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வடமாகாண முன்னேற்றத்திற்கான
திட்டங்கள் குறித்த விசேட ஆய்வு

மாவட்ட GA, அரச அதிகாரிகளுடன் ஆளுநர் ஜீவன் நாளை பேசுவார்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

"ஒரே நாடு, ஒரே சட்டம்"

ஞானசாரர் தலைமையில்
ஜனாதிபதி செயலணி

வட வடமாகாண மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தல் மற்றும்
அனைத்து துறைகளையும் முன்னேற்றும் வகையிலான திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த எதிர்-

ப�ொதுபல சேனா அமைப்பின்
ப�ொதுச் செயலாளர் கலக�ொட
அத்தே ஞானசார தேரர் தலைமையில் 'ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்'
என்பதற்கான 13 பேர் க�ொண்ட
ஜனாதிபதி
செயலணி
ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. 06

30/-

ப�ொதுமக்களுக்கு சிரமத்தை
ஏற்படுத்தும் சட்டங்களில் மாற்றம்
ஷம்ஸ் பாஹிம்

விசேட வர்த்தமானி வெளியானது

பார்த்துள்ளதாக வடமாகாண புதிய ஆளுநர்
ஜீவன் தியாகராஜா தெரிவித்தார்.
அதுத�ொடர்பான க�ொள்கைத் திட்டங்கள்
வகுக்கப்பட்டு அனைத்து தரப்பினரதும்
ஒத்துழைப்புடன் அதனை முன்னெடுக்கவுள்ளதாகவும் வட மாகாணத்தின்
அனைத்து
06

24பக்கங்கள்

Thursday 28, October, 2021

3 2 - 2 02 1

60 க்கும் மேற்பட்ட சட்டங்கள் ஏற்கனவே திருத்தப்பட்டுள்ளத�ோடு எதிர்வரும்
03 வருடங்களில் ப�ொதுமக்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சட்டங்களை
ஆராய்ந்து நீதிச் சேவை ஆணைக்குழுவுடன் இணைந்து தேவைப்பட்டால்
அவற்றை விரைவாக திருத்தம் செய்ய-

மூன்று வருடங்களில்
நடைமுறைப்படுத்தப்படும்
என்கிறார் நீதியமைச்சர்
வுள்ளதாக நீதி அமைச்சர் அலி
சப்ரி தெரிவித்தார். சட்டத்தின் மீது
மக்களுக்கு
நம்பிக்கையை
வலுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை 06

ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல் சம்பவம்:

விசாரணைகள் த�ொடர்பில் அரசு அல்லது
ப�ொலிஸார் மீது குற்றம் சுமத்த முடியாது
-

ப�ொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சரத் வீரசேகர தெரிவிப்பு
தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து
அனைத்து நடவடிக்கைகளும்
எடுத்தாகிவிட்டது என்கிறார்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்
சம்பவங்கள் த�ொடர்பில் மேற்-

க�ொள்ளப்பட்டு வரும் விசாரணைகள் சம்பந்தமாக அரசாங்கத்திற்கோ
அல்லது ப�ொலிஸாருக்கோ எதிராக
குற்றம் சுமத்தமுடியாதென ப�ொது-

எல்லை மீறும் கடற்றொழில ாளர் விடயத்தில்

மக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சரத்
வீரசேகர தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த தாக்குதல் சம்பவங்கள்
த�ொடர்பில் ப�ொலிஸாரினால் மேற்க�ொள்ளவேண்டிய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டுவிட்டது என்றும் வழக்கு த�ொடர்வது
த�ொடர்பான விடயம் சட்ட மா அதிபரின் கைகளிலேயே தங்கியுள்ளது
என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொழும்பில் நடைபெற்ற
நிகழ்வொன்றின் பின்னர்
06

பிரித்தானியப் பாராளுமன்றத்தின் பிரபுக்கள் அவையின் அட்லீ அறையில் மைக்கேல் நேஸ்பி
பி ர புவினால் வழங்கப்பட்ட விருந்துபசாரத்தின் ப�ோது வெளிநாட்டு அமைச்சர் பேராசிரியர்
ஜீ.எல். பீரிஸ் உரையாற்றியப�ோது..

2030

காசந�ோய் ஒழிக்கப்படும்
சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய சூளுரை

இந்தியாவை பகைத்தாலும் எமது மீனவர்கள், மக்களது செயற்பாடுகளால்
கடல்வளத்தை பாதுகாப்பதில் அரசு உறுதி சுகாதார தரப்பு கவலை
இந்தியாவுடன்
பகைத்தாலும்
எமது மக்களை பாதுகாக்கவேண்டும், எங்களது வளங்களை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்-

சீன உரக் கப்பலை இலங்கைக்குள்
அனுமதிக்க மாட்டோம்

03

க�ொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில்

பூஜித் - ஹேமசிறிக்கு எதிரான
வழக்கு கைவிடப்பட்டது
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலைத் தடுக்கத் தவறியமை
த�ொடர்பில்
முன்னாள்
ப�ொலிஸ்
மாஅதிபர் பூஜித் ஜயசுந்தர மற்றும் முன்னாள்
பாதுகாப்புச் செயலாளர் ஹேமசிறி பெர்னாண்டோ ஆகிய�ோருக்கு எதிராகத் தாக்கல்
செய்யப்பட்டிருந்த வழக்கை கைவிட க�ொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளது.
இந்த வழக்கு நேற்று (27) விசாரணைக்கு எடுத்துக்
06

ப�ொதுச்சேவை ஆணைக்குழுவுக்கு அருமைநாயகம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
சட்டங்கள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதையடுத்து மக்களின்
செயற்பாடுகள் கவலையளிப்பதாக சுகாதார சேவைகள்
பணிப்பாளர் நாயகம் அசேல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார். சுகாதார சட்டங்கள் மற்றும்
06

உத்தர பிரதேச இராமர் ஆலயத்திற்கு
சீதாஎலிய புனித கல்

02

பதிவுத்திருமணம் செய்த மனைவியை மீட்டுத்தருமாறு

த�ொலைத்தொடர்பு க�ோபுரத்தில்
ஏறி நீதி கேட்ட இளைஞர்
வவுனியாவில் சம்பவம்
ஓமந்தை விசேட நிருபர்
காதலித்து பதிவுத் திருமணம் செய்துக�ொண்ட மனைவியை பெற்றோர்
அழைத்துச் சென்றமையை கண்டித்தும் ப�ொலிஸார் தனது மனைவியை
மீட்டுத் தர நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையென்பதையும் கண்டித்து
வவுனியாவில் த�ொலைத் த�ொடர்பு

உறுப்பினராக சார்ள்ஸ்

டாக்டர் அசேல குணவர்தன தெரிவிப்பு

பாட்டில் அரசாங்கம் உறுதியாக
இருப்பதாக கடற்ற�ொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா
தெரிவித்தார்.
06

க�ோபுரத்தில் ஏறி இளைஞர�ொருவர்
நேற்று க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
06

03

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு

சட்டங்கள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதையடுத்து

மட்டு. விஜயத்தில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தெரிவிப்பு

ஆம் ஆண்டுக்குள்

தேர்தல்கள்
ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து
ஜீவன் தியாகராஜா விலகியதையடுத்து, ஏற்பட்ட வெற்றிடத்திற்கு
வட மாகாண முன்னாள் ஆளுநர்
திருமதி பி.எஸ்.எம்.சார்ள்ஸை
நியமிக்க பாராளுமன்ற பேரவை அனுமதியளித்துள்ளது. அத்துடன் வி.சிவஞானச�ோதியின்

06

நாட்டில் 60 வீத மக்களுக்கு
முழுமையாக தடுப்பூசி

நவம்.01 முதல் "பூஸ்டர்" வழங்க தீர்மானம்

விகிதாசார தேர்தல்

முறைக்கு

SLFP

03

விக்கல் வீராச்சாமி

ஆதரவு

மன�ோவிடம் மைத்திரி உறுதியாம்
க லப் பு
முறைமையை
அன்றி நாம் விகிதாசார முறைமையையே
ஆதரிக்கிற�ோம்.
உ ள் ளூ ர ா ட் சி
தே ர ்த லி ல்
கலப்பு முறைமை இருக்கலாம். ஆனால், மாகாணசபை,
பாராளுமன்றம் ஆகியவற்றுக்கு விகிதாசார முறைமையே
சரியானது. இதுவே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நிலைப்பாடென முன்னாள் ஜனாதிபதியும் ஸ்ரீலங்கா
06
சுதந்திர கட்சியின் தலைவருமான

யாழ்ப்பாணத்தில க�ொடும்பாவி எரிச்சு
அரசியல் தலைவர்கள அவமதிக்கிறது
சரியில்ல தானே....
ரெண்டு பேர் நிண்டு எரிச்சா அத கவனத்தில எடுக்கலாம், இது முழு ஊருமே
சேர்ந்து செய்யறதால ய�ோசிக்க வேண்டி
கிடக்கு...!!!

89 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்

2
மதவாச்சி நீதிமன்ற
கட்டடம் கையளிப்பு
28–10–2021

2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

மதவாச்சி மாவட்ட, மஜிஸ்திரேட் நீதிமன்ற கட்டடம் மற்றும் கஹட்டதிஸ்கலிய மஜிஸ்திரேட் நீதிமன்ற கட்டடம் நேற்று முன்தினம் நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரியினால் மக்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

உத்தர பிரதேச இராமர் ஆலயத்திற்கு சீதாஎலிய புனித கல்
நுவரெலியா தினகரன் நிருபர்

இந்தியாவின் உத்தர பிரதேசத்தில் அமைக்கப்படவுள்ள இராமர்
ஆலயத்திற்கு
இலங்கை
சீதாஎலிய ஆலயத்தில் இருந்து புனித கல்லொன்று
அ னு ப் பி வை க ்க ப ்ப ட் டு ள ்ள து .
இந்தப் புனித கல் இன்று உத்தர
பிரதேச முதலமைச்சரிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளது.
இதனை நுவரெலியா மாவட்ட
பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் சீதாஎலிய சீதையம்மன் ஆலயத்தின்
அறங்காவலர் சபை தலைவருமான
வேலுசாமி
இராதாகிருஸ்ணன்
தெரிவித்துள்ளார். இது த�ொடர்பாக
அவர் கருத்து தெரிவிக்கையில்,இலங்கைக்கும்
இந்தியாவிற்கும்
இடையில் கலாசார உறவை மேம்படுத்தும் முகமாக இந்தியாவின்
உத்தர பிரதேசத்தில் அமைக்கப்படவுள்ள இராமர் ஆலயத்திற்கு இலங்-

கையின்
சீத்தாஎலிய
சீதையம்மன் ஆலயத்தில்
இருந்து புனித கல் இந்தியாவிற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.இராமயணத்துடன்
த�ொடர்புகளை
க�ொண்ட
சீத்தாஎலிய
சீதையம்மன்
ஆலயமானது சர்வதேச மட்டத்தில்
மிகவும்
பிரபல்யமான
ஆலயமாகும்.
உலகம்
முழுவதிலும் இருந்து பக்தர்கள்
இந்த ஆலயத்தை தரிசிப்பதற்காக
வருகை தருகின்றனர்.இந்திய பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடியின் முயற்சியில்
அய�ோத்தியில் இராமர் ஆலயம்
ஒன்றை அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் தற்பொழுது மிகவும் வேகமாக
முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
அங்கு அமைக்கப்படுகின்ற இராமர்
ஆலயத்தில் கட்டடத்திற்கு பிரதிஷ்டை செய்வதற்காக சீத்தாஎலிய

தூதுவர் மிலிந்த ம�ொரக�ொட இந்தியாவின் சார்பாக உத்தர பிரதேச
முதலமைச்சர் ய�ோகி ஆதித்யநாத்
ஆகிய இருவரும் கலந்து க�ொள்வதுடன்.இலங்கையில் இருந்து செல்கின்ற குழுவினரும் இவர்களுடன்

இலங்கைத் தூதுவர் மிலிந்த
ய�ோகி ஆதித்யநாத்திடம் இன்று
உத்திய�ோகபூர்வமாக கையளிப்பு
இ ணைந் து
க�ொள் கின ்ற ன ர் .
இதன்போது இலங்கை தூதுவர்
உத்திய�ோகபூர்வமாக புனித கல்லை
உத்தர பிரதேச முதலமைச்சரிடம்

சீதையம்மன் ஆலயத்தில் இருந்து
பெறப்பட்ட புனித கல் ஆலயத்தில் த�ொடர்ச்சியாக பூஜை செய்யப்பட்ட க�ொழும்பிற்கு க�ொண்டு
வரப்பட்டு தற்பொழுது அந்த கல்
இந்தியாவிற்கு க�ொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.இந்த புனித கல்லை
இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில்
உத்திய�ோகபூர்வமாக
கையளிக்கின்ற நிகழ்வு இன்று உத்தர பிரதேசத்தில்
இடம்பெறவுள்ளது.
இலங்கையின் சார்பாக இலங்கைத்-

கையளிப்பார்.
பின்பு இது ஆலயத்தின் கட்டுமான பணிகளின்
ப�ொழுது இந்த கல் பிரதிஷ்டை
செய்யப்படும். இதன் மூலமாக
இலங்கைக்கும் இந்தியாவிற்கும்
இடையிலான கலாசார உறவுகள்
மேலும் வலுப் பெறுவதுடன் இந்தியாவில் இருந்து சீதையம்மன் ஆலயத்திற்கு சுற்றுலா பிரயாணிகளை
அதிக அளவில் அழைத்து வருவதற்கான விசேட எற்பாடுகளும்
முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது. அண்மையில்
இலங்கைக்கு விஜயம்
மேற்கொண்டிருந்த இந்திய வெளியுறவு செயலாளர் சீத்தாஎலிய
சீதையம்மன் ஆலயத்தை மேலும்
அபிவிருத்தி செய்வதற்காக இந்திய
அரசாங்கத்தின் நிதி உதவி பெற்றுத்
தரப்படும் எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

உள்நாட்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட
ஜீப் ரக வாகனம் அறிமுகம்

முதல் முறையாக உள்நாட்டில்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஜீப் ரக
வாகனம் ஒன்று சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மத்துகம - வெலிபன்ன பகுதியில் உள்ள வாகன ஒருங்கிணைப்பு
மையத்தில், கைத்தொழில் அமைச்சர் விமல் வீரவன்ஸ தலைமையில்

நேற்று முன்தினம் (26) இந்த நிகழ்வு
இடம்பெற்றது.
நிலையான இயக்க நடைமுறைகள்
எனப்படும்
எஸ்.ஓ.பி

முறைமை அறிமுகத்துடன், இலங்கையில் வாகன ஒருங்கிணைப்பு
கைத்தொழிலில்
ஈடுபட்டுள்ள
நிறுவனங்கள், தங்களது உள்ளூர்

இலங்கை இராணுவத் தளபதி
ஜெனரல் சவேந்திர சில்வாவுக்கு
ரஷ்யாவில் வரவேற்பு

பெறுமதி சேர்ப்பை அதிகரித்துள்ளதாக அமைச்சர் விமல் வீரவன்ஸ
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதற்கமைய, 'மேட் இன் ஸ்ரீலங்கா' என்ற வர்த்தக நாமத்தைக்

க�ொண்ட வாகனங்கள், வீதிகளில்
பயணிக்கும் எதிர்காலத்தை ந�ோக்கி
தடம் பதிக்க முடியும் எனத் தாம்
நம்பிக்கை க�ொள்வதாகவும் அவர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

0112429367

2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

விற்பனை பிரிவு

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

0112429444,
0112429378

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk
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இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

பிலவ வருடம் -ஐப்பசி 11

04.41
11.56
03.17
05.53
07.04

ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 01.30 - 03.00வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை
ய�ோகம்: அமிர்த ய�ோகம்
திதி: -அஷ்டமி

இராசி பலன்கள்
மேஷம்

- முயற்சி

ரிஷபம்

- - சுகம்

மிதுனம்	 - -	தனம்
கடகம் -

- ப�ோட்டி

சிம்மம்	

- -	க�ோபம்

கன்னி

- -	பாராட்டு

துலாம்

- நன்மை

விருச்சிகம்	 - - நிறைவு
தனுசு

- வெற்றி

மகரம்	

- - ப�ொறுமை

கும்பம்	

- மறதி

மீனம்	

- -	செலவு

கலாநிதி
பிரித்தானியப் பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளினதும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஏனைய பிரமுகர்களுக்கு மத்தியில் பிரபுக்கள் அவையின் அட்லீ அறையில் மைக்கேல் நேஸ்பி பிரபுவினால் வழங்கப்பட்ட விருந்துபசாரத்தின் ப�ோது
வெளிநாட்டு அமைச்சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் உரையாற்றினார்.

"ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்"

ஞானசார தேரரின் நியமனம்;
அப்துல் மஜீத் வரவேற்பு
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்
என்பதற்கான செயலணி
குழுவின்
தலைவராக
ஞானசார தேரரை ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ஷ நியமித்திருப்பது
மிகச்சிறந்த நடவடிக்கையாகும் என ஐக்கிய காங்கிரஸ்
கட்சித்தலைவர்
முபாறக் அப்துல் மஜீத்
தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் மேலும் தெரிவித்திருப்பதாவது,
ஒரேநாடு ஒரே சட்டம் என்பது
நடைமுறையில் உள்ள நீதிமன்ற
சட்டங்களில் இன, மத, ஏழை,
பணக்காரன் என்ற பேதம் இல்லாது
அனைவருக்கும் ஒரே சட்டத்தை
கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதே
அதன் அர்த்தமாகும். ஆனால் நடைமுறையில் பல காலமாக நமது
நாட்டில் ஆளுக்கொரு சட்டத்தை
ப�ொலிசாரும் மற்றவர்களும் கடைப்பிடிப்பதை காணலாம்.
ஒரு புத்த பிக்கு அரசாங்க ஊழியருக்கு கன்னத்தில் அறைந்தால்
அவர் கைது செய்யப்படுவதில்லை.
ஆனால் ஏனைய சமூகத்தலைவர்
ஒரு சிங்களவரை ஏசினால் ப�ோதும்

அவர் கைது செய்யப்ப
டுவார்.
சிங்களவர்
ஒருவரின்
காணியை
முஸ்லிம் அல்லது தமிழர்
பிழையாக அபகரித்தால்
சட்டம் எழுந்து நின்று
விளையாடும். அதையே
ஒரு சிங்களவர் செய்தால்
சட்டம் கண் மூடியிருக்கும்.
இப்படி ஆளுக்கொரு
சட்டம் என்றிலாது அனைவருக்கும் ஒரே சட்டத்தை கடைப்பிடிப்பதே "ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்"
என்பதாகும்.
முஸ்லிம் திருமண
சட்டத்தை நீக்குவதே "ஒரே நாடு
ஒரே சட்டம்" என கடந்த நல்லாட்சி
அரசு விளக்கியதன் காரணமாக
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்றால்
முஸ்லிம் திருமண சட்டத்தை நீக்குவது மட்டும்தான் என்ற பிழையான
சிந்தனை பலப�ௌத்தபிக்குகளிடம்
உள்ளன. அதனை ஜனாதிபதி செய்ய
வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஞானசார தேரரும் இதையே ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்தார்.
இதனால் இது பற்றி ஆராயும் குழுவுக்கு ஞானசார தேரரை
06
தலைவராகவும்,

இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(பாபு சர்மா)

க�ொர�ோனா தடுப்பூசி அட்டை;

கட்டாயமாக்கும் தீர்மானம்
இதுவரை எட்டப்படவில்லை
டாக்டர் ஹேமந்தஹேரத் தெரிவிப்பு

தற்கான எதிர்பார்ப்பு உள்ளதா?என கேள்வியெழுப்பினர்.
அது சம்பந்தமாக தற்போது பேச்சுவார்த்தை
நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஆக்கபூர்வமான செயற்பாடுகள் த�ொடர்பில் ஏற்கனவே
தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சட்டபூர்வமாக அவ்வாறானத�ொரு தீர்மானத்தை மேற்கொள்வதற்கு
சட்டரீதியில் வாய்ப்புகள் உள்ளதா என ஆராயவேண்டியுள்ளது.
சிலவேளை நபர்களின் உரிமை த�ொடர்பில்
பேசப்படுகிறது. அவற்றை கவனத்திற்கொண்டே
இதுத�ொடர்பில் முடிவை மேற்கொள்ள முடியும்.
அத்தியாவசியமான தேவை ஏற்பட்டால் எதிர்காலத்தில் அதற்கான தீர்மானத்தை எடுக்கலாம்.
எவ்வாறெனினும் இதுவரை அத்தகைய தீர்மானம் எதுவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும்
அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.
(ஸ)

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

க�ொர�ோனா வைரஸ் தடுப்பூசி பெற்றுக்கொண்டமைக்கான அட்டையை முக்கிய இடங்களில்
காட்டவேண்டும் என்பதை கட்டாயப்படுத்தும்
தீர்மானம் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை
என சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது.
அது த�ொடர்பில் கருத்துத் தெரிவித்துள்ள
பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
விசேட மருத்துவ நிபுணர் ஹேமந்த ஹேரத்
அதுத�ொடர்பான தீர்மானத்தை மேற்கொள்வது த�ொடர்பில் ஆராயப்பட வேண்டியுள்ளது
என்றும் அவர் ஊடகவியலாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஊடகவியலாளர் ஒருவர் அவரிடம் தடுப்பூசியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான அட்டையை
சில ப�ொது தாபனங்களில் கட்டாயப்படுத்துவ-

நாட்டில் 60 வீத மக்களுக்கு 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் இலங்கைக்குள்
முழுமையாக தடுப்பூசி காசந�ோய் ஒழிக்கப்படும் அனுமதிக்க மாட்டோம்
சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய சூளுரை
நவம். 01 முதல் "பூஸ்டர்" வழங்க தீர்மானம்
சீன உரக் கப்பலை

நாட்டின் ம�ொத்த சனத்த�ொகையில் 60 வீதமா
ன�ோர்
முழுமையாக
தடுப்பூசி பெற்றுள்ளதாக
சுகாதார
சேவைகளின்
பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகமான வைத்தியர் ஹேமந்த
ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார்.
மூன்றாவது
தடுப்பூசியாக பூஸ்டர் ட�ோஸ் (செயலூக்கி) வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு

தேவையான தடுப்பூசிகள்
க�ொள்வனவு
செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அவர்
தெரிவித்தார். சுமார் 70 வீதமானவர்கள் தடுப்பூசியின்
முதல் ட�ோஸை பெற்றுள்ளனர். தற்போது குறைந்தபட்சம் 70 வீத மக்களுக்கு
தடுப்பூசி
ப�ோடுவதை
அரசாங்கம்
இலக்காகக்
க�ொண்டுள்ளதாக
அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

“லிய சரணி”திட்டத்தின் ஊடாக

குறைந்த வருமானம் பெறும்

பெண்களுக்கு தையல்
இயந்திரங்கள் வழங்கிவைப்பு

பிரதமரின் பாரியார் திருமதி ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ, மாளிகாவத்தை கால்டன் முன்பள்ளியில் குறைந்த வருமானம்
பெறும் குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்களுக்கு தையல்
இயந்திரங்களை வழங்கினார்.
“லிய சரணி” வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் இந்நற்பணி
மேற்கொள்ளப்பட்டது. தையல் இயந்திரங்களை பெற்றுக்
க�ொண்ட பெண்களை சுய த�ொழிலில் ஈடுபடுத்துவதற்கு
ஊக்குவிப்பதே இதன் ந�ோக்கமாகும்.
“லிய சரணி” வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களை மேம்படுத்தும் ந�ோக்கில் பல்வேறு திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வாழ்வாதாரத்தை இழந்த பெண்களுக்கு
ஆதரவளிப்பதற்காக இவ்வேலைத்திட்டம் த�ொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
தையல் இயந்திரங்களை பெற்றுக் க�ொடுத்த பிரதமரின்
பாரியார் திருமதி ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ அப்பெண்களுடன்
நட்பு ரீதியான கலந்துரையாடலிலும் ஈடுபட்டார்.

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்

நாணய
மாற்று

வாங்கும் 147.24 விற்பனை 153.61
விலை
விலை

சீ ன ா வி லி ருந் து வ ரு ம்
சேதன உரக் கப்பலை
இலங்கைக்குள்
அனுமதிக்க
மாட்டோமென
விவசாய அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே தெரிவித்துள்ளார்.
க�ொழும்பில்
நேற்று
நடைபெற்ற
ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர்
இதனைக்
குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த பசளையின் மாதிரி
மீண்டும் பரிச�ோதிக்கப்பட மாட்டா-

காசந�ோயை 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நாட்டில்
முற்றாக ஒழிக்க இலங்கை உறுதி பூண்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார். ஆசியாவில் காச
ந�ோய் த�ொடர்பான உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின்
மாநாட்டில் ஸூம் மூலம் உரையாற்றும் ப�ோதே
அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்.
பெருந்தோட்டத்
துறையினர்,
நகர்ப்புற
ஏழைகள், வீட்டு மற்றும் வெளிக்களப் பணியாளர்கள் ஆகிய�ோர் இந்நோயால் பாதிக்06
கப்படும் அபாயத்திலுள்ளனர்

இலங்கையில் காஷ்மீர்
கறுப்பு தினம் அனுஷ்டிப்பு
இலங்கையில் உள்ள
பாகிஸ்தான்
இஸ்லாமியக் குடியரசின் உயர்
ஸ்தானிகராலயம் 2021
ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர்
27 ஆம் திகதி ‘காஷ்மீர்
கறுப்பு தினத்தை’ குறிக்கும் வகையில் கருத்தரங்கு ஒன்றை ஏற்பாடு
செய்திருந்தது.
மாலைதீவு அரசாங்கத்தின்
முன்னாள்
ஆல�ோசகரும்
சிங்கப்பூர் ஆசிய பசுபிக்
எலைட்
த�ொழில்முனைவ�ோர் சங்06
கத்தின்

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 159.10 விற்பனை 165.32
விலை
விலை

யூர�ோ

ஐப்பான் யென்

தெனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மீண்டும்
அதனைப்
பரிச�ோதிக்க
வேண்டிய
அவசியமில்லையென்றும் அதற்கான
கட்டணமும்
செலுத்தப்பட
மாட்டாதெனவும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இச்சேதன உர மாதிரியை
மீளாய்வு
செய்யவ�ோ,
அதற்கான க�ொடுப்பனவை
வழங்கவ�ோப் ப�ோவதில்லை எனவும்
அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐ.நா. சபையின்

விசேட அறிக்கையாளர்

இலங்கை வருகிறார்

அடிமைத்துவத்தின் சமகால ப�ோக்குகள் த�ொடர்பான ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் விசேட அறிக்கையாளர்
ட�ொம�ோயா ஒப�ோகாடா இலங்கைக்கு விஜயம் செய்யவுள்ளார்.
இலங்கை பற்றிய அறிக்கையிடலுக்காக நவம்பர் மாத இறுதியில்
நாட்டிற்கு வருகை தரவுள்ளதாக
அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இவ்
விஜயத்திற்கான
தயார்படுத்தல்களை மேற்கொண்டுவருவதாகவும்
அவர் தனது டுவிட்டர் தளத்திலும் பதிவிட்டுள்ளார். ஐ.நா.
வின் விசேட அறிக்கையாளர் நாடு கடந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம், மனித கடத்தல் மற்றும் நவீன முறையிலான
அடிமைத்தனம் ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்
என்பது சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. மனித கடத்தல் த�ொடர்பான
வடக்கு அயர்லாந்து சட்டசபை குழு, ப�ோதைப்பொருள்
மற்றும் குற்றத்திற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் அலுவலகம்,
இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச அமைப்பு என்பனவற்றில்
அவர் பணியாற்றியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மத்திய கிழக்கு

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 229.44 விற்பனை 237.95
விலை
விலை

வாங்கும் 1.7316 விற்பனை 1.8007
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

538.46

கட்டார் ரியால்

55.45

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

673.07

சவூதி ரியால்

54.12

வாங்கும் 146.93 விற்பனை 151.83
விலை
விலை

வாங்கும் 271.83 விற்பனை 280.62
விலை
விலை

வாங்கும் 214.10 விற்பனை 222.07
விலை
விலை

வாங்கும் 198.50 விற்பனை 202.99
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

527.28

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

55.26
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

பிலவ வருடம் ஐப்பசி மாதம் 11ம் நாள் வியாழக்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரபீஉனில் அவ்வல் பிறை 21

குறள் தரும் சிந்தனை
உலகம் தழீஇய த�ொட்பம் மலர்தலும்
கூம்பலும் இல்ல தறிவு
உயர்ந்தோரே உலக�ோர் எனப்படுவதால் அவர்களுடன்
நட்பு க�ொண்டு இன்பம் துன்பம் ஆகிய இரண்டையும்
ஒரே நிலையாகக் கருதுவதே அறிவுடைமையாகும்.

உலக ப�ொருளாதாரம் மீது
தாக்கம் செலுத்தும் க�ொவிட்!

க�ொ

விட் 19 த�ொற்று முழு
மனித
சமூகத்திற்கும்
பெரும் சவாலாக அமைந்துள்ளதால் மூன்றாம் மண்டல நாடுகள், வளர்முக
நாடுகள் என்றில்லாமல் அபிவிருத்தி அடைந்த
நாடுகளும் கூட பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகளுக்கு முகம் க�ொடுத்துள்ளன. அவற்றில் நிதி
மற்றும் ப�ொருளாதார ரீதியிலான நெருக்கடிகள்
மிக முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளன.
இத்தொற்று உலகிற்கு புதிய ஒன்றாகக் த�ோற்றம்
பெற்று இருப்பதே இந்நெருக்கடிக்கு பிரதான
காரணமாகும். இத்தொற்று வேகமாக த�ொற்றிப்
பரவக் கூடியதாக இருந்தும், இன்றைய நவீன
டிஜிட்டல் யுகத்தில் கூட அதனை முற்றாக கட்டுப்படுத்தவ�ோ த�ொற்றை ஒழித்துக் கட்டவ�ோ முடியாதிருக்கின்றது. இதன் விளைவாக இத்தொற்றின்
பரவுதலைக் கட்டுப்படுத்தவென தனிமைப்படுத்தல்களும் முடக்கங்களும்தான் முக்கிய வழிமுறைகளாகக் கையாளப்படுகின்றன.
அதன் காரணத்தினால் கைத்தொழில் துறையில்
உற்பத்தித் துறை, சேவைகள் துறை உள்ளிட்ட
எல்லாத் துறைகளும் தாக்கங்களுக்கும் பாதிப்புகளுக்கும் உள்ளாகியுள்ளன. உலக ப�ொருளாதாரமே பெரும் தாக்கங்களை எதிர்கொண்டிருக்கின்றது.
இவ்வாறான சூழலில் ட�ொலரின் பெறுமதியில்
ஏற்பட்டுள்ள அதிகரிப்பு இங்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் சில ப�ொருட்களின் விலைகளையும் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. ஆனால் இவ்விலையேற்றம்
குறித்து பல்வேறு விதமான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இவ்விலையேற்றம் க�ொவிட்
19 த�ொற்றின் தாக்கமேயன்றி வேறில்லை.
இத்தொற்று த�ோற்றுவித்திருக்கும் ப�ொருளாதார
மற்றும் நிதி நெருக்கடி இலங்கைக்கு மாத்திரமுரியதல்ல. இவ்வாறான நெருக்கடிக்கு எல்லா நாடுகளுமே முகம் க�ொடுத்துள்ளன. பிரித்தானியா கூட
பாரிய நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளது.
இந்நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நிலையை
இத்தொற்றின் பாதிப்புக்கு உள்ளான ஏனைய
நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் ப�ோது இலங்கையின் நிலைமை திருப்திகரமாகக் காணப்படுவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள அமைச்சரவை இணைப்
பேச்சாளரும் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்
அமைச்சருமான ட�ொக்டர் ரமேஷ் பத்திரன,
'க�ொவிட் 19 த�ொற்றுக்கு உள்ளான எம்மை
விடவும் வளர்ச்சியடைந்துள்ள நாடுகளை எடுத்துப் பார்த்தால் ப�ொருட்களின் விலை அதிகரிப்பை
எம்மால் இந்தளவாவது கட்டுப்படுத்தக் கிடைத்துள்ளமை திருப்தியளிப்பதாக உள்ளது' என்றும்
தற்போதைய சூழலில் சந்தையில் தேவைற்ற
முறையில் தலையிட அரசாங்கம் விரும்பவில்லை
என்றும் ப�ொருட்களின் விலைகள் விரைவில் சுமுக
நிலைக்கு திரும்பும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி அற்ப அரசியல் இலாபம் பெரும் முயற்சிகளில் எதிரணியினர்
ஈடுபட்டுள்ளனர். அதன் வெளிப்பாடாகவே நாட்டில்
எரிப�ொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்ற கதையை
ந�ோக்க வேண்டியுள்ளது. 'நாட்டில் எரிப�ொருள்
தட்டுப்பாடு கிடையாது. அவ்வாறான நிலைமை
ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை
அரசாங்கம் முன்னெடுத்துள்ளது' என்று குறிப்பிட்டுள்ள அமைச்சர் பத்திரன, 'அடுத்து வரும் எட்டு
மாதங்களுக்கு நாட்டுக்குத் தேவையான டீசல்
மற்றும் பெற்றோலை சிங்கப்பூர் நாட்டின் விச�ொல்
ஏசியா நிறுவனத்திடம் க�ொள்வனவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் முனனெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அதற்குத் தேவையான அங்கீகாரத்தை அமைச்சரவையும் வழங்கியுள்ளது' எனக் கூறியுள்ளார்.
இருந்த ப�ோதிலும் இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு
வரும் ப�ோது இருந்ததை விடவும் தற்போது சந்தையில் ஒரு பீப்பாய் மசகு எண்ணெயின் விலை
84 அமெரிக்க ட�ொலர்கள் அதிகரித்துள்ளது. இந்த
நிலையில்தான் இந்திய எண்ணெய் நிறுவனம் எரிப�ொருள் விலையை அதிகரிப்பதற்கு தீர்மானித்திருக்கின்றது. என்றாலும் நாட்டு மக்களின் நலன்களைக் கருத்தில் க�ொண்டு சிபெட்கோ நிறுவனம்
எரிப�ொருட்களின் விலையை அதிகரிப்பதற்கு
அவ்வாறு தீர்மானம் எடுக்கவுமில்லை. அதற்கு அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கவும் இல்லை. அதனால்
எரிப�ொருள் விலை அதிகரிக்கும், எரிப�ொருளுக்கு
தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என மக்கள் வீணாக அச்சம்
க�ொள்ளத் தேவை இல்லை.
தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நிதி மற்றும் ப�ொருளாதார நெருக்கடிகள் க�ொவிட் 19 த�ொற்றின்
தாக்கம் மற்றும் பாதிப்பின் வெளிப்பாடேயாகும்.
ஆனாலும் இத்தாக்கத்தின் முழு பிரதிப்பலிப்புகளும் மக்கள் மீது சுமத்தப்படுவதைத் தவிர்ப்பதில்
அரசாங்கம் உச்சபட்ச கவனம் செலுத்தியுள்ளது.
அதன் காரணத்தினால் தற்போதைய சூழலில்
நாட்டினதும் மக்களினதும் நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தி செயற்படுவது ஒவ்வொருவரதும்
ப�ொறுப்பாகும். அதுவே இன்றைய அவசியத்
தேவையுமாகும்.
editor.tkn@lakehouse.lk
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க�ொர�ோனாவுக்கு பின்னரான பாதிப்பு
நிலையிலிருந்து எவ்வாறு மீளலாம்?

