mileage 
90000 Km. price 20/50, 
Maharagama. 0777 355 
040          022570

 

Toyota Land Cruiser BJ 
40, 1982, 4WD, 31 – 9 
xxx, diesel, manual, 
Power Steering, original 
body tag, pannipitiya. 
0705 321 132       022558

 

SSangyong Tivoli 2015, 
Company maintained, 
Mileage 65750km, 1600cc, 
Good Condition Motor 
Vehicle. – Pannipitiya. 076 
960 85 12     019348-rpt

 

Nissan Atlas JG-xxxx, 
2000/2005, A/C, Power, 
Power Shutter, QD 32 
Engine, 10 ½ lorry for 
Sale. Price – 29/75, 
Dehiwala – 077 7 355 
040     019354-rpt

Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001        022551

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 

  020381 -rpt

EmploymentEmployment
Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047
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English spoken 20 
hours course. Natural 
conversation fluency. 
077 8717413 IELTS,  O/ 
L,  A/ L,  kids/ English 
medium,  Literature,  
English language per-
fect course,  interview,  
presentation,  1000 pri-
vate English teachers 
training program from 
ABC. Diploma in Eng-
lish,  special classes for 
educated students,  pro-
fessionals,  adults and 
very weak students. 
077 8717413. 018016

Grade 1 to 5 all subjects Cambridge syllabus /  English medium,  quali-fied lady Teacher in Maharagama. BA (Eng-lish medium). PGIE (TESL),  TKT Contact 0775742677. 018458

ICT - A/ L,  O/ L,  Nation-
al,  Cambridge,  Edex-
cel,  Python,  Pascal,  C#,  
Java,  SQL,  PHP,  Html 
experienced graduate 
teacher best results. 
0712295545. 016940

IELTS /  Spoken English,  
Australia qualified well 
experienced lady teach-
er. Best results guar-
anteed. 0716656325,  
0703885435,  
0768632275. 022468

International School 
children Sinhala,  Sin-
hala medium 1 - 8 
home visited 500/ = 
per hour. 077 5882518.
 

022527

Lady Teacher visits 
Online spoken Eng-
lish,  Sinhala,  Tamil & 
other subjects. GCE 
(O/ L) (A/ L) English. 
0770351835. 016564

Mathematics AS/ A2 AL OL Cambridge Edex-cel Pure Maths (P1-P4) Statistics (S1-S2) Me-chanics (M1-M3) Fur-ther Maths Additional & Combined Mathe Paper discussion also by re-sult oriented more than 15 years experienced Graduate Teacher (On-line/ Visiting /  Groups). 0777789976. 020637

LG single door Fridge 
Rs. 40, 000/ = Kenstar 
Air-Cooler 20, 000/ = 
Icon Box Fan Rs. 10, 
000/ = Blankets 5000/ 
= Chandeliers 1 large 
& 4 small Boxes Rs. 20, 
000/ =. 0716803618,  
0711769501. 019672

Learn to drive accurate-
ly and perfectly within 
the city without fear. 
Welcome Licence Hold-
ers with their own ve-
hicles. 0714225441.
 

020007

AABA ABE BSc. CIMA 
MBA Cambridge Edex-
cel National Mathemat-
ics English Business 
Accounts Economics 
Physics Chemistry Bi-
ology IT Psychology 
Statistics Geography 
0716128439,  0112685649,  
0112671710. 021850

A AL/ OL 6,  7,  8,  9 
Physics Chemistry 
Mathematics “A” as-
sured home visited. 
0723067730. 015935

English Language for adults willing to study from very basics and school children from Grade 1 to 13 home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022594

English literature for 
Cambridge,  National 
(O/ L,  A/ L) by Eng-
lish graduate. 17/ 3,  
Pirivena Road,  Rat-
malana. 077 9604004.
 

018137

W. Thomas & Sons Pro-fessionals in firearms,  air rifles,  has manufac-tured 100% effective local guns for simians and giant squirrels with 5 years warranty,  speed 800,  200m range guns 30, 000/ = Chinese guns at very special prices speed 500,  range 50m from Rs. 20, 000/ = upwards - repairs from the mobile service - purchasing of guns only from Kadawatha company. 011-4361961,  011-5737777,  What-sApp - 0777 319250,  0727319250. 019353

Beds,  mattress,  tables,  steel cupboards,  vari-ety of chairs and fur-niture (Almost new) of a closed students hostel in Malabe for quick sale. 0711183154,  0764653862. 021973

Air Rifles W. Thomas & 
Sons - Kadawatha pres-
ent Chairman Desha-
manya Roystan Anton 
Thomas Esqr won the 
medal for the best en-
trepreneur of local Air 
Rifles and Shotgun In-
dustry in the year 2021 
and now local farmers 
can have air rifles with 
5 years warranty at 
very reasonable prices,  
concessions,  manu-
factured locally with 
English technology,  all 
the spares and repairs 
available,  excellent after 
sales service. TP - 0777 
079250,  0777319250. 
Inquiries - 0112972608,  
011-5737777. 020597

Retired Tri Forces or Po-lice Officer between 50-55 years is required to work as a Security Of-ficer at a bungalow in Colombo 07. Attractive salary with free meals and accommodation. Call 0112326070 dur-ing weekdays between 8.30 - 5.00 or send your application to c a r r i e r o p e r t u n i t y 2 0 1 5 @ g m a i l . c 
o m  021688

Security Officer O/ L - Factory,  Kohuwala,  Boralesgamuwa,  Pe-piliyana - Salary 45, 000/ = apartments Mount Lavinia,  Wella-watta,  Kirulapone,  Havelock Town,  Pol-hengoda. 011-2669199,  0772205009. 021293

Accountant,  Tamil gent early sixties,  London AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412. 022563

A girl graduated in IT from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,  HTML,  CSS,  Javascript,  Rela-tional databases,  GIT expertised. Contact : 0711540918. 021747

Computer literated de-cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of-ficial English Letter Drafting,  translations,  likes to stay in and teach English for chil-dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358. 020330

We are looking for an ex-
perienced Hotel Man-
ager and a Chef for a 
holiday resort situated 
in Southern Province. 
0718826869. 021913

Wanted Conductor 
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.
 

021500

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keepers,  
Secretary,  Computer 
Operator,  Receptionist,  
Telephonist,  Sales Boys 
/  Girls,  Peons,  Drivers,  
Helpers. Apply m s i v a 
d a s a n 5 0 8 @ g m a i l . c o m  
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/ L with Maths 
/  Arithmatic,  age 25 - 
55,  retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

Job vacancy for un-
married lady - Post of-
fice documentation 
clerk,  Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i n f o . f a s 
t r a c k i n t l @ g m a i l . c o m  
TP 0716886699. No. 
832-2/ 1,  Negombo Rd,  
Welisara.  
 

021765

Polythene Bag cutting 
machine operators & 
helpers (Male/ Female) 
walk-in or apply to: No. 
785,  Negombo Raod,  
Mabola,  Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/ fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785,  Negombo 
Road,  Mabola,  Wattala.
 

021831

Place Your
Photo Classified
Advertisement in

Only for 

+

+

+
Budget ADZ

Web
(www.adz.lk)

Hot Line - 0777 27 00 67

011  2  429  368 | 011  2  429  331

1,000/- + VAT

Security
L - Factory,
Boralesgamuwa,
piliyana - Salary 45,000/
Mount Lavinia,
watta,
Havelock Town,
hengoda. 011-2669199,0772205009.

Accountant,
early sixties,
AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412.

A girl
from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,

CSS,
tional databases,
expertised. Contact : 0711540918.

Computer
cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of
ficial English Letter Drafting,
likes to stay in and teach English for chil
dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358.

Conductor
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

021500

Accountant, Accounts
 Book Keepers,

Secretary, Computer 
Operator, Receptionist,
Telephonist, Sales Boys 

 Peons, Drivers,
Helpers. Apply msiva

8@gmail.com
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/L with Maths 
 Arithmatic, age 25 - 

 retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

vacancy for un-
married lady - Post of-married lady - Post of-married lady - Post of
fice documentation 

 Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: infofof .fafaf s

l@gmail.com
TP 0716886699. No. 

1, Negombo Rd,
Welisara.  

021765

Polythene Bag cutting Bag cutting Bag
machine operators & 
helpers (Male/Female) 
walk-in or apply to: No. 

 Negombo Raod,
 Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785, Negombo 

 Mabola, Wattala.
021831

Wanted
with experience in Co
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

Accountant,
Clerk, Book Keepers,
Secretary,
Operator,
Telephonist,
 Girls, Peons,

Helpers. Apply m
san50

0773595969.
Battaramulla

national finance com
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/
 Arithmatic,

55, retired executives 
considered. Contact - 
0776539722.

vacancy
married lady - Post of
fice documentation 
clerk, Place - Welisara. 
Qualifications - Eng
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i

ckintltlt
TP 0716886699. No. 
832-2/1,
Welisara.

Polythene
machine operators & 
helpers (Male/
walk-in or apply to: No. 
785, Negombo Raod,
Mabola, Wattala.

Polythene
er Machine Operators 
& Helpers (male/
male). Walk in or apply 
to : No. 785,
Road, Mabola,

27 March 2022

20 GENERAL - PERSONAL - REAL ESTATE

Apartment for sale at Elvitigala Flats. - 2 bed-rooms and 1 bathroom with furniture,  - Living and master bedroom with brand new A/ Cs,  bedrooms with large wardrobes,  - 1st fl oor,  - 1 allocated garage and ample parking space for visitors,  - Very quiet surrounding with play-ground,  jogging path,  children’s play area & outdoor exercise equip-ment,  - Located next to Trillium Residencies,  close to D.S. Senanayake & British School. Price - 25 M. 0777266878. 
022368

Colombo 03 - Luxury 
apartment for sale. 
Fully furnished 03 bed-
rooms with 03 bath-
rooms 1, 953 sq.ft. - Rs. 
70 Million. COC Deeds 
available. 0777223434.
 

022360

Colombo 04 - Ready 
to occupy apartments 
for sale brand new 03 
bedrooms with maid’s 
room and bathroom 
1, 550 sq.ft. - Rs. 42.5 
Million upwards. 
0777223434. 022354

Colombo 05 - Elegant 
luxury apartment for 
sale. 04 bedrooms,  04 
bathrooms with balco-
nies right around the 
unit with access from 
all bedrooms. 2, 025 
sq.ft. - Rs. 64 Million. 
0777223434. 022358

Colombo 08 - Add lux-
ury to your lifestyle 
ready to occupy apart-
ments 03-04 bedroom 
luxury apartments for 
sale. 1, 910 sq.ft. - 3, 960 
sq.ft. Rs. 62 Million 
upwards. 0777223434.
 

022357

Colombo 5 - Room avail-
able on rent only boy. 
T.P. 0711646807. 
  021184

Colombo 6,  Wellawatte,  
ladies furnished rooms 
attached bathrooms 
dining kitchen cooker 
washer fridge. 75/ 1,  
W.A. Silva Mawatha. 
Tel. 2591169,  
0755091379.  
 

022262

We extend our respect-
ful invitation to parents 
for our elders home in 
a calm and enchanting 
environment friendly 
staff with medical,  
nursing,  psycological 
counselling. Special 
protection and care 
for sick and disabled 
elders. 0777-169339,  
071-6004411.  
 

019082

We take care of elders 
at Madapatha and Pili-
yandala reasonable 
rate,  call for more in-
formation. 0779883270 
(Nohara),  0770638377 
(Roshan).  
  020607

For sale,  2 small Alfa 
safes,  1 large Alfa safe,  
2 steel cupboards,  teak 
showcases with glass,  
1 large teak counter at 
Perdeniya Road Kandy. 
0770392466,  another 
two Alfa safes in Co-
lombo,  all used items.
 

022457

LG OLED 55 inch TV 
450, 000 TV Stand 25, 
000 Bose TV Sound 
Bar 60, 000 Sofa with 
two recliner chairs and 
Coffee table 60, 000 two 
pedestal fans 8, 000 
Ferre cooking range 
70, 000 all items nearly 
new condition. Contact 
0774925340. 021966

For sale stamp collection 
in stock books India,  
Australia and UK. Con-
tact: 0742210795. 016889

Mathematics Science experienced gradu-ated international school teacher home visits Cambridge Lo-cal London (O/ L) A/ S 700/ - per lession. 077 2674187,  071 2138561. 
017291

Science Grades 10/ 11 (Sinhala medium) whole syllabus covered,  past and probable ques-tion papers discussed,  individual and group classes. Umesh Gu-nathilake 0715307098. 
022687

Spoken English read-ing writing listening,  4 months no age barrier fi ts in for all exams in-cluding IELTS. Palitha Jayasinghe. 0771671136,  0710104703. 018828

Up-country Bodu Govi parents seek an educat-ed pretty daughter from a respectable family for their age 25 (born in 1997) living in Kandy,  height 6’ smart gradu-ated son permanently employed as a Bank Ex-ecutive Offi cer. He in-herits properties. 019318

2022 G.C.E. O/ L Eng-lish retired teacher con-ducts classes. Home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022582

Wanted Historical,  An-niversary Commemora-tive Souvenirs,  Book-lets,  Folders,  Posters,  Special Covers,  Special Publications and other memorability. Homes visited. Contact: 0112825355. 016893
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617

Exclusive residential 
and commercial land 
plots for sale in Kata-
na,  Kandawala,  closer 
to Negombo town,  
with all facilities. Call: 
0711485485. 020549

Gampaha District - Fac-
ing Negombo Main 
Road near Pinnagolla 
Junction 73 perches 
for sale. 2 km from Nit-
tambuwa Junction,  2 
km to Veyangoda en-
trance of the Central 
Highway. Flat land 
facing 40 feet 12 lakhs 
per perch. 0718325229,  
0711812635. 022525

Gampaha - Udugampola 
exclusive land blocks. 
Close to Airport with 
all facilities. Per perch 
Rs. 495, 000/ = on-
wards. 0711243243.
 

020555

In the vicinity of Co-
lombo - Kandy Road,  
Mahara,  Ekasath 
Mawatha,  85 perches,  
fully surrounded by a 
wall,  valuable land will 
be sold at your expect-
ed price immediately. 
Suitable for residence,  
ideal for building facil-
ity,  banquet halls,  ware-
house,  business space,  
sold at land value not 
for the house value. 
0711311888. 022473

Kadawatha - Kirillawala 
Exclusive land plots 05 
minutes to Highway In-
terchange and 03 min-
utes to Kandy Road. 
Initial payment 14 Lks 
onwards. 0710888222.
 

020507

Katunayake residential 
land blocks for sale,  
closer to Highway. Per 
perch Rs. 295, 000/ -. 
Call: 0715226666. 020542

Meerigama - Residen-
tial land plots. 5 kms 
to the Town close to 
Main Road and 3 min-
utes’ drive to Central 
Expressway Junction. 
Initial payment 5 lks. 
0702333111. 020501

Mount Lavinia,  Pei-ris Road 10 perch 3 storey luxury house (4250 sq.ft.) sale with all facilities. Rooms - 09,  kitchens - 03,  bath-rooms - 08,  parking - 02 with airconditioners. Contact : 0776218129 /  0740500447. 022105

Padukka - Exclusive 
land blocks facing Main 
Bus Route and paddy-
fi eld with all facilities. 
0715999222. 020502

Padukka,  close to High 
Level Road 46 perch 
land facing an enchant-
ing paddyfi eld in a 
calm location with fa-
cilities for sale. Contact 
0768988374. 022117

Rajagiriya,  Nanayak-
kara Mawatha,  10.8 
perches land for sale,  
28 lakhs per perch. 
0702459242. 022428

Ratmalana Kandawala 
Rd. 1 km from Galle 
Rd. opposite KDU 
rectangular land 23.6 
perches,  no brokers. 
Contact 0715332653.
 

021535

Ratmalana,  near 2nd 
Lane and 3rd Lane,  Jaya 
Mawatha two roomed 
house with one room 
annexe. 22 perches. Rs. 
54 Million negotiable. 
Contact : 0769447071.
 

021949

10 perches land with a 
small house at Piliyan-
dala,  electricity water. 
0112052544. 022465

20.8P with house in 
Kottawa,  Siddamulla. 
32 Million. No bro-
kers. 0363135307,  
0711896475. 022155

20’ Road 10.2 perch two 
storey 03 bedrooms 02 
bathrooms 01 servant 
toilet pantry kitchen 
hot water roof top 
CCTV. 0704151769.
 

022540

500 metres away from 
Delkanda Junction 9 
perches land for sale. 
27 lakhs per perch. 075-
8081651 /  0112801652.
 

021930

Malabe Weliwita Road,  
600 m to SLIIT Cam-
pus,  450m Horizon Col-
lege,  650m Neville Fer-
nando Hospital,  500m 
Chandrika Kumaratun-
ga Mawatha,  Walking 
path,  2.5 km Malabe 
Town,  16.5 perches 
valuable land facing 
scenic paddy fi eld in 
peaceful environment,  
for sale. 0765551192,  
0779601192. 022460

Meepe - Exclusive 500 
land blocks. Facing 
High Level Road. Per 
perch Rs. 237, 000/ -. 
Call today. 0717777888.
 

020543

Moratuwa Katukurun-da beautiful upstairs house for sale. 6 large rooms,  4 washrooms,  living room,  dining,  pantry,  kitchen,  ga-rage,  separate servant’s washroom. Fully tiled,  separate entrance to up-per fl oor,  3 balconies. Suitable for 2 families. Sale price Rs. 38 Mil-lion. Call 0773255090 /  0774074876. 022380

Hokandara South 
Yovun Pedesa 14 perch-
es land with all the 
facilities for immedi-
ate sale. 076-8770241.
 

022311

Homagama NSBM 
within sight like per-
manent income? 25 
perches land for sale,  
People’s Bank loan fa-
cilities. 076 5366900,  
0710442556. 022461

Homagama - Exclusive 
land blocks. Homaga-
ma Godagamage Watta 
Road. 5 minutes to 
High Level Road. En-
tire block for 36 LKS 
upwards. 0711888777.
 

020505

Kaduwela Ihala Bomiri-
ya Rakshapana Road 
fully completed house 
on 6 perches land for 
sale. 0773335412 /  
0775184410. 021952

Kirulapone Polhen-
goda Averihena Road,  
15 perches land 3 
million per perch 
(negotiable) No bro-
kers. 0718328716,  
0764710172. 022446

Battaramulla,  Subuthi-
pura,  20 perches land 
available in Subuthi-
pura at by Lane for 
sale. 4.5 Mn. PP. 072-
7344990,  0718567268.
 

022749

Buthgamuwa Road 
closer to Rajagiriya 
55 perches for sale. 1 
perch lkhs 35 facing 
to Main Road. Nawala 
22 perches 1 perch 45 
lakhs. Walking distance 
to Nawala Junction. 
Welcome genuine buy-
ers only. 0714225441.
 

020002

Close to Battaramulla 
Pelawatta Towns facing 
20 ft. wide Road. 8 + 
12 perch lands ideal for 
residential purposes for 
sale. 0714290392. 022128

Close to Malabe Town 
facing a large paddy 
fi eld and 20 ft. wide 
road. 15 perches land 
ideal for residential 
purposes for sale. Can 
be divided into two 
blocks. 0714290392.
 

022127

Colombo 03 - 2 storeyed 
on 6.97 perches with 5 
bedrooms and parking. 
Ideal for business or 
residence proximity to 
schools,  supermarkets 
and religious places. 
Muhandiram Road,  
Kollupitiya. Expecting 
Rs. 75 Million (nego-
tiable). 0779992620.
 

022219

Colombo 05 - Close to 
Lanka Hospital 17.65 
perch valuable land 
for sale. 2200 lakhs. 
0772410832. 022514

Eight (8) perches fl at 
bare land for sale. 
Nugegoda facing 20 feet 
wide road. Residential 
area,  walking distance 
to the town,  water 
and electricity acces-
sible. Clear title. View-
ing can be arranged 
by prior appointment. 
+94758494427. No 
brokers please. 020642

Colombo 06,  Dharma-
rama Road,  brand new luxury,  spacious apart-
ment with 4 bedrooms,  3 bathrooms and a servant room,  bath-
room available for rent. Contact - 0761699852.
 

022755

Dehiwela,  Ebenezer Place,  opposite Old Williams on Span Tow-
ers,  6th Floor,  fully fur-
nished with 2 rooms,  lift,  Generator for short /  long term rent. Rent monthly 95, 000/ =,  6 months advance. 0771434343. 022086

Mount Lavinia,  on Galle Road,  brand new apartment with 2 bed-
rooms,  2 washrooms,  fully air-conditioned on 7th Floor for rent. Unfurnished. Monthly 78, 500/ =. Advance 6 months. 0777778806.

 
022088

Super luxury apartment for rent in Shangrila Residence,  Colombo 2. 2 bedrooms /  1700 sq.ft. + 1 car park,  very high fl oor. Contact 0774567997 h k r e a l e s t a t e g r o u p s @ g m a i l . c o m 
 

022332

Wellawatte,  Madanga-watte,  near Savoy Ho-
tel,  3 rooms,  2 rooms,  attached bathrooms on 5th Lane,  with car park for immediate rent. Monthly 65, 000/ =. 6 months advance. 0777778806. 022087

Wellawatte,  37th Lane,  opposite Arpico,  ful-
ly furnished,  with 3 rooms,  AC,  on 5th Floor for rent. Rent monthly 110, 000/ =. 6 months advance. 0777778806.