க�ொ

விட் த�ொற்றி லி ருந் து
ஒருவர் மீண்டாலும் அவரது உடலும்
மனதும் அதன் பாதிப்புகளில் இருந்து மீள்வதற்கு
சில காலம் செல்லும்.
எனவே க�ொவிட் த�ொற்றுக்கு பின்னரான நிலைமையிலிருந்து எவ்வாறு மீண்டு
வரலாம்
என்பதையிட்டு
கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகும்.
இவ்வாறு
கூறுகின்றார்
கிழக்கு
பல்கலைக்கழக
மருத்துவ பீட சிரேஷ்ட
விரிவுரையாளரும்,
மட்/
ப�ோதனா வைத்தியசாலையின் குழந்தை நல விசேட வைத்திய நிபுணருமான விஜி திருக்குமார்.
க�ொவிட் த�ொற்றுக்குப் பின்னரான
நிலைமை
அல்லது
குணங்குறிகள்
என்பது க�ொவிட் த�ொற்றிலிருந்து மீண்டாலும் எமது உடலும் மனதும் இவற்றின் பாதிப்புகளில் இருப்பதைக் குறிக்கின்றது. இவற்றின் தாக்கம் ப�ொதுவாக
இரண்டு வாரங்களில் இருந்து ஆறு
வாரங்கள் வரை இருக்கக் கூடும்.சிலருக்கு சில மாதங்கள் வரை செல்வதுண்டு.
உடல் களைப்பு / ச�ோர்வு, கிரகித்தல்
செயற்பாடுகளில் பின்னடைவு, மூச்சு
விடுதல் சிரமம், தலைவலி, நீண்ட
நேரம் ஒரு இடத்தில் நிற்கும் ப�ோது
மயக்கம் வருதல், நெஞ்சு படபடப்பு,
நெஞ்சு / வயிறு வலி, இருமல், தசை/

ப�ோன்றவற்றை அவதானிக்கக்
கூடியதாக இருக்கின்றது.
அத்துடன் உடலின் பல
த�ொகுதிகள் மற்றும் அங்கங்களில் இவற்றின் பாதிப்புகளின்
விளைவுகளை அவதானிக்கக்
கூடியதாக இருக்கும். அவையாவன:

தல், தடுப்பூசிகளை காலதாமதம் இன்றி
பெற்றுக் க�ொள்ளுதல் இவற்றின் தாக்கத்தை பெருமளவில் குறைப்பதற்கு
ஏதுவாக அமைகிறது.
மேற்குறிப்பிட்ட பாதிப்புகள் அனைத்தும்
ஒருவரில்
வெளிக்காட்டபடுவதில்லை. ஆனால் ப�ொதுவாக ஒன்றுக்கு
மேற்பட்ட குணங்குறிகளை அவதானிக்கக்

விளக்குகிறார் குழந்தை நல விசேட
வைத்திய நிபுணர் விஜி திருக்குமார்
மூட்டு வலி, வயிற்றுப் ப�ோக்கு, மனநிலையில் குழப்பம்/ மனஅழுத்தம், நித்திரைக் குழப்பம், சுவை /மணம் மாற்றம்,
த�ோலில் புதிய தழும்புகள் ப�ோன்றவற்றை அவதானிக்க முடியும்.
இவற்றுடன் குறிப்பாக சிறுவர்களில்
க�ொவிட் த�ொற்றுக்கு பின்னர் அவதானிக்க கூடியதாக பின்வரும் குணங்குறிகள் தென்படும்.
பாடசாலை செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதில்
சிரமம்,
பாடசாலை
கற்றல் நடவடிக்கைகளை த�ொடர்கின்ற
வேளைகளில் கற்றலில் கவனம் செலுத்துவதில் அலட்சியம், குறித்த நேர இடைவெளியில் கற்றல் நடவடிக்கைகளை
நிறைவு செய்வதில் காலதாமதம் ஏற்படுதல், வழமையான நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்வதில் சிரமம்/ பின்னடைவு

மூ ச் சு
வி டு த ல்
சி ர ம ம் , க ளை ப் பு ,
வயிற்று வலி, பசியின்மை,
வாந்தி,
வி ன ை த் தி றனா க
செயற்படுதல் மற்றும்
கிரகித்தல் ப�ோன்றவற்றில் பின்னடைவு
ஏற்படுதல்,
இதய
குருதி
குழாய்கள்
தசைகளின் தாக்கத்தால் நெஞ்சு வலி,
குருதி
அமுக்கம்
குறைவு, மனநிலையில் மாற்றம் ப�ோன்றவற்றை அவதானிக்க
முடியும்.
த�ொற்று ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கான
வழிமுறைகளை கவனமாக கையாளு-

கூடியதாக இருக்கும்.
இந்த அறிகுறிகளை
சிறுவர்கள் மற்றும்
வ ள ர்ந்த வ ர ்க ளி ல்
அ வ த ா னி க் கின ்ற
வேளையில்
உரிய
வை த் தி ய ர ்களை
அணுக வேண்டும்.
அவர்கள்
ஆல�ோசனைகளையும் குணங்குறிகளுக்கு தகுந்த
சி கி ச்சை க ளை யு ம்
வ ழ ங் கு வ ா ர ்கள் .
இதன்
மூலமாக
இவற்றிலிருந்து வெற்றிகரமாக மீளலாம்.

வி.ரி.சகாதேவராஜா...?
(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

இளைஞர் விவகார, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சுடன்
இணைந்து Uber நடத்தும் த�ொழில் முனைவ�ோர் ப�ோட்டி

உ

பெர் (Uber) நிறுவனத்தின் வணிக கூட்டாளர்கள், ஓட்டுனர் கூட்டாளர்கள் மற்றும் விநிய�ோக
சேவைக் கூட்டாளர்கள் தமது
த�ொ ழி ல் மு ய ற் சி ய ா ண ்மை
வேட்கை மற்றும் புத்தாக்கம்
ஆகியவற்றைக் காண்பிப்பதற்கு
வாய்ப்பளிக்கும் முகமாக, Uber
Entrepreneurship Challenge 2021
என்ற த�ொழில் முனைவ�ோர்
ப�ோட்டியை இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு
அமைச்சின் பங்குடைமையுடன் ஆரம்பித்துள்ளதாக உபெர் ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
வெற்றி பெறுகின்ற விண்ணப்பதாரிகளுக்கான பரிசுகளை நவம்பர் மாதத்தில்
இடம்பெறவுள்ள பரிசு வழங்கும் நிகழ்வில்
இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரான நாமல் ராஜபக்ஷ கலந்து க�ொள்வார்.
இலங்கையில் த�ொழில்துறையிலேயே
முதன்முறையாக உபெர் நிறுவனத்தால்
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள இப்போட்டியானது
த�ொழில்முனைவ�ோர் கலாசாரத்திற்கு ஆதரவளிப்பதை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது.
எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் மீண்டு எழும்
திறன் க�ொண்ட த�ொடக்க வணிக முயற்சிகளின் சூழல் கட்டமைப்புகளை வளர்த்து,

அ

ம்பாறை மாவட்டத்தில் யானைகளுக்கும் மனிதர்களுக்குமிடையிலான ம�ோதல் நிலை அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கின்றது. அம்பாறை
மாவட்டத்தின் பிரதான த�ொழிலாக நெற்செய்கையும் அதேப�ோன்று மேட்டுநிலப்
பயிர்ச்செய்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன. இவ்வாறான நிலையில் கூடுதலாக காடுகளை அண்டிய பிரதேசங்களிலேயே யானைகளின் அச்சுறுத்தல் இருந்து
வருவதனை நாம் இதுவரை அறிந்திருக்கிற�ோம். ஆனால் தற்போது காடுகளையும்
தாண்டி மக்கள் செறிந்து வாழும் பிரதேசங்களுக்குள்ளும் யானைகள் புகுந்து அட்டகாசம் புரிந்து வருகின்றன.
இதன் காரணமாக ப�ொதுமக்கள் பாரிய
அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகி உள்ளதுடன்,
தங்களது இருப்பிடங்களை விட்டும்
இடம்பெயரும் அளவுக்கு இப்பிரச்சினை
பூதாகரமாகியுள்ளது. அண்மைக் காலமாக
பலர் யானை தாக்கி உயிரிழந்துள்ளார்கள்.
மிகக் குறைந்தளவில் வருமானம் பெறும்,
வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் மக்கள்

தனது கூட்டாளர்களுக்கு வளம் க�ொழிக்கும் ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும்
என்பதே உபெர் நிறுவனத்தின் ஆவலாகும்.
இந்த முயற்சி குறித்து
அமைச்சர்
நாமல் ராஜபக்ஷ கருத்து தெரிவிக்கையில்,
”இலங்கை எந்த சூழ்நிலையிலும் மீண்டெழுகின்ற மற்றும் முன்மாதிரியான
திறமை க�ொண்ட ஒரு நாடு. உள்ளூர் வணிகங்கள் மற்றும் த�ொடக்க வணிக முயற்சிகள் செழிக்க உதவும் ஒரு கலாசாரத்தைத்
த�ோற்றுவிப்பது மிகவும் முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தது. Uber Entrepreneurship Challenge
ப�ோட்டியானது இந்த கூட்டு இலக்குக்கு
அமைவாக உள்ளதுடன், அமைச்சால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஏனைய த�ொழில்
முனைவ�ோர்
நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்
த�ொடரின் ஆரம்பத்தையும் குறிக்கின்றது.

இந்த ப�ோட்டியானது இதில் பங்கேற்கவுள்ளவர்களுக்கு அனுபவ வெளிப்பாட்டையும் அறிவையும் வழங்குவதுடன், இது
அவர்களின் ச�ொந்த வரலாறுகளையும் அனுபவங்களையும் ப�ொதுமக்களுடன் பகிர்ந்து
க�ொள்ள இடமளிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிற�ோம்” என்று குறிப்பிட்டார்.
Uber Eats Sri Lanka நிறுவனத்தின்
தலைமை அதிகாரியான பாவ்னா தத்லானி
இது த�ொடர்பில் கூறுகையில், “இப்போட்டியை அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிக்க
மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம். வணிகர்கள், ஓட்டுனர்கள் அல்லது விநிய�ோக கூட்டாளர்கள்
என எமது பங்காளர்கள் அனைவரையும் தங்களுடைய வணிக சிந்தனைகள் மற்றும் எண்ணக்கருக்களை வெளிகாண்பிப்பதை காண்பதற்கு நான் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்.

அம்பாறை மாவட்டத்தின்
பல கிராமங்களில்
இரவில் மக்கள் அச்சம்!
பட்ட ஆலம்குளம், சம்புநகர்,
அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட இசங்கணிச்சீமை, ஆலிம்நகர், பள்ளிக்குடியிருப்பு, சின்னமுல்லைத்தீவு,
சம்மாந்துறை பிரதேசத்திற்குட்பட்ட நெய்னாகாடு, நிந்தவூர்
பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட
அட்டப்பள்ளம்,
கல்முனை
பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட

யானைகளின் படையெடுப்பினால் மக்களின்
உயிருக்கும், உடைமைகளுக்கும்
உத்தரவாதமற்ற நிலைமை!
தங்களது ஜீவன�ோபாயத்தை க�ொண்டு
செல்வதற்கு மேட்டு நிலங்களில் பயிர்ச்
செய்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்கள் சிறிய த�ொகை வருமானத்தின் மூலம்
வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அவர்களது பயிர்கள் கூடுதலாக யானைகளின் அழிவுகளுக்கு
உட்பட்டு வருகின்றன. அது மாத்திரமல்லாது குடும்ப அங்கத்தவர்களையும் இழந்து
பலர் நிர்க்கதியாகியுள்ளனர்.
அம்பாறை மாவட்டத்தின் இறக்காமம்
பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வாங்காமம், குடிவில் மற்றும் ஆலையடிவேம்பு,
திருக்கோவில், தம்பட்டை, அட்டாளைச்சேனை பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளுக்குட்-

உபெர் கூட்டாளர்கள் இலங்கையில் எங்களது செயல்பாடுகளின்
நடுநாயகமாக
உள்ளதுடன்,
அவர்களின் வாழ்வாதாரங்கள்,
அவர்களின் கைத்தொழில்கள்
மற்றும் சமூகங்களை மேம்படுத்த உதவுவது உண்மையில் ஒரு
க�ௌரவமாகும். தக்க தருணத்தில் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற
இந்த முயற்சிக்கு இளைஞர்
மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சுடன் கூட்டாக இணைந்து செயற்படுவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்” என்றார்.
“பிரயாணத்தின் மூலம் வாய்ப்பைத்
த�ோற்றுவிப்பதே Uber இன் ந�ோக்கம்.
ஒரு ப�ொத்தானைத் த�ொடுவதால் நீங்கள்
எவ்வாறு பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளலாம்? என்ற கேள்விக்கு ஒரு எளிய தீர்வுடன் 2010 ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் செயற்பட ஆரம்பித்தோம். 15 பில்லியனுக்கும்
அதிகமான
பயணங்களுக்குப்
பிறகு,
மக்களை அவர்கள் விரும்பும் இடத்திற்கு
இட்டுச்செல்ல தீர்வுத்திட்டங்களைக் கட்டியெழுப்பி வருகிற�ோம். நகரங்கள் வழியாக
மக்கள் செல்வது, உணவு மற்றும் விடயங்கள் எவ்வாறு நகர்கின்றன என்பதை மாற்றுவதன் மூலம், புதிய வாய்ப்புக்களுக்கான
உலகிற்கு வழிக�ோலும் ஒரு தளமே Uber
ஆகும்” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

கிறீன்பீல்ட் ப�ோன்ற பல பிரதேசங்களிலுள்ள கிராமங்கள் மட்டுமன்றி, மக்கள்
குடியிருப்புகள் உள்ள இடங்களும் யானைகளின் தாக்கத்திற்கும், அச்சுறுத்தலுக்கும்
உட்பட்டுள்ளன.
அண்மையில் வாங்காமம், ஆலம்குளம், இசங்கணிச்சீமை, ஆலிம்நகர், சின்னமுல்லைத்தீவு,
பெரியமுல்லைத்தீவு,
ஆலையடிவேம்பு ப�ோன்ற கிராமங்களில்
யானைகள் பயிர்களை நாசம் செய்ததுடன், வீடுகளையும், சுற்று மதில்களையும்
உடைத்து முற்றாக அழித்துள்ளன.
அக்கரைப்பற்று
முஸ்லிம்
மத்திய
கல்லூரி தேசிய பாடசாலையின் சுற்றுமதி-

லின் ஒரு பகுதியையும் உடைத்து உட்புகுந்துள்ளது. இவ்வாறு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளுக்கு உரிய காலப்பகுதியில் நஷ்ட ஈடும்
வழங்கப்படுவதில்லை.
சுமார் 25 வருடங்களுக்கு முன்னர்
யானைகளை சரணாலயங்களிற்கோ அல்லது
மிருகக்காட்சிசாலைக்கோ
சென்றுதான்
காண வேண்டும். ஆனால் தற்போதைய
காலத்தில் யானைக்கூட்டங்கள் மக்கள்
வாழும் இடங்களுக்குள் பிரவேசிக்கின்றன.
இதற்கு முக்கிய காரணமாக புதிய குடியேற்றங்களும் காடழிப்பும் உள்ளது. இலங்கையின் பல மாவட்டங்களில் அண்மைக்
காலமாக நிலவி வரும் கடும் வரட்சியினால்

காடுகளில் வாழும் உயிரினங்களின் உணவும் நீரும் தேடி கிராமங்களுக்குள் வருகின்றன.
ப�ொதுமக்களையும், அவர்களது உடைமைகளையும் பாதுகாப்பது சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் கட்டாயக் கடமையாகும்.
யானையின் பிரச்சினையினால்
சில கிராமங்களில் வாழும்
மக்கள் இரவு நேரங்களில் இடம்பெயர்ந்து செல்கின்றனர்.
பல வருடங்களுக்கு மேலாக
இடம்பெற்று வரும் யானைகளின்
தாக்குதலுக்கு உரிய நடவடிக்கைகள் அதிகாரிகளினால் எடுக்கப்படவில்லை என ப�ொதுமக்கள்
குற்றம்சாட்டுகின்றனர். எனவே
சிறிய கிராமங்களில் வசிக்கும்
வறிய குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தையும், உயிர், உடைமைகளையும் பாதுகாப்பதற்கு அதிகாரிகள் முன்வர வேண்டும்.
பாரிய அச்சுறுத்தல்களுக்கு உட்பட்டுள்ள
கிராமங்களை யானை வேலிகளையிட்டாவது பாதுகாக்க வேண்டும். யானைகளினால் இடம்பெற்றுவரும் அழிவுகளை
மேலும் த�ொடர விடாது தடுக்க வேண்டும்.
இம்மக்களின் துயரைத் துடைக்க அனைவரும் கரிசனை காட்ட வேண்டும். இவ்வாறு
மக்கள் க�ோருகின்றனர்.

-எம்.எல்.சரிப்டீன்...?

(அக்கரைப்பற்று மத்திய நிருபர்)
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இ

லங்கை சமூக பாதுகாப்பு சபையானது அரசு ஓய்வூதியத்துக்கு உரித்தல்லாத அனைத்து
பிரஜைகளுக்கும் ஓய்வூதியம் மற்றும் சமூக
பாதுகாப்பு நன்மைகளை வழங்கும்
ந�ோக்குடன் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனமாகும்.
தற்போது நிதி அமைச்சு மற்றும் வரித்துறை
அமைச்சுப் பிரிவுகளான சமுர்த்தி,
ப�ொருளாதாரம், நுண்நிதி, சுயத�ொழில்
மற்றும் வணிக அபிவிருத்தி இராஜாங்க
அமைச்சின் கீழ் செயல்படும் சட்டரீதியான
‘இலங்கை சமூக பாதுகாப்பு சபை’ தனது
25 ஆவது ஆண்டு நிறைவை
க�ொண்டாடுகிறது.
ஓய்வூதியம் என்பது அரச சேவைக்காக
மட்டும் வழங்கப்படும் நன்மை அல்ல.
நாட்டில் எந்த ஒரு பிரஜையும் அரசின் பூரண
பாதுகாப்புடைய ஓய்வூதியத்திற்கு உரித்துடையவர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தி,
இலங்கை சமூக பாதுகாப்பு சபை தனது
சேவையை நாளுக்கு நாள் விரிவுபடுத்தி
சுயத�ொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள், தனியார்
துறை ப�ோன்று சட்டரீதியான சபை பிரிவுகளில் பணிபுரிபவர்கள், கலைஞர்கள், பல
த�ொழிற் குழுக்கள் ப�ோன்ற அரச ஓய்வூதியத்திற்கு உரித்தல்லாத மக்களுக்காக அரச
பாதுகாப்புடன் ஓய்வூதிய உரிமையை வழங்கும் சந்தர்ப்பத்தை தனது ஓய்வூதிய மற்றும்

25 ஆண்டு நிறைவை க�ொண்டாடும்
இலங்கை சமூக பாதுகாப்புச் சபை
தேவைக்கேற்ப மற்றும் செலுத்தக்
கூடிய பணப் பங்களிப்புக்கு ஏற்ப
விருப்பமான எந்தவ�ொரு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தெரிவு செய்யலாம்.
‘சுரக்கும’ஓய்வூதியத்
திட்ட
முறை மூலம் அதன் உரிமையாளருக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் பின்வருமாறு:
60 வயது த�ொடக்கம் வாழ்நாள்
பூராவும்
மாதாந்த
ஓய்வூதியப்
பணம் கிடைக்கும். 60 வயதுக்குப் பின்னர்( ஓய்வூதிய காரராக)
அங்கத்தவர் மரணம் அடைந்தால்
அவரின் துணைவிக்கு வாழ்நாள்
பூராவும் மாதாந்த ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். அல்லது அவரால் பெயர்

நாட்டின் அனைத்து பிரஜைகளுக்கும்
அரசாங்க பாதுகாப்புடனான ஓய்வூதிய
திட்டத்தை உருவாக்குவதே குறிக்கோள்
சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் மூலம் ஏற்படுத்திக்
க�ொடுத்துள்ளது.
இலங்கை சமூக பாதுகாப்பு சபை மூலம்
பல ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. 18-59 வயதானவர்களுக்கான
‘சுரக்கும’ஓய்வூதியத் திட்டம், 18 வயதுக்குக்
குறைந்தவர்களுக்கு ‘ஆரஸ்ஸாவ’ ஓய்வூதியத் திட்டம்23-55 வயதினரான கலைஞர்களுக்கு ’ கலாகரு’ ஓய்வூதியத் திட்டம் ஆகியவற்றை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்த அனைத்துத் திட்டங்களின் கீழ்
அங்கத்தவராக விரும்பும் நபருக்கு தனது

நா

ட்டில் இன ஐக்கியத்தையும் சகவாழ்வையும்,
சக�ோதரத்துவத்தையும்
வளர்ப்பதற்காக பல்வேறு
தரப்பினரும் வேலைத் திட்டங்களை
முன்னெடுத்து வருகின்றனர். அந்த
வகையில் ‘காத்தான்குடி
ஆல�ோசனைக்கும் வழிகாட்டலுக்குமான ஆலிம்கள் அமைப்பு’
சகவாழ்வு வேலைத் திட்டங்களை
முன்னெடுத்து வருகின்றது.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள
சர்வமத ஒன்றியத்துடன் இணைந்து
சகவாழ்வு வேலைத் திட்டங்களை
இந்த அமைப்பு முன்னெடுத்து வருகின்றது. காத்தான்குடியில் பல்சமயத் தலைவர்கள் கலந்து க�ொண்ட
இனஐக்கியத்தை
வலுவூட்டும்
மீலாத் விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
நபிகள் நாயகம்(ஸல்) அவர்களின்
மீலாத் தினத்தைய�ொட்டி இந்த இன

குறிப்பிடப்பட்ட அங்கத்தவருக்கு வயது 80
ஆகும் வரை மாதாந்த ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கும் முன்னர்
அங்கத்தவர் மரணமானால் அவர்களில்
தங்கி வாழ்பவர்களுக்கு ஒரே தடவையில்
ப�ோனஸ் வழங்கப்படும்.
அங்கத்தவர் நிரந்தர பகுதி இயலாமைக்கு
உள்ளானால் வயதுக்கு ஏற்ப ப�ோனஸ்
வழங்கப்படுவத�ோடு மற்றும் குறிப்பிட்டபடி தவணைப் பணம் செலுத்தப்பட்டிருந்தால் ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கான நன்மைகளும் கிடைக்கும். நிரந்தர முழுமையான

இயலாமைக்கு உட்படும் ப�ோது எதிர்கால
தவணைப் பணம் அறவிடப்படாமல் அன்று
த�ொடக்கம் வாழ்நாள் வரை மாதாந்த ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.
‘ஆரஸ்ஸாவ’ முன்திட்டமிடல் ஓய்வூதியத்
திட்ட நன்மைகள் வருமாறு:
இந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் ‘சுரக்கும ‘திட்டத்தின் முன்திட்டமிடல் முறையாக செயல்படுகின்றது. அதன் மூலம் 18 வயதுக்கு
குறைந்த எந்தவ�ொரு சிறுவருக்காகவும்
பெற்றோரின் ப�ொறுப்பின் கீழ் செயல்படுத்தக் கூடிய ஓய்வூதியத் திட்டமாகும்.

இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள்
வருமாறு:
ரூபா பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான ஓய்வூதியத்திற்கு அங்கத்துவத்தை பெற்றுக் க�ொள்வதன்
மூலம் கீழ்க் குறிப்பிட்ட நன்மைகள்
கிடைக்கும்.
ஐந்தாம் தரம் புலமைப்பரிசில்
பரீட்சையில் குறைந்த வெட்டுப்புள்ளி பெற்று சித்தி அடையும்
ப�ோது ஓய்வூதியத்தில் 50 வீதம்
கிடைக்கும். க.ப�ொ.த சாதாரணதர
பரீட்சையில் ஐந்து திறமை சித்திகளுடன் சித்தி பெற்றால் ஓய்வூதியத்திற்கு சமனான பெறுமானம்
கிடைக்கும்
க.ப�ொ.த உயர்தரத்தில் சித்தி
பெற்று பல்கலைக்கழக அனுமதி
கிடைத்தால் ஓய்வூதியம் ப�ோன்று இருமடங்கு கிடைக்கும்.
பிள்ளையின் வயது
18 பூர்த்தி அடைந்த
பின்னர்
கணக்கில்
உள்ள மிகுதிக்கு ஏற்றவாறு பிள்ளையின்
பெயரில் ‘ சுரக்கும ‘ ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு மாற்றிக்
க�ொள்ள முடியும்.
அதன்
மூலம் சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் அங்கத்தவருக்கான அனைத்து நன்மைகளும் கிடைக்கும்.

கலா கரு ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் பதிவு
செய்யப்படும் அனைத்து கலைஞர்களுக்கும்
இலவசமாக 50,000 ரூபா நிலையான வைப்பும்
அந்த முதலீட்டின் வட்டியுடன் அறுபது வயது
பூர்த்தி அடைந்த பின்னர் ஒரே தடவையில்
வழங்கப்படும். மேலதிகமாக 60 வயது த�ொடக்கம் வாழ்நாள் வரை மாதாந்த ஓய்வூதியம்,
துணைவருக்கான ஓய்வூதியம், மரண க�ொடுப்பனவு, முழுமையான மற்றும் பகுதி இயலாமை
நன்மைகள் என்பன கிடைக்கும்.
தற்போது நாட்டின் முன்னாள் உள்ள சவால்களில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்திருப்பது முதிய�ோர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பாகும்.
அச்சவால் காரணமாக எதிர்காலத்தில் நாட்டில்
சமூக மற்றும் ப�ொருளாதார பிரச்சினைகள் பல
உருவாகலாம்.
இவ்வாறான நிலைமையில் இலங்கையில்
இளைஞர் மற்றும் முதிய�ோர் சமூகம் ப�ோன்று
சிறுவர் நலனுக்காகவும் எதிர்கால முதலீடாக ஓய்வூதியத்திற்கு
உரித்துடைய�ோராதல்
தேசிய ரீதியில் அவசியமான
விடயமாகும். அதன் மூலம்
அனைத்து
சமூகங்களிலும்
காணப்படும்
அழுத்தத்திற்கு
ஆரம்பத்திலேயே
தீர்வைக்
காண்பதற்கும்
இறுதியாக
ம�ொத்த ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மிக முக்கியமாகும்.

‘கலா கரு’ ஓய்வூதியத் திட்டம்
23-55 வயதிற்குட்பட்ட ஓய்வூதிய உரித்தல்லாத ,கலைஞர்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட
ஓய்வூதிய திட்டம் இதுவாகும்.

பா

பாகிஸ்தான் 1947 இல் இந்தியாவில் இருந்து பிரிந்தது. பிரிட்டிஷ்
அரசாங்கம் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம்
வழங்கிய ப�ோது பாகிஸ்தான் என்ற
நாட்டை உருவாக்கி விட்டுத்தான்
சுதந்திரம் வழங்கியது. பாகிஸ்தான்
பிரிவினைக்கு ஆதரவாக இருந்தவர் என்ற காரணமும் மகாத்மா

சிரேஷ்ட பேராசிரியர்

சமன் ஹதராகம...?
தலைவர், இலங்கை சமூக
பாதுகாப்பு சபை
(தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்)

பல்சமய தலைவர்கள் பங்கேற்புடன்
காத்தான்குடியில் மீலாத் விழா
ஐக்கிய மீலாத் விழா நடைபெற்றது.
காத்தான்குடி
ஆல�ோசனைக்கும்
வழிகாட்டலுக்குமான ஆலிம்கள்
அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் புதிய காத்தான்குடி ற�ோயல் பலஸ் மண்டபத்தில் இவ்விழா நடைபெற்றது.
அமைப்பின் தலைவர் ம�ௌலவி
எச்.எம்.சாஜஹான் தலைமையில்
நடைபெற்ற இந்த மீலாத் விழாவில்
மட்டக்களப்பு
மாவட்ட
சர்வமத ஒன்றியத்தின் சார்பில் அதன்
தலைவர் சிவசிறீ சிவபாலன் குருக்-

கள், எஹெட் கரிட்டாஸ் நிறுவனத்தின் அருட்தந்தை இயேசுதாசன்,
அருட்தந்தை ஜ�ோசப் மேரி மற்றும்
இணைப்பாளர் கிறிஸ்டி, காத்தான்குடி பள்ளிவாயல்கள் முஸ்லிம் நிறுவனங்களின் சம்மேளனத் தலைவர்
ம�ௌலவி எம்.ஐ.ஆதம்லெவ்வை
மற்றும் உலமாக்கள், மட்டக்களப்பு
மாவட்ட சர்வமத ஒன்றியத்தின்
பிரதிநிதிகள் என பலரும் கலந்து
க�ொண்டனர்.
இதன்
ப�ோது
காத்தான்குடி

ஆல�ோசனைக்கும் வழிகாட்டலுக்குமான
ஆலிம்கள்
அமைப்பினால் மீலாத் தினத்தைய�ொட்டி நடத்தப்பட்ட
மாணவர்களுக்கான ப�ோட்டி
நிகழ்ச்சியில் வெற்றியீட்டி
மாணவர்களுக்கான பரிசில்களும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. இங்கு மாணவர்களின்
சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றன.
நபிகள்
நாயகம்(ஸல்)

அவர்களின் சிறப்புகள், அவர்களின்
மனித நேயப்பணி, சகவாழ்வுக்கும்
இன ஐக்கியத்துக்கும் அவர் காட்டிய
முன்மாதிரிகள் பற்றி சமயத் தலைவர்களினால் இங்கு உரைகள் ஆற்றப்பட்டன.
இதே ப�ோன்று காத்தான்குடி
ஆல�ோசனைக்கும் வழிகாட்டலுக்குமான ஆலிம்கள் அமைப்பு கடந்த
இஸ்லாமிய புதுவருட விழாவினையும் சகவாழ்வு விழாவாக பல்சமயத்
தலைவர்களின் பங்குபற்றலுடன்
நடத்தியது.