 
022072

One acre Coconut land or bare land is required from Kurunegala Dis-
trict. No brokers. 0776570734. 022152
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,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

,yq;if mjpNtf neLQ;rhiy tUkhdj;jpdhy; epjpaplg;gLfpwJ

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;

xU tUl fhyj;jpw;F mjpNtf tPjpapd; nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; 

Kfhikj;Jtg; gphptpw;F  thfdj;ij Vw;wpr; nry;Yk; 06 thfdq;fis 

(VEHICLE CARRIER) thliff;fkh;j;Jjy; (2022/2023)

1.  RDA/EOM&M/PRC/2022/TRA/06Mk; ,yf;f xg;ge;jj;jpd; fPo; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 
xg;ge;jj;jpw;fhf  jFjp kw;Wk; KOikahd jifikfisf; nfhz;l 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp 
mjpfhu rigapd; (RDA) rhh;gpy; mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; 
Kfhikj;Jtg; gphptpd;; ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;. KOikahd tpguq;fs; 
tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;sd. rfy tpiykDf;fSlDk; 40>000.00 &ghTf;fhd 
tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

2.  Mh;tKs;s jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gz;lhufk> ty;fk> 
f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> 
guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> ngWif gphptpypUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk; 
(njhiyNgrp: 038-2289122 njhiyefy;;: 038-2289560) vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis  
mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-08-08Mk;; jpfjpapypUe;J 2022-08-22Mk; jpfjp tiuAk; 
K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 1.30 kzp tiuAk; xt;nthU tpiykD Mtzj;jpw;Fk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000.00 &gh +  120.00  (ngNrt) njhifiar; nrYj;jpa gpd;dh;> 
gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig mjpNtf neLQ;rhiy 
nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT (EMO&M) gzpg;ghsUf;F vOj;J 
%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

4.  tpiykDf;fs; 2022.08.22Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk;gb 
Nkw;gb  Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiyf;Nfhuypy; fye;J  nfhs;s njhpTnra;ag;gl;l 
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dp;iyapy; jpwf;fg;gLk;. 

5.  tpiykDf;fs; 2022-11-21Mk; jpfjp tiuAk; kw;Wk; tpiykD gpiz Kwp 2022.12.19Mk; 
jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

jiyth;>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FO>

Nk/gh gjpy; gzpg;ghsh; (EMO&M) gphpT>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>
f`l;lf`N`d> ty;fk>

gz;lhufk.

Nfs;tp mwptpj;jy;
Fz;lrhiy gpuNjr rig - nkdpf;`pd;d

Fz;lrhiy gpuNjr rigf;Fhpj;jhd jpfd kw;Wk; nkdpf;`pd;d efuq;fspYs;s 

etPdkag;gLj;jg;gl;Ls;s kyry$l Kiwikfis tUlhe;j Fj;jif mbg;gilapy; 

elhj;jpf; nfhz;L nry;tjw;fhf jFjp tha;e;jth;fsplkpUe;J tpiykDf;fisf; 

NfhUtjw;F  Fz;lrhiy gpuNjr rigapdhy; jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

,e;jj; jPh;khdj;jpd; gpufhuk; Fwpj;j kyry$l Kiwikapd; ePh; kw;Wk; kpd;rhuf; 

fl;lzq;fs; kw;Wk; mjd; guhkhpg;G Ntiyfis Fj;jifjhuh; Nkw;nfhs;sg;gl;L 

elhj;jpf; nfhz;L nry;y Ntz;Lk;. 

,jd; gpufhuk;  ,jd;nghUl;L Mh;tj;ijf; fhl;Lgth;fshdhy; Fz;lrhiy gpuNjr 

rigf;F 2>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp epge;jidfSld; $ba 

Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-08-08Mk; jpfjp Kjy; 2022-08-31Mk; jpfjp tiuahd 

thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

cq;fshy; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk;NghJ 5>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj itg;G 

rfpjk; 2022-09-22Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Kd; jiyth;> Fz;lrhiy gpuNjr 

rig> nkdpf;`pd;d vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk; vd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

,e;j Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2022-09-02Mk; jpfjp K.g 10.30 kzpf;F jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; ,e;epfo;tpy; ePq;fs; my;yJ cq;fsJ mjpfhuk; toq;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Fz;lrhiy gpuNjr rigf;Fhpj;jhd jpfd kw;Wk; 

nkdpf;`pd;d efuq;fspYs;s kyry$l Kiwikfis Nfs;tpaply;;|| vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. ,e;jf; Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;Sk;> epuhfhpf;Fk; my;yJ 

,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuj;ij Fz;lrhiy gpuNjr rigapd; ngWiff; FO 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd NkYk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; gpuNjr rigapd; 081-

2375624 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf tprhhpj;jwpayhk;.

uQ;rpj; mf;kPkd>

jiyth;>

Fz;lrhiy gpuNjr rig>

nkdpf;`pd;d.

Fz;lrhiy gpuNjr rigf;Fhpj;jhd 
jpfd kw;Wk; nkdpf;`pd;d efuq;fspYs;s 

kyry$l Kiwikfis Nfs;tpaply;

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

[hvy> eptpe;jk> ehf]; 

ngnjr ,yf;fk; 412 

vd;w Kfthpapy; 

trpf;Fk; jPfphp NftNf 

njhd; tUz E\hd; 

Mfpa vd;dhy;> jahhpf; 

fg;gl;lJk; 2019.08.02k; 

jpfjp cilaJkhd 

tpN\l mw;Nwhzpj; 

jj;JtkhdJ ,uj;Jr; 

nra;ag;gl;Ls;snjd ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpw;Fk; ,yq;ifg; 

nghJ kf;fspw;Fk; 

,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;.

B.B. tUz E\hd;

mw;Nwhzpj; jj;Jt gj;jpuj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

Rd;dhfk; FkhuRthkpg; Gyth; tPjp> 

jghw;fe;Njhh; xOq;ifiar; Nrh;e;j 

jkae;jp kfs; Nfhzkiy vd kWehkk; 

nfhz;l jkae;jp rz;Kfuhrh Mfpa ehd; 

2018k; Mz;L nrg;nlk;gh; khjk; 28k; 

jpfjpad;W aho;g;ghzk; gpurpj;j 

nehj;jhhpRk; rl;lj;juzpAk; Mfpa 

khh;fz;L jpUthjt+ud; mth;fs; Kfjhtpy; 

3/53k; ,yf;fj;jpy; epiuNtw;wg;gl;lJk; 

Rd;dhfk;> nrl;bahh;tsitr; Nrh;e;j 

eluhrh rz;KfNty; mth;fSf;F vd;dhy; 

toq;fg;gl;lJkhd mw;Nwhzpj; jj;Jtg; 

gj;jpuj;ij ,uj;J nra;J tpLfpd;Nwd; 

vd;gij nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; 

njhptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

jkae;jp rz;Kfuhrh
19.07.2022

mwptpj;jy;
,y-18> Nthl; rpl;b> 

NkhpgpNrh khtj;ij> 

fk;g`h vd;w Kfthpapy; 

mike;Js;s PB-5391 vDk; 

rtp mgpkhdp fk;gdp 

ypkpl;ll; epWtdj;jpd; 

fk ;g`h fpisf;F 

nrhe;jkhd wp/(G)/PB/
GM/43 vDk; mlFg; gj;jpuk; 

,uj;J nra;ag;gLtjhf 

,j;jhy; nghJ kf;fSf;F 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;wd;. 

2022.01.01k; jpfjp Kjy; 

,uj;J nra;ag;gLfpd;wJ.

mw;Nwhzpj; jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

FbauR murhq;fj;jpw;Fk; mjd; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUtJ 

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

nfhOk;G 06 Nrhdfj;njU ,y. 52-

5/1 fpwTd; Nfhh;l; njhlh; khb vDk; 

Kfthpia Nrh;e;j [aFkhh; jq;fNtY 

(Nj.m.m.,y. 473482797V) Mfpa vdJ 

ngahpy; 16.09.2015k; jpfjpaplg;gl;L 

ehl;Fwpg;G ,y. 2912 NghypNah 32 

nyhypAk; 08d; fPo; gjpT nra;ag;gl;l 

mw;Nwhzp jj;Jtj;jpy; cs;s vdf;F 

toq;fg;gl;l vy;yh mjpfhuq;fisAk; 

,uj;J nra;ag;gl;ljhfTk; vdJ ngahpy; 

my;yJ vdJ rhh;ghf Nkw;nfhs;sg;gLk; 

ve;jnthU eltbf;iff;Fk; ehk; 

nghWg;ghf khl;Nld; vd;gjhFk;.

[aFkhh; jq;fNtY

mwptpj;jy; 

fz;b khtl;lj;jpy; njy;Njhl;il gpuNjr nrayhsh; gphptpy; mike;Js;s 
ntspehl;L kJghd jtwizapd; 2022/2023k; Mz;Lf;fhd ~nld;lh;| 

Nfs;tp tpw;gid

fz;b khtl;lj;jpy; njy;Njhl;il gpuNjr nrayhsh; gphptpy; 

mike;Js;s ntspehl;L kJghd jtwizapd; 2022/2023k; 
Mz;Lf;fhd ~nld;lh;| Nfs;tp tpw;gid 2022.08.26Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 kzp tiu Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. mj;Jld; ~rPy;| 

Kj;jpiuaplg;gl;l ~nld;lh;| Nfs;tp gj;jpuq;fs; khj;jpuNk Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;. ~nld;lh;| tpw;gid md;iwa jpdk; K.g. 10.30 

kzpf;F jpwe;J itf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

2022.07.29Mk; jpfjp murhq;f th;j;jkhdp gj;jphpifia ghh;f;fTk;.

(th;j;jkhdp gj;jphpif ,yf;fk; 2291)

Mj;kh jpYf;\p [auj;d>

gpuNjr nrayhsh;>

njy;Njhl;il.

2022.08.03

gpuNjr nrayfk; njy;Njhl;il

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa kdey epWtdk;

Ky;Nyhpaht Gjpa efuk;

Njrpa kdey Rfhjhu fy;tp epWtdk; kw;Wk; mjDld; 

,ize;j Ky;Nyhpaht ,ilj;jq;fy; ,y;yk; Ky;Nyhpaht 

jhjpah; ghlrhiy Nghd;w epWtdq;fspd; 2022/2023 xU 
tUl fhyj;jpw;F kpd;rhug; guhkhpg;Gfspw;fhff; Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

mjd; gpufhuk; eph;khzj;Jiw ifj;njhopy; mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s kpd;rhug;guhkhpg;Gj; 

Jiwapy; 05 tUl mDgtKs;s epWtdnkhd;whf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 2022.08.08 Kjy; 2022.08.23 tiu 

thuNtiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd 

fhyg; gphptpy; itj;jparhiyapd; rpwhg;gh; gphptpy; &gh 

2>000.00 ,w;fhd njhifiar; nrYj;jp mYtyfj;jpy; 

,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

,uz;L (02) gpujpfshfg; gpiofspd;wpg; g+uzg;gLj;jg;gl;l 

tpz;zg;gq;fSld; &gh 45>000.00 ,w;fhd 

tpiykDg;gpizankhd;Wld; 2022.08.24 md;W K.g.  

10.00 ,w;F  Kd;dh; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;. ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~kpd;rhug; guhkhpg;Gfspw;fhfg; gjpT nra;jy;| 

vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

tpiykD jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ 

mthpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUg;gjw;F mDkjp 

mspf;fg;gLk;. tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpik gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpw;F 

chpj;jhFk;. Nkyjpf tpguq;fspw;fhf fl;blj;Jiw 

mYtyiu miof;fTk;. njhiyNgrp ,y. 011-2578245.

gzpg;ghsh;>

Njrpa kdey Rfhjhuf; fy;tp epWtdk;>

Ky;Nyhpaht> Gjpa efuk;.

kpd;rhug; guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fisg; 
gjpT nra;jy; - 2022/2023

17.00% 2025 'A" njhlh;fspd; fPo; &.15>000 kpy;ypaidAk; 20.00% 2029 'A" 
njhlh;fspd; fPo; &.20>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2022 Xf];l; 

10Mk; jpfjp ,lk;ngWk; Vyq;fspd; mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd.

,j;jpiwNrhp Kwpfspd; tpguq;fs; fPNo jug;gLfpd;wd.

njhlh;fs; 17.00% 2025 'A' 20.00% 2029 'A'
ISIN* LKB 00425F013 LKB00729G156
Kd;itf;fg;gl;l njhif &.15>000 kpy;ypad; &.20>000 kpy;ypad;

eWf;F tPjk; 17.00% 
Mz;nlhd;wpw;F

20.00% 
Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2021 a+d; 01 2022 a+iy 15

Kjph;Tj;jpfjp 2025 a+d; 01 2029 a+iy 15

eWf;F nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk; 

jpfjpfs;
01 a+d; & 01 

jpnrk;gh;

15 rdthp & 15 

a+iy

xd;W Nrh;e;j tl;b tPjk; &.100.00 ,w;F 

&3.4836

&.100.00 ,w;F 

&.1.6848

Vytpw;gidj;jpfjp 2022 Mf];l; 10 Gjd;fpoik

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

,Wjpj;jpfjpAk; NeuKk;
2022 Mf];l; 10 Gjd;fpoik K.g.11.00 

kzp

jPh;g;gdTj; jpfjp 2022 Mf];l; 15

Vy tpw;gidj;jpfjp
Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&.5>000>000/=) 
mj;Jld; xU kpy;ypad; &gha;fspd; 

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

Kjdpiy tznjhlh;fs; toq;fg;gl;l ehspypUe;J eWf;F nfhLg;gdTj; 

jpfjpapypUe;J jPh;g;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W Nrh;e;j tl;b 

ePq;fyhf) mbg;gilapy; tpiyf;Fwpg;gPLfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiyf;Fwpg;gPLfs; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l kpd;dpay; 

tiyaikg;G KiwfspD}lhf khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.  

xt;nthU njhlh; /ISIN njhlh;gpYk; re;ij epiyikfSf;fika 

Kd;itf;fg;gl;l njhifapid tpQ;Qhj VNjDk; njhifapid ,yq;if 

kj;jpa tq;fp Vw;W;fnfhs;syhk;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

nghJg;gLfld;  fz;fhzpg;ghsh;/gjpthsh;

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk; : www.cbsl.gov.lk

&.35>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

*  gd;dhl;L gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

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

ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; 

ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; 

tq;fp gpvy;rp 2332319

t;nt];l; nfg;gpl;ly; 

nu]hP]; ypkpl;ll; 2639883

vd;v];gP gd;l; 

kNd[;kd;w; fk;gdp 

ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2458935

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; 

nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

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

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

miof;fg;gLfpd;wdh;.

fs;Sj; jtwid Fj;jif/tpw;gid
gd;dy gpuNjr nrayhsh; MH. vk;. v];. tpf;ukuj;d 

gz;lhu Mfpa vd;dhy; 2023Mk; tUlj;jpw;fhf gd;dy 

gpuNjr nrayhsh; gphptpy; 01Mk; ,yf;f fphpcy;y fs;Sj; 

jtwizapd; Fj;jif tpw;gidf;F Nfs;tpg;gj;jpuk; 

2022.09.05Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp tiuapy; Vw;Wf;  

nfhs;sg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;fhf 2022 [{iy 22Mk; jpfjp ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; th;j;jkhdp mwptpg;ig 

ghUq;fs;.

Mh;.vk;.v];. tpf;ukuj;d gz;lhu>

gpuNjr nrayhsh;>

gd;dy.

2022.07.29

gpuNjr nrayfk;.

rPjhthf gpuNjr rig
`q;nty;y

tpiykD mioj;jy;
1.  rPjhtf gpuNjr rig rhh;ghf ngWiff; FOj;jiythpdhy; 

,g;gpuNjr rigapdhy; eilKiwg;gLj;jg;gl;l `q;nty;y efhpd; 

gioa thu re;ijf; fl;blj;ijf; fow;wp rpijTfis mfw;wp 

g+kpia Rj;jg;gLj;Jtjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

2.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; NfhUk; Kiwikapdbg;gilapy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3.  fl;blj;ijf; fow;wp kPs;ghtidf;F Vw;w gjhh;j;jq;fspw;fhd Mff; 

Fiwe;j kjpg;gPL/tpiykDj; njhif &gh 1>131>900.00 MFk;.

4.  cr;r tpiykDtpw;F toq;fg;gLtJld; cq;fs; tpiykD Vw;Wf; 

nfhs;sg;gbd; Fwpj;j tpiykDj;njhifia rigapy; fhrhfr; 

nrYj;jp fl;blj;ij mfw;Wjy; Ntz;Lk;.

5.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuh;fs;> thu Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 - gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; Nehpy; 

fsg;ghprPyidia Nkw;nfhs;syhnkd;gJld; njhiyNgrp ,y. 070-

3200708I mioj;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

6.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuh;fs; rPjhtf gpuNjr rigapd; 

gpujhd mYtyfj;jpw;F Nehpy; rKfkspj;J fhrhf kPsspf;fg;glhj 

&gh 100/- ,w;fhd (tpz;zg;gf;fl;lzk;) Ir; nrYj;jp 2022.08.22 

tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 - gp.g. 3.00 tiuahd 

fhyg;gphptpy; KOikahd tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iw 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

7.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDg; gpujpfs; rkh;g;gpf;fg;gly;  

Ntz;Lnkd;gJld; ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vdf;Fwpg;gpl;L 

jdpj;jdp ,uz;L ciwfspy; cs;spl;L mtw;iw xU jghYiwapy; 

cs;spl;L kw;Wk; jghYiwfs; %d;wpdJk; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~`q;nty;y thur;re;ijf; fl;blj;ij fow;wp mfw;wpf; 

nfhs;sy;| vdf;Fwpg;gpl;L>  Kj;jpiuapl;L 2022.08.23 md;W gp.g. 3.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff; $bathW ~jiyth;> 

rPjthf gpuNjr rig `q;nty;y| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; 

mDg;Gjy; my;yJ rPjhtf gpuNjr rigapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sy; KbTw;wJk; cldbahf rPjhtf 

gpuNjr rigapd; $l;l kz;lgj;jpy; mit jpwf;fg;gLtJld; 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; vOj;JUt 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

9.  g+uzg;gLj;jg;glhj kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLtJld; tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sy; my;yJ 

epuhfhpj;jy; nra;Ak; mjpfhuk; rPjhtf gpuNjr rigf;F chpj;jhFk;.

[P. [ad;j   Nuh`z>

jiyth;>

rPjhtf gpuNjr rig>

`q;nty;y.

2022.08.04

,yq;if E}yf rq;fk;

tUlhe;jg; nghJf; $l;lk;
,yq;if E}yfr; rq;fj;jpd; mWgj;jp ,uz;lhtJ (62) tUlhe;jg; 

nghJf; $l;lk; 2022 nrg;lk;gh; 23 nts;spf;fpoik fhiy 9.00 

kzpf;F eilngWk;. ,y. 100> ,yq;if kd;w tPjp> Rje;jpu 

rJf;fk;> nfhOk;G 7,y; mike;Js;s ,yq;if kd;w epWtdj;jpd; 

xd;W$ly; kz;lgj;jpy; ,f;$l;lk; eilngWk; vd ,jd; %yk; 

rfyUf;Fk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

jpy;`hdp Kdrpq;f>

nghJ nrayhsh;>

,yq;if E}yf rq;fk; 2021/22
275/75> OPA ikak;>

Nguhrphpah; ];lhd;yp tpN[Re;ju khtj;ij>

nfhOk;G -07.

08.08.2022
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ghJfhg;G mikr;R

tpiykDf; Nfhuy;

Rfhjhu mikr;R rhh;ghf mikr;rpd; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; R`{Ugha fl;blj;jpw;F 2022.09.01 Kjy; 2023.08.31 

tiuahd xU tUlfhyj;jpw;F Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rfhjhug;ghJfhg;Gr; Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd ngWiff;fhf 

mq;fPfhuk; ngw;w epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

= Rg+jpGu tPjp> gj;juKy;y vd;w Kfthpapy; mike;Js;s 20 khbfSld; $ba gpujhd fl;blq;fs; kw;Wk; Vida ,uz;L 

fl;blq;fspw;fhd Rj;jpfhpg;Gr; Nritfs; kw;Wk; Rfhjhug;ghJfhg;Gr; Nritfspw;fhf miktplj;jpw;F crpjkhd gpNuuizfs; 

kw;Wk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,J Rw;whlYf;F ,irthd fUj;jpl;lj;jpd; fPo; epWtg;gl;l fl;blnkhd;whFk;. 

,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s khbfspYs;s Nkirfs; fjpiufs; ad;dy;fs; khbg;gbfs;> khbg;gb ifg;gpbfs;> Rth;fs;> kpd; 

tprpwpfs; Nghd;wit jpdrhp Rj;jpfhpf;fg;gly; Ntz;Lk;. Rj;jpfhpf;fg;gl Ntz;ba ,lq;fs; kw;Wk; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba 

Ntiyj;jpl;lq;fs; ,izg;G (m) Kjy; ,izg;G (c) tiu Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. NkYk; 2022.08.08 Kjy; tpiykDjhuh;fs; 

Fwpj;j tshfj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;F ,lkspf;fg;gLk;. ,jw;fhf fPo;f;fhzg;gLk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; Fwpj;j 

mYtyh;fis njhlh;G gLj;jpf; nfhs;syhk;.

nfg;ld; nrdhy; ghJfhg;G nghwpapay; Nritfs; fpis R`{Ugha - 071 3080931

vdNt ,jw;fhf fPo;f;fhzg;gLk; jifikfisf; nfhz;Ls;s epWtdq;fs; khj;jpuk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

I.  jdp egh; tpahghunkhd;W $l;L tpahghuk; my;yJ tiuaWf;fg;gl;l fk;gdpnahd;whfg; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

(ISO jur; rhd;wpjo; ngw;Ws;s epWtdq;fspw;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;).