கிஸ்தானுக்கும்
இந்தியாவுக்கும்
மறக்க முடியாத
நாள் என்றால் அது 1947
ஓக்டோபர் 22ஆம் திகதியாகத்தான்
இருக்கும். அன்றைய தினம்தான்
காஷ்மீர் மீது பாகிஸ்தானி
ஆதரவ�ோடு பழங்குடியினர்
படையெடுத்தனர்.
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க�ொலைக்கான
காரணிகளில்
ஒன்று.
அச்சமயத்தில் காஷ்மீர்
ஒரு தனி சமஸ்தானம்.
பல சுதந்திர சமஸ்தானங்கள் இந்திய நாட்டுடன்
இணைந்து க�ொண்டன.
அப்படியே ஒரு இந்து அரசனின் கீழ் இருந்த காஷ்மீரும் இந்தியாவுடன் இணைந்து
க�ொள்ள விரும்பி, அப்படியே இந்தியாவின் ஒரு பகுதியானது.
புதிய பாகிஸ்தான் அரசு அதை
விரும்பவில்லை. அதிக எண்ணிக்கையில் இஸ்லாமியர் வாழும் அப்பிரதேசம் தனக்குக் கீழ் வர வேண்டும்
என பாகிஸ்தான் விரும்பியது.
இதே காலப் பகுதியில் தனி நாடான

இவ்வாறான இனஐக்கிய சகவாழ்வு வேலைத் திட்டங்கள், சகவாழ்வு விழாக்கள் இனங்களுக்கிடையிலான புரிந்துணர்வையும் இன
நல்லுறவையும் வளர்ப்பதுடன் சந்தேகங்களையும் களைந்து சமூக ஒற்றுமையை ஏற்படச் செய்யுமென்று
விழாவில் பங்கேற்ற பலரும் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.

எம்.எஸ்.எம்.நூர்தீன்...?

(புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்)

ஜம்மு காஷ்மீர் மீது பழங்குடியினர் நடத்திய
தாக்குதலின் பின்னணியில் இருந்தது யார்?

இஸ்ரேல் படிப்படியாக தன்
எல்லைகளை விஸ்தரித்துக் க�ொண்டத�ோடு இதை ஒப்பிடலாம்.
ஆனால் அந்தப் பழங்குடியினரின்
தாக்குதலை பாகிஸ்தான் பின்னணியில் நின்று நடத்திய தாக்குதல் என
இந்தியா கூறி வந்தாலும், பாகிஸ்தான�ோ தனக்கும் அந்தத் தாக்குதலுக்கும் இடையே எந்தவ�ொரு
த�ொடர்பும் இல்லை என்றும், ஆக்ர�ோஷம் க�ொண்ட பழங்குடியினர்
நடத்திய தாக்குதலே அது என்றும்
கூறி வருகிறது. ஆனால் உண்மை
அதுவல்ல என்பதை, உண்மைகளை
மட்டும் ச�ொல்லும் குழந்தைகளைப்
ப�ோல, இத்தாக்குதல் த�ொடர்பாக
வெளியான மூன்று முக்கிய புத்தகங்கள் உண்மைகளைச் ச�ொல்கின்றன.

1947 ஒக்டோபர் 27 ஆம் திகதியே
காஷ்மீருக்குள் இந்தியப் படைகள்
நுழைந்தன. பழங்குடி படைகளைத்
தாக்கி விரட்டியடித்தது அதன் பின்னர்தான். ஆனால் அது சட்டபூர்வமானதல்ல என்று கருதும் பாகிஸ்தான் இந்த 27 ஆம் திகதியை கறுப்பு
நாளாக அனுஷ்டிக்கிறது.
மேஜர் ஜெனரல் அக்பர்கான்
'ரெய்டர் இன் காஷ்மீர்' என்ற
பெயரில் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். இவர் ஆயுதங்கள் மற்றும்
தளபாடங்களுக்கு
ப�ொறுப்பான
பணிப்பாளராக இராணுவ தலைமையகத்தில்
பணியாற்றியவர்.
இவர் தனது புத்தகத்தில், பஞ்சாப்
ப�ொலிசுக்கு நான்காயிரம் மிலிட்டரி ரைபிள்களை வழங்கியதாக-

காலம் கடந்த பின்பும் உண்மைகளை
பேசும் மூன்று புத்தகங்கள்!

வும், அவற்றை ப�ொலிசார் எடுத்துச்
சென்று பழங்குடி தாக்குதல்தாரிகளிடம் வழங்கியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். காஷ்மீரில் பயன்படுத்துவதற்காக பழைய துப்பாக்கி ரவைகளை
இரகசியமாக அந்தந்த இடங்களுக்கு
அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாகவும் புத்தகம் ச�ொல்கிறது.
காஷ்மீரில் ஆயுதக் கிளர்ச்சி ஒன்-

றையும் நடத்துவதற்கு திட்டங்கள்
வகுக்கப்பட்டதாகவும் வெளியில்
இருந்து ஆயுதம் தாங்கிய இந்தியர்களோ அல்லது இந்திய இராணுவ
வீரர்கள�ோ உள்ளே வந்து விடாமல்
இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை
மேற்கொள்ளவும் திட்டம் வகுக்கப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது.
(14ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

புத்தளம் வீதி விபத்தில், இளைஞன் பலி குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்த்து வைக்க
மக்களின் ஒத்துழைப்பை க�ோரும் ப�ொலிசார்
முக்கிய வேலைத் திட்டங்கள்
தகவல் தந்தால் 25 இலட்சம் ரூபா சன்மானம்
முல்லேரியா துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவம் :

(கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்)

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

முல்லேரியா
மீகஹவத்தை
பிரதேசத்தில்
நேற்றுமுன்தினம்
இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டுச்
சம்பவத்தில் ஒருவர் க�ொல்லப்பட்டுள்ளதுடன் அது த�ொடர்பான
சந்தேக நபர் த�ொடர்பில் தகவல்
தருபவர்களுக்கு
25
இலட்சம்
ரூபா பரிசாக வழங்கப்படுமென
ப�ொலிசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேற்படி துப்பாக்கிச்சூட்டுச் சம்பவத்துடன் த�ொடர்புடைய சந்தேக
நபரை இனங்காணும் நடவடிக்கைகளை ப�ொலிசார் மேற்கொண்டு
வருகின்றனர். அந்த வகையில் அவர்
த�ொடர்பான சாத்தியமான தகவல்களை
பெற்றுக்கொடுப்போருக்கு
25 இலட்சம் ரூபாவை வழங்குவதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக
ப�ொலிசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் இடம்பெற்ற

துப்பாக்கிச்சூட்டுச்
சம்பவத்தில்
ஒருவர் கொல்லப்பட்டுள்ளதுடன்
மற்றும�ொருவர்
காயங்களுக்குள்ளாகியுள்ளார். துப்பாக்கிச்சூட்டை
மேற்கொண்ட சந்தேகநபர் முகத்தை
முழுமையாக மூடி இருந்ததாகவும்
சந்தேகநபர் குறித்த வீட்டுக்குள்
சென்று துப்பாக்கிச்சூட்டை மேற்க�ொண்டு தப்பிய�ோடியுள்ளதாகவும்
ப�ொலிசார் தெரிவித்துள்ளனர். (ஸ)

புத்தளம் - வன்னாத்தவில்லு
வீதியின் 2 ஆம் கட்டை பகுதியில் நேற்று புதன்கிழமை (27)
காலை இடம்பெற்ற வீதிவிபத்தில், இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன், மேலும் ஒருவர்
காயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
புத்தளத்திருந்து
வன்னாத்தவில்லு பகுதியை ந�ோக்கிப்
பயணித்த
ல�ொறிய�ொன்று,
ம�ோட்டார் சைக்கிளுடன் ம�ோதியதில் இவ்விபத்துச் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக ப�ொலிஸார் குறிப்பிட்டனர்.
இந்த
விபத்தில்,
குறித்த
ம�ோட்டார் சைக்கிளில் பயணம்
செய்த தந்தையும், மகனும் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.
இவ்வாறு காயமடைந்த இருவரையும்
அங்கிருந்தவர்கள்
உடனடியாக புத்தளம் தள வைத்தியசாலையில்
சிகிச்சைக்காக
அனுமதித்துள்ள ப�ோதிலும், மகன்

அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளதாகவும் ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர்.
27 வயதுடைய இளைஞர்
ஒருவரே இவ்விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளார். உயிரிழந்த இளைஞனின் ஜனாஸா புத்தளம் தள வைத்தியசாலையில் பிரேத அறையில்
வைக்கப்பட்டு, பீ.சி.ஆர் பரிச�ோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கற்பிட்டி, புத்தளம் பகுதிகளுக்குப் ப�ொறுப்பான திடீர் மரண
விசாரணை அதிகாரி பதுர்தீன்
முஹம்மது ஹிஸாம் தெரிவித்தார்.பீ.சி.ஆர். அறிக்கை கிடைத்த
பின்னரே மேலதிக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும்
அவர் குறிப்பிட்டார்.
அத்துடன், குறித்த விபத்தில்
காயமடைந்த நிலையில் புத்தளம்
வைத்தியசாலையில்
சிகிச்சை
பெற்று வரும் இளைஞனின்
தந்தை, மேலதிக சிகிச்சைக்காக
க�ொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்படவுள்ளார் என
வைத்தியசாலை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

(திறப்பனை தினகரன் நிருபர்)

ப�ொலன்னறுவை மாவட்டத்தில்
தற்சமயம் ஏற்பட்டுள்ள குடிநீர்
பிரச்சினையை தீர்த்துவைக்க கடுமையான வேலை திட்டங்களை
முன்னெடுத்துள்ளதாக,
ராஜாங்க
அமைச்சர் ர�ொசான் ரணசிங்க தெரிவித்துள்ளார். இதற்காக குடி நீர்
பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ள பிரதேசங்களை மையப்படுத்தி முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள வேலை திட்டங்களை
விரைவு படுத்துமாறு, உரிய அதிகாரிகளுக்கு ஆல�ோசனை வழங்கியுள்-

பூப்பறிக்கச் சென்ற தாயும்
மகளும் நீரில் மூழ்கி மரணம்
(அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன்
நிருபர்)

த�ொலைத்தொடர்பு க�ோபுரத்தில்...
வவுனியா தேக்கவத்தை பகுதியில் த�ொலைத்தொடர்பு க�ோபுரத்தில் ஏறி இவ்வாறு க�ோரிக்கை
விடுத்த இந்த இளைஞர் மல்லாவி
பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரை
காதலித்து பதிவுத் திருமணம் செய்துள்ளார்.
பின்னர் அவரை அழைத்துக்க�ொண்டு வவுனியா தேக்கவத்தை
பகுதியில் அமைந்துள்ள அவரது
வீட்டில் சிலகாலம் வாழ்ந்துள்ளார்.

கடந்த 21 ஆம் திகதி பெண்ணின்
உறவினர்கள்
வீட்டுக்கு
வந்து
பெண்ணை வாகனம் ஒன்றில் அவர்களது வீட்டுக்கு அழைத்துச்சென்றனர். தன்னை தாக்கிவிட்டு தனது
மனைவியை அவர்கள் கடத்திச்சென்றதாக இளைஞர் வவுனியா
ப�ொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்திருந்தார்.
எனினும் ப�ொலிசார் இந்த விடயத்தில் எந்த நடவடிக்கையையும்

எடுக்கவில்லையென தெரிவித்து
வவுனியா ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் அலுவலகத்திற்கு முன்பாக
அமைந்துள்ள த�ொலைத்தொடர்பு
க�ோபுரத்தில் ஏறி தற்கொலை செய்யப்போவதாக மிரட்டியதுடன்,கூரிய ஆயுதத்தால் தனது கையையும்
அறுத்திருந்தார்.
சம்பவம் த�ொடர்பாக ப�ொலிசாருக்கு அறிவித்ததையடுத்து சம்பவ
இடத்திற்கு வந்த ப�ொலிசார் இவ்

விடயத்தில் உரிய நடவடிக்கையை
எடுக்கவில்லையென இளைஞரின்
உறவினர்கள் தெரிவித்தனர். நீண்டநேரமாகியும், இளைஞரை மீட்பதற்கான நடவடிக்கையையும் அவர்கள் எடுக்கவில்லையென குற்றம்
சாட்டினர்.
இதேவேளை இளைஞரை மீட்பதற்காக இரு இளைஞர்கள் க�ோபுரத்தின் மீது ஏறியப�ோதும் அவர்களது
முயற்சியும் பலனிளிக்கவில்லை.

பிரச்சினை உள்ளிட்ட அன்றாட
வாழ்க்கையில் மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் த�ொடர்பில்
ஆராய்ந்து அதற்கான தீர்வை பெற்றுக்கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
ஜனாதிபதியுடனான பேச்சுவார்த்தையின்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட
தீர்மானங்களுக்கமைய
இயற்கை
பசளை பாவனையை ஊக்குவிப்பதுடன் இயற்கை பசளையை உபய�ோகித்து விவசாயத்தை முன்னெடுப்பது த�ொடர்பில் அதிக கவனம்
செலுத்தப்படுமென்றும்
அது
த�ொடர்பில் அறிவுறுத்தும் செயற்பா-

டுகள் முன்னெடுக்கப்படுமென்றும்
அவர் தெரிவித்தார்.
வறுமை நிலையிலுள்ள மக்களின்
வாழ்வாதாரத்தை
மேம்படுத்தும்
திட்டங்கள், அவர்களின் ப�ொருளாதாரம் மற்றும் இயல்பு வாழ்க்கை
த�ொடர்பில் முக்கிய கவனம் செலுத்தப்படுமென்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
வெள்ளிக்கிழமை
நடைபெறவுள்ள
மாவட்டச்செயலாளர்களுடனான கூட்டத்தின்போது அது
த�ொடர்பிலும் விரிவாக ஆராயப்படவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
(ஸ)

உலக வர்த்தக மையத்தில் நடத்தப்பட்ட குண்டுத் தாக்குதல் த�ொடர்பில்
அதனை மேற்கொண்ட சேக் முகம்மட் என்ற நபருக்கு எதிராக கடந்த
இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்புதான்
வழக்கு த�ொடரப்பட்டுள்ளது. அந்த
வகையில் இருபது வருடங்களின்
பின்னரே அதற்கான வழக்கு த�ொடரப்பட்டுள்ளது. உயிர்த்த ஞாயிறு
தாக்குதல் சம்பவங்கள் த�ொடர்பில்
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக எம்மால் திருப்-

தியடைய முடியும்.
ப�ொலிஸ்
துறைக்குப் ப�ொறுப்பான அமைச்சர்
என்ற வகையில் நாம் மேற்கொள்ளவேண்டிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிறைவு செய்து அதுத�ொடர்பான ஆவணங்களை சட்ட
மா அதிபருக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கு
த�ொடர்வதற்கான
விடயம் சட்ட மா அதிபரின் கைகளிலேயே உள்ளது என்றும் அவர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளார். (ஸ)

இந்தியாவுடன்
பகைத்தாலும்
எமது மக்களை பாதுகாக்கவும்
வளங்களை வளர்த்தொடுக்கவேண்டுமென்ற நிலைப்பாட்டில் அவர்கள் உள்ளனர்.
விரைவில் அரசாங்கத்தின் வரவு
செலவுத்திட்டம்
சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. அதன் பின்னர் நான்
மட்டக்களப்புக்கு
வருகைதந்து
இங்குள்ள
பிரச்சினைகளுக்கான
தீர்வை வழங்குவேன். சஜித் பிரே-

மதாச, தனது தேர்தலுக்காக வீட்டுத்திட்டமென்ற ஒன்றை பயன்படுத்திக்கொண்டார்.மக்களுக்கு
க�ொஞ்சம் காசை வழங்கி வாக்கை
அபகரிக்க
நினைத்தார்
முடியவில்லை. எங்களது கஜனா இன்று
காலியாகவுள்ளது. கைவிடப்பட்டுள்ள
வீட்டுத்திட்டத்திற்கான
மிகுதி பணத்தை வழங்கக்கூடிய
நிலையில் நம் இல்லை. இது மட்டக்களப்பில் மட்டுமன்றி முழுநாட்-

டுக்குமான பிரச்சினை. தற்போது
இந்த அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள எதிர்ப்பு, தற்காலிகமானது.
எவ்வாறு இந்த நாட்டிலிருந்த வன்முறைக்கு தீர்வு கண்டார�ோ,இந்த
நாட்டில் ஏற்பட்ட க�ொர�ோனா அச்சுறுத்தலை கட்டுப்படுத்தினார�ோ
அதேப�ோன்று இந்த ப�ொருளாதார,மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்சினையையும் தீர்த்துவைப்பாரென்று நம்புகின்றோம் என்றார்.

இல்லைய�ோ, ஆனால், தேர்தல்
முறைமையை பூரணமாக மாற்றி
விகிதாசார முறைமையை ஒழித்து,
கலப்பு முறைமையை க�ொண்டு
வந்து, சிறிய கட்சிகளின் பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு பாரிய பாதிப்பை
ஏற்படுத்தி, இந்நாட்டில் இரண்டு
கட்சி ஆட்சியை நிலைபெற செய்ய
அரசாங்கம் கங்கணம் கட்டி செயற்படுகிறது. இதற்கு உறுதுணையாக
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் கலப்பு
முறைமையை
ஆதரிக்கிறதென
தெரிவுக்குழு தலைவர் அமைச்சர்
தினேஷ் குணவர்தன தெரிவுக்குழுவில் அறிவித்துள்ளார்.
இது ஏற்கனவே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தலைவர் மைத்திரிபால
சிறிசேன மற்றும் அக்கட்சியின்
ப�ொது செயலாளர் தயாசிறி ஜயசேகர ஆகிய�ோர் என்னிடம் நேரடியாக

அறிவித்திருந்திருந்த நிலைப்பாட்டுக்கு முரணாக உள்ளதென நான் இச்சந்திப்பின் ப�ோது முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு எடுத்து கூறினேன். ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திர கட்சியே இன்று நாட்டில்
மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக இருக்கிறது. இந்நிலையில் உத்தேச கலப்பு
தேர்தல் முறை தமிழ், முஸ்லிம்
கட்சிகளை மட்டுமல்ல, ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திர கட்சி, ஜேவிபி ஆகிய கட்சிகளையும் அழித்து விடும் என்று
மைத்திரிபாலவிடம் நான் எடுத்து
கூறினேன்.
தற்போது தமிழ், முஸ்லிம் கட்சிகளுடன் இணைந்து ஜேவிபி, ஐக்கிய
மக்கள் சக்தி ஆகிய கட்சிகளும்
விகிதாசார முறைமையையே ஆதரிக்கின்றன. கலப்பு முறைமையை
எதிர்கின்றன. கலந்துரையாடலின்
ப�ோது, எமது நிலைப்பாட்டை ஏற்-

றுக்கொண்ட
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர
கட்சியின் தலைவர் மைத்திரிபால
சிறிசேன, தெரிவுக்குழு தலைவர்
அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன
கூறுவது பிழை. அங்கே எமது கட்சியின் நிலைப்பாடு சரிவர கூறப்படவில்லை. விரைவில் நமது கட்சியின்
அதிகாரபூர்வ குழு அங்கே வந்து
எமது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கும். ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி கலப்பு
முறைமையை ஏற்றுக்கொள்ளாது.
நாம் விகிதாசார முறைமையையே
ஆதரிக்கிற�ோம். உள்ளூராட்சி தேர்தலில் கலப்பு முறைமை இருக்கலாம்.
ஆனால், மாகாணசபை, பாராளுமன்றம் ஆகியவருக்கு விகிதாசார முறைமையையே சரியானது. இதுவே
எங்கள் நிலைப்பாடென என்னிடம்
கூறினார் என மன�ோகணேசன் தெரிவித்துள்ளார்.

செயற்திறன் மற்றும் பயனுள்ள
வகையில் நீதியை நிலைநாட்டும்
ப�ொறிமுறைய�ொன்றை உருவாக்குவதன் மூலம் நாட்டில் சட்டத்தின்
ஆட்சியை நிலைநிறுத்துவதற்காக
நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி ஆறு அம்ச
திட்டம�ொன்றை முன்னெடுத்து வருகிறார்.
தேவைக்கேற்ப
நீதிபதிகளின்
எண்ணிக்கையை
அதிகரித்தல்,
அறிக்கையிடும் நீதிபதி பதவியை
நிறுவுதல்,விசாரணைக்கு முந்திய
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் சிறு உரிமை
நீதிமன்றங்களை நிறுவுவதன் மூலம்
நீதித்துறையில் தேவையான கட்டமைப்பு ரீதியான மாற்றங்களைச்
மேற்கொள்ளல், உட்கட்டமைப்பு
அபிவிருத்திக்கு மூன்றாண்டு கால

திட்டத்தை
செயல்படுத்துதல்
மற்றும் நீதித்துறையை டிஜிட்டல்
மயமாக்குதல், சட்ட வல்லுநர்களின்
உதவியுடன் சட்ட கட்டமைப்பை
புனரமைப்பதற்கான பாரிய திட்டம்
மற்றும் மாற்று பிணக்க ப�ொறுமுறை
ஒன்றை உருவாக்குதல் என்பனவே
அவையாகும்.
இது த�ொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர், வழக்கு விசாரணைகளை
துரிதப்படுத்தும்
முறைமைய விஸ்தரிப்பதற்காக நீதிமன்றங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அதிகரிப்பதை ப�ோன்றே
காலவதியான சட்டங்களை சீர்திருத்துவதன் மூலம் வழக்குகளை விரைவுபடுத்த வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்தார். (பா)

வடமாகாண முன்னேற்றத்திற்கான...
துறைகளிலும்
புதிய
திருப்பத்தை மேற்கொள்ள எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அதற்காக ஒருமைப்பாட்டு செயற்குழு ஒன்றை உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்தவும் அது த�ொடர்பில்
ஆராயும் விசேட பேச்சுவார்த்தைய�ொன்றை நாளை வெள்ளிக்கிழமை நடத்தவுள்ளதாகவும் அவர்
தெரிவித்தார்.
வடமாகாணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் உயர்மட்ட அரச
அதிகாரிகள் ஆகிய�ோரின் பங்கேற்புடன் ஆளுநர் அலுவலகத்தில்

இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுமென்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
நேற்றைய தினம் தினகரனுக்கு
அவர் வழங்கிய விசேட பேட்டிய�ொன்றின்போது அவர் இதனைத்
தெரிவித்தார். அது த�ொடர்பில் அவர்
மேலும் தெரிவிக்கையில்,
வடக்கில்
நீண்ட
காலமாக
த�ொடரும் மக்கள் எதிர்நோக்கும்
பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. வட மாகாணத்தைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
மாவட்டங்களில் நிலவும் விவசாயிகளின் பிரச்சினை, மீனவர்களின்

விசாரணைகள் த�ொடர்பில் அரசு...
ஊடகவியலாளர்களுக்கு
கருத்துத்
தெரிவிக்கும்போது அமைச்சர் சரத்
வீரசேகர இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். அதுத�ொடர்பில் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
இத்தாக்குதல் சம்பவ விசாரணை
த�ொடர்பான ஆவணங்கள் சட்ட
மா அதிபரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது ஐந்து மேல் நீதிமன்றங்களில் ஒன்பது வழக்குகள்
நடைபெற்று வருகின்றன. அத்துடன்
அதற்கான திட்டங்களை தீட்டியுள்ள

பயங்கரவாதிகள் 24 பேருக்கு எதிராக
குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்செய்யப்பட்டுள்ளது. மேல்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மூவர் க�ொண்ட நீதிபதிகள்
குழாம் நியமிக்கப்பட்டு தினமும்
வழக்கு விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்கான முறைமை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாரணைகளை
மறைப்பதாக எவரும் அரசாங்கத்திற்கோ அல்லது ப�ொலிசாருக்கோ
எதிராக குற்றம் சுமத்தமுடியாது.
2001 செப்டெம்பர் 11 ஆம் திகதி

இந்தியாவை பகைத்தாலும் எமது மீனவர்கள்...
மட்டக்களப்பில் (27) நிகழ்வொன்றில் கலந்துக�ொண்டதன் பின்னர்
ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும்போதே அவர்
இதனை தெரிவித்தார்.
இந்திய
இழுவைப்படகுகளின்
அத்துமீறல்களை
நிறுத்துவதற்கு
எமது அரசாங்கம் சகல முயற்சிகளையும் எடுத்துவருகின்றது.ஜனாதிபதி,
பிரதமர் ஆகிய�ோர் எங்களுக்கு முழு
ஆதரவு வழங்குகின்றனர்.

விகிதாசார தேர்தல்...

மைத்திரிபால சிறிசேன தமிழ் முற்ப�ோக்கு கூட்டணி தலைவர் மன�ோ
கணேசனிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் ஜனாதிபதி
மைத்திரிபால சிறிசேனவை தமிழ் முற்ப�ோக்குகூட்டணியின்தலைவர்மன�ோ
கணேசன் சந்தித்துள்ளார். தேர்தல்
முறைமை த�ொடர்பில், ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திர கட்சியின் நிலைபாட்டை
அறிவதற்காகவும், அதுபற்றி கலந்துரையாடவுமே அவரை தாம் சந்தித்தாக மன�ோ கணேசன் ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்தார். இச்சந்திப்பு
மைத்திரிபால சிறிசேனவின் உத்திய�ோகபூர்வ இல்லத்தில் நடைபெற்றுள்ளது.
இதுபற்றி தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மன�ோ கணேசன்
எம்.பி மேலும் கூறியதாவது,
தேர்தல் நடக்க ப�ோகிறத�ோ,

ப�ொதுமக்களுக்கு சிரமத்தை...
எடுக்கவும் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு க�ொள்கை
திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட மதவாச்சி மாவட்ட
மற்றும் நீதவான் நீதிமன்றங்கள்,
கஹட்டகஸ்திகிலிய
மாவட்ட
மற்றும் நீதவான் நீதிமன்றங்கள்
ஆகியவை ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரியின் தலைமையில்
திறந்து வைக்கப்பட்டன.
157 மில்லியன் ரூபா செலவில்
மதவாச்சி மாவட்ட மற்றும் நீதவான்
நீதிமன்ற கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டத�ோடு
கஹட்டகஸ்திகிலிய
நீதிமன்ற கட்டடம் 102 மில்லியன்
ரூபா செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டது. இந்த இரண்டு நீதிமன்றங்க-

ளும் இதுவரை சுற்றுலா மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றங்களாக செயல்பட்டு
வந்தத�ோடு அவை நிரந்தர நீதிமன்றங்களாக செயல்படுமென நீதி
அமைச்சு தெரிவித்ததது.
நிலுவையிலுள்ள வழக்குகளைக்
குறைப்பதற்கும்,
வழக்குகளை
விரைவுபடுத்துவதற்கும்,
தற்போதைய அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும்
நீதிமன்ற வளாகங்ளை நிர்மாணித்தல் மற்றும் அவற்றின் குறைபாடுகளை கண்டறிந்து நிவர்த்தி செய்ய
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நாடுமுழுவதுமுள்ள நீதிமன்றங்களில் நிலுவையிலுள்ள வழக்குகளை தாமதமின்றி முடிவுக்குக்
க�ொண்டுவருவது
அரசாங்கத்தின்
பிரதான ந�ோக்கமாக உள்ளது.

ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மாவட்டத்தில்
குடிநீர்
பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ள பிரதேசங்கள்
இனங்
காணப்பட்டுள்ளத�ோடு,அதற்கான வேலை திட்டங்களும்
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்கீழ், எதிர் காலத்தில் ப�ொது மக்களுக்கு சுத்தமான குடி நீரை பெற்றுக்
க�ொடுப்பதே இதன் பிரதான ந�ோக்கமாகும் எனவும் அவர தெரிவித்துள்ளார். இது சம்பந்தமாக நீர்ப்பாசன
அமைச்சருடன்
கலந்துரையாடப்பட்டு வேலைத் திட்டங்களும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

வெலிஒய ம�ொனரவெவ கிராமத்தில் ரிக்கிரி குளத்தில் தாமரை
பூ பறிக்கச் சென்ற பெண் ஒருவரும் அவருடைய உறவுக்கார
மகளும், நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளதாக வெலிஒய ப�ொலிஸார் தெரி-

வித்தனர். 32 வயது பெண்ணும்
அவருடைய 12 வயது உறவுக்கார
மகளுமே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளனர். குறித்த இருவரும் குளத்தில்
பூக்களை பறித்து விட்டு கால்களை
கழுவுவதற்கு தண்ணீர் நிரம்பியிருந்த இடத்திற்கு சென்ற ப�ோது,
அங்கு வழுக்கி நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

ஞானசார தேரரின்...

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
அரச ஆதரவாளர்களை சேர்க்காநியமித்திருப்பது ஜனாதிபதியின் தூர
மல் ராஜபக்ஷஅரசாங்கத்தை தூற்றும்
ந�ோக்கு க�ொண்ட சிறந்த நடவடிக்ஐ.தே க, சஜித் ஆதரவு முஸ்லிம்கையாகஐக்கியகாங்கிரஸ் கட்சி கருகளையும் இதன் உறுப்பினர்களாக துகிறது என தெரிவித்தார்.

2030ஆம் ஆண்டுக்குள்...
என்பதை வலியுறுத்திய அமைச்சர், இலங்கையில் பல்துறை உத்திகள் மூலம் காசந�ோயைக் கட்டுப்படுத்த முடிந்துள்ளதாகவும் அவர்

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
தெரிவித்தார்.
இலங்கையில் வருடாந்தம் சுமார் 8,000 காச ந�ோயாளிகள் பதிவாவதாகவும் அவர் மேலும்
தெரிவித்தார்.

இலங்கையில் காஷ்மீர்...
ஆல�ோசகருமான கலாநிதி அசேல
விக்கிரமசிங்க, இலங்கை பாகிஸ்தான் நட்புறவு சங்கத்தின் தலைவர்
இப்திகார் அஸீஸ், அரசியல் செயற்பாட்டாளரும், பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் முஸ்லிம் விவகார தேசிய
ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஷிராஸ்
யூனுஸ், திருமதி சூரிய ரிஸ்வி
ஆகிய�ோர் இக்கருத்தரங்கில் உரை
நிகழ்த்தினர்.
பாகிஸ்தானின் பதில் உயர் ஸ்தானிகர் தன்வீர் அஹமது உரையாற்றுகையில், பேச்சாளர்கள் மற்றும்
பங்கேற்பாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தத�ோடு ,இந்திய ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக காஷ்மீரிகளின் சுயநிர்ணய உரிமைக்கான நியாயமான
ப�ோராட்டத்தில் பாகிஸ்தான் தனது
அர்ப்பணிப்பையும் ஆதரவையும்
த�ொடர்ந்தும் வழங்கும் என குறிப்பிட்டார். காஷ்மீர் மக்களின் நிரந்தர
துயரங்களை ந�ோக்கி உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காகவும்,
காஷ்மீர் மக்களின் அபிலாஷைகளுக்கு ஏற்ப காஷ்மீர் பிரச்சனைக்கு
ஐக்கிய நாடுகளின் தீர்மானங்களின்
அடிப்படையில் காஷ்மீர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதை வலியுறுத்-

(03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)
துவதாகவும் இக்கருத்தரங்கின் ந�ோக்கத்தை அவர் விளக்கினார். காஷ்மீர்
மக்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப காஷ்மீரில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின்
ஆதரவுடன் ப�ொது வாக்கெடுப்பு
நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய
உலக நாடுகளும் கடமைப்பட்டுள்ளது எனக்குறிப்பிட்டர். காஷ்மீர்
பிரச்சினையை முதலில் ஐ.நா.விடம்
இந்தியா
க�ொண்டு
சென்றதை
நினைவு கூர்ந்த அவர், இருப்பினும்,
கடந்த 72 ஆண்டுகளாக ஐ.நா தீர்மானங்களை செயல்படுத்துவதில்
இந்தியா தயக்கம் காட்டி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டர். இறுதியாக
, இந்திய அரசு ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட
பகுதியில் மேற்கொள்ளும் சட்டவிர�ோத மற்றும் ஒருதலைப்பட்சமான
நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி விரிவான கலந்துரையாடல்
ஒன்றும் நடைபெற்றது. இக்கருத்தரங்கில் வெளிநாட்டு தூதுவர்கள்,
த�ொழில் வல்லுநர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், காஷ்மீரின்
இலங்கை வாழ் ஆதாரவாளர்கள்
மற்றும் பாகிஸ்தான் சமூகத்தினர் என
பல்வேறு தரப்பு மக்களும் கலந்து
க�ொண்டனர்.