II.  mur rl;lj;jpl;lq;fspw;F mikthf Nritf; nfhLg;gdT thp nrYj;Jjy; Nghd;wtw;iw Nkw;nfhs;Sk; epWtdkhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. (rhd;wpjo;fs; rkh;g;gpf;fg;gly;  Ntz;Lk;.)

III.  03 tUlq;fspw;F Nkw;gl;l fhykhf Fwpj;j Nritfis toq;Fk; epWtdnkhd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (rhd;wpjo;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;)

IV.  fle;j 03 Mz;Lfhykhf Nrit toq;Fk; epWtdq;fspd; gl;banyhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. (mikr;Rf;fs;> 

jpizf;fsq;fs; kw;Wk; 05 el;rj;jpu Rg;gh; N`hl;ly;fspy; Vw;fdNt Nrit toq;Fk; epWtdq;fspw;F Kd;Dhpik 

mspf;fg;gLtjdhy; mjw;fhd Mtzq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;).

V. nfhtpl; 19 ituirf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gLk; eilKiwfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

VI.  Rj;jpfhpg;G Ntiyfspw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; ,ae;jpuhjpfs;> ,f;fl;blj;jpw;F crpjkhd etPd njhopy;El;gq;fSld; 

$bajhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

VII. rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 2022.10.30 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

VIII.  xg;ge;jf;fhyj;jpy; vf;fhuzk; nfhz;Lk; tpiykDf;fspy; khw;wq;fis Nkw; nfhs;tjw;F mDkjpf;fg;gl khl;lhJ 

vd;gjdhy; mjw;Nfw;wthW tpiy kDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

IX. gapw;wg;gl;l gzpf;Fohkpdiu khj;jpuk; Nritapy; <LgLj;Jjy; Ntz;Lk;.

X.  Copah;fSf;fhd 2021Mk; Mz;L cl;gl Rkhh; 05 Mz;Lfs; njhlh;r;rpahf Copah; ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpak; (E.T.F.) 
kw;Wk; Copah; Nrk ey epjpak; (E.P.F.) Nghd;wtw;wpw;Fg; gq;fspg;Gr; nra;Js;s Copah;fis gzpapykh;j;Jtjw;F 

,aYik ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

XI. gzpf;FOtpw;F eyd;Ghp eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

XII. mtru Nritj; Njitg;ghLfspw;fhd Rj;jpfhpg;Gfspw;fhf Copah;fis <LgLj;Jtjw;F ,aYkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

XIII.  fl;blq;fspd; mikg;Gf;Nfw;w tifapy; Mz; Copah;fSk; Njitnad;gjdhy; mth;fisAk; Nritapy; <lgLj;Jk; 

,aYkhd ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

XIV.  fl;blj;jpy; Rj;jpfhpg;Gg; gzpfspw;fhf <LgLj;jg;gl Ntz;ba Mff; Fiwe;j Copah;fspd; vz;zpf;ifahdJ 25Mf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

XV.  Rj;;jpfhpg;Gr; Nritfs; kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritfs; Nghd;w ,uz;ilAk; toq;ff; $bajhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld; Nrit toq;Fk; xt;nthU ehSk; Mz; Rfhjhug;ghJfhg;G njhopyhsp xUth; Mff; Fiwe;j Copah; 

vz;zpf;ifapy; mlq;fpapUj;jy; Ntz;Lk;.

2022.08.08 md;W K.g. 9.00 Kjy; 2022.08.29 md;W 12.00 kzp tiu (thu Ntiy ehl;fspy;) &gh 4000 ,w;fhd kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij ghJfhg;G mikr;rpd; nfhLg;gdTg; gphptpy; nrYj;jp fzf;fhsh; (toq;fy;) ,lk; Nfs;tpg;gbtq;fisg; ngw;Wf; 

nfhz;L mjw;fhd tpguq;fs; kw;Wk; tshfj;ijg; ghprPypg;gjw;fhd mDkjpiag; ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nfs;tp tpz;zg;gq;fSld; 

mikr;rpd; nrayhshpd; ngahpy; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; &gh 150>000.00 ,w;fhd tpiykDg;gpizankhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. ,t;tpiykDg; gpizakhdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s Kd;dzp tq;fpnahd;wpypUe;J 

ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; epge;jidfsw;w 2022.12.13 tiu nry;YgbahFk; tq;fp  tiuT xd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Njh;e;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuh; xg;ge;jj;jpy; ifr;rhj;jpl Kd;dh; Nfs;tpg; ngWkhdj;jpd; 10% ,w;fhd epge;jidfsw;w 

nraw;ghl;L tq;fpg; gpizankhd;iw toq;Ftjw;fhd ,aYik ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiy kDf;fs; ,uz;L 

gpujpfshf (%yg;gpujp/efy; gpujp) 2022.08.30 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dh; ~gpujhd epjp mYtyh; I fzf;Fg; gphpT> ,uz;lhk; 

khb> ghJfhg;G mikr;R> ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; njhFjp> = [ath;jdGu> Nfhl;Nl| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiy kDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fis mDg;Gk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;fypw;fhd tpiykDf; Nfhuy; 

2022/23 R`{Ugha| vdf; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

tpiykDj; jpwf;fg;gLk; jpdj;jpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mthpd; gpujp epjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;. tpiykDj; 

jpwf;fg;gLtjw;F Fiwe;jgl;rk; 03 jpdq;fspw;F Kd;dh; tpiykDj;jpwf;Fk; epfo;tpy; fye;J nfhs;gthpd; ngah;> Njrpa 

milahs ml;il ,yf;fk;/flTr;rPl;L ,yf;fk; Nghd;wit tpiy kDjhuh;fspdhy; gpujhd epjp mYtyh; I fzf;Fg;gphpT> 

,uz;lhk; khb> ghJfhg;G mikr;R> ghJfhg;G jiyikaff; fl;blj;njhFjp> = [ath;jdGu> Nfhl;Nl ,w;F vOj;JUtpy; 

my;yJ kpd;dQ;ry; Clhf mwptpf;fg;gly; Ntz;Lk;. kpd;dQ;ry; Kfthp modsupplysl@gmail.com tpiykDj; jpwj;jy; 2022.08.30 

md;W K.g. 10.00 ,w;F gj;juKy;y ghJfhg;G mikr;rpYs;s epjpg;gphptpy; (02Mk; khb) fzf;fhsh; (toq;fy;) mYtyfj;jpy; 

eilngWk;.

ghJfhg;Gr; nrayhsh;>

ghJfhg;G mikr;R>

ghJfhg;G jiyikaf fl;blj; njhFjp>

= [ath;jdGu> Nfhl;Nl.

jpfjp: 2022.08.08

R`_Ugha fl;blj;jpw;F Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 
Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;sy; - 2022/2023

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;
nghyd;dWit

01.  nghyd;dWit gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; ngWiff; FOj; jtprhshpdhy; gpd;tUk; eph;khzq;fSf;fhf 

jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b Kiwapy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Njrpa Nghl;b hPjpapy; Nfs;tp NfhUk; Kiwapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gl;lhYk; tlkj;jpa khfhz eph;thf vy;iyf;Fs; gjpT nra;J 

nfhz;Ls;s Nfs;tpjhuh;fSf;F tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ.

02.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWk; ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;glhjtuhf  

,Uj;jy;  Ntz;Lk; vd;gJld; fl;blq;fs; eph;khzq;fspd; nghUl;L gpd;tUk; CIDA gjpitg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

03.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; nghyd;dWit> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;> fzf;fhshplk; 

(027 2223259) Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; ,e;j epWtdj;jpw;F tUif je;J Nfs;tp Mtzq;fisg; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04.  kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd;dh; 2022-08-26Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd fhyj;jpDs; ,e;j epWtdj;jpw;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; 

Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njh.  

,y.
Ntiy njhlh;ghd tpguq;fs;

epjp 

tsk;

kjpg;gPL 

nra;ag;gl;l 

Ntiyr; nryT 

(&gh)

Njitahd 

Mff; Fiwe;j 

ICTAD juk;

Nfs;tpg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp 

(&gh)

xg;ge;jf; 

fhyk;

Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk;

1 `pq;Fuf;nfhl itj;jparhiyapd; 

rpwpa jpUj;jNtiyfs; (Minor 
Improvement of Higurakgoda Hospital)

PSSP 4.1 kpy;ypad; C7, C8
&gh 

41>000.00

90 

ehl;fs;

&gh 

2>500.00 

2 [ae;jpGu itj;jparhiyapy; Flk;gpfs; 

,dg;ngUf;f jhq;fpia eph;khzpj;jy;

(Construction of larvivorous breeding tank 
at all division (DH Jayanthipura)

PSSP 1.4 kpy;ypad; C8, C9
&gh 

14,00.00
60 

ehl;fs;

&gh 

1,500.00

3 ntypfe;j Mjhu itj;jparhiyia 

Nkk;gLj;Jjy;

(Improvement of BH Welikanda) 
PSSP 6.6 kpy;ypad; C6, C7

&gh 

66,000.00
90 

ehl;fs;

&gh 

2,500.00

4 ghypay; Neha; rpfpr;ir epiyaj;jpd; 

jpUj;jNtiyfs;

(Improvement of STD clinic at RDHS) 
PSSP 1.7 kpy;ypad; C8, C9

&gh 

17,000.00
60 

ehl;fs;

&gh 

1500.00

5 muyfd;tpy itj;jparhiy rly 

miwapd; jpUj;jNtiyfs;

(Renovation of Mortuary  Aralaganwila 
Hospital) 

PSSP 6.6 kpy;ypad; C6, C7
&gh 

66,000.00
90 

ehl;fs;

&gh 

2,500.00

6 Gy];jpfk itj;jparhiyapy; Mz;fs; 

thh;bd; jpUj;jNtiyfs;

(Renovation of Male ward Pulasthigama 
Hospital) 

PSSP 7.4 kpy;ypad; C6, C7
&gh 

75,000.00
120 

ehl;fs;

&gh 

3,000.00

7 kd;dk ;gpl;b itj;jparhiyapy; 

mk;gpa+yd;]; epWj;Jkplj;ij 

eph;khzpj;jy;

(Construction Of Ambulance garage at 
Manampitiya Hospital) 

PSSP 5.4 kpy;ypad; C6, C7
&gh 

54,000.00
90 

ehl;fs;

&gh 

2,500.00

8 `pq;Fuf;nfhl Mjhu 

itj;jparhiyapd; kUe;J 

fsQ;rparhiyia Nkk;gLj;Jjy;

(Improvement of drug store in 
Higurakgoda Base Hospital) 

PSSP 2.9 kpy;ypad; C7, C8
&gh 

25,000.00
90 

ehl;fs;

&gh 

2,000.00

05.  efy; gpujpfSldhd Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-08-29Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; 

jiyth;> ngWiff; FO> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;> nghyd;dWit vDk; Kfthpf;F mDg;gyhk; 

my;yJ epWtdj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Nehpy; nfhz;L te;J cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; md;iwa jpdNk Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWj;jg;gl;ljd; gpd;dh; rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh; 

my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

06.  midj;J Nfs;tpg; gbtq;fSlDk; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;Fr; rkkhd gzj;ij ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapy; gjpT nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l Nfs;tpg;; gpiz Kwpnahd;W my;yJ Fwpj;j gpiz 

itg;ig jpizf;fsj;jpw;F itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il nghyd;dWit - gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghshpd; ngahpy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk;NghJ %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdf; Fwpg;gpl;L ntt;NtW ,U ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp  

nghwpj;J gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; jpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

08.  ,e;jg; ngWif njhlh;gpy; nghyd;dWit gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpd; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk 

,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk;>

nghyd;dWit.

ngWif mwptpj;jy;
gz;lhutis khefu rig

gz;lhutis khefu rig mYtyfj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; ifj;njhopy;fis epiwNtw;Wtjw;fhf 

eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) gjpTld; jifikAs;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2022.08.31 

gp.g. 2.00 tiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh;

,y.
xg;ge;j ,yf;fk; ifj;njhopypd; ngah;

rptpy;

Ntiy 

ngWkjp 

(&.kp.) (ntl; 

,d;wp)

fl;bl 

eph;khzj; 

Jiwapd; 

Njitg;Lk; 

CIDA juk;

kPsspf;fg; 

gLk; 

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif

 (fhrhf 

nrYj;Jt

jhapd;) 

(&>)

eph;khz 

fhy 

vy;iy 

(ehl;fs;)

kPsspf;fg;

glhj 

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

njhif 

(&.)

01
BWMC/4/5/
2022/01

gz;lhutis khefu 

rigf;Fr; nrhe;jkhd 

Efnrtd filj; 

njhFjpapd; eph;khzk; 

(fl;lk; 3)

26.36 C5 & C5 132>000.00 180 12>500.00

02. ngWif Kiw

  Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; Clhf Nfs;tpfs; Nfhug;gLtJld; ,f; ifj;njhopypd; kjpg;gPl;L nryT &. 

50 kpy;ypad;Df;F Nkw;glhJ ,Ug;gjhy; epjp mikr;R Rw;WepUg ,y. 4/2016 (iii) ,d; gpufhuk; xg;ge;jf;fhuh;fspd; 
khfhz Kd;Dhpik kw;Wk; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; gjpTj; juj;jpd; Kd;Dhpik Nfs;tp 

kjpg;gpLk; NghJ ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

03.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; rPlh (CIDA) gjpTld; mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk; ngwhj ntw;wpfukhd 

jifik nfhz;l Nfs;tpjhuh;fs; khj;jpuk; Nfs;tpfs; toq;Ftjw;fhf jifik ngWth;.

04.  Nfs;tp kjpg;gPl;bd; NghJ epjp mikr;R Rw;WrpUg ,y. 3/2020(i) ,d; gpufhuk;  kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l 

tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s jpUj;jq;fSf;F mikthf kjpg;gPl;L tplaq;fs; ,lk; ngWtJld; fPo;f;fhZk; jifikfs; 

ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;. Njitg;gLk; jifikfisf; g+Hj;jp nra;ahjpUj;jy; Nfs;tp epuhfhpf;fg;gLtjw;Ff; 

fhuzkhFk;.

 i.  fle;j Ie;J Mz;Lfspy; Ntiyg; ngWkjpapy; 80% my;yJ mjw;F rkkhd xU ifj;njhopiy 

epiwNtw;wpAs;s mDgtk;

 ii.  fle;j Ie;J Mz;Lfspy; Nkw;gb eph;khz rptpy; NtiyfSf;F rkkhf elj;jpr; nry;yg;gl;l rhjhuz 

nryTfs;

 iii. epjp jifik

 iv. jw;NghJ epiwNtw;Wfpd;w Ntiyfspd; epjp kw;Wk; ngsjPf Kd;Ndw;wk;

05.  1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;j cld;gbf;if rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;J Fwpj;j gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tpg; 

gj;jpuj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; mt;thW rkh;g;gpf;fhj Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F gz;lhutis khefu rig mYtyfj;jpw;F vOj;J %y 

tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;J ngWif kjphpfspd; KOikahd Mq;fpy nkhopapyhd gpujpnahd;iw 2022.08.08 Kjy; 

2022.08.30 tiu ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLkhW kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij gz;lhutis khefu 

rigf;F nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf; nfhs;s KbtJld; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

07.  rfy Nfs;tpAlDk; Nfs;tpg; gpiznahd;iw ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gpizia fhrhf 

nrYj;Jtjhapd; mJ Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpf;F rkkhf Ntz;baJld; Nfs;tpg; gpizf;fhf 

gpiz Kwpnahd;iw rkh;g;gpg;gjhapd; &. 264>000.00 ngWkjpAila cld;ghl;L khjphpf;F mikthf ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapy; mDkjpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf; nfhz;l tq;fpg; gpiz Kwpnahd;iw rkh;g;gpf;fyhk;. ,g; 

gpiz Kwp Nfs;tpg; gj;jpuj;jpd; 9Mk; ge;jpapy; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s cld;ghl;L khjphpf;F mikthf 2022.12.31k; 

jpfjp tiu nry;YgbahFk;. epge;jidaw;w NfhUk;NghJ nrYj;jg;gLk; gpizKwpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk.

08.  Kiwahf g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; Fwpj;j ngWiff; FOtpw;F 2022.08.31 gp.g. 2.00 ,w;F 

Kd; rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fspy; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad Fwpg;gpl;L NtW Ntwhf ,U 

ciwfspy; ,l;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xU ciwapy; ,l;L ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j ifj;njhopypd; 

ngaiuf; Fwpg;gpl;L nghwpapl;L jiyth;> ngWiff; FO> gz;lhu tis khefu rig mYtyfk;> g+q;fh tPjp> 

gz;lhutis vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ mt; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;spl Ntz;Lk;. mj;Jld; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

09. efy; gpjp> %yg; gpujpapd; rfy gpujpfspdJk; cWjp nra;ag;gl;l Nghl;Nlhg; gpujpahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

10.  Fwpj;j Nkyjpf tpguq;fis gz;lhutis khefu rig mYtyfj;jpw;F nrhe;jkhd 057-2222275 njhiyNgrp 

,yf;fj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

11. Nfs;tpfspd; nry;YgbahFk; fhyk; 2022.11.31k; jpfjp tiuahdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

12.  2022.08.31 gp.g. 2.00 ,w;F gz;lhutis khefu rig mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs;> jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; 

Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

13.  Nfs;tpNfhuy; rk;ge;jkhd Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; (Pre Bid meeting) 2022.08.17 gp.g. 2.00 ,w;F gz;lhutis 

khefu rig $l;l kz;lgj;jpy; ,lk; ngWtJld; mq;F vjph;ghh;f;Fk; Nfs;tpjhuh;fSf;F jpl;l Njitg;ghL 

rk;ge;jkhf njspTgLj;jiy Nfhuyhk;. NkYk; Njitg;gbd; Ntiyj; js tp[ak; xd;iwAk; Vw;ghL nra;ayhk;.

14.  fpilf;fg; ngw;Ws;s Nfs;tpfspy; jifikahd Nfs;tpia Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ rfyijAk; epuhfhpf;Fk; 

KOikahd chpik ngWiff;FOtpw;F chpaJld; ngWiff; FOtpd; kw;Wk; kfh rigapd; jPHkhdk; ,Wjpj; 

jPHkhdkhFk;.

jiyth; - ngWiff; FO>

gz;lhutis khefu rig>

g+q;fh tPjp> gz;lhutis.

njh.Ng. ,y. 057-2222275/ ngf;]; ,yf;fk;: 057-2222875

jpfjp: 2022.08.03

ngWif mwptpj;jy;
Nfs;tpf;fhd miog;G (IFB)

nghJf;fy;tp etPdkag;gLj;jy; nraw;wpl;lk; (GEMP)

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; - tlkj;jpa khfhzk;

njhopy;El;g cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;
01.  tlkj;jpa khfhzj;jpd;> khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;FOtpd; jiytuhy;> 

fPo;f;fhZk; njhopy;El;g cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifikAila kw;Wk; jpwd; cila 

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

cUg;gb 

,y
xg;ge;j jpfjp

cUg;gbapd; 

ngah;
msT

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

ngWkjp 

(,yq;if &gh)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; 

(,yq;if &gh)

01
NCP/ED/ACC/PRO/02/
GEMP/NCB/01/2022 Laptop Computers 68 200>000.00 5>000.00

02
NCP/ED/ACC/PRO/02/
GEMP/NCB/02/2022 Laptop Computers 28 86>000.00 3>500.00

04

NCP/ED/ACC/PRO/02/
GEMP/NCB/03/2022

Smart Boards 40
240>000.00 5>000.00

1200VA  UPS 40

NCP/ED/ACC/PRO/02/
GEMP/NCB/04/2022

Multimedia Pro-
jectors 17 34>000.00 3>500.00

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; Kiwapd; Clhf Nfs;tp Nfhuy; elj;jg;gLk;.

03.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy;> 

,lk;ngwhJ ,Ug;gJld; rl;lhPjpahd mjpfhuk; nrYj;Jgtuhy; tpepNahfpf;fg;gl;l Fwpj;j Jiwapy; 

nry;YgbahFk; tpahghu gjpTr; rhd;wpjo; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Mh;tk; fhl;Lfpd;w jifikahd Nfs;tpjhuh;fSf;F Njitg;gLk; Nkyjpf tpguq;fs;> tlkj;jpa khfhzj;jpd;> 

khfhz fy;tpj; jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhsh; (njhiyNgrp 025-2222432) ,lkpUe;J mYtyf Neuq;fspy; 

(K.g.09.00 Kjy; gp.g.03.00 ,w;F ,ilapy;) 2022 Xf];l;> 08 Xf];l; 29 tiu> Nfs;tp Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

05.  Nfs;tpfspd; nry;YgbahFk; fhyk;> jifikfs; kw;Wk; Vida Fwpj;j epge;jidfs; kw;Wk; mwpTWj;jy;fs; 

Nfs;tp Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

06.  kPsspf;fg;glhj fl;lzq;fis nrYj;jp kw;Wk; mEuhjGuk; tlkj;jpa khfhzj;jpd; - khfhz fy;tpj; 

jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhsUf;F vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;J Mh;tk; fhl;Lfpd;w 

Nfs;tpjhuh;fSf;F Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpia 2022.08.29k; 

jpfjp gp.g.3.00 tiu nfhs;tdT nra;ayhk;.