ஞானசாரர் தலைமையில்...
ஜனாதிபதியினால் நேற்றுமுன்தினம் (26) விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் இந்த அறிவித்தல்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இலங்கை
அரசியலமைப்பின் 33 ஆம் உறுப்புரையினால், ஜனாதிபதிக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் வண்ணம்
'ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்' என்பதற்கான ஜனாதிபதி செயலணி ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த செயலணியின் உறுப்பினர்களாக, பேராசிரியர்

தயானந்த பண்டார, பேராசிரியர்
சாந்தி நந்தன விஜேசிங்க, பேராசிரியர் சுமேத சிறிவர்தன, என். ஜி. சுஜீவ
பண்டிதரத்ன, சட்டத்தரணி இரேஷ்
செனெவிரத்ன, சட்டத்தரணி சஞ்ஜய
மாரம்பே, எரந்த நவரத்ன, பாணி
வேவல, ம�ௌலவி ம�ொஹ�ொமட்,
விரிவுரையாளர் ம�ொஹ�ொமட் இந்திகாப், கலீல் ரஹுமான், அஸீஸ்
நிசார்தீன் ஆகிய�ோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மக்களது செயற்பாடுகளால்
வழிமுறைகளை
த�ொடர்ந்தும்
கடைப்பிடிக்குமாறு
மீண்டும்
தாம் நாட்டு மக்களிடம் தயவுடன்
கேட்டுக் க�ொள்வதாகவும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டில்
தற்போது
தினமும்
500 புதிய க�ொர�ோனா வைரஸ்
த�ொற்றுந�ோயாளிகள்
இனங்காணப்பட்டு
வருகின்றனர்.சுகாதார
வழிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றப்படாவிட்டால் மீண்டும் எச்சரிக்கை நிலையை எதிர்நோக்க நேரிடுமென்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
எல்லோருக்குமே மகிழ்ச்சியான

பயணங்களை மேற்கொள்வதற்கு
விருப்பம்தான், ஆனாலும் மேலும்
இரண்டு மாதங்களுக்கு கட்டுப்பாட்டுடன் செயற்பட வேண்டியுள்ளதென்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
சட்டங்கள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதையடுத்து சுகாதார நடைமுறைகளை
பின்பற்றாத நிலைமையே காணப்படுவதாக தெரிவித்துள்ள அவர், ஊரடங்குச் சட்டம் இல்லாதப�ோது மக்களுக்கு பின்னால் செல்ல முடியாது
என்பதையும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.(ஸ)

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு...
மறைவையடுத்து
ப�ொதுச்
சேவைகள்
ஆணைக்குழுவில்
ஏற்பட்டுள்ள
வெற்றிடத்திற்காக
சுந்தரம் அருமைநாயகத்தை நியமிப்பதற்கும் அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாராளுமன்ற
த�ொடர்பாடல்
திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுந்தரம் அருமைநாய-

கம் இதற்கு முன்னர் வெளிநாட்டு
வேலைவாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும்
சந்தை பல்வகைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சு மற்றும் முதலீட்டு
ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சு
ஆகியவற்றின் செயலாளராகக் கடமையாற்றியுள்ளார். இது த�ொடர்பான பரிந்துரைகள் ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய
ராஜபக்ஷவினால்
வழங்கப்பட்டிருந்தன.

பூஜித் - ஹேமசிறிக்கு எதிரான...
க�ொள்ளப்பட்டது.
இதன்ப�ோது, சந்தேக நபர்களுக்கெதிராக
தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு
விசாரணை விசேட மேல் நீதிமன்றத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகக் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவி-

னர் நீதிமன்றத்துக்கு அறிவித்தனர்.
அதற்கமைய, க�ொழும்பு நீதவான்
நீதிமன்றத்தில் விசாரணை செய்யப்பட்டு வந்த இந்த வழக்கைக் கைவிடுமாறு பதில் நீதவான் சஞ்சய கமகே
உத்தரவிட்டுள்ளார்.
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,yq;if KjyPl;L rig (BOI)

ngWif mwptpj;jy;
fPNo Fwpg;gpl;Ls;s ngWiff;fhd miog;ghdJ 2021 xf;Nuhgh;
28 Mk; jpfjpaplg;gl;l jpdkpdtpYk; www.investsrilanka.com vd;w
,yq;if KjyPl;L rigapd; ,izajsj;jpYk; gpuRhpf;fg;gLfpd;wJ.

2022 tUlj;jpw;F toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
2022 Mk; tUlj;jpw;F gz;lq;fs;> kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F gpuNjr mgptpUj;jp
tq;fpAld; gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk;> mq;fPfupf;fg;gl;l toq;Feu;fs;> xg;ge;jjhuu;fs;>
Nrit toq;Feu;fsplkpUe;J tpz;zg;gg; gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2022/2024 Mz;LfSf;fhd ,yq;if KjyPl;L

rigapd; gzpahsh;fSf;fhd Nghf;Ftuj;J trjpia
toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fSf;fhd miog;G

njhFjp vz;

Contract No: BOI/S&S/Q/90/2021

1. ,ae;jpuq;fs;> mYtyf cgfuzq;fs;/ epu;khz Ntiy kw;Wk; nghUj;jy;fs;
1.1.
1.2.
1.3.

tspr;rPuhf;fy; ,ae;jpuq;fs;
CCTV fl;likg;G
ghJfhg;G rkpQ;ir fl;likg;G.

2. re;ijg;gLj;jy;/tpw;gid Nkk;gLj;jy;
2.1.
2.2.
2.3.

ngau;g; gyif> nkhdNghy; kw;Wk; igypd; (Monopol/Pylon)
fpis tpahghu Fwpaply;(Branding)
Digital flex kw;Wk; Sticker mr;rply; Ntiyfs;. (khtl;l> khfhz kw;Wk;
Njrpa kl;lj;jpy; nfhs;tdT nra;jy;)

3. mr;rply; Ntiyfs;
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

rfy tpjkhd fbj ciwfs;.
rfy tpjkhd khjpup gbtq;fs;> gjpNtLfs; (Registers) kw;Wk; Gj;jfq;fs;.
rfy tpjkhd tpsk;gu gpuRuq;fs;.
gh]; Gj;jfq;fs; kw;Wk; Plastic ciwfs;.
ghJfhg;G mr;rply; Ntiyfs;. (epiyahd itg;Gr; rhd;wpjo;)

4. ehdhtpj nghUl;fs; (khtl;l> khfhz kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpy; nfhs;tdT nra;jy;)
4.1.
4.2.
4.3.

rfy fhfpjhjpfs;> cgfuzq;fs;
mr;R Cartridges & Ribbon & Toner
fzzp fhfpjhjpfs; (Black light ifnahg;g fljhrp> Pin Mailers kw;Wk;
Carbonised & Thermal njhlu; mr;Rf; fljhrp (Continue printing sheet)

5. fl;bl epu;khzk; kw;Wk; xg;ge;jk;
5.1.
5.2.
5.3.

fl;blq;fs;.
mYkpdpa Ntiyfs; kw;Wk; nghUj;jy;fs;.
fpis cs;sf nghUj;jy;fs;.

6. Vida Nritfs; (khtl;l> khfhz kw;Wk; Njrpa kl;lj;jpy; nfhs;tdT nra;jy;)
6.1.

fhzpr; rPh;jpUj;j Mizf;FO

toq;Feh;fisg; gjpT
nra;jy; - 2022
fhzpr; rPh;jpUj;j Mizf;FOtpw;F 2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk;
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F gjpT nra;J
nfhs;s tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fs; kw;Wk; Nrit
toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

02.

nghUl;fs;

mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; fhfpjhjpfs; (Ngidfs;>
ngd;rpy;fs;> $l;ly; ,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg; gpujp
jhs;fs;> fbfhuq;fs; Nghd;wd)
fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; Nlhdh;fs;
mYtyf jsghlq;fs;
rPUilf;fhd Jzpfs;
mYtyf gazg; igfs;
kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs;
fz;zhbfs;> ,Uk;Gg; nghUl;fs; kw;Wk; epwg;g+r;R tiffs;
fzdpfs;>
fzdp
mr;Rg;nghwpfs;>
njhiyefy;
,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;
lah;fs; kw;Wk; ba+g;fs;
thfd ngl;lwpfs;
mr;R Ntiyfs;
tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;
CCTV fkuhf;fs;

Nritfs;

thfd jpUj;jNtiyfs;
thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
thfd F\d; Ntiyfs;
thfd tspr;rPuhf;fpfis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk;
jpUj;jNtiyfs;
V. fl;blj; jpUj;jNtiyfs;
VI. ePh;f;Foha; Kiwik jpUj;jNtiyfs;
VII. kpd;rhu Kiwik jpUj;jNtiyfs;
VIII. fzdp> fzdp mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd;
jpUj;jNtiyfs;
IX. fzdp tiyaikg;gply;
X. Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfis toq;Fjy;
XI. ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;
XII. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk;
jpUj;jNtiyfs;
XIII. nkd;nghUs; mgptpUj;jp Ntiyfs;
XIV. gPilf; fl;Lg;ghL
XV. mYtyf gFjpgphpg;Gfs;
XVI. Nghf;Ftuj;J Nritfis toq;Fjy;
XVII. nkhopngah;g;G (jkpo;/Mq;fpyk;)
XVIII. tpsk;gu eltbf;iffs; kw;Wk; Mtzg;gl epfo;r;rpfis
cUthf;Fjy;
I.
II.
III.
IV.

nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feuhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd
epge;jidfs;
• xt;nthU nghUs; Nritf;fhfTk; ntt;Ntwhfg; gjpT nra;J
nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; rfy tpz;zg;gq;fSf;fhfTk;
gjpTf; fl;lzkhf kPsspf;fg;glhj 1000.00 + VAT njhifia
jiyth;> fhzp rPh;jpUj;j Mizf;FOtpd; gzpg;ghsUf;F
nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. (fhNrhiy> fhRf;
fl;lisfs;> jghw; fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ)
• gjpTf; fl;lzk; nrYj;jg;gl;likf;F ,iaghd gw;Wr;rPl;ilr;
rkh;g;gpj;jjd; gpd; 2021-10-28Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-11Mk;
jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy;
gzpg;ghsh; (eph;thfk;) mth;fspd; nrayhshplkpUe;J gjpT
nra;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
• g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2021-11-19Mk; jpfjp
gp.g. 4.00 kzp tiu ,y. 475> fLtis tPjp> gj;juKy;y vDk;
Kfthpapy; mike;Js;s fhzpr; rPh;j;jpUj;j Mizf;FOtpd;
jiyik mYtyfj;jpw;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;
my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk; vd;gJld;
tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f
Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg;
gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
• KOikaw;w kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;.
rl;lj;juzp epye;j tpN[rpq;f>
jiyth;>
fhzpr; rPh;jpUj;j Mizf;FO>
gj;juKy;y.

6.2.
6.3.
6.4.

Nkhl;lhu; thfd gOJghHj;jy;.
6.1.1. ,ae;jpu gOJghHj;jy;.
6.1.2. kpd;dpay; gOJghHj;jy;.
6.1.3. Tinkering & Spray Painting
thfd guhkupg;G kw;Wk; Nrit nra;jy;.
tspr;rPuhf;fp ,ae;jpu guhkupg;G kw;Wk; Nrit.
CCTV guhkupg;G kw;Wk; Nrit.

tiuaiwfs; kw;Wk; epge;jidfs;
rfy tpz;zg;gjhupfSk; gpd;tUk; epge;jidfis g+u;j;jp nra;jpUf;f Ntz;Lk;.
1. tpz;zg;gjhupfs; ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;l tpahghupfshf> xg;ge;jjhuu;fshf
,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJld; tpahghu Kftupapy; njhiyNgrp> njhiyefy; kw;Wk;
kpd;dQ;ry; trjpapUg;gpd; kpfTk; cfe;jJ. (tpahghu ngau; gjpT rhd;wpjopd; gpujp
,izf;fg;gl Ntz;Lk;.)
2. xg;ge;jjhuu;fSf;F nry;YgbahFk; CIDA my;yJ NCASL gjpT ,Uf;f Ntz;Lk;.
(Kd;ida ICTAD)
3. Njrpa kl;lj;jpyhd tpz;zg;gjhupfs; mur jpizf;fsq;fs;> rl;lg+u;t rigfs;>
mq;fPfupf;fg;gl;l jdpahu; tpahghu epWtdq;fspy; mz;kpa tUlq;fspy; ,t;thwhd
fl;lisfisg; ngw;w jpUg;jpfukhd toq;fy; kw;Wk; Nritfis epiwNtw;wpAs;sjhf
vOj;J%y rhd;WfSld; ep&gpf;f Ntz;Lk;. (mz;kpa 03 tUl fhyg; gFjpapy;
ngw;Wf;nfhz;l fl;lisfs; gw;wpa jfty;fis toq;FtJ kpfTk; cfe;jJ.)
4. ,ae;jpuk; kw;Wk; cgfuzq;fis Gduikj;jy; kw;Wk; nghUl;fis toq;Ftjw;F
vjpu;ghu;f;Fk; tpz;zg;gjhupfs; cupa Gduikg;Gfis nra;tjw;F Njitahd
Neuq;fspy; njhopw;rhiy trjpfis jk;trk; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.
5. tpz;zg;gjhupfs; xU jlitapy; &gh 500,000/- ,w;F Nkw;gl;l fl;lisfis
toq;Ftjw;F vjpu;ghu;g;ghu;fshapd; mjw;F Njitahd epjp kw;Wk; Vida tsq;fs;
cs;sJ vd;gij vOj;J%y rhd;Wfis fhl;l Ntz;Lk; vd;gJld; fle;j %d;W
tUlq;fspd; (2018, 2019, 2020) fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffspd;
epow;gpujpfis rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.
6. tpz;zg;gg; gbtq;fis vkJ www.rdb.lk ,izaj;jsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;J
nfhs;Sk; trjp tpz;zg;gjhupfSf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s
khjpupg;gbtj;jpy; khj;jpuk; tpz;zg;gpf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gJld; mt;thwpy;yhj
tpz;zg;gg;gbtq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.
7. xU njhFjpapd; fPo; cs;s cg njhFjpfSf;F xNu gbtj;jpy; tpz;zg;gpf;f KbAk;.
xt;nthU gpujhd njhFjpf;Fk; jdpj;jdpahf tpz;zg;gpf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gJld;
midj;J gpujhd njhFjpfSf;Fk; kPsspf;fg;glhj &gh 1000/- tPjk; (gpujhd
06 njhFjpfSf;Fk; ntt;Ntwhf gjpTf; fl;lzk; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.) gjpTf;
fl;lzk; tpz;zg;gg; gbtq;fis ghukspf;Fk; NghJ nuhf;fg;gzkhf nrYj;jg;gl
Ntz;Lk;. xt;nthU cg njhFjpAk; njspthf fhl;lg;gl Ntz;Lk;.
8. g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fs; 2021.11.29 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F
Kd;du; gpujhd kdpjts mjpfhup> gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp> gpujhd mYtyfk;
,yf;fk; 933, fz;b tPjp> ntjKy;y> fsdpapy; my;yJ kj;jpa> Cth> fpof;F>
tlNky;> tlkj;jpa> Nkw;F kw;Wk; njw;F Mfpa khfhz mYtyfq;fSf;F
Neubahf nrd;W xg;gilf;f Ntz;Lk;.
9. tpz;zg;gg; gbtj;ij jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;
'toq;Feu;fis gjpT nra;jy; - 2022" kw;Wk; njhFjp vz; njspthf Fwpg;gplg;gl
Ntz;Lk;.
10. tpahghu ngau; gjpT rhd;wpjo;> fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjp mwpf;iffs; (fle;j
%d;W tUlq;fSf;FupaJ) (nghUe;Jk; vd;why;) ,t;thwhd fl;lisfis ngw;W
jpUg;jpfukhf toq;fy; kw;Wk; Nritfis epiwNtw;wpAs;sjhf vOj;J%y rhl;rpfs;
(nfhs;tdT fl;lisfs; my;yJ xg;ge;jj;jpd; gpujp.) gpujpfs; ,izf;fg;glhj
tpz;zg;gg;gbtq;fs; kWmwptpj;jy;fspd;wp epuhfupf;fg;gLk; vd;gJld; mt;thwhd
tpz;zg;gjhupfs; toq;Feu;fshf gjpT nra;ag;glkhl;lhu;fs;.
11. mYtyf Copau;fs; my;yJ tho;f;ifj;Jiz my;yJ mtu;fspd; gps;isfs;
tpz;zg;gjhupahf/ cupikahsuhf/ gq;fhsuhf/ ,af;Fduhf cs;s epWtdq;fs;
toq;Feuhf gjpT nra;ag;gl jFjp ngwhJ.
12. xt;nthU tpz;zg;gg;gbtKk; kjpg;gha;TfSf;F cs;shf;fg;gLk; vd;gJld;
tq;fpapd; jPu;khdj;jpd;gb jFjpfis g+u;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhupfis gjpT
nra;Ak; cupik tq;fpf;F cupaJ. jFjpfis g+u;j;jp nra;ahj tpz;zg;gjhupfSf;F
mijg;gw;wp vOj;J %yk; mwptpf;fg;gLk;.

SC FR 99/2020 vd;w ,yf;fKila
caH ePjpkd;w mbg;gil chpik
tpz;zg;gk; njhlHghf toq;fg;gLk;
mwptpj;jy;
2020.02.19Mk; jpfjpaplg;gl;l RTM ,y. 936 (CRTM1247) ,w;F
mikthf ,yq;if nghyp]pd; gjtp Vw;wk; ngw;w ngz;
nghyp]; rhH[z;l; my;yJ nghyp]; rhH[z;l ,w;fhdJ
murpayikg;gpd;
kDjhuHfSf;F
nry;tjw;fhf
toq;fpAs;snjd

126(2) cWg;Giuapd; fPOk; gpufhuKk;
mtHfspd; tpz;zg;gj;ij Kd;ndLj;Jr;
mDkjpia
caH
ePjpkd;wkhdJ
ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

Nkw;$wg;gl;Ls;s mbg;gil chpikfs; tpz;zg;gj;jpw;F P-2
vd milahskplg;gl;L rkHg;gpf;fg;gl;Ls;s mjhtJ C.D.
tpf;fpukuj;d nghyp];kh mjpgUf;nfjpuhf caH ePjpkd;wj;jpy;
Kbtpd;wp ,Uf;Fk; NkNyAs;s ghq;F kw;Wk; ,yf;fKs;s
mbg;gil chpikfs; tpz;zg;gkhdJ 1Mk; vjpHthjpapdhy;
2020.02.19 Mk; jpfjpaplg;gl;L toq;fg;gl;Ls;sjhd NkNyAs;s
RTM ,yf;fkhd 936
(CRTM 1247) ,y; mike;Js;s
epakdq;fis kDjhuHfs; Ml;Nrgid njhptpj;j NkNyAs;s
,yf;fkpl;l tpz;zg;gk; njhlHghf mwptpj;jy; toq;Fk;gb
kDjhuHfSf;F ePjpkd;wk; NkYk; cj;juT ,lg;gl;Ls;sJ.
nfhOk;G - 12> `y;];Nlhg;gpYs;s ,yq;if caH ePjpkd;wj;
jpy; 2021.11.01 Mk; jpfjpad;W ,e;j tpz;zg;gkhdJ
tprhuizf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gLnkd fUj;jpy; nfhs;sTk;.

njhiyNgrp

gpujhd kdpjts mjpfhup>
gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp>
gpujhd mYtyfk;>
,yf;fk; 933> fz;b tPjp>
ntjKy;y>
fsdp.
njhiyNgrp : 011-203 54 54
njhiyefy; : 011 290 68 83

The easiest & convenient way to send your

Marriage Proposal Ads,
classiﬁed@lakehouse.lk

for 15 Words - Rs. 560/- The convenient way to make your payment :- BOC - Acc.No. 000000377
For each additional word Rs. 23/-

jiyth;>
,yq;if KjyPl;Lr; rig.

tpz;zg;gkhdJ 2021.11.01Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F
nfhOk;G-12>
`y;];Nlhg;gpYs;s
caH
ePjpkd;wj;jpy;
tprhuizf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gLk;.

ftdj;jpw; nfhs;sTk; :gpuNjr thupahf (nfhOk;Gf;F ntsp gpuNjrq;fspy;) gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfis
toq;ff;$ba tpz;zg;gjhupfs; cupa khfhz uPjpahf tpguq;fis tpz;zg;gg;
gbtq;fspy; Fwpg;gpl Ntz;Lk;.
xg;ge;jq;;fSf;F epu;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA/ Kd;ida
ICTAD my;yJ Njrpa epu;khz mjpfhu rigapd; NCASL) mt;tt; JiwfSf;F
nry;YgbahFk; gjpTfis ngw;wpUj;jy; kw;Wk; nry;YgbahFk; tpahghu ngau; gjpTld;
mJ njhlu;e;Nju;r;rpahf mz;kpa %d;W tUlq;fSf;F ,Uf;f Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis Kfhikahsiu - epu;thfk; 011-2035454 vDk;
,yf;fj;jpD}lhf njhlu;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

,e;j ngWif njhlh;ghd tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ
rpq;fs
nkhopapy;
jahhpf;fg;gl;L
mj;Jld;
Mh;tKs;s
tpiykDjhuh; jpdkpd gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guj;jpYk;
www.investsrilanka.com vd;w
,yq;if
KjyPl;L
rigapd;
cj;jpNahfg+h;t
,izajsj;jpYKs;s
gzpg;GiufSf;F
mike;njhOfy; Ntz;Lk;.
tpiykDjhuh;
Nkyjpf
jftiy
kdpj
tsq;fSf;fhd
rpNu\;l
gpujp
gzpg;ghshplkpUe;J
ngw;Wf;
nfhs;syhk;.
(njhiyNgrp: 011 2332204/ 077 8555125)

LAKE HOUSE BRANCH

Marriage
Proposals
Green light for

Decades of Trusted Service

Online Transfer

For Inquiries - Piyumi - 011 2 429 383 | Ramani - 011 2 429 347 | Gayani - 011 2 429 342 / 343

8

28–10–2021

2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

kf;fs; tq;fp

gz;lhufk gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fs; kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuh;fs;> cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;J gpd;tUk; epge;jidfspd; fPo; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. jk;khy; Rakhfj;
jahhpj;Jf;nfhz;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2021-11-30Mk; jpfjp tiu ~~jiyth;> gz;lhufk gpuNjr rig|| vDk; Kfthpf;F
gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ mYtyfj;jpw;F Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk;
fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdj; njspthff;
Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 2021-11-30Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy;
gjpTf;fhd nfhLg;gdTfis mYtyfj;jpy; nrYj;jyhk;.

njh.
,y.

nghUl;fs;
mYtyf fhfpjhjpfs; toq;Fjy;
mr;R Ntiyfs; tpsk;guq;fs; vd;gtw;iw toq;Fjy;
mYtyf kuj; jsghlq;fs;/ cUf;F fgh;l; cl;gl Vida cgfuzq;fis toq;Fjy;
fl;bl kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;F cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd;Fkpo;fis
toq;Fjy; (Nghf;Ftuj;J rfpjk;)
Rfhjhu cgfuzq;fis toq;Fjy; (Jk;Gj;jb> fk;g+l;];> ifAiwfs;> Fg;ig tz;bfs;>
tPy;gNuh> Fg;igj; njhl;bfs;> kio mq;fpfs;> Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; Nghd;wd)
midj;J tifahd thfd cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy; (buhf;lh;> bNuyh; cl;gl)
eph;khzg; nghUl;fs; toq;Fjy;. rfy tifahd fUq;fy;> fputy;> kz;> ABC fyit>
kzy;> nrq;fy;> jhh;> nfhyh];> `pa+k; Foha;fs;> ePh;f; Foha;fs;> ,Uk;Gf; fk;gp Nghd;wd
toq;Fjy;
ghyh; ghlrhiy cgfuzq;fs;> rpWth; g+q;fhtpw;fhd tpisahl;L cgfuzq;fs; toq;Fjy;
fzdpfs; kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; Nlhdh; toq;Fjy;
rfy tifahd lah;fs; kw;Wk; ngl;lwpfs; toq;Fjy;
Nkhl;lh; fpNulh; ,ae;jpuk;> JCB ,ae;jpuk;> Nlhrh; ,ae;jpuk;> vf;];fNtl;lh; ,ae;jpuk;>
ntf;fh; ,ae;jpuk;> kpd; gpwg;ghf;fp> 8-10 njhd; tPjp mOj;Jk; ,ae;jpuq;fs;> buhf;lh; kw;Wk;
bNuyh;fs;> nfhq;fpwPl; fyit ,ae;jpuq;fis thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;
E}yf cgfuzq;fis toq;Fjy;
njhlh;ghly; cgfuzq;fis toq;Fjy;
Jzp tiffs; toq;Fjy;
FbePh; Nghj;jy;fs; toq;Fjy;
fl;bl eph;khz cgfuzq;fis toq;Fjy;
fd;W tiffs; (xl;L gyhf; fd;Wfs; cl;gl) Nghf;Ftuj;J rfpjk; toq;Fjy;
go tiffs; kw;Wk; ,aw;if cyh; czTg;nghUl;fs; toq;Fjy;
nghypj;jPd; ciwfs; kw;Wk; cu ciwfs; toq;Fjy;
jPaizg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; ghJfhg;G cgfuzq;fs; toq;Fjy;
tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy;
thfdq;fs; / Kr;rf;fu tz;b kw;Wk; ,ae;jpNuhgfuzq;fis thlif mbg;gilapy;
toq;Fjy;
rPUilfs; toq;Fjy; / rPUilf;fhd Jzpfs; toq;Fjy;
tptrha cgfuzq;fis toq;Fjy;
mYtyf kpd; cgfuzq;fs;> gpy;lh; cl;gl Vida Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy;

01.
02.
03.
04.
05.
06
07.

08
09.
10.
11.

12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
njh.
,y.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52.
53.
54.

gjpTf;
fl;lzk;
&gh

tpguq;fs;

1500.00
1500.00
1500.00
2000.00
1000.00
2000.00
2000.00

1000.00
2000.00
2000.00
1500.00

1000.00
1500.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
750.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1500.00
gjpTf;
fl;lzk;
&gh

tpguq;fs;
Nritfs;
msj;jy; Ntiyfs; / epy msit Nritfs;
thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; jfu Ntiyfs;> epwg;g+r;R> cUf;fpnahl;Ljy;> kpd;rhu
Kiwik> filry; ,ae;jpuk;> thfd tspr;rPuhf;fk;> thfd F\d; Ntiyfs; (fuh[;)
thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
fzdp mr;Rg;nghwp kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> b[pl;ly; Lg;Nsh ,ae;jpuk;> jl;lr;Rg; nghwpfis Nrh;tp];
nra;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;
b[pl;ly; tpsk;guq;fis mr;rpl;L toq;Fjy; kw;Wk; tpsk;gug; gyiffisg; jahhpj;jy;
fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G
tspr;rPuhf;f ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G
mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G
mYtyf ,yj;jpudpay; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G
lah;fis kPs epug;Gjy; / lah;fis khw;Wjy;
vhpthA toq;Fjy; (ypl;Nuh/yh/g;> Vidait)
ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fjy;
mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; Nrfhpf;fg;gLk; Fg;igfis ntspNaw;Wk; NritfSf;F
fhg;GWjpr; Nrit (thfdk;/ Mjdq;fs;)
tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuk;
rPUilfisj; ijg;gjw;fhd ijaw;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
jiutphpg;G> [d;dy;> fjT jpiur;rPiyfs; fOTjy; / biufpsPd; nra;jy;
Jzp tiffis toq;Fjy; kw;Wk; ijj;jy;
Rj;jpfhpg;G Nritfs; / n[dpl;Nlhhpay; Nritfs;
rl;lj;juzp Nritfs;
mghafukhd kuq;fis ntl;Ljy;
cw;rt NtisfSf;fhd czT ghdq;fis toq;Fjy; / Nfl;lhpq; Nrit toq;Fjy;
mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; Nrfhpf;fg;gLk; czT kpFjpfis mg;Gwg;gLj;Jk; Nritfs;
eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs;
&gh 49>999.00 Kjy; 99>999.00 tiu
&gh 100>000.00 Kjy; 249>999.00 tiu
&gh 250>000.00 Kjy; 499>999.00 tiu
&gh 500>000.00 Kjy; 999>999.00 tiu
&gh 1>000>000.00 my;yJ mjw;F Nky;

1000.00
2000.00
1500.00
1500.00
1500.00

Jg;GuT eltbf;iffSf;fhd tpiy kjpg;G Nfhuy;
kf;fs; tq;fp Nffhiy gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;
fpisfs; kw;Wk; Nrit epiyaq;fs;
kf;fs; tq;fp gpuhe;jpa jiyik mYtyfk; gpuhe;jpaj;Jf;F
cl;gl;l 16 fpisfs; kw;Wk; 12 Nrit epiyaq;fSf;fhd
01.01.2022 jpfjp njhlf;fk; xU tUl (01) fhyj;jpw;fhd Jg;GuT
eltbf;iffis elhj;jpf; nfhz;L nry;tjw;F jifik ngw;w
epWtdq;fs; / egu;fsplk; ,Ue;J tpiy kjpg;G Nfhug;gLfpd;wJ.
,jw;fhf tpiykjpg;G epge;jidg; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tplaq;fSf;F cl;gl vk;khy; toq;fg;gLk; tpz;zg;gg;
gj;jpuj;ijg; G+u;j;jp nra;J 30.11.2021 k; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F
Kd;du; 'gpuhe;jpa Kfhikahsu;> gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;>
kf;fs; tq;fp> Nffhiy" vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy;
mDg;gNth my;yJ gpuhe;jpa jiyik mYtyfj;jpy; cs;s
tpiy kjpg;Gg; ngl;bapy; ,Ltjw;F eltbf;if vLf;f Ntz;Lk;.
tq;fpapy; toikahd Ntiy ehl;fspy; nfhLf;fy; thq;fy;fs;
eilngWk; Neuq;fspy; &gha; 1000/- gzj;ij > gzkhfr;
nrYj;jp 26.11.2021 k; jpfjp tiu tpz;zg;gg; gbtq;fis
Nffhiy gpuhe;jpa jiyik mYtyfj;jpy; ,Ue;J ngw;Wf;
nfhs;s KbAk;.
tpiy kjpg;G rku;g;gpf;Fk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky;
%iyapy; " kf;fs; tq;fp Jg;GuT eltbf;iffSf;fhf - 20212022" vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 30.11.2021Mk; jpfjp gp.g.2.00
kzpf;Fg; gpd;du; fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gg; gbtq;fs;
epuhfupf;fg; gLk; vd;gij njuptpj;Jf; nfhs;tJld;> me;j
re;ju;g;gj;jpNyNa tpiy kjpg;Gg; gj;jpuq;fs; jpwg;gjw;fhd
eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
rku;g;gpf;fg;gLk; tpiy kjpg;gpy; ,Ue;J Jg;GuT eltbf;if
gzpfis rhw;Wtjw;fhd jFjpahsu;fis njupT nra;tJ
gpuhe;jpa jiyik mYtyfj;jpd; nld;lu; rigia rhu;e;jJ.
tpiykjpg;G rigapd; jPu;khdk; filrpj; jPu;khdk; MFk;.
gpuhe;jpa Kfhikahsu;
kf;fs; tq;fp
Nffhiy gpuhe;jpa jiyik mYtyfk;>
,y. 14> tpd;];ld; tpf;ukuj;d khtj;ij> Nffhiy.
njhiyNgrp ,y 035-2222300> 035-2222396

2022Mk; Mz;bw;fhf toq;FeHfisg;
gjpT nra;Jnfhs;sy;

thhpanghy gpuNjr rig
thhpanghy gpuNjr rigf;F midj;J tifahd toq;fy;fs;
kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf ngWif Kiwikapd;
gpufhuk; 2022Mk; Mz;bw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;J
nfhs;tjw;fhf 2021.11.30 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
gjpTf; fl;lzkhf &gh 1>000.00 mwptplg;gLk;.
Njitahd toq;fy;fs; kw;Wk; Nrifs; :O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

1500.00
2000.00
2500.00
3000.00
3500.00

O

O

 xt;nthU toq;fy;

O



O










/ Nrit cUg;gbfSf;Fk; ntt;Ntwhf Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nuhf;fg;
gzkhf my;yJ fhNrhiy %yk; 01Mk; ,yf;f ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s khjphpf;fikthf jahhpj;Jf;nfhz;l
tpz;zg;gg; gbtj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
fhNrhiy %yk; nrYj;Jtjhdhy; ~~jiyth;> gz;lhufk gpuNjr rig|| vDk; ngahpy; fhNrhiy vOjg;gLjy;
Ntz;Lk;.
xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fs; eph;khzg; gapw;rp mgptpUj;jp
epWtdj;jpy; my;yJ ,yq;if Njrpa eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs; rq;fj;jpy; my;yJ mur jpizf;fsk;> epajpfs; rig
my;yJ cs;@uhl;rp epWtdq;fSf;F jpUg;jpfukhd Nrit toq;fpAs;sik gw;wp Mtzr; rhl;rpfisr; rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fs; tpiyfis rkh;g;gpg;gjw;F my;yJ eph;zapf;fg;gl;l fhy vy;iyapDs; toq;fy;
Nritfis toq;fj; jtWk; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.
rigf;F VjhtJ toq;fiy Nkw;nfhs;tjw;F Kd; Kw;gzk; Nfl;Fk; toq;Feh;fs; gjpT nra;J nfhs;sg;gl khl;lhh;fs;.
rfy nghUl;fisAk; fl;lzk; mwtplhky; rigf;F Nghf;Ftuj;J nra;J toq;Fjy; Ntz;Lk;. ,jw;F Kd;ida
tUlq;fspy; fl;lisfis jpUg;jpfukhf g+h;j;jp nra;aj; jtwpath;fs; my;yJ gl;baypy; ngah; mfw;wg;gl;lth;fspd;
gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
toq;fg;gLk; nghUl;fs; / Nritf;F ,iaghd tpguf;Fwpg;GfSf;F mikthdJ vd;gij cWjp nra;J nfhz;ljd;
gpd; kl;LNk nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk;.
gzk; nrYj;Jtjw;F 60 ehl;fs; fld; trjp toq;Fjy; Ntz;Lk;.
mtrpaj;jpd; Nghpy; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fSf;Fg; Gwk;ghf Vida toq;Feh;fs; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J
toq;fy; / Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

2021-10-26
gz;lhufk gpuNjr rig mYtyfj;jpy;>
njhiyNgrp ,y. 038-2290975

vr;.V.vr;. NjNte;jpu ngNuuh>
jiyth;>
gz;lhufk gpuNjr rig.

ml;ltiz 01

2022Mk; tUlj;jpd; toq;Feh;fSf;fhd khjphp tpz;zg;gg;gbtk;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

toq;Fehpd; ngah; kw;Wk; Kfthp: ..................................................................................................................................
njhiyNgrp / njhiyefy; ,yf;fk; / kpd;dQ;ry; Kfthp: ......................................................................................
gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; toq;fy; / Nritapd; ,yf;fk; kw;Wk; ngah;: ......................................................
tpahghuj;jpd; th;j;jfg; ngah;: .......................................................................................................................................
(ngahplg;gLk; cUg;gbapd; cw;gj;jpahsuh vd;gJ gw;wp) ..........................................................................................
ntl; gjptpyf;fk;: ................................................................................................................................................................
(ntl; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;)
tq;fpahshpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:................................................................................................................................
tpahghuj;jpd; Kfthp: ......................................................................................................................................................
(tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;.) ......................................................................
tpahghug; gjptpyf;fk;: .......................................................................................................................................................
(tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;.) ......................................................................
toq;f KbAkhd fld; trjpfs; - ngWkjp &gh ....................................... fhy vy;iy khjk;: .........................
mDgtk; gw;wpa tpguq;fs;: ..............................................................................................................................................
eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs; Jiwapd; gjpT gw;wpa tpguq;fs;: ..................................................
(eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; toq;fg;gLk; Gj;jfj;jpd; (CIDA) gpujp
Vida jpUj;jNtiy Jiw gjpT gw;wpa tpguq;fs;: ..................................................................................................
(gjpTr; rhd;wpjo;fspd; gpujpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)

jpfjp:..................................................