07.  Nfs;tpAld; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpf;F Nfs;tpg;gpiz ,Ug;gJld; mJ ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J tpepNahfpf;fg;gl;l epge;jidaw;w 

tq;fpg;gpiznahd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; mjid fhrhfTk; nrYj;jyhk;. Fwpj;j 

tq;fpg;gpiz Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; jpdk;tiu nry;YgbahtJld; ehl;bw;Fs; khw;wpf; 

nfhs;sf;$bahj ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

08.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vd ,U gpujpfSld; jahhpf;fg;gLtJld;> 

mg;gpujpfs; ,uz;ilAk; NtW Ntwhf nghwpaplg;gl;l ciwfspy; ,l;L mt; ciwfis kPz;Lk; Kj;jpiu 

,lg;gl;l jdp ciwapy; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'njhopy;El;g cgfuzq;fis nfhs;tdT 

nra;jy;" vd;Wk; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fj;ijAk; Fwpg;gpl;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

09.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfis mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp ngl;bapy; cs;spl;L my;yJ jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff;FO> khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;> tlkj;jpa khfhzk;> mEuhjGuk; vd;w Kfthpf;F 

gjpTj;jghypy; mDg;gp 2022 Xf];l; 30 gp.g.2.00 ,w;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjp Fwpj;j Neuk; Kbtile;jTld; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; jpwj;jy; Muk;gkhtJld; 

mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

10.  fpilf;fg;ngw;Ws;s Nfs;tpfspy; xd;W my;yJ rfyijAk; my;yJ xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F Kd;G ve;j 

NtisapYk; Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik jpizf;fs ngWiff;FOtpw;F my;yJ epuhfhpf;Fk; 

chpik jpizf;fs ngWiff;FOtpw;F chpj;jhtJld;> mjd; fhuzkhf Nfs;tpjhuh;/Nfs;tpjhuh;fSf;F ve;j 

,zf;fg;ghLk; my;yJ nghWg;Gk; ,y;iy vd;gJld;> mt;thW jPh;khdk; vLg;gjw;F fhuzkhd tplaq;fs; 

rk;ge;jkhf njhptpg;gjw;Fk; ,zf;fg;ghL ,y;iy.

jiyth;

jpizf;fs ngWiff;FO>

khfhz fy;tpj; jpizf;fsk;>

tlkj;jpa khfhzk;

mEuhjGuk;.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஓைஸ்ட மா்தம 8ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஓைஸ்ட 8 திஙைடகிழகம

ஸ்குவாஷ் பிளேட் கிண்ணம்:
இலங்கை இறுதிக்குத் தகுதி

இங்கிலாந்தின் 
பேர்மிங்்ாமில் 
ந ட ை ப ே ற் று வ -
ரும் போதுநல-
வாய விடையாட்-
டுப் போட்டியின் 
ஸ் கு வ ா ஷி ல் 
பிபைட் கிண்ண 
அ ட ை யி று தி ப் -
போட்டியில் விடை-
யாடிய இலங்டகை 
கைலப்பு இைட்டை-
யர் அணி இறு-
தி ப் ப ே ா ட் டி க் கு 
முன் ப னே றி யு ள் -
ைது.  

கை ய ா னே ா வின் 
ேங் ஏ பேட் பெரி ெற்றும் வில்ட்-
டையர் ப�ாெரி ஆகிபயாடை 
கைைந்்த �னிக்கிழடெ எதிர்்த்தாடிய 
சினோலி �ந்திொ ெற்றும் வகீல் 
ைமீல் ஆகிபயார் 2–0 என்்ற பநர் 
ப�ட் கை்ணக்கில் பவற்றிபேற்்ற-
னேர். மு்தல் ப�ட்டை 11–7 எனே 
டகைப்ேற்றிய இவர்கைள், இைணைா-
வது ப�ட்டை 11–6 எனே டகைப்ேற் -
றினேர். இவர்கைள் பிபைட் கிண்ண 
இறுதிப்போட்டியில் கையானோவின் 
அஷ்லி கைஹ்லீல் ெற்றும் பே�ன் 

கைஹ்லீல் ஆகிபயாடை எதிர்பகைாள்-
ைவுள்ைனேர்.  இப்தபவடை ோகிஸ்-
்தான் அணிக்கு எதிைாகை நடைபேற்்ற 
பேணகைள் இைட்டையர் பிரிவு 
பிபைட் கிண்ண கைாலிறுதிப்போட்-
டியில் இலங்டகை அணி ப்தால்விய-
டைந்்தது. சினோலி �ந்திொ ெற்றும் 
பய்ானி குருப்பு ஆகிபயார் மு்தல் 
ப�ட்டை 11–10 எனே டகைப்ேற்றிய 
நிடலயில், அடு்த்த இைணடு ப�ட்கை-
டையும் 05–11 ெற்றும் 09–11 எனே 
இழந்து 1–2 என்்ற ப�ட்கைள் கை்ணக்-
கில் ப்தால்வியடைந்்தனேர்.     

200 மீற்றரிலும் ததாம்்சன் தஙகைம்

ேடெக்கைாவின் குறுந்தூை ஓட்ை 
வீைாங்கைடனே எடலன் ப்தாம்�ன் 
ப்ைாஹ் ஒலிம்பிக் போன்ப்ற 
போதுநலவாயப் போட்டியிலும் 
இைட்டை ்தங்கைப் ே்தக்கைங்கைடை 
பவன்்றார்.   

கைைந்்த �னிக்கிழடெ நடை-
பேற்்ற பேணகைளுக்கைானே 200 மீற்்றர் 
ஓட்ைப் போட்டியில் ்தங்கைம் பவன் -
்ற்தன் மூலபெ அவர் மீணடும் இந்்த 
�ா்தடனேடய ப�ய்து கைாட்டியுள் -
ைார். கைைந்்த பு்தன்கிழடெ நைந்்த 
100 மீற்்றர் ஓட்ைப்போட்டியில் 28 
வய்தானே ப்தாம்�ன் ்தங்கைம் பவன்றி-
ருந்்தார்.   

இதில் அவர் 200 மீற்்றர் தூை்தட்த 
20.02 விநாடிகைளில் பூர்்ததி ப�ய்து 
மு்தலிை்தட்தப் பிடி்த்தார். இது புதிய 

போட்டிச் �ா்தடனேயாகைவும் இருந் -
்தடெ குறிப்பிை்த்தக்கைது.    22.51 
விநாடிகைளில் போட்டி்த தூை்தட்த 
முடி்த்த டநஜீரியாவின் பேவர் ஒபிலி 
பவள்ளிப் ே்தக்கை்தட்தயும் ஒலிம்-
பிக்கில் பவள்ளி பவன்்ற கிறிஸ்-
டின் ம்போொ 22.80 விநாடிகைளில் 
போட்டி்த தூை்தட்த முடி்தது பவண-
கைலப்ே்தக்கை்தட்தயும் பவன்்றார்.   

போதுநலவாய போட்டிகைளில் 
100 ெற்றும் 200 மீற்்றர் ஓட்ைப் -
போட்டிகைளில் ்தங்கைம் பவன்்ற ஐந்-
்தாவது பேண்ணாகைவும் ப்தாம்�ன் 
ேதிவானோர். இதில் 100 மீற்்றர் அஞ் -
�பலாட்ைப் போட்டியிலும் அவர் 
ேங்பகைற்கும் நிடலயில் மூன்்றா-
வது ்தங்கை்தட்த பவல்லும் வாய்ப்பு 
உள்ைடெ குறிப்பிை்த்தக்கைது.     

இலங்கை தெட்மின்்டன் அணி  
கைாலிறுதி ளொட்டியில் ளதால்வி

ப ே ா து ந ல வ ா ய 
வி ட ை ய ா ட் டு ப் 
போட்டியின் பேட் -
மின்ைன் ஆணகைள் 
இைட்டையர் பிரிவு 
கைாலிறுதிப்போட் -
டியில் 0–2 எனே 
ெபலசிய அணி -
யிைம் ப்தால்விய -
டைந்்த இலங்டகை 
அணி அடையிறுதிக் -
கைானே வாய்ப்டே 
இழந்்தது. 

�ச்சின் ையஸ் 
ெற்றும் புவபனேகை 
கு ்ண தி ல கை 
ஆ கி ப ய ா ர் 
ெபலசிய அணியிைம் 19–21 
ெற்றும் 12–21 எனே ப்தால்விடய �ந் -
தி்த்தனேர். இ்தன் மூலம் இலங்டகை 
அணியின் ே்தக்கைக் கைனேவு ்தகைர்க்கைப் -
ேட்ைது.  

கைைந்்த �னிக்கிழடெ நடைபேற்்ற 
ெற்றுபொரு முக்கியொனே கைாலிறு -
திப்போட்டியில் ப்தால்வியடைந்்த 
இலங்டகை கைலப்பு இைட்டையர் 
பிரிவின் பேட்மிணைன் அணி 
அடையிறுதிக்கைானே வாய்ப்டே 
இழந்்தது.  

இங்கிலாந்தின் ொர்கைஸ் எரிஸ் 
ெற்றும் பலாைன் ஸ்மி்தட்த எதிர் -
பகைாணை �ச்சின் ையஸ் ெற்றும் 
திலினி ப்ந்ப்தவ ஆகிபயார் 
0–2 என்்ற பநர் ப�ட்கைள் கை்ணக்கில் 
ப்தால்வியடைந்்தனேர். 

இவர்கைள் மு்தல் ப�ட்டை 12–21 
எனே இலகுவாகை இழந்திருந்்தாலும், 
இைணைாவது ப�ட்டில் சி்றந்்த 
போட்டிடய பகைாடு்தது துைதிஷ்ைவ -
�ொகை 19–21 என்்ற புள்ளிகைள் கை்ணக் -
கில் ப்தால்வியடைந்்தனேர்.    

காசாவில் இஸ்ரேல் த�ாடர்ந்து உக்கிரே
�ாக்கு�ல்: உயிரிழப்பு 32 ஆக உயர்வு

கைா�ா மீது இஸ்பைல் இைணைாவது 
நாைாகை நை்ததிய வான் ்தாக்கு்தல்கை -
ளில் ேலஸ்தீனே போைாட்ைக் குழு 
ஒன்றின் மூ்த்த ்தடலவர் ெற்றும் ேல 
சிறுவர்கைளும் பகைால்லப்ேட்டுள்ைனேர்.   

ப்தற்கு கைா�ாவின் ்தெது ்தைேதி-
யானே கைாலி்த ென்சூர் இந்்த்த ்தாக்-
கு்தலில் பகைால்லப்ேட்ைட்த இஸ் -
லாமிய ஜி்ா்த அடெப்பு பநற்று 
உறுதி ப�ய்்தது. கைைந்்த �னிக்கிழடெ 
இஸ்பைல் நை்ததிய ்தாக்கு்தலிபலபய 
அவர் பகைால்லப்ேட்டுள்ைார்.   

கைைந்்த பவள்ளிக்கிழடெ கைா�ா மீது 
இஸ்பைல் ்தாக்கு்தல்கைடை ஆைம்பி்த-
்தது ப்தாைக்கைம் இஸ்லாமிய ஜி்ா்த 
அடெப்டேச் ப�ர்ந்்த இரு ்தடலவர் -
கைள் பகைால்லப்ேட்டுள்ைனேர்.   

இஸ்லாமிய ஜி்ா்த மீ்தானே ்தெது நைவ-
டிக்டகை ஒரு வாைம் நீடிக்கைக் கூடும் என்று 
இஸ்பைல் எச்�ரி்ததுள்ைது. கைா�ா மீ்தானே ்தாக்-
கு்தல்கைளில் அடுக்குொடி குடியிருப்புகைள் 
ெற்றும் அகைதி முகைாம்கைள் அழிக்கைப்ேட்டுள்-
ைனே.   

இஸ்லாமிய ஜி்ா்த அடெப்பின் உைனேடி 
அச்சுறு்த்தல் கைாை்ணொகைபவ இந்்த்த ்தாக்கு-
்தல்கைள் ஆைம்பிக்கைப்ேட்ை்தாகை இஸ்பைல் 
குறிப்பிட்டுள்ைது.   

ேேலியா அகைதி முகைாமுக்கு அருகில் கைைந்்த 
�னிக்கிழடெ இைம்பேற்்ற ்தாக்கு்தலில் 
குட்றந்்தது நான்கு சிறுவர்கைள் பகைால்லப்ேட்-

டிருப்ே்தாகை கைா�ாவில் ஆட்சியில் இருக்கும் 
்ொஸ் ப்தரிவி்ததுள்ைது. இந்்த உயிரிழப்-
புகைளுக்கு அது இஸ்பைல் மீது குற்்றம்�ாட்டி-
யபோதும், இஸ்லாமிய ஜி்ாதின் ப்தால்வி 
அடைந்்த பைாக்பகைட் பவடி்தப்த இந்்த உயிரி-
ழப்புகைள் பநர்ந்திருப்ே்தாகை இஸ்பைலிய இைா-
ணுவம் குறிப்பிட்டுள்ைது.   

இ்தன்ேடி கைைந்்த பவள்ளிக்கிழடெ 
ப்தாைக்கைம் இைம்பேற்்ற ்தாக்கு்தல்கைளில் 
பகைால்லப்ேட்டிருக்கும் சிறுவர்கைளின் எண-
ணிக்டகை ஆ்றாகை அதிகைரி்ததுள்ைது. பொ்த்தம் 
32 ேலஸ்தீனேர்கைள் பகைால்லப்ேட்டுள்ைனேர். 
பெலும் குட்றந்்தது 250 பேர் கைாயெடைந்-

திருப்ே்தாகை கைா�ா சுகைா்தாை அடெச்சு 
ப்தரிவி்ததுள்ைது.   

இந்்த்த ்தாக்கு்தல்கைளுக்கு ேதில் 
நைவடிக்டகையாகை இஸ்பைல் மீது 
ேலஸ்தீனே போைாளிகைள் 400க்கும் 
அதிகைொனே பைாக்பகைட் குணடுகைடை 
வீசியுள்ைனேர். இதில் பேரும்ோலானே 
பைாக்பகைட்டுகைள் இடைெறிக்கைப்ேட்-
டிருப்ேப்தாடு, இஸ்பைலிய ்தைப்பில் 
கைாயங்கைள் ேதிவாகியுள்ைனே.   

இதில் பநற்று கைா�ாவில் இருந்து 
வீ�ப்ேட்ை பைாக்பகைட் குணடு ஒன்று 
பேரூ�ல்தட்த அடைந்துள்ைது. 2021 
பொ்தலுக்குப் பின்னேர் இ்த்தடனே தூை 
பைாக்பகைட் குணடு வீ�ப்ேட்ைது இது 
மு்தல்முட்றயாகும்.   

இந்்த வன்முட்றகைள் கைா�ா ெற்றும் 
இஸ்பைலுக்கு இடையில் ெற்ப்றாரு போர் 
ேற்றிய அச்�்தட்த அதிகைரி்ததுள்ைது. 15 
ொ்தங்கைளுக்கு முன்னேர் இைம்பேற்்ற ஒரு 
ொ்த கைால பொ்தலில் 260க்கும் அதிகைொனே -
வர்கைள் பகைால்லப்ேட்ைடெ குறிப்பிை்த்தக்-
கைது.   

கைா�ாவின் வலுவானே போைாட்ைக் குழு 
ஒன்்றானே இஸ்லாமிய ஜி்ா்த அடெப்பு 
ஈைானின் ஆ்தைபவாடு இயங்குவப்தாடு 
அ்தன் ்தடலடெயகைம் சிரிய ்தடலநகைர் ைெஸ்-
கைஸில் உள்ைது. இஸ்பைல் மீ்தானே பைாக்பகைட் 
வீச்சு ெற்றும் ேல ்தாக்கு்தல்கைளுக்கு இந்்தப் 
போைாட்ைக் குழு போறுப்ோகை உள்ைது.     

மற்றொரு ப�ொர் மூளும் அ�ொயம்

எருமமமய விடக் குமறந்த  
விமைக்கு சிங்கங்கள் ஏைம்

ோகிஸ்்தானின் லாகூர் �ோரி 
மிருகைக்கைாட்சி �ாடலயில் உள்ை 12 
சிங்கைங்கைள் ஏல்ததில் விைப்ேைவுள்-
ைனே.   

அ்தன் மூலம் இைப் ேற்்றாக்-
குட்றக்கு்த தீர்வு கைாணேப்தாடு, 
இட்றச்சி வாங்கும் ப�லவும் 
குட்றயும் என்று அந்்த மிருகைக்கைாட்சி 
�ாடலயின் பிைதிப் ேணிப்ோைர் 
்தன்வீர் அஹ்ெட் ேஞ்சுவா ப்தரிவி்த-
்தார்.   

ஆனோல் சிங்கைங்கைளுக்கு முட்றயானே 
ேைாெரிப்பும் உ்ணவும் அளிக்கைக்கூடியவர் -
கைள் ெட்டுபெ ஏல்ததில் கைலந்துபகைாள்ை 
முடியும். அங்கு ்தற்போது 29 சிங்கைங்கைள் 
உள்ைனே. அவற்றில் 2 வயதிலிருந்து 5 வய-
துக்கு இடைப்ேட்ை 12 சிங்கைங்கைள் வரும் 

வியாழக்கிழடெ (ஓகைஸ்ட் 11) ஏல்ததில் 
விைப்ேடும்.   இதில் சிங்கைம் ஒன்றின் 
குட்றந்்தேட்� ஏல்த ப்தாடகையாகை 1.5 
இலட்�ம் ரூோ ோகிஸ்்தான் நா்ணயம் நிர்-
்ணயிக்கைப்ேட்டுள்ைது. இது ஒரு எருடெ 
ொட்டின் விடலடய விைவும் இைணடு 
ெைங்கு குட்றவாகும்.     

்கொர்�ன் சநம்தக்கு
இநதியொ திடடம்
தூ ய் ட ெ -

யானே எரிபோ-
ருள் ொற்்ற்த-
திற்கைானே ஓர் 
அங்கைொகை வலு-
�க்தி, உருக்கு 
ெற்றும் சிெந்து 
ப்தாழில்துட்ற -
கைளில் பிை்தானே 
உமிழவாைர்கைளுக்கைானே கைார்ேன் வர்்த்தகைச் �ந்ட்த 
ஒன்ட்ற ஆைம்பிக்கை இந்தியா திட்ைமிட்டுள்ைது.  

வரும் ஓகைஸ்ட் 15 ஆம் திகைதி பகைாணைாைப்ேடும் 
சு்தந்திை தினே்ததில் இந்்த்த ்தைம் ேற்றிய அறிவிப்டே 
பிை்தெர் நபைந்திை பொடி பவளியிடுவார் என்று இது 
ேற்றி ப்தரிந்்த வட்ைாை்தட்த பெற்பகைாள்கைாட்டி 
ப�ய்தி பவளியாகியுள்ைது.    

வழக்்கதம்த விட பவ்கமொ்க சுறறும் பூமி
பூமி வழக்கை்தட்த விை பவகைொகைச் சுற்றுவ்தாகை 

விஞ்்ானிகைள் ப்தரிவி்ததுள்ைனேர்.   அணடெயில் 
மிகைக் குறுகிய நாளும் ேதிவாகியுள்ைது. கைைந்்த ேூன் 
29ஆம் திகைதி �ைா�ரி தினே்தட்தவிை 1.59 மில்லியன் 
நாடி குட்றவாய் இருந்்த்தாகை சி.பி.எஸ் ப�ய்தி நிறுவ-
னேம் கூறியது.  

வழக்கைொனே நாள் 24 ெணி பநைம், அ்தாவது 86,400 
வினோடிகைள் நீடிக்கும்.   ஆனோல் 2016ஆம் ஆண-
டிலிருந்து பூமி சுற்றும் பவகைம் அதிகைரி்ததுள்ை்தாகை 

பலாபொபனோப�ாவ் பொஸ்பகைா ொநிலப் ேல்கை-
டலக்கைழகை்ததில் ேணிபுரியும் விஞ்்ானி லிபயானிட் 
ப�ாட்பைாவ் சி.பி.எஸ் ப�ய்தி நிறுவனே்ததிைம் 
ப்தரிவி்த்தார்.   அ்தற்குப் பூமியின் அடலகைள் கைாை-
்ணொகை இருக்கைலாம் என்று அவர் குறிப்பிட்ைார்.   
ஒரு சில நாட்கைள் ெட்டுபெ குறுகிய்தாகை இருக்கும் 
என்று கூறிய அவர், அந்்தப் போக்கு்த ப்தாைர்ந்்தால் 
பூமியில் பநைம் கை்ணக்கிைப்ேடும் வி்தம் ொற்்றப்ேை 
பவணடியிருக்கைலாம் என்்றார்.   
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