.......................................................................................
ngah;> ifnahg;gk; kw;Wk; Kj;jpiu

த�ோட்டத்தில்
கத்தி,
மண்வெட்டி க�ொண்டு
வேலை
செய்வதற்கு
45 - 55 வயதிற்கு
இடைப்பட்ட குடும்பம்
தேவை. கருவா மற்றும்
வாழைப்
பயிர்ச் ஹ�ோமாகம, பனாக�ொட,
செய்கை பற்றிய அறிவு
templebur
g
இருத்தல்
கட்டாயமாகைத்தொழி
ல்
கும். லேண்ட் மாஸ்டர்
பேட்டையின் உற்பத்திப்
செலுத்தும்
திறமை
பிரிவிற்கு 18-32 வயது
இருப்பதும் கட்டாயமாபயிற்றப்பட்ட/ பயிற்றகும். தேசிய அடையாள
ப்படாத பணியாட்கள்
அட்டை,
பிறப்புச்
தேவை. கூடிய சம்பளம்
சான்றி தழ், ப�ொலிஸ்
மற்றும் ஏனைய அநுஅறிக்கை
மற்றும்
கூலங்கள். அழைக்கபதிவை உறுதி செய்யும்
வும் - 0778869803
கடிதங்களுடன் வருகை

065380
தரவும். நேர்முகத்தேர்வு
2021 ஒக்டோபர் 30
மற்றும் 31 ஆகிய தினங்களில் நடைபெறும்.
அழையுங்கள்
0719097781 063742

rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

O

1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1000.00
1500.00
2000.00
2000.00
2000.00
1500.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
500.00
1000.00
1000.00

மர வேலை பாஸ் உடன்
தேவை. திறமை அடிப்படையில் 2, 000/ முதல் அதற்கு மேற்பட்ட
சம்பளம் - கம்பஹா
077344832 7 ,
071141181
6

065082

O

O
O

mYtyf cgfuzq;fs;/ jsghlq;fs; / cUf;Fj; jsghlq;fs;
vOJfUtpfs; kw;Wk; fhfpjhjpfs;
kpd;rhu cgfuzq;fs;/ tPjp tpsf;F cgfuzq;fs; kw;Wk;
tPjp tpsf;Fg; guhkhpg;G cgfuzq;fs;
nfhq;fphpl; cw;gj;jpfs;
laH/ bAg;/ nfhsH kw;Wk; ngw;wwpfs;
thfdq;fs;/ ,ae;jpuhjpfspd; cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Jiz
cWg;Gf;fs;
fzdp kw;Wk; fzdp Jiz cWg;Gf;fs;
,nyf;l;Nuhdpf; jl;lr;Rf;fs;/ jl;lr;Rg; nghwpfs;/ epow;gpujp
,ae;jpuq;fs;/ njhiyefy;
,ae;jpuq;fs;/ NuhzpNah
,ae;jpuq;fs; Lg;Nsh nkrpd;fs;
tpisahl;Lg; gz;lq;fs;
rPUilfs;/ ghjzpfs;/ jpiur; Nriyfs;
E}yfg; Gj;jfq;fs;/ rQ;rpiffs;/ nra;jpj;jhs;fs;
fy;/ kzy;/ ruisf;fw;fs;/ ABC fyit/ fy;J}s;/ epyf;fy;/
jhH kw;Wk; Vida tPjp epHkhzpg;Gg; gjhHj;jq;fs;.
rPnke;J/ ,Uk;G cl;gl fl;blg; nghUl;fs; kw;Wk; rPnke;J
cw;gj;jpfs;.
Kd;gs;sp/ tpisahl;L cgfuzq;fs;/ rpWtH ghJfhg;G
epiyaq;fspw;fhd cgfuzq;fs;/ czT tiffs;.
mwptpj;jy; gyiffs;/ fl;lTl;/ gjhiffs;/ ];bf;fHfs;
$l; L khWfs;/
Jk; G j; j bfs; /
J}hpiffs; /
$ilfs; /
fhw;Jilg;ghd;fs;/
itg;gHfs;/
nkhg;fs;/
iyNrhy;/
rtHf;fhuk; cl;gl Rfhjhu cgufzq;fs;.
nrb tiffs;/ gris/ vz;nza; cl;gl g+q;fh myq;fhpg;Gf;Fj;
Njitahdit.
ghlrhiyg; Gj;jfq;fs;/ ghlrhiyg; igfs;/ gpsh];bf;
ePHg;Nghj;jy;fs;/ czTg; ngl;bfs; gpsh];bf; $ilfs;
cl;gl gpsh];bf; cgfuzq;fs; kw;Wk; kl;ghz;lq;fs;.
cs;sfj; njhiyNgrp njhFjp
Rj;jpfs;/ kz;ntl;bfs;/ tPr;Rf;fj;jpfs;/ Gy; ntl;Lk;
nghwpfs;/ tPjp mgptpUj;jp kw;Wk; epHkhzq;fspw;Fj;
Njitahd cgfuzq;fs;.
vy;gp Nf]; (GAS)
tbfl;ba FbePH (Nghj;jy;fspy; milf;fg;gl;lit kw;Wk;
milf;fg;glhjit)

Nritfis toq;fy;
O
mr;R Nritfis toq;fy;
O
nkhop ngaHg;G Nritfis toq;fy;
O
thfdq;fs;>
,ae;jpuhjpfs;
kw;Wk;
cgfuzq;fisg;
GJg;gpj;jy;
O
fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy;.
O
epow;gpujpapLk; nghwpfs;/ njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;/ jl;lr;R
,ae; j puq; f s; /
NuhzpNah
,ae; j puq; f s; /
Lg; N sh
,ae;jpuq;fisg; GJg;gpj;jy;.
O
thfdq;fs; ,ae;jpuhjpfs;/ tPjp mgptpUj;jpg; gzpfspy;
gad;gLj;jg;gLk; fduf thfdq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;/
epHkhzj; J iwfspy;
gad; g Lj; j g; g Lk;
,ae; j puhjpfs;
cgfuzq;fs;/ ePHg;gk;gpfis thliff;F toq;fy;.
O
gapw;wg;gl;l njhopyhsHfis toq;fy; (jr;R/ Nkrd;/
njhopy;El;gk;/ nty;bd;)
GJg;gpj;jy;fs;
O
laH kPs; epug;gy;
O
cs;sfj; njhiyNgrpj; njhFjpfisg; GJg;gpj;jy;
O
tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fisg; GJg;gpj;jy;
O
fl;blq;fisg; GJg;gpj;jy;
O
tPjpg;guhkhpg;G cgfuzq;fs;/ fduf kw;Wk; ,yFuf
thfdq;fs;/ ,ae;jpuhjpfisg; GJg;gpj;jy;.
O
kpd; J}f;fpfs;/ kpd;rhu cgfuzq;fs;/ mYtyf cgfuzq;fs;/
jsghlq;fs;/ ePHf;Foha;j; njhFjpfs;/ fzdpfs;/ CCTV
nfkuhf;fisg; GJg;gpj;jy;.
B.vk;.b.gP. jprhehaf;fh>
jiytH (rkhjhd ePjthd;)
gpuNjr rig - thhpanghy.

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gphpT)
gfpuq;ff; Nfs;tp – 4387T

jd;dpaf;f hpl; thAgPldj;ij ghPl;rpf;Fk;
cgfuzj;ij (AUTOMATIC REID VAPOUR
PRESSURE APPARATUS) toq;Fjy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> ,yq;if> fsdpa>
rg;Gf];fe;j Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> jpizf;fsg; ngWiff;
FOj; jiythpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs;>
ntspehLfspYs;s
mth;fsJ
mjpfhuk;ngw;w
Vw;Wkjpahsh;fs; my;yJ mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H
Kfth;fsplkpUe;J (cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ Vw;Wkjp
Kfth;fs;) tpiyNfhuy; Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tpguf;Fwpg;Gfs;
kw;Wk;
epge;jidfSf;F
KOikahf
mikAk; tifapy; Nkw;Fwpg;gpl;l nghUis toq;Ftjw;fhd
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
ve;jnthU Nfs;tpjhuUk; Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;Fk;NghJ
kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 1>000.00 &ghit 2021
etk;gh; 22Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuahd mYtyf
ehl;fspy; nfhOk;G - 09> ,y. 609> lhf;lH ldp];lh; B
rpy;th khtj;ij> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd
jiyik mYtyfj;jpd; 05Mk; khbapYs;s fhrhshplk;
my;yJ fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;Gg; gzpafj;jpd;
fhrhsuplk; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J nuhf;fg; gzkhfr;
nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; rfy nfhLg;gdTfisAk;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy;
Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpd; Clhf
Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhff;
Fwpg;gpl;L gzj;ij nrYj;jyhk;.
Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfs; mlq;fpa Nfs;tp
Mtzq;fs; www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.com
vDk; ,izajsq;fspy; fpilf;fj;jf;fjhf cs;sd.
khw;Wtopahf Nfs;tp Mtzq;fis fPo;f;Fwpg;gplg;gl;l
tpyhrj;jpypUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiykD Mtzq;fs; 2021 etk;gh; 22Mk;; jpfjp gp.g.
2.30 kzp tiu jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytuhy;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLtNjhL> md;iwa jpdNk cldbahf
mitfs; Rj;jpfhpg;G epiya khehl;L kz;lgj;jpy; jpwf;fg;gLk;.
jw;Nghija njhw;W epiyik fhuzkhf tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk;
NghJ
Fiwe;jsT
tpiykDjhuh;fs;
gq;Nfw;gjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ vd;gJld; ,izajs
fhnzhyp fye;Jiuahly; Kiw Clhf tpiykDf;fs;
jpwf;Fk;NghJ njhlh;Gnfhs;syhk;. xU epWtdj;jpypUe;J
xU gpujpepjp kl;LNk cz;ikahd mtrpaj;jpd; Nghpy;
gq;Fgw;w mDkjpf;fg;gLthh;. vt;thwhapDk; tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gl;ljd;
gpd;
tpiyf;Nfhuy;
RUf;fj;ij
fPo;
Fwpg;gplg;gl;lthplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Kfhikahsh; (nghUs;tsk;)>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT>
rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if..
njhiyNgrp: 011-2400110
kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd
tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gphpT)
gfpuq;ff; Nfs;tp – 4391T

kpd;rhu Nkhl;lhpdhy; ,af;fg;gLk; ghpth;j;jid
gk;gpnahd;iw (ELECTRIC MOTOR DRIVAN
RECIPROCATING PUMP) toq;Fjy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> ,yq;if> fsdpa>
rg;Gf];fe;j Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> jpizf;fsg; ngWiff;
FOj; jiythpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs;>
ntspehLfspYs;s mth;fsJ mjpfhuk;ngw;w Vw;Wkjpahsh;fs;
my;yJ mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H Kfth;fsplkpUe;J
(cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ Vw;Wkjp Kfth;fs;) tpiyNfhuy;
Mtzj;jpy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tpguf;Fwpg;Gfs;
kw;Wk;
epge;jidfSf;F KOikahf mikAk; tifapy; Nkw;Fwpg;gpl;l
nghUis toq;Ftjw;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
ve;jnthU Nfs;tpjhuUk; Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;Fk;NghJ
kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 20>000.00 &ghit 2021
etk;gh; 29Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuahd mYtyf
ehl;fspy; nfhOk;G - 09> ,y. 609> lhf;lH ldp];lh; B rpy;th
khtj;ij> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd jiyik
mYtyfj;jpd; 05Mk; khbapYs;s fhrhshplk; my;yJ
fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;Gg; gzpafj;jpd; fhrhsuplk;
fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy;
Ntz;Lk; vd;gJld; rfy nfhLg;gdTfisAk; ,yq;if
ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; Ngzg;gLk;
004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpd; Clhf Nfs;tp ,yf;fk;
kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhff; Fwpg;gpl;L gzj;ij
nrYj;jyhk;.
Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfs; mlq;fpa Nfs;tp
Mtzq;fs; www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.com
vDk; ,izajsq;fspy; fpilf;fj;jf;fjhf cs;sd.
khw;Wtopahf
Nfs;tp
Mtzq;fis
fPo;f;Fwpg;gplg;gl;l
tpyhrj;jpypUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiykD Mtzq;fs; 2021 brk;gh; 01Mk;; jpfjp gp.g.
2.30 kzp tiu jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytuhy;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLtNjhL> md;iwa jpdNk cldbahf
mitfs; Rj;jpfhpg;G epiya khehl;L kz;lgj;jpy; jpwf;fg;gLk;.
jw;Nghija njhw;W epiyik fhuzkhf tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk; NghJ Fiwe;jsT tpiykDjhuh;fs; gq;Nfw;gjw;F
vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ vd;gJld; ,izajs fhnzhyp
fye;Jiuahly; Kiw Clhf tpiykDf;fs; jpwf;Fk;NghJ
njhlh;Gnfhs;syhk;.; xU epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjp kl;LNk
cz;ikahd mtrpaj;jpd; Nghpy; gq;Fgw;w mDkjpf;fg;gLthh;.
vt;thwhapDk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ljd; gpd; tpiyf;Nfhuy;
RUf;fj;ij fPof; Fwpg;gplg;gl;lthplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Kfhikahsh; (nghUs;tsk;)>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT>
rg;Gf];fe;j>
fsdp> ,yq;if..
njhiyNgrp: 011-2400110
kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk
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அம்பகமுவ ப�ொது சுகாதார பிரிவில் 2000
மாணவர்களுக்கு பைசர் முதலாவது தடுப்பூசி
நுவரெலியா காயத்திரி சித்தர் முருகேசு சுவாமியின் 88 ஆவது ஜெயந்தியினை முன்னிட்டு விசேட பூஜை நிகழ்வுகள் ஆலய அரங்காவலர் சந்திரம�ோகன் தலைமையில் சிறப்பாக நடைபெற்றன. இதன்போது எடுக்கப்பட்ட படத்தை இங்கு காணலாம்.
					
படம்: ஹற்றன் விசேட நிருபர்

ஹற்றன் விசேட நிருபர்

ஹற்றன் கல்வி வலயத்துக்குட்பட்ட தமிழ் மற்றும் சிங்கள பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த 2000 இற்கும்
அதிகமான மாணவர்களுக்கு நேற்று
(27) ஆம் திகதி பைசர் முதலாவது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டதாக
பிரதேச ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகர் ராமையா பாலகிருஸ்ணன் தெரிவித்தார்.
க�ொர�ோனா த�ொற்று பரவலிருந்து மாணவர்களை பாதுகாப்பதற்காக அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன.
இதில் முதன்மையாக தடுப்பூசிகள்

பெற்றுக்கொடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தற்போது நாடு முழுவதும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்கமைய நுவரெலியா மாவட்டத்திலுள்ள பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசிகள் பெற்றுக்க�ொடுக்கும் பணிகள் தற்போது
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில ஹற்றன் கல்வி
வலயத்துக்குட்பட்ட ஹற்றன் ஹை
லன்ஸ் மத்திய கல்லூரி, ஸ்ரீ பாத
சிங்கள மகா வித்தியாலயம், புனித
ஜ�ோன் ப�ொஸ்கோ கல்லூரி, புனித
கப்பிரியல் மகளிர் பாடசாலை,
பன்மூர் தமிழ் மகா வித்தியலாயம்,
டிக்கோயா நுண்கலை கல்லூரி

மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்து
13 வயது சிறுமி படுகாயம்
கண்டி உடப�ோவல வீதியின் ஒரு
பகுதி வீட�ொன்றின் மீது இடிந்து
விழுந்ததில் 13 வயது சிறுமி ஒருவர்
படுகாயமடைந்த
நிலையில்
பேராதனை சிறிமாவ�ோ பண்டாரநாயக்க வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தங்கொல்ல
பிரதேசத்திலேயே
நேற்று அதிகாலை இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரியவருகின்றது.
கண்டியில் சில நாட்களாக பெய்து
வரும் அடை
மழை காரணமாக
நேற்று (27) இரவு 12.30 மணியளவில் வீதியின் ஒருபகுதி வீட்டின் மீது
இடிந்து விழுந்துள்ளது. இதனால் வீடு
பலத்த சேதமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
மண்சரிவு அனர்த்தம் ஏற்படும்
ப�ோது சிறுமியும் அவரது தந்தையும்

மட்டுமே வீட்டில் இருந்தாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இதன்போது மகளை
அவரது தந்தை மீட்டு அப்பகுதி மக்களின் உதவிய�ோடு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளார்.
இப்பகுதியில்
மண்சரிவுக்கான
அபாயம் இருப்பதாக ஜனாதிபதி செயலகம் மற்றும் கங்காவத்தை க�ோரல
பிரதேச சபைக்கு எழுத்து மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து,
ஜனாதிபதி செயலகம் கங்க வட்ட
க�ோரளை பிரதேச சபைக்கு இதுத�ொடர்பில் உடனடியாக நடவடிக்கை
மேற்கொள்ளுமாறு பணிப்புரை விடுத்துள்ள ப�ோதிலும் அதிகாரிகள் இதுத�ொடர்பில் கவனம் செலுத்தவில்லை
என வீட்டின் உரிமையாளர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மேலும் உட ப�ோவல
வீதியின் மற்றொரு பகுதியிலும் மண்சரிவு அபாயம் இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

தலவாக்கலை கட்டுக்கலை த�ோட்டத்தில்
இடம்பெற்ற தாக்குதல்
சம்பவத்துடன் த�ொடர்புபட்டிருந்த
த�ோட்ட உதவி அதிகாரியை எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நுவரெலியா
மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றம் உத்தரவு
பிறப்பித்துள்ளது.
இந்த உத்தரவை மாவட்ட நீதவான்
நீதிமன்ற நீதிபதி டி.ஜீ.பிரதீப ஜயசிங்க
பிறப்பித்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பாக மேலும் தெரிவிக்கையில்,
தலவாக்கலை கட்டுக்கலை த�ோட்டத்தில் த�ோட்ட நிர்வாக உதவி
அதிகாரி மற்றும் சேவை மேற்பார்வையாளர்கள் இருவர் மற்றும் த�ொழிலாளர்களுக்கிடையில் த�ொழில் பிணக்கு
காரணமாக கடந்த செப்டம்பர் மாதம்

(27) அன்று தாக்குதல் சம்பவம் ஒன்று
இடம்பெற்றுள்ளது.
இதன்போது
த�ொழிலாளர்களால் த�ோட்ட உதவி
அதிகாரி மற்றும் சேவை மேற்பார்வையாளர்கள் இரு வர் அடங்கலாக மூவர்
தாக்குதலுக்கு இலக்காகி நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில்
சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.
இந்த நிலையில் த�ோட்ட அதிகாரியால் தாக்கப்பட்டதாக இரு பெண்
த�ொழிலாளர்களும் லிந்துலை பிரதேச
வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைபெற்று
வந்தனர்.
அதேநேரத்தில் நிர்வாக உதவி
அதிகாரி மற்றும் உத்திய�ோகஸ்தர்களை தாக்கியவர்களை கைது செய்யுமாறு தலவாக்கலை பிரதேச த�ோட்ட
உத்திய�ோகஸ்தர்கள் வீதிக்கு இறங்கி
ப�ோராட்டம் செய்திருந்தனர்.

எம்.ஏ.அமீனுல்லா

உள்ளிட்ட 11 பாடசாலைகளைச்
சேர்ந்த சுமார் 2000 இற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசிகள் பெற்றுக்கொடுக்க நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தடுப்பூசிகள் தரம் 11, 12,13
ஆகிய
வகுப்புக்களில்
கல்வி
பயிலும் 16 வயதுக்கு மேற்பட்ட
19 குறைந்த மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசிகள்
பெற்றுக்கொடுக்கப்படவுள்ளன.
தடுப்பூசிகளை இரண்டாவது தடவையாக பரீட்சைக்கு த�ோற்றும்
மாணவர்களும் பெற்றுக்கொள்ள
முடியுமெனவும் இது குறித்து சந்தேகங்கள் ஏற்படும் பட்சத்தில் உரிய

பாடசாலை அதிபர் மற்றும் வலயக்
க ல் வி ப்ப ணி ப்பா ள ர் , ப�ொ து
சுகாதார பரிச�ோதகர்,அம்பகமுவ
பிரதேச ப�ொது சுகாதார வைத்திய
அதிகாரி ஆகிய�ோரை த�ொடர்பு
க�ொண்டு தீர்த்து க�ொள்ள முடியுமெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தந்த
பாடசாலைகளிலுள்ள
மாணவர்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் பாடசாலைக்கு சென்று கேட்கப்பட்ட விபரங்களை வழங்கி தடுப்பூசிகளை
பெற்றுக்கொள்ள முடியுமெனவும்
ஹற்றன் ப�ொது சுகாதார பரிச�ோதகர் ராமையா பாலகிருஸ்ணன்
மேலும் தெரிவித்தார்.

பலாங்கொடை சிங்கள மகளிர்
கல்லூரிக்கு மண்சரிவு அபாயம்
பலாங்கொடை
தும்பக�ொடை
க�ொன்வன்ட் சிங்கள மகளிர் கல்லூரிக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாடசாலை மலசலகூடத்தின் சுவர்கள் மற்றும் அதன்
நிலப்பகுதிகளில்
ஏற்பட்டுள்ள
வெடிப்பு
மற்றும் தாழிறக்கத்துக்கான அடையாளங்களை கருத்திற்க�ொண்டு இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலைமை குறித்து பாடசாலை
நிர்வாகம் பலாங்கொடை பிரதேச

செயலாளர் ஹேமந்த பண்டாரவுக்கு
அறிவித்துள்ளனர். இதனையடுத்து
பிரதேச செயலக உத்திய�ோகத்தர்கள்
பாடசாலையின் நிலப்பகுதி மற்றும்
கட்டடங்களில் ஆரம்ப பரிச�ோதனைகளை நடத்தினர்.
இதன்போது இங்குள்ள மலசல
கூடத்தின் மாடிக்கட்டடத்தில் மண்சரிவு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும்
அடையாளங்கள்
தென்படுவதால்
மேலதிக பரிச�ோதனைகளை மேற்க�ொள்வதற்காக கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கு அறிவித்தல் விடுத்துள்ளதாக பிரதேச செயலாளர் தெரிவித்தார்.

நிவர்த்தி செய்யுமாறு உரிய அதிகாரிகளிடம் பணிப்புரை விடுத்தார்.
இதன்போது முன்னாள் மத்திய
மாகாண சபை உறுப்பினர் பிலிப்குமார், இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் இளைஞர் அணி ப�ொதுச்செயலாளர் அர்ஜுன் ஜெயராஜ்
உள்ளிட்டோர் கலந்து க�ொண்டனர்.

த�ோட்ட உதவி அதிகாரியையும்
மன்றில் ஆஜர் செய்ய ப�ொலிசாருக்கு
நீதவானால் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் (26) செவ்வாய்
கிழமை கட்டுக்கலை த�ோட்ட உதவி
அதிகாரி தனது சட்டத்தரணியுடன்
நுவரெலியா மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினார்.
இதன்போது வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட நீதவான்
டி.ஜீ.பிரதீப ஜயசிங்க சந்தேக நபரான
த�ோட்ட அதிகாரி நீதிமன்ற அழைப்பாணையை மீறி காலதாமதமாகி மன்றில்
ஆஜராகினார் என்ற அடிப்படையில்
இவரை எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம்
(02.11.2021) செவ்வாய் கிழமை வரை
விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

த�ோட்ட வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சினால்
ரிலாமுல்ல ஆரம்ப பாடசாலை அபிவிருத்தி

வலப்பனை
பிரதேச
சபைக்குட்பட்ட
ரிலாமுல்ல ஆரம்ப
பாடசாலை த�ோட்ட வீடமைப்பு
மற்றும் சமுதாய உட்கட்டமைப்பு
வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்

ஜீவன் த�ொண்டமானின் ஊடாக நிதி
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு
பெருந்த�ோட்ட மனித வள அபிவிருத்தி
நிதியத்தின் மேற்பார்வையில் புனரமைக்கப்பட்டுவருகின்றது.

நேற்றைய தினம் இராஜாங்க
அமைச்சர் ஜீவன் த�ொண்டமான்
ரிலாமுல்ல ஆரம்ப பாடசாலைக்கு
நேரில் சென்று நிலைமைகளை கண்காணித்தார். இதன்போது புனர்நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட பகுதிகளை
பார்வையிட்டத�ோடு அங்கு காணப்படும் குறைபாடுகளை விரைவில்

இந்நிலையில் தாக்குதல் சம்பவத்தில் த�ொடர்புபட்டவர்கள் என தலவாக்கலை ப�ொலிசார் ஒன்பது த�ொழிலாளர்களை கடந்த செப்டம்பர் மாதம்
(28) அன்று கைது செய்து வழக்கு பதிவிட்டு நுவரெலியா மாவட்ட நீதவான்
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்தனர்.
இதன்போது வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட மாவட்ட
நீதவான் லுசாக்கா குமாரி தர்மகீத்தி சந்தேக நபர்களை ஒக்டோபர்
முதலாம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிட்டிருந்தார்.
பின்னர் ஒக்டோபர் முதலாம் திகதி
மீண்டும் சந்தேக நபர்கள் மன்றில்
ஆஜர் செய்யப்பட்ட ப�ோது பிணை
வழங்காது மீண்டும் ஒக்டோபர் மாதம்
(05)ஆம் திகதிவரை விளக்க மறியலில் வைக்க நீதவான் உத்தரவிட்டு-

ருந்தார்.
இதையடுத்து கடந்த (05) ஆம் திகதி
மீண்டும் வழக்கு விசாரணை மன்றில்
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சந்தேக நபர்கள் மன்றில் ஆஜராக்கப்பட்டனர்.
இதன்போது
சந்தேகநபர்கள்
சார்பில் ஆஜரான சட்டத்தரணிகளான
எஸ்.சுரேஷ்,மற்றும் சட்டத்தரணி பி.நவநீதன் ஆகிய�ோர் பிணை மனு வழங்கியிருந்தனர்.
இருப்பினும் இப்பினை மனுவுக்கு
எதிராக தலவாக்கலை ப�ொலிசார்
கடும் எதிர்ப்பினை தெரிவித்ததை
த�ொடர்ந்து மீண்டும் ஒக்டோபர் (07)
ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில்
வைக்க மேலதிக நீதவான் நுவான்
குணசேகர உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில் குறித்த வழக்கு
விசாரணை ஒக்டோபர் (07) அன்று

நுவரெலியா மாவட்ட நீதிமன்ற
நீதவான் டி.ஜீ.பிரதீப ஜயசிங்க முன்னிலையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்க�ொள்ளப்பட்டது.
இதன்போது சந்தேக நபர்களான
த�ொழிலாளர்களின் சார்பில் மன்றில்
ஆஜரான சட்டத்தரணிகளான எஸ்.
சுரேஷ், மற்றும் சட்டத்தரணி பி.நவநீதன் ஆகிய�ோர் பிணை வேண்டி வாதாடினர்.
இதனையடுத்து தாக்குதல் சம்பவத்துடன் த�ொடர்புபட்டவர்கள் என்ற
சந்தேகத்தில் தலவாக்கலை ப�ொலிசாரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்த 11
த�ொழிலாளர்களையும்
ஒருவருக்கு
தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் சரீர பிணைப்படி செல்ல அனுமதி வழங்கினார்.
அதேநேரத்தில் இத்தாக்குதல் சம்பவத்துடன்
த�ொடர்புபட்டிருந்த

இவ்விஜயத்தின் ப�ோது இல
ங்கை இந்திய நாடுகளின் கலாசார
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி த�ொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டதுடன்,

மலையக மக்களுக்கு எதிர்காலத்தில் தேவையான வேலைத்திட்டங்கள் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டன.

கட்டுக்கலை த�ோட்ட சம்பவம்: உதவி அதிகாரியின் விளக்கமறியல் நீடிப்பு

இந்திய உதவி உயர்ஸ்தானிகர் - செந்தில் த�ொண்டமான் இடையில் சந்திப்பு

இலங்கைத் த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் உபத் தலைவரும் பெருந்த�ோட்டப் பிராந்தியங்களுக்கான
பிரதமரின் இணைப்புச் செயலாள-

ருமான செந்தில் த�ொண்டமானை
பதுளையிலுள்ள அவரது இல்லத்தில் இந்திய உதவி உயர்ஸ்தானிகர்
DR.அதிரா சந்தித்துள்ளார்.

இ க்க லந் து ரை ய ா ட லி ல்
இலங்கை த�ொழிலாளர் காங்கிரஸின் உப செயலாளர் டி.வி
சென்னன், மாகண சபை முன்னாள்

உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிரதேச
சபை தலைவர்கள்,உப தலைவர்கள், பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள்
கலந்துக�ொண்டனர்.
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கடற்றொழில் அமைச்சர்

மட்டக்களப்புக்கு விஜயம்
மீனவர்களின் பிரச்சினை த�ொடர்பாக ஆராய்வு

கல்குடா தினகரன் நிருபர்

மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தின்
பல்வேறு
பிரதேசங்களுக்கும் கடற்றொழில் அமைச்சர்
டக்லஸ் தேவானந்தா செவ்வாய்க்கிழமை (26)
சென்று மீனவர்களது பிரச்சினைகளை கேட்டறிந்து க�ொண்டதுடன், அதற்கான தீர்வுகளையும்
பெற்றுக் க�ொடுத்தார்.
அதன் அடிப்படையில் வாழைச்சேனைக்கு
வருகைதந்த அமைச்சர் மீன்பிடித்துறைமுகத்தில்
பிரதேச மீனவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள்
த�ொடர்பாக மீனவர்களுடனும், மீன்பிடித்தறைமுக அதிகாரிகளுடனும் கலந்துரையாடியதுடன்,
அவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளை உடனடியாக தீர்க்கக்கூடிய பிரச்சினைகளை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் த�ொடர்பு க�ொண்டு
தீர்வினைப் பெற்றுக் க�ொடுத்ததுடன், ஏனைய
பிரச்சினைகளுக்கு கட்டம் கட்டமாக தீர்வினை
பெற்றுத்தருவதாக உறுதியளித்தார்.
அத்துடன் வாழைச்சேனை மீன்பிடித்துறைமுகத்தில் இருந்து த�ொழிலுக்காக கடந்த மாதம் 26ம்
திகதி சென்ற படகு காணாமல் ப�ோன நிலையில்
அந்தமான் தீவில் பிடிக்கப்பட்ட நான்கு மீனவர்களும் தேகார�ோக்கியமாக இருப்பதாக தெரிவித்த
அமைச்சர், அவர்களையும் படகையும் நாட்டுக்கு
அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்க�ொள்ளப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதேவேளை காணாமல் ப�ோன படகின்
குடும்ப உறுப்பினர்களை வாழைச்சேனை அல்
ஸபா மீனவர் சங்கத்தில் சந்தித்த அமைச்சர்,

நாவிதன் வெளி பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட விவசாயக் கண்பங்களில் உழவு வேலைகள்
இடம்பெற்றுவருவதை படத்தில் காணலாம்.
(படம்; நற்பிட்டிமுனை தினகரன் நிருபர்)

பதினாறு வயதிற்கு மேற்பட்ட
மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி
கல்குடா தினகரன் நிருபர்

மிக விரைவில் உங்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள்
வந்து சேர்வார்கள் என்றும் தெரிவித்தார்.
அமைச்சருடன் இராஜாங்க அமைச்சர் எஸ்.
வியாழேந்திரன், மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவநேசத்துரை சந்திரகாந்தன்,
வாழைச்சேனை பிரதேச செயலக உதவி பிரதேச

செயலாளர் திருமதி நிருபா பிருந்தன், கடற்றொழில் அமைச்சின் உயர் அதிகாரிகள், மாவட்ட
கடற்றொழில் திணைக்கள அதிகாரிகள், வாழைச்சேனை மீன்பிடித்துறைமுக அதிகாரிகள், மீனவர்
சங்க பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.

காரைதீவில் தடுப்பூசி பெற மாணவர்கள் ஆர்வம்
(காரைதீவு குறூப் நிருபர்)

காரைதீவு
பிரதேசத்திற்குட்பட்ட பாடசாலைகளில் இம்முறை
க.ப�ொ.த.சாதாரண தர பரீட்சைக்குத்
த�ோற்றவிருக்கும் மாணவர்களுக்கான பைசர் ரக தடுப்பூசி திங்கட்கிழமை (25) வெற்றிகரமாக ஏற்றப்பட்டதாக காரைதீவு பிரதேச
சுகாதார
வைத்திய
அதிகாரி
டாக்டர் தஸ்லிமா பஷீர் தெரிவித்தார்.
காரைதீவுக்
க�ோட்டத்திலுள்ள
காரைதீவு
விபுலாநந்த
தேசிய
கல்லூரி மற்றும் இ.கி.மி.பெண்கள்
பாடசாலை, காரைதீவு சண்முகா
மகாவித்தியாலயம், மாவடிப்பள்ளி
அல்அஷ்ரப் மகா வித்தியாலய மாணவர்களுக்காக இத்தடுப்பூசிகள் ஏற்றப்பட்டன.
காரைதீவுப் பிரதேசத்தில் பிரதேச

திருக�ோணமலை மாவட்டத்தில்
உள்ள அரச திணைக்களங்கள் சிலவற்றுக்கு ஒரு த�ொகுதி க�ொர�ோனா
தடுப்பு உபகரணங்கள் செவ்வாய்கிழமை (26) வழங்கி வைக்கப்பட்-

களுவன்கேணியில்
எரிப�ொருள் நிரப்பு
நிலையம்
திறந்து வைப்பு
(ஏறாவூர் நிருபர் )

கடந்த நல்லாட்சி காலத்தில் மூடப்பட்டிருந்த ஏறாவூர்ப்பற்று- களுவன்கேணி கடற்கரை பிரதேசத்தின்
மீன்பிடி படகுகளுக்கான எரிப�ொருள்
நிரப்பு நிலையம் மற்றும் ஐஸ் உற்பத்தி த�ொழிற்சாலை ஆகியவற்றை
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா செவ்வாய்க்கிழமை (26) மாலை திறந்துவைத்தார்.
களுவன்கேணி பிரதேசத்தில் மீன்பிடியை வாழ்வாதாரமாகக் க�ொண்ட
சுமார் அறுநூறு குடும்பங்கள் வாழ்கின்றன.
சுமார் இருநூறு மீனவப்படகுகள் உள்ளதாக கடற்றொழில் அலு வலர் த.
முகுந்தன் தெரிவித்தார்.
கடற்றொழில் திணைக்கள உதவிப்
பணிப்பாளர் றுஷான் குறூஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில்,
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் உள்ளிட்ட பலர்
கலந்து க�ொண்டனர்.
களுவன்கேணி பிரதேசத்து மீனவ
எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையம் மற்றும்
ஐஸ் உற்பத்தி த�ொழிற்சாலை ஆகியன
கடந்த நல்லாட்சி காலத்தில் மூடப்பட்டிருந்ததாக தெரிவிக்கப்டுகிறது.
இதனால் பல்வேறு அச�ௌகரியங்களை மீனவர்கள் எதிர்நோக்கி வந்தனர்.

சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலக பிரிவிலுள்ள பதினாறு வயதிற்கு மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு
முதலாம் கட்ட பைசர் தடுப்பூசி
ஏற்றும் பணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை
(26) சுகாதார வைத்திய அதிகாரி
டாக்டர் எஸ்.ரீ.நஜீப்கான் தலைமையில் நடைபெற்று வருகின்றது.
இதன்போது வாழைச்சேனை அந்
நூர் தேசிய பாடசாலை, வாழைச்சேனை ஆயிஷா மகளிர் மகா வித்தியாலயம்,
பிறைந்துரைச்சேனை
அஸ்ஹர் வித்தியாலயம் ஆகியவற்றில் கல்வி பயிலும் பதினாறு வயதிற்கு மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு
பைசர் தடுப்பூசி ஏற்றப்பட்டது.

உரம் வழங்க க�ோரி சம்மாந்துறையில்
விவசாயிகள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
(சம்மாந்துறை கிழக்கு தினகரன்,
அம்பாறை மாவட்ட குறூப் நிருபர்கள்)

சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர்
தஸ்லிமா பஷீர் தலைமையில் சுமார்
220 மாணவர்கள் இத்தடுப்பூசிகளைப்பெற்றனர்.
இதேவேளை உயர்தர மாணவர்க-

ளுக்கான பைசர் ரக தடுப்பூசி ஏற்றும்
வேலைத்திட்டம் கடந்த 3 தினங்களாக நடைபெற்றுவந்தது.இதுவரை
300மாணவர்கள் இதனைப் பெற்றுள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

க�ொர�ோனா த�ொற்று நீக்கி உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு
கிண்ணியா மத்திய, அன்புவழிபுரம்
தினகரன் நிருபர்கள்

பாடசாலை
மாணவர்களுக்கு
தடுப்பூசி ஏற்றும் நடவடிக்கைகளை
கல்வி அமைச்சு சுகாதார அமைச்சுடன் இணைந்து நாடளாவிய ரீதியில்
முன்னெடுத்து வருகின்றது.
அந்தவகையில்
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்தில் கல்வி ப�ொது தராதர
மற்றும் உயர்தர பரீட்சை எழுதும்
மாணவர்களுக்கான முதலாம் கட்ட
பைசர் தடுப்பூசி ஏற்றும் பணி
த�ொடர்ச்சியாக மாவட்டத்தில் பதினான்கு சுகாதார வைத்திய அலுவலக பிரிவில் நடைபெற்று வருகின்றது.
இதில் க�ோறளைப்பற்று மத்தி

டன. இலங்கை தேசிய சமாதானப்
பேரவையின்
அனுசரணையுடன்
சேவிங் கியூமினிடி பவுண்டேஷன்
(Serving Humanity Foundation)
இதனை வழங்கி வைத்தது.
இந்நிகழ்வில்
பட்டணமும்
சூழலும் உதவி பிரதேச செயலாளர் சத்யபிரியா, திருக�ோணமலை

சுகாதார வைத்திய அதிகாரி விஜய்குமார், திருக�ோணமலை சிரேஷ்ட
ப�ொலிஸ் அத்தியட்சகர் பிரசன்ன
பிரமென, ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தின் முகாமையாளர் ஹேவாகம
மற்றும் இந் நிறுவனத்தின் செயற்றிட்ட அதிகாரி ஆஷிக் அலாப்தீன்
ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.

திருக�ோணமலை கல்வி வலய
மாணவர்களின் வரவில் அதிகரிப்பு
(அன்புவழிபுரம் தினகரன் நிருபர்)

க�ொர�ோனா அச்சுறுதல் காரணமாக
நாடளாவிய ரீதியில் மூடப்பட்டிருந்த ஆரம்பப் பிரிவுகளை க�ொண்ட
பாடசாலைகள் திங்கட்கிழமை (25)
சுகாதார வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி
மீளத்திறக்கப்பட்ட நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை (26) திருக�ோணமலை
மாவட்டத்தில்
திருக�ோணமலை
கல்வி வலயத்தின் கீழ் 74 தமிழ்,
சிங்கள ம�ொழி மூல ஆரம்பப்பிரிவு
பாடசாலைகள் (திருக�ோணமலைக்
க�ோட்டம்-40, குச்சவெளிக் க�ோட்டம்27, தம்பலகாமம் க�ோட்டம்-07) பாட-

சாலைகளில் மாணவர்களின் வரவு
அதிகரித்து காணப்பட்டது.
ஆரம்பப்பிரிவுப் பாடசாலைகளில்
சுகாதார நடைமுறைகள் சரிவர பின்பற்றப்படுவதுடன், மாணவர்களை
கற்றலில் ஆர்வமூட்டவும் மற்றும்
அவர்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதனூடாக இழந்த கல்வியை மீட்டெடுப்பதற்காகவும் பல இணைப்பாடவிதான
செயற்பாடுகள்
திருக�ோணமலை
வலயக்கல்விப்
பணிப்பாளர் சிவானந்தம் சிறீதரனின்
வழிகாட்டலின் கீழ் நடாத்தப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக இரசாயன உரத்தை வழங்கக் க�ோரியும்,
அரசின் திட்டமிடாத நடவடிக்கையை கண்டித்தும் செவ்வாய்க்கிழமை (26) சம்மாந்துறை விளினையடிச் சந்தியில் கண்டனப்
ப�ோராட்டம�ொன்று விவசாயிகளினால் முன்னெடுக்கப்பட்டது.
குறித்த கண்டனப் ப�ோராட்டம் சம்மாந்துறைச் சேர்ந்த
விவசாய அமைப்புகளின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்றது. சம்மாந்துறை விளினையடிச் சந்தியிலிருந்து ஆரம்பமான ஊர்வலம்
சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகம்
வரை இடம்பெற்றது.
குறித்த ஊர்வலத்தில் விவசாய
அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள்,
விவசாயிகள் மற்றும் ப�ொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து
க�ொண்டிருந்தனர்.

அரசே விவசாயிகளை அளிக்காதே, கிருமி நாசிகளை வழங்கு,
சீனாவின் கழிவு வேண்டாம், சேதன
உரத்தை நிறுத்து, இரசாயன உரத்தை
உடனடியாக வழங்கு, விவசாயிகளை பட்டினியால் சாகடிக்காதே
ப�ோன்ற பல்வேறு வாசகங்கள்
எழுதிய பதாதைகளை ஏந்தியவாறு
விவசாயிகள் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அட்டாளைச்சேனை பலந�ோக்கு கூட்டுறவு
சங்கத்தினால் பால்மா விநிய�ோகம்
(பாலமுனை கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

அட்டாளைச்சேனை கூட்டுறவுச்
சங்கத்தினால் பழைய விலைக்கு
பால்மா செவ்வாய்க்கிழமை (26)
விற்பனை செய்யும் நடவடிக்கை
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு
ஆணையாளர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி
கூட்டுறவு இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அழகியவண்ணவிடம்
விடுத்த
வேண்டுக�ோளிற்கமைவாக, கூட்டுறவு அமைச்சினால்
கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கு பழைய
விலையில்
பால்மாவினை விநிய�ோகம் செய்வதற்கான
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த நடவடிக்கையின் பயனாக
அட்டாளைச்சேனை
பலந�ோக்கு
கூட்டுறவு
சங்கத்துக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பால்மாவை
ப�ொது
மக்களுக்கு குறைந்த விலையில்
விநிய�ோகம் செய்யும் நடவடிக்கை
செவ்வாய்க்கிழமை பல ந�ோக்கு
கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் தலைவர்
எஸ்.எல்.பசீலின்
மேற்பார்வை-

யின் கீழ் இடம்பெற்றது. இதன்
பிரகாரம் அட்டாளைச்சேனை பலந�ோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்தினால்
400 கிராம் பால்மா பக்கெட் ஒன்று
380 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
ஏற்கனவே
380
ரூபாவுக்கு
விற்பனை செய்யப்பட்ட
400
கிராம பாலமா பக்கட ஒன்றின்

விலை நுாறு ரூபாவால் அதிகரிப்புச் செய்யப்பட்டு தற்பொழுது 480
ரூபாவாக
காணப்படுகின்றமை
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
பால்மாவினை க�ொள்வனவு செய்வதற்காக
அட்டாளைச்சேனை
பலந�ோக்கு
கூட்டுறவுச் சங்க வளாகத்தில் ப�ொது
மக்கள் முண்டியடித்து காணப்பட்டனர்.

விசேட தேவையுடைய குடும்பத்துக்கு வீடு
(முள்ளிப்பொத்தானை குறூப் நிருபர்)

நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஆரம்ப பாடசாலைகளும் கடந்த திங்கட்கிழமை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சம்மாந்துறை கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட வேப்பையடி கலைமகள்
வித்தியாலய மாணவர்கள் நீண்ட நாட்களின் பின்னர் மகிழ்ச்சியான கற்றலில் ஈடுபடுவதனைக் காணலாம்.
(படம்: -மணல்சேனை நிருபர்)

வாழ்வதற்கான இல்லறம் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் மற்றொரு நிரந்தர
வீடு வன்னி ஹ�ோப் அவுஸ்ரேலியா
நிறுவனத்தின்
அனுசரணையில்
திருக�ோணமலை மக்கள் சேவை
மன்றத்தினால் திங்கட்கிழமை (25)
குச்சவெளி பிரதேசத்தில் திறந்து
வைக்கப்பட்டு அவை பயனாளியிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

வன்னி ஹ�ோப் நிறுவனமும்
மக்கள் சேவை மன்றமும் இணைந்து
ஓலைக் குடிசை மற்றும் தகரக் க�ொட்டில்களில் நீண்டகாலமாக பெரும்
அசெளகரியங்களுக்கு
மத்தியில்
வாழ்ந்து வரும் குடும்பங்களின்
வறுமை நிலைமையை கருத்திற்
க�ொண்டு அவர்களுக்கு நிரந்தர
வீடுகளை நிர்மாணித்து வழங்கி வருகின்றது.
இந்த உதவித் திட்டத்தின் கீழ்

மேற்படி வீடு நிர்மாணித்து குறித்த
பயனாளிக்கு கையளிக்கப்பட்டது.
சுமாா் மூன்று இலட்சம் ரூபா
பெறுமதி க�ொண்ட இந்த வீட்டின்
நிர்மாணிப்பு பணிக்காக அவுஸ்ரேலியா- சிட்டியினில் வசிக்கின்ற
நாராயண சுவாமியினால் அவரது
மனைவி காலங்சென்ற சிவசாந்தி
நாராயணசுவாமியின்
ஞாபகார்த்தமாக அன்புளிப்புச் செய்யப்பட்டது.
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2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

மட்டு.கிண்ணையடி மக்களின் ப�ோக்குவரத்தினை கருத்தில் க�ொண்டு

தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால்
ஒரு த�ொகுதி படகுகள் வழங்கி வைப்பு
பாசிக்குடா நிருபர்

மட்டக்களப்பு கிண்ணையடி துறைக்கு மக்களின் ப�ோக்குவரத்தினை கருத்தில் க�ொண்டு
படகு சேவையினை முன்னெடுப்பதற்காக
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால் ஒரு
த�ொகுதி படகுகள் வழங்கப்பட்டன.
வடமாகாண பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
செல்வராஜா கஜேந்திரனின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவு செலவு திட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டில் இருந்து மூன்று இலட்சம் ரூபா இப்
படகு சேவைக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.
இச் சேவைக்கான வெள்ளோட்டம் செவ்வாய்கிழமை (26) மாலை க�ோறளைப்பற்று
பிரதேச சபை உறுப்பினர் கு.குணசேகரம்
தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந் நிகழ்வில் அதிதிகளாக தமிழ் தேசிய
மக்கள் முன்னணி கட்சியின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான கஜேந்திரகுமார்
ப�ொன்னம்பலம், மாவட்ட இணைப்பாளர்
த.சுரேஸ் மற்றும் ஆலய நிர்வாகிகள், விவசாயிகள் என பலரும் கலந்து க�ொண்டனர்.
கிண்ணையடி துறைக்கூடாக பிரம்படித்
தீவு, பூலாக்காடு, முருக்கன் தீவு, ப�ொண்டுகள்சேனை, கல்லடிவெட்டை, முறுத்தானை என
பல்வேறு கிராமங்களில் வாழும் மக்கள் தமது
ப�ோக்குவரத்தினை இலகுவாக மேற்கொண்டு
வருகின்றனர். அண்மையில் வழமையான

சேவையில் ஈடுபட்டிருந்த படகுகள் சேதமடைந்ததன் காரணமாக கிண்ணையடி ஆற்றை
கடந்து செல்வதில் மக்கள் தமது ப�ோக்குவரத்தில் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வந்தனர்.
இந் நிலைமை த�ொடர்பாக பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் செல்வராஜா கஜேந்திரனிடம்

மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலை
சிற்றுண்டிசாலைக்கு சீல்

மட்டக்களப்பு குறூப் , புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்கள்

மட்டக்களப்பு ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் இயங்கிவந்த
சிற்றுண்டிச்சாலை மட்டக்களப்பு நீதிவான் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கமைய ப�ொதுச்சுகாதார பரிச�ோதகர்களினால் தற்காலிகமாக சீல்
வைக்கப்பட்டது.
மட்டக்களப்பு ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் இயங்கிவந்த சிற்றுண்டிச்சாலையில் ந�ோயாளிய�ொருவர் வாங்கிய உணவுப்பொட்டலத்தில் பல்லிய�ொன்று இறந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது த�ொடர்பில், புளியந்தீவு ப�ொதுச்சுகாதார பரிச�ோதகர் எஸ்.
சந்திரசிறியின் கவனத்திற்கு க�ொண்டு செல்லப்பட்டது.
இது த�ொடர்பில் ப�ோதனா வைத்தியசாலையில் இயங்கிவந்த
சிற்றுண்டிச்சாலைக்கு எதிராக மட்டக்களப்பு நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் உணவுபாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதனை ஆராய்ந்த நீதிபதி குறித்த சிற்றுண்டிச்சாலையினை தற்காலிமாக மூடுவதற்கான உத்தரவினைவிடுத்தார். அதனைத்தொடர்ந்து புளியந்தீவு ப�ொதுச்சுகாதார பரிச�ோதகர் எஸ்.சந்திரசிறியின்
தலைமையில் ப�ொதுச்சுகாதார பரிச�ோதகர்களினால் சிற்றுண்டிச்சாலைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.

பிரதேச சபை உறுப்பினர் கு.குணசேகரம்
விடுத்த வேண்டுக�ோளினையடுத்து இந்த
மனிதநேய உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் விவசாய அறுவடை உள்ளீடுகள், கால்நடை உற்பத்தி ப�ொருட்கள் என
பல்வேறு விடயங்களுக்கு வசதியாகவுள்ளதாக மக்கள் தெரிவித்தனர்.

இன முரண்பாடுகளை உருவாக்க
பல்வேறு தளங்களிலும் முயற்சி
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ்
(கல்முனை மத்திய தினகரன் நிருபர்)

ஒற்றுமையை சீரழித்து இன
முரண்பாடுகளை
உருவாக்க
பல்வேறு தளங்களிலும் நிகழ்ச்சி
நிரல்கள் அரங்கேறி வருவதாக
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எச்.எம்.
எம்.ஹரீஸ் தெரிவித்தார்.
கல்முனை கிளு- கிளுப்பு சமூக
சேவைகள் அமைப்பின் ஒன்றுகூடலும் புதிய மேலங்கி அறிமுக
நிகழ்வு கல்முனை தனியார் மண்டபத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (26)
நடைபெற்றது.
அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது,
இலங்கையில் வாழும் முஸ்லிம்கள் எமது நாட்டின் க�ௌரவத்தைக்
காத்து நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு கடு-

மையான அர்ப்பணிப்புக்களையும்,
ஒத்துழைப்புக்களையும்
வழங்கி
வந்துள்ளனர்.
வெள்ளையர்களின் காலம் முதல்
இலங்கையர்கள் தேசபக்தி மிக்கவர்களாக இருந்துள்ளதுடன், எந்த
பிரதேசத்தில் வாழ்ந்தாலும் ஏனைய�ோர்களுடன்
சக�ோதரத்துவத்துடன் வாழ்ந்து க�ொண்டிருப்பவர்கள்.
சமூக
தேவைகளை
புரிந்துக�ொண்டு களத்தில் இறங்கி சமூக
சேவை செய்துவரும் இந்த அமைப்பின் நிகழ்வில் கலந்து க�ொள்வதில்
மகிழ்ச்சியடைவதுடன் எதிர்காலத்தில் என்னால் முடியுமான உதவிகளையும் செய்ய தயாராக உள்ளேன்
என்றார்.

கல்முனை பழைய தபாலக வீதிக்கு
மர்ஹூம் ஏ.ஆர்.மன்சூரின் பெயர்
கல்முனை பழைய தபாலாக வீதிக்கு, முன்னாள்
அமைச்சர் மர்ஹூம் ஏ.ஆர்.மன்சூரின் பெயரை சூட்ட
கல்முனை மாநகர சபை ஏகமனதாகத் தீர்மானித்துள்ளது.
கல்முனை மாநகர சபையின் மாதாந்த ப�ொதுச் சபை
அமர்வு செவ்வாய்க்கிழமை (26) பிற்பகல் மாநகர முதல்வர் ஏ.எம்.றகீப் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இதன்ப�ோது குறித்த வீதியின் பெயரை ஏ.ஆர்.மன்சூர் வீதி என
பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கான பிரேரணை மாநகர முதல்வரினால் முன்மொழியப்பட்டது.
1977ஆம் ஆண்டு த�ொடக்கம் 1994ஆம் ஆண்டு
வரை கல்முனைத் த�ொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் சுமார் 06 வருடங்கள் வர்த்தக, வாணிப,
கப்பல்துறை அமைச்சராகவும் பதவி வகித்து, இப்பிராந்தியத்திற்கும் நாட்டுக்கும் இன, மத, பிரதேச வேறுபாடுகளின்றி உன்னத சேவையாற்றி, எம்மை விட்டு
மறைந்த மர்ஹூம் ஏ.ஆர்.மன்சூரின் பெயரை இவ்வீதிக்கு சூட்டுவதையிட்டு மகிழ்ச்சியடைவதாக மாநகர

முதல்வர் ஏ.எம்.றகீப் இதன்போது குறிப்பிட்டார். இப்பிரேரணையை தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்
ஹென்றி மகேந்திரன் வழிம�ொழிந்ததுடன், முன்னாள்
அமைச்சர் ஏ.ஆர்.மன்சூர் கல்முனைத் த�ொகுதிக்கு
ஆற்றியிருக்கின்ற சேவைகளை நினைவுகூர்ந்து, அன்னாரின் பெயரை ப�ொருத்தமான வீதிய�ொன்றுக்கு சூட்டுவது அவசியம் எனவும் அதற்காக எடுக்கப்படுகின்ற
இந்த நடவடிக்கையை வரவேற்பதாகவும் குறிப்பிட்டார். அவர் தமது அரசியல் ப�ொது வாழ்வில் கறைபடியாத கரங்களைக் க�ொண்ட ஓர் அரசியல் தலைமையாக
எல்லோராலும் ப�ோற்றப்படுகிறார் என்றும் உறுப்பினர் ஹென்றி சுட்டிக்காட்டினார்.
இதனைத் த�ொடர்ந்து குறித்த பிரேரணை அனைத்து
உறுப்பினர்களினதும் ஆதரவுடன் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. மாநகர சபைகள் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் இப்பெயர் சூட்டலுக்கு கல்முனை மாநகர
சபை தீர்மானிப்பதாகவும் இதற்காக மேற்கொண்டு
எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறும் மாநகர முதலவர், சபைச் செயலாளரை அறிவுறுத்தினார்.

க�ோட்டைக் கல்லாற்றில் மாணவர்களுக்கு
தடுப்பூசி ஏற்றும்பணி முன்னெடுப்பு
பாண்டிருப்பு தினகரன் நிருபர்

களுவாஞ்சிகுடி பிராந்தியத்தில் மாணவர்களுக்கான பைஸர் தடுப்பூசி ஏற்றும் பணிகள் த�ொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பிராந்திய
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி ட�ொக்டர் எஸ்.இராஜேந்திரன் வழிகாட்டலில் மேற்பார்வை ப�ொதுச்சுகாதார
பரிச�ோதகர் எஸ்.ய�ோகேஸ்வரனின் ஒழுங்கமைப்பில் பிரதேச ப�ொதுச் சுகாதார பரிச�ோதகர்கள் மற்றும்
குடும்பநல உத்திய�ோகத்தர்கள் தடுப்பூசி ஏற்றும்பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
புதன்கிழமை (27) பட்டிருப்பு கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட க�ோட்டைக்கல்லாறு மகா வித்தியாலயத்தில் மாணவர்களுக்கான தடுப்பூசிகள் ஏற்றப்பட்டன.
இங்கு க�ோட்டைக்கல்லாறு மகா வித்தியாலயம்
மற்றும் ஓந்தாட்சிமடம் விநாயகர் வித்தியாலயம்

ஆகியவற்றில் இம்முறை க.ப�ொ.த உயர்தரப் பரீட்சைக்கு முதற்தடவையாக த�ோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கும், இரண்டாம் தடவையாக பரீட்சைக்கு த�ோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கும் பைஸர் தடுப்பூசிகள்
ஏற்றப்பட்டன.
இதுவரை பட்டிருப்பு மண்முனை தென் எருவில்
கல்விக்கோட்டத்திற்குட்பட்ட 636 மாணவர்களுக்கு
தடுப்பூசிகள் ஏற்றப்பட்டுள்ளதாகவும், இரண்டாம்
கட்டமாக புதிதாக க.ப�ொ.த. உயர்தரம் கற்பதற்கு
வருகை தரவுள்ள மாணவர்களுக்கும், க.ப�ொ.த
சாதாரண தரத்திற்கு த�ோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கும்
தடுப்பூசிகள் ஏற்றப்படவுள்ளதாக பிராந்திய சுகாதாரப்பணிமனை தெரிவித்துள்ளது.
இன்று (28) பெரியகல்லாறு மத்திய கல்லூரியில்
மாணவர்களுக்கான பைஸர் தடுப்பூசிகள் ஏற்றப்பட்டவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அக்கரைப்பற்று லீடர் அஷ்ரஃப்
கனிஷ்ட கல்லூரியின் நிறைவு விழா
(அட்டாளைச்சேனை
தினகரன் நிருபர்)

அக்கரைப்பற்று லீடர்
அஷ்ரஃப்
கனிஷ்ட
கல்லூரி
ஆரம்பிக்கப்பட்டு
நான்காண்டு
பூர்த்தியினைய�ொட்டி
ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட
வைபவம் பாடசாலை
வளாகத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்றது.
அதிபர்
கே.எல்.
நைஸர் தலைமையில்
இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில், கிழக்கு மாகாண
கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் எம்.சி.எல்.
பெர்ணாண்டோ பிரதம அதிதியாக கலந்து
க�ொண்டார்.
பாடசாலையின் அபிவிருத்திக் குழு
செயலாளர் எஸ்.எம்.லாபீரின் ஏற்பாட்டில்
இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வின்போது, இப்பாடசாலையில் கல்வி பயிலும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 2022 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான
கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
இதேவேளை, பாடசாலையின் நான்காண்டு நிறைவைய�ொட்டி நிகழ்வின்
நினைவாக பாடசாலை வளாகத்தில் பயன்தரும் பல மரங்கள் அதிதிகளால் நட்டு வைக்-

கப்பட்டன. இதுதவிர, இப்பாடசாலையின் உருவாக்கத்திற்கும், பாடசாலையின்
வளர்ச்சிக்கும் உதவிகள் புரிந்த துறைசார்
உயரதிகாரிகள் பாராட்டிக் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.
பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டு இதுவரை
மாணவர்களின்
கல்வி
வளர்ச்சிக்காக
செயற்பட்டு வரும் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் பாராட்டிக் க�ௌரவிக்கப்பட்டதுடன்,
பாடவிதான மற்றும் இணைப்பாடவிதான
செயற்பாடுகளில் திறமை காட்டிய மாணவர்கள் பலரும் இதன்போது பாராட்டி பரிசில்கள் வளங்கிக் க�ௌரவிக்கப்பட்டமையும்
குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்பள்ளிகள் திறக்கப்படும் ப�ோது சுகாதார
நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்
-

கல்முனை பிராந்திய சுகாதார பணிப்பாளர்

(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)

கல்முனை பிராந்திய சுகாதார
சேவைகள்
பணிப்பாளர்
பிரிவில் முன்பள்ளி பாடசாலைகள் மீள திறக்கப்படும் ப�ோது
சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டுமென, கல்முனை
பிராந்திய சுகாதார சேவைகள்
பணிப்பாளர் வைத்திய கலாநிதி
ஜீ. சுகுணன் தெரிவித்தார்.
க�ொவிட்-19 த�ொற்று அதிகரிப்பு காரணமாக கடந்த 06 மாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்த முன்பள்ளி பாடசாலைகள் மீள
திறக்கப்படும் பட்சத்தில் சிறுவர்களும்,
ஆசிரியர்களும் சுகாதார நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி முகக்கவசம் மற்றும்
சமூக இடைவெளி என்பவற்றை பேண
வேண்டும். இதற்கு ஒவ்வொரு ஆசிரியரும், முன்பள்ளி ப�ொறுப்புதாரிகளும்
ப�ொறுப்புடன் செயற்பட வேண்டும்.
அடிக்கடி கை கழுவுவத�ோடு, மலசல
கூடங்களை துப்புரவாக வைத்திருப்-

பத�ோடு, ப�ோதியளவு நீர்
மற்றும் சவர்க்காரம் என்பன
வைக்கப்படல் வேண்டுமெனவும்
அறிவித்துள்ளார்.
க�ொவிட்-19 த�ொற்று முற்றாக
எம்மை விட்டு நீங்கவல்லையெனவும் இக் கால கட்டத்தில்
எல்லோரும் ப�ொறுப்புடன்
செயற்பட வேண்டுமெனவும்,
மீள திறக்கப்படும் முன்பள்ளி
பாடசாலைகளை சுகாதாரப் பகுதியினர்
பரிச�ோதனை செய்யவுள்ளதாகவும், அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறும்
கேட்டுள்ளார்.
தற்போது
கல்முனைப்
பிராந்திய
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பிரிவில்
டெங்கு ந�ோயின் தாக்கமும் அதிகரித்துக்
காணப்படுவதால் முன்பள்ளி பாடசாலைகளின் சுற்றுப்புறச் சுழலை டெங்கு
நுளம்பு பரவாமல் இருப்பதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டுமெனவும் கேட்டுள்ளார்.

மாணவர்களுக்கு ஆயுர்வேத பானம் வழங்கி வைப்பு
(ஒலுவில் கிழக்கு தினகரன் நிருபர்)

மாநகர சபை மாதாந்த அமர்வில் தீர்மானம்
(கல்முனை விசேட நிருபர்)
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க�ொர�ோனா
த�ொற்று
ந�ோயை
மக்கள் மத்தியிலிருந்து ஒழிக்கும்
தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ்,
க�ொவிட்-19 வைரசுக்கெதிரான ந�ோய்
எதிர்ப்பு சக்தி மிகுந்த ”சுவதாரணி
பூஸ்டர் மருந்துப் பானம் அடங்கிய
ப�ொதிகளை
அட்டாளைச்சேனை
ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையின் ஏற்பாட்டில் அக்கரைப்பற்று கல்வி வலயத்தின் அட்டாளைச்சேனை கல்விக்
க�ோட்ட ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்கமைவாக
அட்டாளைச்சேனை சம்பு நகர் அல்-மினா வித்தியாலயத்தின்
மாணவர்களுக்கும்,
கடமையாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும்
வியாழக்கிழமை (27) க�ொவிட்-19
வைரசுக்கெதிரான ந�ோய் எதிர்ப்பு
சக்தி மிகுந்த சுவதாரணி பூஸ்டர் மருந்-

துப் பானம் அடங்கிய ப�ொதிகளை
அட்டாளைச்சேனை தள ஆயுர்வேத
வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் ட�ொக்டர் எம்.பீ.றாஜீஸ்
பாடசாலை அதிபர் எம்.ஐ.எம்.றியாஸிடம் உத்திய�ோகபூர்வமாக வழங்கி
வைத்தார்.
இதன் பின்னர் அட்டாளைச்சேனை
தள ஆயுர்வேத வைத்தியசாலையின்
வைத்திய அத்தியட்சகர், பாடசாலையின் அதிபர், பிரதி அதிபர், ஆசிரியர்களினால் மாணவர்களுக்கு சுவதாரணி
பூஸ்டர் மருந்துப் பானம் அடங்கிய
ப�ொதிகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில், சமூகநல மருத்துவ
உத்திய�ோகத்தர் ட�ொக்டர் எம்.ரீ.அமீரா, பாடசாலையின் பிரதி அதிபர்
எம்.எச்.அப்துல் ஹை, ஆசிரியர்களான எம்.ஏ.ஏ.அஸீஸ், ஏ.சீ.எம்.
பர்சான் ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.

முதலிடம் பெற்ற பாடசாலை
மாணவர்கள் க�ௌரவிப்பு
த�ோப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர் வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்குட்பட்ட
கட்டைபறிச்சான் விபுலானந்தர் வித்தியாலத்திலிருந்து கடந்த வருடம் க.ப�ொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக்கு த�ோற்றிய அனைத்து மாணவர்களும் சித்தியடைந்ததையடுத்து, அம் மாணவர்களை பாராட்டி
க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வு பாடசாலை விபுலானந்தர்
மண்டபத்தில் மூதூர் வலயக் கல்வி பணிப்பாளர்
முனவ்வரா நளீம் தலைமையில் செவ்வாய்கிழமை
(26) இடம்பெற்றது.
மூதூர் கல்வி வலயத்தில் உள்ள 35 பாடசாலைகளில் இப்பாடசாலை மாணவர்கள் க.ப�ொ.த.
சாதாரண தரப் பரீட்சையில் 100 வீத சித்தியை
பெற்று மூதூர் வலயத்தில் முதலிடத்தை பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
2011 த�ொடக்கம் 2020 வரை இப்பாடசாலையானது க.ப�ொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சையில்
நான்கு தடவைகள் மூதூர் கல்வி வலயத்தில் முதலிடத்தை பெற்றுள்ளமையும் விசேட அம்சமாகும்.

மூதூர் பிரதேச செயலகத்தின் தேவைக்கு பயன்படுத்தும் ப�ொருட்டு நன்கொடையாளர்
ஒருவரினால் குத்துவிளக்கொன்று மூதூர் பிரதேச செயலாளர் எம்.பி.எம்.முபாறக்கிடம்
அன்பளிப்பாக வழங்கி வைக்கப்பட்ட ப�ோது.
(படம்: த�ோப்பூர் தினகரன் நிருபர்)
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2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

சீனாவில் பத்து நாட்களில் உலகப் பட்டினியைத் தீர்ப்பதற்கு
250 பேருக்குக் க�ொர�ோனா மஸ்க்கின் 2 வீத செல்வம் ப�ோதும்

சீனாவில் கடந்த பத்து
நாட்களில் சுமார் 250
பேரிடம் க�ொர�ோனா
த�ொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
வைரஸ்
த�ொற்றுக்கு ஆளானவர்கள்,
சீனாவின் வடமேற்கு
எல்லைப் பகுதிகளுக்கு
அருகிலுள்ள
நகரங்களில் வசிப்பவர்கள்
என்று கூறப்படுகிறது.
கடந்த செவ்வாயன்று
ஒரே நாளில், அந்நாட்டில் மேலும் 50 பேருக்கு வைரஸ்
த�ொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டது. இந்த
எண்ணிக்கை, கடந்த மாதம் 16ஆம்
திகதியிலிருந்து பதிவாகும் அன்றாடத் த�ொற்றுச் சம்பவங்களுடன் ஒப்புந�ோக்க, மிக அதிகமாக உள்ளது.

சீனாவில், பீஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக் ப�ோட்டி ஆரம்பிக்க, நூறே
நாட்கள் எஞ்சியுள்ள வேளையில்
சீனா அதன் தனிமைப்படுத்தும் திட்டத்தையும், பரிச�ோதனைகளையும்
விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

த ற ்போதை ய
த�ொற்றுச்
சம்பவங்களின்
அதிகரிப்பு,
வெ ளி ந ா ட் டி லி ருந் து
வந்தவர்களிடமிருந்து
ஆரம்பித்திருக்கலாம்
என அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
சிறு
நகரங்களில்,
வைரஸ்
த�ொற்றை
எ தி ர ்ப்பதற் கு த்
தேவையான வளங்கள்
குறைவாக
உள்ளன.
அங்கே, வெளிநாட்டவரிடம் இருந்து த�ொற்று ஏற்படுவதால்
மேலும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள்
விதிக்கப்படுகின்றன.
அத்தகைய நகரங்கள், வைரஸ் பரவலால் மேலும் பல்வேறு இன்னல்களை எதிர்நோக்குகின்றன.

உலகப் பெரும் செல்வந்தர்கள் ஒரே ஒரு முறை
உதவினால் கூட, வறுமையில் வாடும் உலக மக்கள்
42 மில்லியன் பேரின்
பசியைப்
ப�ோக்கலாம்
என்று ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் உலக உணவுத்
திட்ட
பணிப்பாளர்
டேவிட் பீஸ்லி தெரிவித்துள்ளார்.
உலகின் மிகப் பெரும்
செல்வந்தர்களான ஜெப்
பெச�ோஸ், எல�ோன் மஸ்க்
ஆகியவர்களைக் குறிப்பாகச் சுட்டிக்காட்டிப் பேசினார் அவர்.
மஸ்க்குக்கு சுமார் 289 பில்லியன்
ட�ொலர் மதிப்பிலான செல்வம் உள்ளதென நம்பப்படுகிறது. அதில்
வெறும் 2 வீதத்தை அவர் நன்கொடையாக வழங்கினாலே, உலக பட்-

டினியை தீர்க்க முடியும் என்றும்
பீஸ்லி கூறினார்.
க�ொர�ோனா
வைரஸ்
பரவல்
ஆரம்பித்ததிலிருந்து, அமெரிக்கச்
செல்வந்தர்களின் ச�ொத்து மதிப்பு,
கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காகி 5.04
டிரில்லியன் ட�ொலராக உள்ளது. பரு-

வநிலை மாற்றம், வைரஸ்
பரவலால் ஏழை நாடுகள்
பலவற்றில், பஞ்சம் ஏற்படும் சாத்தியம் அதிகரித்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தானில் 22.8
மில்லியன் பேர் பட்டினியை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக உணவுத் திட்டத்தின்
ஆய்வறிக்கை குறிப்பிட்டது.
இதற்கிடையே, மேலும்
பல இடங்களில் மக்களுக்கு அவசரமாக உணவு
தேவைப்படுகிறதென்றும்
பீஸ்லி
கூறினார்.
எனினும், அவர்கள் அனைவருக்கும் உதவ, ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் உணவுத் திட்டத்தில்,
ப�ோதிய பண வசதிகள் இல்லை என்பதையும் அவர் எடுத்துரைத்தார்.

க�ொர�ோனாவை கையாண்டது குறித்த:

பிரேசில் ஜனாதிபதிக்கு எதிரான
குற்றச்சாட்டுக்கு செனட் ஆதரவு

க�ொர�ோனா வைரஸ் த�ொற்றை ம�ோசமாக
கையாண்டது த�ொடர்பில் பிரேசில் ஜனாதிபதி
ஜெயிர் ப�ொல்சொனார�ோ மீது குற்றச்சாட்டு
சுமத்துவதற்கு ஆதரவாக அந்நாட்டு செனட்டர்கள் வாக்களித்துள்ளனர்.
கெர�ோனா
வைரஸினால்
பிரேசிலில்
600,000க்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழந்த
நிலையில், மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டது உட்பட ப�ொல்சொனார�ோவுக்கு எதிராக குற்றம் சுமத்தும் அறிக்கை
ஒன்றுக்கு செனட் குழு ஒன்று ஆதரவை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த அறிக்கை
ப�ொல்சொனார�ோ நியமித்த தலைமை வழக்குத் த�ொடுநருக்கு அனுப்பப்படவுள்ளது.
தம்மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ஒன்றுமில்லாதவை என்று த�ொடர்ந்து ஜனாதிபதி கூறிவந்தப�ோதும், நாட்டில் அவரது செல்வாக்கு

வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
க�ொர�ோனா த�ொற்றினால் உலகில் அதிக உயிரிழப்பு பதிவான நாடுகள் வரிசையில் பிரேசில்,
அமெரிக்காவுக்கு மாத்திரமே இரண்டாவதாக
உள்ளது.
இந்த வாக்கெடுப்பால் ப�ொல்சொனார�ோ
மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா
என்று உறுதியாகத் தெரியவில்லை. ஏனென்றால் இந்த பரிந்துரை பிரேசில் ஜனாதிபதி
ப�ொல்சொனார�ோவால் நியமிக்கப்பட்ட ஒருவரால் ஆய்வு செய்யப்படும்.
மந்தை எதிர்ப்பு சக்தியை அடையும் நம்பிக்கையில் க�ொர�ோனா த�ொற்றை நாடு முழுக்க
பரவ விடும் க�ொள்கையை ப�ொல்சொனார�ோ
அரசு கடைபிடித்ததாக அந்த அறிக்கையில்
தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றம் புரிந்தது மட்டுமல்லாமல், ப�ொல்சொனார�ோ மீது

செனட் குழு மேலும் எட்டு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியுள்ளது. குற்றத்தைத் தூண்டியது,
ஆவணங்களை ப�ோலியாக மாற்றியது, சமூக
உரிமை மீறல் ப�ோன்ற குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
அதேப�ோன்று ப�ொல்சொனார�ோ ப�ொது
நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்தியதாகவும்,
பெருந்தொற்று குறித்து தவறான தகவல்களை
பரப்பியதாகவும் அவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
அந்த 1,300 பக்க அறிக்கையில் ப�ொல்சொனார�ோவின் மூன்று மகன்கள் உட்பட மேலும்
77 பேர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
பிரேசில் அரசின் ஊழல்கள் குறித்து நடந்து
வந்த ஆறு மாத கால விசாரணை இந்த வாக்கெடுப்பு மூலம் முடிவுற்றது.
இந்த விசாரணை காலம் முழுவதுமே
ப�ொல்சொனார�ோ, பெருந்தொற்று காலத்-

தின் ஆரம்பப் புள்ளியிலிருந்து தனது அரசு
முறையாக நடந்து க�ொண்டதாகத் தெரிவித்தார். மேலும் ப�ொல்சொனார�ோவின் அரசியல்
கூட்டாளிகள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் இதனை
அரசியல் ந�ோக்கம் க�ொண்ட குற்றச்சாட்டுகள்
என தெரிவித்துள்ளனர்.
ப�ொல்சொனார�ோ குற்றம் புரிந்தார் என்று
நிரூபிக்கப்படுகிறத�ோ இல்லைய�ோ அவர்
க�ொர�ோனா பெருந்தொற்றை கையாண்டதிலும் அதுகுறித்து தெரிவித்த பல கருத்துகளும்
சர்ச்சையாகவே இருந்தன. பெருந்தொற்று
அவரின் புகழை சரித்தது என்றும் கூறலாம்.
மார்ச் மாதம் பிரேசிலில் 24 மணி நேரத்தில்
க�ொர�ோனா த�ொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின்

எண்ணிக்கை அதுவரை இல்லாத அளவு அதிகரித்திருந்தது ஆனால் அதற்கு அடுத்த நாள்
மக்கள் க�ொவிட் குறித்து அழுது புலம்புவதை
நிறுத்த வேண்டும் என்றார் ப�ொல்சொனார�ோ.
அதுமட்டுமல்லாமல் த�ொடர்ந்து சமூக
வலைத்தளத்தில் தவறான தகவல்களை பரப்பி
வருகிறார். கடந்த திங்களன்று க�ொர�ோனா
தடுப்பு மருந்துக்கும் எய்ட்ஸுக்கும் த�ொடர்பு
உள்ளது என்று கூறி அவர் பதிவிட்டிருந்த
வீடிய�ோவை பேஸ்புக் நிறுவனம் நீக்கியது
குறிப்பிடத்தக்கது.
ப�ொல்சொனார�ோவின் வீடிய�ோ யூடியுப்
தளத்திலும் முடக்கம் செய்யப்பட்டு அவரின்
செனல் ஒரு வார காலத்திற்கு நிறுத்தப்பட்டது.

ஈராக் கிராமத்தில் ஐ.எஸ் குழு 5 வயதினருக்குத் தடுப்பூசி உலகின் முதலாவது
தாக்குதல்: பதின�ொருவர் பலி வழங்க அமெரிக்கா திட்டம் அஞ்சல்தலை ஏலம்
கிழக்கு ஈராக்கின் தியால்
மாகாணத்தில் இருக்கும்
கிராமம் ஒன்றின் மீது
இஸ்லாமிய அரசு (ஐ.எஸ்)
குழு நடத்திய தாக்குதலில்
11 பேர் க�ொல்லப்பட்டு
மேலும் பலர் காயமடைந்துள்ளனர்.
அல் ஹவாசா என்ற கிராமத்தில் பாதுகாப்பு இன்றி
இருந்த ப�ொது மக்களே
கடந்த செவ்வாக்கிழமை
நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் இலக்கு
வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ஈராக் பாதுகாப்பு படை குறிப்பிட்டுள்ளது.
பல வாகனங்கள் மற்றும் அரை தானியங்கி துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்தி
துப்பாக்கிதாரிகள் இந்தத் தாக்குதலை
நடத்தி இருப்பதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
ஆரம்பத்தில் ஐ.எஸ் குழுவினர் இரு

கிராமத்தவர்களை கடத்திச் சென்ற
நிலையில் அதற்காக அவர்கள் கேட்ட
பிணையை க�ொடுக்கத் தவறியதை
அடுத்து அந்த கிராமம் மீது தாக்குதல்
நடத்தி இருப்பதாக இரு பாதுகாப்பு
அதிகாரிகளை மேற்கோள்காட்டி ஏ.பி
செய்தி நிறுவனம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதில் க�ொல்லப்பட்ட மற்றும் காயமடைந்த அனைவரும் ப�ொதுமக்களாவர்.

அமெரிக்கா,
ஐந்திலிருந்து 11 வயது வரையுள்ள
குழந்தைகளுக்கு இன்னும்
சில வாரங்களில் க�ொவிட்19 தடுப்பூசியைப் ப�ோடத்
திட்டமிட்டுள்ளது. இளம்
பிள்ளைகளுக்கு, பைசர்பய�ோஎன்டெக் தடுப்பு
மருந்தைப் பயன்படுத்த
அமெரிக்க உணவு, மருத்துவ அமைப்பின் ஆல�ோசனைக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
தடுப்பு மருந்தால் ஏற்படும் உத்தேசப் பக்கவிளைவுகளை விட, இளம்
பிள்ளைகளுக்கு அதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகள் அதிகம் என்பதை
அமைப்பு சுட்டிக்காட்டியது.
12 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு 10 மைக்ரோகிராம் அளவுள்ள
தடுப்பு மருந்தைச் செலுத்த பைசர்-

உலக வெப்பநிலை குறித்து
ஐக்கிய நாடுகள் எச்சரிக்கை
உலகின் வெப்பநிலை
இந்த நூற்றாண்டில் 2.7
டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிக்கக்கூடும்
என்று
ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரித்துள்ளது
அதன்
அண்மைய
வாயு
வெளியேற்ற
இடைவெளி
அறிக்கையில், நாடுகள் உடனடியாக
நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும் என்று
அமைப்பு
வலியுறுத்தியது.
உலகம் பருவநிலைப் பேரிடரை
ந�ோக்கிச் செல்வதை அறிக்கை காட்டுவதாக, ஐக்கிய நாடுகள் செயலாளர் நாயகம் அந்தோனிய�ோ குட்டரஸ் கூறினார்.
பாரிஸ் பருவநிலை உடன்பாட்டின் கீழ், உலக வெப்ப அதிகரிப்பை
ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸுக்குள்

கட்டுப்படுத்த நாடுகள் உறுதியளித்துள்ளன.
ஆனால் அந்த இலக்கை அடைய,
8 வருடங்களில் 55 வீதம் வெப்பநிலை குறைப்பு தேவைப்படுவதாக,
ஐ.நா தெரிவித்தது.
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும்
சுமார் 50 நாடுகள் இந்த நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் கரிம வாயு

வெளியேற்றத்தை பூஜ்ய
அளவுக்கு
க�ொண்டுவர உறுதி அளித்துள்ளன.
இந்த மூல�ோபாயம் பசுமை இல்ல
வாயு வெளியேற்றத்தின்
பாதியாக உள்ளது.
இந்தத் திட்டம் முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்டால், 2100 ஆம்
ஆண்டளவில்
வெப்பநிலை உயர்வை 0.5 டிகிரி
செல்சியஸ் குறைக்கலாம்
என்று ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இது உலக வெப்பநிலையை
2.2 செல்சியஸ் அளவுக்கு இட்டுச்
செல்லும். இதுவும் ம�ோசமான
பாதிப்பை ந�ோக்கி இட்டுச் செல்லும்
என்றப�ோதும்
தற்போதைய
நிலையில் இருந்து உலகை சரியான
திசைக்கு இட்டுச் செல்வதாக இருக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

பய�ோஎன்டெக்
பரிந்துரைக்கிறது.
பெரிய பிள்ளைகளுக்கும், பெரியவர்களுக்கும் செலுத்தப்படும் அளவில்
அது மூன்றில் ஒரு பகுதி.
சீனா, கியூபா, ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் உள்ளிட்ட சில நாடுகள்
மட்டுமே, 12 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட
பிள்ளைகளுக்கு க�ொவிட்-19 தடுப்பூசி
ப�ோட அனுமதியளித்துள்ளன.

பென்னி பிளக்ஸ் என்ற உலகின்
முதல் அஞ்சல்தலையின் நகல் ஏலத்தில் விற்கப்படவுள்ளது. அதன்
விலை, சுமார் 8.25 மில்லியன்
ட�ொலர் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
விக்டோரியா அரசியாரின் படத்தைக் க�ொண்ட அந்த அஞ்சல்தலை,
1840ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 10 என்று
திகதியிடப்பட்ட ஆவணத்தில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. அந்த வகை அஞ்சல்
தலை 1840ஆம் ஆண்டு, மே 6ஆம்
திகதி பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.
தற்போது நடப்பிலுள்ள அஞ்சல்
அமைப்பைத் ஆரம்பித்து வைத்ததும்
அந்த அஞ்சல்தலைதான் என்று கூறப்படுகிறது. அதற்கு முன்னர், அஞ்சலைப்
பெறுபவர்தான் அதற்கான கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டியிருந்தது.
ஏலத்தில் விடப்படவுள்ள அந்த அஞ்சல்தலை, முதல் பதிப்பில் அச்சிடப்-

பட்ட அஞ்சல்தலைகளில் ஒன்று என
நம்பப்படுகிறது.
அவ்வாறு முதல் பதிப்பில் அச்சிடப்பட்ட பென்னி பிளக்ஸ் அஞ்சல்தலைகளில் 3 தான் எஞ்சியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
எஞ்சிய இரண்டு அஞ்சல்தலைகள்,
பிரிட்டனின் அஞ்சல்தலை அரும்பொருளகத்தில் உள்ளன.

வெளிநாடு செல்ல ஆஸி.
நாட்டவர்களுக்கு அனுமதி
அவுஸ்திரேலியர்கள் இனி அரசாங்க
அ னு ம தி ப ெ று ம்
அ வ சி ய மின் றி
மற்ற நாடுகளுக்குப்
பயணம்
மேற்க�ொள்ளகட்டுப்பாட்டில் தளர்வு க�ொண்டுவரப்பட்டள்ளது.
18 மாதங்களாக
அ வு ஸ் தி ர ே லி ய ா வின்
சர்வதேச
எல்லைகள் மூடப்பட்டிருந்தன. இனி
வெளிநாடு செல்ல, முழுமையாகத்
தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொண்ட குடிமக்கள் அரசாங்கத்திடம் முன்அனுமதி பெறத் தேவையில்லை.
அவுஸ்திரேலிய
உள்துறை,
சுகாதார அமைச்சுகள் வெளியிட்ட

கூட்டறிக்கை அதனைத் தெரிவித்தது.
பிற நாடுகளைச் சேர்ந்த திறனாளர்களுக்கும் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கும் அவுஸ்திரேலியாவின்
சர்வதேச எல்லை இவ்வாண்டு

இறுதிக்குள் திறக்கப்படும் என அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
“ அ வு ஸ் தி ர ே லி யர்களுக்கு அவர்களின் வழக்கமான
வாழ்வுக்கு திரும்ப
நேரம் வந்துவிட்டது” என்று அவுஸ்திரேலிய பிரதமர்
ஸ்கொட் ம�ொரிசன்
தெரிவித்தார்.
இ து வ ரை
கட்டாய பணி அல்லது உயிரிழக்கும் தருவாயில் உள்ள உறவினர்களை பார்க்கச் செல்வது ப�ோன்ற
விடயங்கள் தவிர்த்து அவுஸ்திரேலியர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற
தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
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இணையவழி மூலம் நடைபெறும் வன வளத் திணைக்கள கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காணிகளை
"சிவநெறிய திருமுறை விண்ணப்பம்"
விடுவிப்பது த�ொடர்பிலான கலந்துரையாடல்
அச்சுவேலி, உலவிக்குள ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலயம், "சிவாகம
ஞானபானு" சிவஸ்ரீ ச குமாரசுவாமி
குருக்கள்- அறக்கட்டளை, பிரித்தானிய சைவ முன்னேற்றச் சங்கம்,
பன்னிரு திருமுறை பகுப்பாய்வு
மையம்,
ஜேர்மனி
தமிழருவி
வான�ொலி ஆகியன இணைந்து
ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும்
நடாத்தும்"சிவநெறிய
திருமுறை
விண்ணப்பம்" த�ொடர் 30 இன்று
(28.10.2021) வியாழக்கிழமை நவராத்திரி வழிபாட்டுடன் இலங்கை
நேரப்படி மாலை 7.30 மணிக்கு
இடம்பெறவுள்ளது.
இந்நிகழ்வு
பிரித்தானியா நேரப்படி பி.ப. 3:00
மணிக்கும் ஐர�ோப்பா நேரப்படி
பி.ப. 4.00 மணிக்கும் ஆரம்பமாகவுள்ளது. இதில் அனைவரையும்
இணைந்து க�ொள்ளுமாறு கலாநிதி

தின் ஆல�ோசகர் உள்ளடங்கிய உயர்
அதிகாரிகள் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.

இதன்போது ஆனைவிழுந்தான்
பகுதியில் வனவள திணைக்களத்தினால்
ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள
600 ஏக்கர் வரையான நிலப்பரப்பு
மற்றும் கரைச்சி
கண்டாவளை
பூநகரி பிரதேசங்களில் வனவளத்
திணைக்களத்தினால் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ள காணிகள் த�ொடர்பில்
கலந்துரையாடப்பட்டது.
இதில் கரைச்சி பிரதேச செயலாளர் கண்டாவளை பிரதேச செயலாளர் பூநகரி பிரதேச செயலாளர் பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச செயலாளர்
கமநல அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு
குழுவின் இணைப்பாளர் உள்ளிட்ட�ோர் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர் -

கழிவுப் ப�ொருட்கள் அகற்றுகை,
சமுதாய தூய்மைப்படுத்தல் இராஜாங்க
அமைச்சுடனும் மன்னார் நகரசபையின் உதவியுடனும் இருபது மில்லியன் ரூபா செலவில் இது முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது. மன்னார் மாவட்ட

இந்த நகர அபிவிருத்திச் செயற்
திட்டம் நேற்று முன்தினம்
(26) வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மாவட்ட
அபிவிருத்திக் குழுத் தலைவருமான காதர் மஸ்தானினால்
ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
இந் நிகழ்வில் மன்னார்
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்
திருமதி ஸ்டான்லி டீ மெல்,
மன்னார் நகர பிரதேசச் செயலாளர் எம். பிரதீப், நகர அபிவிருத்தி செயற்திட்ட மாகாண பணிப்பாளர் டி.பி.எஸ். திஸநாயக்க, மன்னார்
நகரசபை நகரபிதா மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் இணைப்பாளர்கள் பலரும்
கலந்து க�ொண்டமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

யாழ்ப்பாணம், அச்சுவேலியின்
பெயரை உலகறியச் செய்த பெருந்தகையரில்,
சிவாகமஞானபானு
சிவஸ்ரீ ச குமாரசாமிக்குருக்கள் பிரதானமானவர். அச்சுவேலி சரஸ்வதி
வித்தியாசாலை, மருதங்கேணி சரஸ்வதி வித்தியாசாலை என்பவற்றின்
ஆரம்பகர்த்தாவாகவும், ஆசிரியர் ,
அதிபர், முகாமையாளர் என கல்விசார் பல பணிகள் புரிந்தவர்.இவர்
50 ற்கு மேற்பட்ட தமிழ், சமஸ்கிருத புத்தகங்கள் எழுதி வெளியிட்ட
மகான். இந்திய சிவாசாரியார்களால்
இன்றும் ப�ோற்றி வணங்கப்படும்
பேராளன்.
இந்த குருக்களது பணியை
நினைத்து அவர் பெயரால் "ஞாப-

கார்த்த கூடம்" ஒன்றினை அமைக்க
ஊர் மக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்கியுள்ளனர். இதன்
ஆரம்ப வேலைகள் இன்று காலை
10.00 மணி க்கு நடைபெறவுள்ளது.

(பரந்தன் குறூப் நிருபர்)

சிவ ஸ்ரீ கு.வை.க. வைத்தீஸ்வர
குருக்கள் கேட்டுக் க�ொண்டுள்ளார்.
Zoom id.... 417 892 9023
Passcode 202811
https://us02web.zoom.
us/j/4178929023
Y o u T u b e . . . . த�ொட ர் பு . . .
+94777349123

கிளிந�ொச்சி மாவட்டத்தில் வன
வளத்
திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள காணிகளை விடுவிப்பது த�ொடர்பிலான கலந்துரையாடல�ொன்று நேற்று கிளிந�ொச்சி
மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றது.
கிளிந�ொச்சி மாவட்டத்தில் வன
வளத் திணைக்களத்தின்
கட்டுப்பாட்டிலுள்ள ப�ொது மக்களின் பயிர்
செய்கை காணிகளை விடுவிப்பது
த�ொடர்பிலும் அதன் முன்னேற்றங்கள் த�ொடர்பிலும் குறித்த கலந்துரையாடல் இன்று மாவட்ட செயலக
மாநாட்டு மண்டபத்தில் மேலதிக

அரசாங்க அதிபர் தலைமையில்
நடைபெற்றது. குறித்த கலந்துரையாடலில் வனவளத் திணைக்களத்-

கலட்டி பணிப்புலம் ஐயப்பன் க�ோவில் கும்பாபிஷேகம் மன்னார் மாவட்ட நகர அபிவிருத்திச் செயற் திட்டம்

செட்டிகுளத்தில் 16 - 19 வயது மாணவருக்கு
பைசர் தடுப்பூசி ஏற்றும் நடவடிக்கை

நீண்ட
காலமாக
நாட்டில் அபிவிருத்தி
செய்யப்படாத
100
நகரங்களை
அபிவிருத்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்
ந�ோக்கோடு
சுபீட்சத்தின் ந�ோக்கு க�ொள்கைக்கு அமைய பிரதான
நகரங்கள்
மற்றும்
பிரதேச நகரங்களுக்கு
இடையிலான ஏற்றத்
தாழ்வுகளைக் குறைத்து அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான நகர வசதிகளைப்
பெற்றுக் க�ொடுக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நகர அபிவிருத்தி மற்றும்
வீடமைப்பு அமைச்சு மற்றும் நகர
அபிவிருத்தி கரைய�ோர பாதுகாப்பு,

மன்னார் ஆயர் இல்லத்தினால் சிவஸ்ரீ ச. குமாரசாமிக்குருக்கள்
நகரசபைக்கு காணி வழங்கி வைப்பு பெயரால் "ஞாபகார்த்த கூடம்"

செட்டிகுளம் சுகாதார வைத்திய
அதிகாரி பிரிவுக்குட்பட்ட பாடசாலைகளில் 16 – -19 வயது மாணவர்களுக்கு பைசர் தடுப்பூசி ஏற்றும்
நடவடிக்கை
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரப் பிரிவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
நாடு முழுவதும் 16 – -19 வயது
பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசிகளை வழங்கி பாடசாலைகளை
விரைவாக மீள ஆரம்பிக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

அதற்கமைவாக,
செட்டிகுளம்
வைத்திய அதிகாரி பிரிவில் உள்ள
உயர்தரப் பாடசாலைகளில் தடுப்பூசி ஏற்றும் நடவடிக்கை சுகாதாரப்
பிரிவினரால்
முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில் சூடுவெந்தபுலவு அல் - இக்பால் மகாவித்தியாலயத்தில் நேற்று 16 – 19
வயதிற்குட்பட்ட 83
மாணவர்களுக்கு பைசர் தடுப்பூசிகள் ஏற்றப்பட்டன. இதன்போது, பாடசாலை
மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் க�ொவிட்
தடுப்பூசிகளைப் பெற்றுக் க�ொண்டமையை அவதானிக்க முடிந்தது.

மன்னார் ச�ௌத்பார் மரி அன்னை
நகர் பகுதியில் மன்னார் ஆயர் இல்லத்திற்கு ச�ொந்தமான சுமார் 63
ஏக்கர் காணி மக்களின் குடியேற்றத்திற்கு
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட
நிலையில், அப்பகுதியில் உள்ள
6 ஏக்கர் காணி மக்களின் ப�ொது
தேவைகளை கருத்தில் க�ொண்டு
மன்னார் நகரசபைக்கு கையளிக்கப்பட்டது.
-குறித்த 6 ஏக்கர் காணியின் ஆவணங்கள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை
(26) மன்னார் ஆயர் இல்லத்தில்
வைத்து மன்னார் மறைமாவட்ட

ஆயர் பேரருட் கலாநிதி இம்மானுவேல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகையினால் மன்னார் நகர முதல்வர்
ஞானப்பிரகாசம் அன்ரனி டேவிட்சனிடம் கையளிக்கப்பட்டது.
இப்
பகுதியில்
கத்தோலிக்க
மற்றும் இந்து ஆலயங்கள் அமைக்கவும் காணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
-குறித்த நிகழ்வில் மன்னார் மறைமாவட்ட குரு முதல்வர் அருட்தந்தை கிறிஸ்து நாயகம் அடிகளார்
மற்றும் பள்ளிமுனை பங்கு தந்தை
அருட்பணி மரியதாசன் சீமான் அடிகளார் ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

காரைநகர் பிரதேச சபைக்குட்பட்ட வகையில பிபிரிஏ (PPTA)
என்ற திட்டத்தின் கீழ் பனைய�ோலை
த�ொடர்பான விசேட பயிற்சி எதிர்வரும் நவம்பர் மாத முதல் வாரத்தில்
மூன்று நாள் விசேட பயிற்சியாக
இடம்பெறவுள்ளது.
இவ்விசேட பயிற்சியானது பனை
வளத்தினை முழுமையாக பயன்ப-

டுத்தி ஏற்றுமதியினை இலக்காகக்
க�ொண்டு
கைப்பணிப்பொருட்களை உருவாக்கும் விசேட பயிற்சியாக இடம்பெறும்.
இப்பயிற்சியில் கலந்து க�ொண்டு
பயிற்சிபெற ஆர்வம் உடையவர்கள்
எதிர்வரும் 29.10.2021 வெள்ளிக்கிழமைக்கு முன்பாக பெயர் முகவரி,
த�ொலைபேசி
இலக்கம், வயது

அடையாள அட்டை இலக்கம் உள்ளிட்ட சுயவிபரங்களை குறிப்பிட்டு
தலைவர்,/ செயலாளர், பிரதேச
சபை, காரைநகர் எனும் முகவரிக்கு
(த�ொலைபேசி இலக்கம் 021 225
1735) தபால்மூலம் அனுப்பி வைக்குமாறு செயலாளர் கே. விஜேயேஸ்வரன் கேட்டுள்ளார்.
விசேட பயிற்சியை முழுமையா-

கக் கற்றுத் தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்
வழங்கப்படும்.
இப்பயிற்சி நெறியானது இச்
சபையில்
இடம்பெறுவதுடன்
பனை
அபிவிருத்திச்சபையின்
விசேட வளவாளர் ப�ோதனாசிரியர்
திருமதி இராஜரேகா தர்மகுலசிங்கத்தால் முன்னெடுக்கப்படும் எனவும்
செயலாளர் தெரிவித்தார்.

கரவெட்டி தினகரன்நிருபர்

ஆய்வுகூடத்தில் 128 பேருக்கு மேற்க�ொள்ளப்பட்ட பிசிஆர் பரிச�ோதனையில் குறித்த த�ொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். யாழ்.
பல்கலைக்கழக ஆய்வுகூட முடிவுகளின் அடிப்படையில்,
யாழ்.ப�ோதனா
வைத்தியசாலை-

யில் 03 பேர், தெல்லிப்பழை ஆதார
வைத்தியசாலையில் ஒருவர், சாவகச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில்
ஒருவர், ந�ொதேர்ண் சென்றல் வைத்தியசாலையில் ஒருவர், கிளிந�ொச்சி
மாவட்ட
வைத்தியசாலையில்
ஒருவர், மன்னார் மாவட்ட வைத்-

தியசாலையில் ஒருவர் ஆகிய�ோர்
த�ொற்றாளர்களாக
அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளனர். இதேவேளை,
யாழ்.ப�ோதனா வைத்தியசாலை ஆய்வுகூடத்தில் நேற்று பி.சி.ஆர். பரிச�ோதனை நடைபெறவில்லை என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

மன்னார் குறூப் நிருபர்
வவுனியா விசேட நிருபர்

காரைநகரில் இலவச பனைய�ோலைசார் உற்பத்தி
த�ொடர்பான பயிற்சி நெறி; விண்ணப்பம் க�ோரல்

யாழ்.மாவட்டத்தில் 6 பேருக்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று உறுதி
யாழ்.மாவட்டத்தில் ஆறு பேர்
உட்பட வடக்கு மாகாணத்தில் கடந்த
செவ்வாய்க்கிழமை
08 பேருக்கு
க�ொர�ோனாத் த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. யாழ்.பல்கலைக்கழக

இந்திய மீனவர்கள் விடுதலை
யாழ். விசேட நிருபர்

வடக்கு கடற்பரப்பில் அத்துமீறிய
மீன்பிடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டப�ோது படகு விபத்துக்குள்ளாகிய
நிலையில் கைதான இந்திய மீனவர்களையும் ஊர்காவற்றுறை நீதிமன்றம் நேற்று விடுதலை செய்துள்ளது.
கடந்த வாரம் யாழ்ப்பாணக் கடற்பரப்பில் அத்துமீறிய மீன்பிடி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த இந்திய
மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்ய முற்பட்டப�ோது

அவர்கள் பயணித்த படகு விபத்துக்குள்ளாகியது. சம்பவத்தில் கடலில்
வீழ்ந்த மீனவர்களில் இருவர் கடற்படையினரால் மீட்கப்பட்டப�ோதிலும் மீனவர் ஒருவர் நீரில் மூழ்கி
உயிரிழந்திருந்தார்.
மீட்கப்பட்ட மீனவர்கள் த�ொடர்பிலான வழக்கு விசாரணை நேற்று
ஊர்காவற்றுறை நீதிமன்றில் நடைபெற்றது. இந் நிலையில் அவர்களை
விடுதலை செய்யுமாறு ஊர்காவற்துறை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வடமராட்சியில் பாலத்திற்குள்
விழுந்த இளம் குடும்பஸ்தர் பலி
(நாகர்கோவில் விஷேட நிருபர்)

வடமராட்சி கப்பூது பாலத்தடியில் இடம்பெற்ற விபத்து சம்பவம்
ஒன்றில் இளம் குடும்பஸ்தர் ஒருவர்
உயிரிழந்துள்ளார்.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (26)
இரவு 9.00 மணியளவில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.இச் சம்பவத்தில் மத்திய கல்லூரி வீதி, நெல்லியடியைச் சேர்ந்த ப�ொன்னுத்துரை
கண்டீபன் (வயது-40) என்பவரே உயிரிழந்தவராவார்.
புல�ோலி- சாவகச்சேரி வீதியால்
பயணித்த ம�ோட்டார் சைக்கிள்

கப்பூது
பாலத்துக்காக வெட்டப்பட்ட கிடங்கில் விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப் பாலத்தடியில் ஒருவர்
காயங்களுடன் கிடப்பதாக நெல்லியடிப் ப�ொலிசாருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டை அடுத்து
அங்கு சென்ற ப�ொலிசார் காயங்களுடன் இருந்தவரை பருத்தித்துறை
ஆதாரவைத்தியசாலைக்கு க�ொண்டு
சென்ற ப�ோது அவர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.இச் சம்சம்பவம் த�ொடர்பில் நெல்லியடி
ப�ொலிசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
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2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

க�ொழும்பு ட்ரஸ்ட் நலவுரிமைச் சங்கம் முகம்மது நபி பெருமானார் (ஸல்) அவர்களின்
பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு க�ொழும்பு குருணியா வத்தையில் இலவசமாக மூக்குக்
கண்ணாடி வழங்கும் நிகழ்வொன்றை அண்மையில் நடத்தியது. இது இவ்வமைப்பின்
தலைவர் எம். ஜீ. எம் . ரம்ஸி முன்னிலையில் எம். அமீரின் தலைமையில் நடைபெற்றதாக செயலாளர் பி. எம் நிலாம் தெரிவித்தார்.

ஜலீல் நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கிரிக்கெட் விளையாட்டு ப�ோட்டி அண்மையில் பேலியக�ொடை புட்சால் (Futsal) விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் ப�ோட்டியில் ஜலில்சன், ஜலில் மார்கட்டிங் மற்றும் இன்ஜினியரின் ஆகிய மூன்று அணியினரும் பங்குபற்றின. இறுதிப் ப�ோட்டிக்காக ஜலீல் இன்ஜினியரின் மற்றும் ஜலீல் மார்கட்டிங்
அணிகள் வெற்றிபெற்றன. இந்த நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்துக�ொண்ட மள்வான தல்கல தக்கியாவின் மேற்பார்வையாளரும் பிரபல வர்த்தகருமான அஹமட் சஹீலினால்
வெற்றி பெற்ற அணிக்கு கேடயம் வழங்கப்படுவதைப் படங்களில் காணலாம். 			
(படங்கள் : க�ொழும்பு மத்திய விசேட நிருபர் முஹம்மட் இம்தியாஸ்)

காரைதீவு ப.ந�ோ.கூ.சங்கத்தில் பழைய விலையில் பால்மா
காரைதீவு குறூப் நிருபர்

கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு
அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின்
ஏற்பாட்டில், காரைதீவு ப.ந�ோ.
கூ.சங்கத்தில் பழைய விலையில்
பால்மா விநிய�ோகம் இடம்பெற்று வருகிறது.
நாட்டில் பால்மா தட்டுப்பாடு
ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், கூட்டுறவு இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த
அழகியவண்ண மேற்கொண்ட
முயற்சியின் பலனாக, மத்திய
அரசு கூட்டுறவு அபிவிருத்தித்
திணைக்களத்துடன் இணைந்து
மக்களுக்கு பழைய விலையில்
பால்மாவை விநிய�ோகிக்கும் திட்-

டத்தை அமுல்படுத்தியுள்ளது.
அந்த
வகையில்,
கிழக்கு
மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி
ஆணையாளர் எ.எல்.எம்.அஸ்மி
கிழக்கு மாகாண மக்களுக்கென
2 க�ோடி ரூபாவுக்கு அங்கர்
பால்மா க�ொள்வனவு செய்யப்பட்டு சகல கூட்டுறவுச்சங்கங்களினூடாகவும் விநிய�ோகிக்க துரித
நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார்.
அதன்படி 400கிறாம் அங்கர்
பால்மா 380 ரூபாவுக்கு விநிய�ோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
காரைதீவு
ப.நோ.கூ.சங்கத்திற்கு 1340 பக்கட் 400 கிராம்
அங்கர் பால்மாவும், 53பக்கட்

1கில�ோ அங்கர் பால்மா பக்கட்டும் க�ொள்வனவு செய்ததாக ப.ந�ோ.கூ.சங்கத்தலைவர்
வை.க�ோபிகாந் தெரிவித்தார்.
காரைதீவு
ப.ந�ோ.கூ.சங்கத்
தலைவரும் பட்டதாரி ஆசிரியருமான
வை.க�ோபிகாந்
சமகால சூழ்நிலையை கருத்திற்
க�ொண்டு, 3 கில�ோ சீனி, 400
கிராம் அங்கர் பால்மா, 200கிறாம்
தேயிலை, 1 உப்பு பக்கட் அடங்கிய 1000 ரூபா பெறுமதியான
உலருணவுப் ப�ொதியை மக்களுக்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுத்தார்.
இது மக்கள் மத்தியில் பலத்த

ngWif mwptpj;jy;
J}a fzf;fPl;L eilKiwapd; gpufhuk;
#hpa tYj; njhFjpnahd;iw toq;fy;
ntypfk efu rig> ntypfk.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

ntypfk efurigapd; rhHgpy;> gpuhe;jpag; ngWiff;FOj; jiythpdhy;> tiyaikg;Gf; nfhz;l J}
a fzf;fPl;L #hpa tYj; njhFjpnahd;iwj; jpl;lkpl;L Vw;wp ,wf;fp toq;fp> epWtp> eilKiwg;gLj;jp
guhkhpg;Gld; eilKiwg;gLj;jpf;nfhz;L nry;tj;wF Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
thu Ntiy ehl;fspy; nghJthd mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 8.30 - gp.g. 4.15) Nehpy; ntypfk
efu rigf;Fr; rKfkspj;J tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhnkd;gJld;>
Nkyjpf tpguq;fis> r%f mgptpUj;jp mYtyiu njhiyNgrp ,yf;fk; 041-2250274 %yk;
njhlHGnfhz;L my;yJ kpd;dQ;ry; - weligamauc@yahoo.com %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
,jw;fhf MHtq;fhl;Lk; jFjpAs;s tpiykDjhuHfs; fhrhf kPsspf;fg;glhj &gh 1>000/- ,w;fhd
fl;lzj;ijr; nrYj;jp Mq;fpy nkhopapy; mr;rbf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg;gbtnkhd;iw
ntypfk efu rig vd;w Kfthpf;F> epWtdj;jiyg;Gld; $ba tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J
2021.10.27 Kjy; 2021.11.16 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd
fhyg;gFjpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> chpj;jhd ngWiff;FOtpw;F 2021.11.17 md;W gp.g.
2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW rkH;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;>
tpiykDf;fis jghYiwnahd;wpy; NrHj;J mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'J}a fzf;fPl;L
#hpa tYj; njhFjp" vd;W Fwpg;gpl;L> Kj;jpiuapl;L> 'jiytH> gpuhe;jpag; ngWiff;FO> ntypfk
efu rig" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy;> my;yJ ntypfk efu rig mYtyfj;jpy;
itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. Kiwahfg; g+uzg;gLj;jg;glhj
kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
2021.11.17 md;W gp.g. 2.00 ,w;F ntypfk efu rigapd; xd;W $ly; miwapy;
tpiykDj;jpwf;fg;gLnkd;gJld;> tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs;
mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUf;fyhk;.
midj;J tpiykDjhuHfSk;> 2021.11.17 Kjy; 2022.02.15 tiu nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s>
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;Ls;s> ,yq;ifapd; tzpf tq;fpnahd;wpdhy;
toq;fg;gl;l> epge;jidfsw;w cld; fhrhf khw;wf;$ba &gh 150>000 /- ngWkjpahd
tpiykDg;gpizankhd;W 'jiytH' ngahpy; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

வவுனியா தெற்கு தமிழ் பிரதேச சபை உப
தவிசாளர் சுகயீனம் காரணமாக மரணம்

வ ர வ ே ற்பைப்பெ ற் று ள்ள து .
இந்த உலருணவுப்பொதியைப்
பெற மக்கள் முண்டியடித்ததைக்
காணக்கூடியதாயிருந்தது. இரண்டு தினங்களில் 1340
ப�ொதிகள்
விநிய�ோகிக்கப்பட்டன.
இத்தகைய
சலுகைவிலை
மானியத்தை ப.ந�ோ.கூ.சங்கங்களினூடாக த�ொடர்ந்து மேலும்
பல அத்தியாவசிய ப�ொருட்களுடன் விநிய�ோகிக்க அமைச்சர்
லசந்தஅழகியவண்ண
நடவடிக்கை
எடுக்கவேண்டுமென
ப�ொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியா தெற்கு தமிழ் பிரதேச
சபையின் உப தவிசாளர் சுகயீனம்
காரணமாக (26.10) மரணமடைந்துள்ளார்.
வவுனியா தெற்கு தமிழ் பிரதேச
சபையின் உப தவிசாளரான வெள்ளைச்சாமி மகேந்திரன் சுகயீனம்
காரணமாக வவுனியா வைத்தியசாலையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில்
அனுமதிக்கப்பட்டு
சிகிச்சை
பெற்று வந்த நிலையிலேயே சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்துள்ளார்.
வவுனியா, கணேசபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த
இவர் கடந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில்
சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி சார்பில் ப�ோட்டி-

1947: ஜம்மு காஷ்மீர் மீது...
பாதையூடாக அல்லது விமான மூலம்
இந்திய அரசு படைகளை அனுப்பும் என
எதிர்பார்க்கப்பட்டதால் அதை முறியடிக்கவே
இவ்வாறு திட்டம் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இத்திட்டங்கள் அனைத்தும் பஞ்சாப் மாகாண
அரசின் செயலாளராக அக்காலத்தில் பணியாற்றிய ச�ௌகத் ஹயாட்கானின் அலுவலகத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன. பின்னர் இவர்
பஞ்சாப் அரசின் அமைச்சராக பணியாற்றியிருந்தார். அதேசமயம் இன்னொரு திட்டம்

(05ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

பற்றியும் கலந்தால�ோசிக்கப்பட்டது. இந்திய
தேசிய இராணுவத்தில் பணியாற்றிருந்த
ஸமன் கியானி தலைமையில் பஞ்சாப் எல்லைய�ோரமாக காவல் அணியை நிறுத்துவது
என்றும் ராவல்பிண்டியின் வடக்கே முஸ்லிம்
லீக்கின் குர்ஷிட் அன்வர் தலைமையில் காவல்
அணியை நிறுத்துவது என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த இரண்டு பிரிவுகளுக்கும்
கமாண்டராக இருந்தவர் ச�ௌகத் ஹயாட்கான்.
இவை த�ொடர்பான கூட்டங்களில் அக்பர்-

jiytH>
ngWiff; FO>
ntypfk efu rig>
ntypfk.
2021.10.27

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy
cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j
njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;
14 ePu; gk;gpfspd; toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl
itj;jYf;fhd Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD – (PR-5279)
nrtdfy gpupTf;F khdhthupg; gFjpapy; cau;j;Jg; ghrd ePu;j; jpl;lj;jpd; 14 ePu; gk;gpfspd; toq;fy;>
tpepNahfk;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jYf;fhf Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J
tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy;
Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.
1. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 7>500.00 ,yq;if &ghit nrYj;jp 2021 etk;gu; 16 Mk; jpfjp tiu
Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;)
epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G-04 vd;w Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk;
xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw tpiykDjhuu;fshy;
nfhs;tdT nra;a KbAk;. nuhf;fg;gzk; %yk; fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.
2. tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; Ntz;Lk;.
mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;.
3. tpiykDf;fis 2021 etk;gu; 17 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> jpizf;fs
ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if>
nfhOk;G-04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; iffshy;
nfhz;Lte;J Nru;g;gJ / gjpTj; jghypy; my;yJ tpiuJ}ju; %yk; mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL
fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “14 ePu; gk;gpfspd; toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy;
kw;Wk; nraw;gl itj;jYf;fhd Nfs;tpkD – (PR 5279)” vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy;
tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk;
tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;.
4. midj;J tpiykDf;fSk; ,. &gh 500>000.00 (Ie;E}W Mapuk;)
“tpiykD gpizia”
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL kjpg;gplg;gLk; nryT 35 kpy;. ,. &gh.
5. tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G nrtdfy Nfl;Nghu; $lj;jpy; 2021 etk;gu; 10 Mk; jpfjp 9.30
kzpf;F ,lk;ngWk;.
6. Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - nfhs;Kjy;
Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 2505558> ifNgrp + 94 71
9803859> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: chandana@lscl.lk).

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO
tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;
,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G-04.

nf];Ngt efu rig

2022Mk; Mz;bw;fhd thpf;fl;lz thp tpjpj;jy;
255Mk; mjpfhukhd efu rig rl;lthf;fj;jpd; 160Mk; gphptpy; (1) cg gphptpd;
tpjpKiwfSf;F mikthf nf];Ngt efu rig mjpfhug; gpuNjrj;jpw;F cs;Ns
mike;Js;s rfy tPLfs;> fl;blq;fs;> fhzpfs;> tPl;L kidfs; kw;Wk; tHj;jf
tshfq;fspy; 2021 Mz;bw;F Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Ls;s kjpg;gPL 2022Mk; Mz;bd;
kjpg;gPlhf Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk;.
Nkw;gb kjpg;gPl;bd; fPo;> efu rig rl;lthf;fj;jpd; 160Mk; gphptpd; %yk; vdf;F
xg;gilf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; gpufhuk; Nkw;gb nrhj;Jf;fspd; Nky; Nkw;gb
kjpg;gPl;bw;fhf tUlhe;j ngWkjpapy; MWtPj (6%) tUlhe;j thpf;fl;lz thpia tPL>
fl;blk;> fhzp kw;Wk; tPl;L kidf;Fk;> gj;J tPj (10%) tUlhe;j thpf;fl;lz thpia
tpahghu my;yJ tzpf nraw;ghLfSf;fhf ghtpf;fg;gLk; ,lq;fSf;Fk; chpj;jhtJld;>
NkYk; 2022 Mz;by; fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; xt;nthU fhyhz;L rhHghfTk;
Kd;dhy; Fwpg;gplg;gLk; jpdj;jpw;F Kd;dH mt;thW jPHkhdpf;fg;gLk; tUlhe;j
thpf;fl;lz thp nf];Ngt efu rig epjpaj;jpw;F nrYj;jg;gly; Ntz;Lk; vdTk;>
mt;thW tUlhe;j thpf;fl;lzq;fs; 2022Mk; Mz;by; [dthp 31k; jpfjp my;yJ
mjw;F Kd; nrYj;Jtjhapd; tUlhe;j thpf;fl;lz thp mstpy; gj;J tPj (10%)
fopTk;> Nkw;gb ml;ltizapy; xt;nthU fhyhz;Lf;Fk; Kd;dhy; %d;whk; epuypy;
fhl;lg;gLk; jpdj;jpw;F Kd;dH Fwpj;j thpf;fl;lz thpj; njhifia nf];Ngt efu rig
epjpaj;jpw;F nrYj;Jtjhapd; xU fhyhz;Lf;F Fwpj;j njhifapy; Ie;J tPj (5%) fopT
nf];Ngt efu rigapdhy; toq;fg;gLk; vdTk; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.
Nkw;gb ml;ltiz
1Mk; epuy;
fhyhz;L
Kjyhk; fhyhz;L
,uz;lhk; fhyhz;L
%d;whk; fhyhz;L
ehd;fhk; fhyhz;L
yf;\;kd; ngNuuh
jiytH>
nf];Ngt efu rig
2021.10.07

யிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்ததுடன்,
கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில்
ப�ொதுஜன
பெரமுன சார்பில்
வன்னி தேர்தல் த�ொகுதியில்
ப�ோட்டியிட்டும் இருந்தார்.
இதேவேளை, வவுனியா தெற்கு
தமிழ் பிரதேச சபை மாதாந்த
அமர்வுக்காக கடந்த மாதம் 24
ஆம் திகதி கூடிய ப�ோது மேற்க�ொள்ளப்பட்ட துரித அன்டிஜன்
பரிச�ோதனையில்
உபதவிசாளர்
வெள்ளைச்சாமி மகேந்திரனுக்கு க�ொவிட்
த�ொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு, சிகிச்சைக்காக வவுனியா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றிருந்தமையும்
குறிப்பிடத்தக்கது.

2Mk; epuy;
nrYj;j Ntz;ba jpfjp
khHr; 31k; jpfjpf;F Kd;
[{d; 30k; jpfjpf;F Kd;
nrg;lk;gH 30,w;F Kd;
brk;gH 31 ,w;F Kd;

3Mk; epuy;
5% fopTf;F chpj;jhFk;
,Wjpj; jpfjp
[dthp 31
Vg;uy; 30
[{iy 31
xf;NlhgH 31

கான் கலந்து க�ொண்டிருந்தார். இக்கலந்துரையாடல் கூட்டங்கள் முன்னாள் பிரதமரான
லியாகத் அலி தலைமையிலேயே நடைபெற்றன என்பத�ோடு அன்றைய நியதியமைச்சர்
குலாம் ம�ொஹமட், முஸ்லிம் லீக் தலைவரான மியான் இஃப்திகருதீன், ஸமான்
கியானி, குர்ஷிட் அன்வர், ச�ௌகத் ஹயாட்
ஆகியோரும் கலந்து க�ொண்டிருந்தனர்.
இத்திட்டங்களுடன் பாக். இராணுவ அதிகாரிகளும் விமானப்படை அதிகாரிகளும் சம்பந்தப்பட்டிருந்ததாகவும் தன் புத்தகத்தில்
அக்பர்கான் குறிப்பிடுகிறார்.
இன்னொரு புத்தகத்தின் பெயர் யாத�ொன்
கி ஸக்காம் (காயமுற்ற நினைவுகள்) என்பதாகும். இது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்த ஜம்மு
காஷ்மீர் பற்றியது. ம�ொஹமட் சயீம் ஆஷாத்
என்பவர் எழுதியது. பழங்குடி படையணியின் ஈவு இரக்கமற்ற தாக்குதல்களை விலாவாரியாக விளக்கும் நூல் இது.
காஷ்மீர் அமைதிப் பூங்காவாகத் திகழ்ந்த
பிரதேசம். இங்கே முஸ்லிம், இந்து மற்றும்
சீக்கியர்கள் ஒரு தாய் மக்கள் ப�ோல வாழ்ந்து
வந்தனர். எல்லாம் இத்தாக்குதல் நடைபெறும் வரைதான் என்கிறார் சயீத் அஸாத்.
தாக்க வந்த பழங்குடியினர் இந்து, முஸ்லிமா
எனப் பார்க்கவே இல்லையாம். முஸ்லிம்,
முஸ்லிம் அல்லாத�ோர் என அனைவர் கடைகளும் வீடுகளும் தாக்குதலுக்குள்ளாயின. 14
ஆயிரம் மக்கள் வாழ்ந்த பரமுல்லாவில் தாக்குதலின் பின் எஞ்சிய�ோர் த�ொகை வெறும்
மூவாயிரம்தானாம்.
பழங்குடியினர்
பயணித்த
பாதையில்
அமைந்திருந்த கிராமங்கள் துவம்சம் செய்யப்பட்டன. பல முஸ்லிம் பெண்கள் குர்ஆன்
வசனங்களை உரக்கப் படித்து தம்மை விட்டுவிடும்படி
கெஞ்சினாலும்
எதுவுமே
நடக்கவில்லை. பல பெண்கள் இழுத்துச்
செல்லப்பட்டு எல்லைய�ோரமாக விற்கப்பட்டார்களாம். இவ்வாறு இப்புத்தம் ச�ொல்கிறது.
மூன்றாவது புத்தகத்தின் பெயர் From
Plassey to Pakistan என்பதாகும். இதை எழுதியவர் ஹுமையான் மிர்ஸா. முன்னாள்
பாகிஸ்தான் தேசாதிபதியான ஸ்கந்தர் மிர்ஸா
இவரது தந்தையார். இவருக்கு பாகிஸ்தானின் சிற்பியான முகம்மது ஜின்னா ஒரு
பணியை ஒப்படைத்திருக்கிறார். சில சமயம்
பிரிட்டிஷ் அரசு பாகிஸ்தானை பிரித்து வழங்கத் தவறினால் பிரிட்டிஷ், இந்தியாவுக்கு
எதிராக புனித யுத்தம�ொன்றை நடத்த வேண்டியிருக்கும் என்பதால் பழங்குடியினரைத்
திரட்டி படைப்பிரிவ�ொன்றை உருவாக்க
வேண்டும் என்பதுதான் மிர்ஸாவுக்கு இடப்பட்ட பணி. ஆனால் பிரிட்டிஷ் அரசு பாகிஸ்தானை பிரித்துக் க�ொடுத்து விட்டதால்
அந்தத் தேவை ஏற்படவில்லை.
எனினும் வசிரிஸ்தான், டைரா மற்றும்
ம�ொஹமட் பகுதி என்பனவற்றில் இருந்து
பழங்குடியினர் திரட்டப்பட்டிருந்தனர். ஸ்கந்தர் மிர்ஸா இப்படைத் திரட்டலுக்காக
ஜின்னாவிடம் ஒரு க�ோடி ரூபாவை கேட்டிருக்கிறார்.
ஜின்னாவ�ோ இருபதாயிரம் ரூபாவை
க�ொடுத்து விட்டு மிகுதியை ப�ோபல் நவாபிடம் வாங்கித் தருவதாகச் ச�ொன்னார்.
1947 இல் இதே ஸ்கந்தர் மிர்ஸா பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக பதவி
வகித்தார். அவருக்கு ஏற்கனவே பழங்குடி
சமூகங்களிடையே இருந்த செல்வாக்கும்
அறிவும் காஷ்மீர் மீதான தாக்குதலை நடத்த
உதவியிருக்கும் என்கிறது இப்புத்தகம்.
அன்று காஷ்மீரில் நடைபெற்ற அக் க�ொடூர
தாக்குதல் பற்றி ஜின்னா அறிந்திருந்தார் என்கிறது இப்புத்தகம்.
இந்த மூன்று புத்தகங்களில் இருந்தும்
அறிய முடிவது என்னவென்றால், பாகிஸ்தான் அரசின் உந்துதலிலும், திட்டங்களின்படியுமே பழங்குடிகள் காஷ்மீருக்குள்
நுழைந்து க�ொடூரமான தாக்குதல்களை நடத்தினார்களே தவிர, இது பாக். அரசுக்கு தெரியாமல் நடைபெற்ற ஒன்றல்ல என்பதுவே.

28–10–2021

2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

புதிய OPPO A16
இலங்கையில்
வெளியீடு
உலகளாவிய முன்னணி ஸ்மார்ட்
சாதன வர்த்தகநாமமான OPPO,
இலங்கையில் OPPO A16 ஐ அறிமுகப்படுத்துவதாக
அறிவித்துள்ளது. நேர்த்தியான அம்சங்களுடன்,
OPPO A16 ஸ்மார்ட்போன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பயனர்கள் தங்கள்
அன்றாட தேவைகளை எவ்வித
விட்டுக் க�ொடுப்பும் இன்றி மேற்க�ொள்ளும் வகையில், ஸ்டைலான
வடிவமைப்பை
விரும்புகிறார்கள். OPPO A16 இன் பெரிய 6.52
அங்குல திரை, ஒருவர் தனது விருப்பமான ப�ொழுதுப�ோக்கை வசதியாகப் பார்க்க உறுதி செய்கிறது. நீண்ட
பாவனைக்குரிய 5,000mAh மின்கலம், இணையத்தில் உலாவ, அதன்
மூன்று கெமரா மூலம் சிறந்த தருணங்களை மிகத் தெளிவாகப் படம்பிடிக்க வசதியாக எவ்வித தடங்கலுமின்றி செயற்பட உதவுகின்றது.
Xinda Lanka [OPPO Sri Lanka]

சூழல்நேய

பிரதான
நிறைவேற்று
அதிகாரி
ப�ொப் லி இது
த�ொடர்பில் தெரிவி க ் கை யி ல் ,
“OPPO A16 அதன் பாணி மற்றும்
செயல்பாட்டு கலவையில் எவ்வித
விட்டுக் க�ொடுப்புமின்றி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நவநாகரீக வடிவமைப்பு காரணமாக, உங்களின்
தேவைக்காக வெளியே எடுக்கும்ப�ோது மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது.
மேலும் உயர்ரக மூன்று கெமராக்கள், மறக்கமுடியாத தருணங்களை கைப்பற்ற உதவுகின்றன.
அதன் பாரிய 5,000mAh மின்கலம்,
OPPO A16 இனது எடையிலும்
பார்க்க அதிக பெறுமதியை வழங்குகிறது, எனவே மின்கல ஆயுள்
குறித்து த�ொடர்ந்து கவலைப்படாமல் உங்கள் நாளை அனுபவிக்க
முடியும்” என்றார்.

190 கிராம் எனும் மிகக் குறைந்த
எடையுடனான கச்சிதமான கட்டமைப்புடன், 163.8 மி.மீ. நீளம்,
75.6 மி.மீ. அகலம் மற்றும் 8.4
மி.மீ. தடிப்பம் க�ொண்ட இச்சாதனம், ஒரு வேலைப்பழுமிக்க நாள்
முழுவதும் பயன்படுத்த வசதியானது.
OPPO A16 ஆனது, வெப்பத்தை
கடத்தும் அலுமினிய மேற்புற
மூடியை க�ொண்டுள்ளது. அதன்
LCD திரை மற்றும் 5,000 mAh மின்கலம் இரண்டையும் தன்னகத்தே
க�ொண்ட OPPO A16 இன் நடுவிலுள்ள சட்டகமானது, வியக்கத்தக்க
வகையில் மெல்லியதாக காணப்படுகின்றது.

Eco Tablets இற்கு

தரச்சான்றிதழ்கள்
Ceylon Green Produce (Pvt)
Ltd நிறுவனம் இலங்கைக்கு
இறக்குமதிசெய்து விநிய�ோகிக்கும் ECO Tablets இற்கு
F ISO 9001 மற்றும் ISO 14001
ஆகிய இரண்டு தரச்சான்றிதழ்களும்
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
சூழல் நேய உற்பத்தி என்பதாலே ECO Tablets இற்கு
மேற்படி இரு வகைதரச் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
உலகளவில்
சூழலுக்கு
எதிரான பல்வேறு செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற
இந்நேரத்தில் சூழலை பாதுகாத்தவாறு வாகனத்தின் வினைத்திறனை
மேம்படுத்துகின்ற
ECO Tablets இன்று உலகுக்கு
இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறியுள்ளது. ECO
Tabletsஐ இலங்கை மத்திய சுற்றாடல் அதிகார
சபையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளத�ோடு CSR
இற்கும் (சமூக கடமையாக) அனுமதியளிக்கப்பட்டமைக்கான காரணம், வாகனங்களின்
மூலம் சூழலுக்கு வெளியேற்றப்படுகின்ற
விசவாயுக்களை குறைத்து சுூழலை பாதுகாப்பதற்கு பங்களிப்பு செய்வதாலாகும்.
நீங்கள் பாவிக்கின்ற வாகனத்தின் உற்பத்தியாளர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளவாறு பெறுபேறுகள் கிடைக்காமை பலருக்குமுள்ள ஒரு
பிரச்சனையாகும். ஒரு லீற்றரில் பயணம்
செய்யக்கூடிய கில�ோ மீற்றர்களின் அளவு
குறைதல், எஞ்சினின் ஆயுள் காலம் சரிபாதி
கூட இல்லாமை, உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள

செக்கன்களுக்கு மணித்தியாலத்துக்கு 100
கி. மீற்றருக்கு பிக்அப் ஆகாமை ப�ோன்ற
பல்வேறு அனுபவங்களை பலரும் எதிர்க�ொண்டிருப்பார்கள். வாகனம் எந்தநாட்டு உற்பத்தியாக,ருந்தாலும் அவர்கள் அதை சிறந்த
டீசல் மற்றும் பெற்றோல் இடும் வகையிலேயே உற்பத்தி செய்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு
நாட்டினதும் டீசல் மற்றும் பெற்றோலின் தரம்
வெவ்வேறுபட்டது. வாகனம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற நாட்டில் உள்ள எரிப�ொருளின்
தரம் வாகனம் ஓடும் நாடுகளிலும் இருக்குமென்று எதிர்பார்த்தே வாகனம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இலங்கையில் பயன்பாட்டிலுள்ள பேற்றோல் மற்றும் டீசலின் தரத்தை
அதிகரிப்பதற்கு Fuel Booster ஆக Eco Tablets
ஐ பயன்படுத்த முடியும்.

மின்னேரிய தேசிய பூங்காவில் உள்ள விளம்பர
பலகைகளைப் புதுப்பித்த

மற்றும�ோரு சமூக நலன்புரித் திட்டமாக
மின்னேரிய தேசிய பூங்காவில் சூழல் பாதுகாப்புத் த�ொடர்பான தகவல்களை வழங்கும் பாரிய விளம்பரப் பலகைகள் மற்றும்
சிறிய விளம்பரப் பலகைகளுக்கு டேவிட்
பீரிஸ் குழுமம் த�ொடர்ந்தும் 19வது வருடமாக அண்மையில் அனுசரணை வழங்கியது.
டேவிட் பீரிஸ் குழுமத்தின் நலன்புரிக்
குழு இந்த முயற்சிக்கு 19வது வருடமாகவும் அனுசரணை வழங்கியது. இதற்கமைய 20 விளம்பரப் பலகைகளும், 24
சிறிய விளம்பரப் பலகைகளும் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் 07 சிறிய விளம்பரப்
பலகைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவை டேவிட் பீரிஸ் ம�ோட்டார்
கம்பனி (பிறைவட்) லிமிடட் நிறுவனத்தின் பிரதிப் ப�ொது முகாமையாளர்
(வாகன விற்பனை) திரு.க�ோசல ரத்னாயக்கவினால், மின்னேரிய தேசிய
பூங்காவின் காப்பாளர் .பாத்யா மதுகல்லேவிடம் உத்திய�ோகபூர்வமாகக் கையளிக்கப்பட்டன.
அத்துடன், பூங்காவில் மின்னேரியாவிலிருந்து ஹபரணை வரையான பகுதி-

டேவிட் பீரிஸ்

யின் சுத்திகரிப்புப் பணிகளுக்கான மனிதவலுக்கான செலவுகள் டேவிட் பீரிஸ்
குழுமத்தின் பங்களிப்புடன் நான்காவது
வருடமும் த�ொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்படும் என இந்த உத்திய�ோகபூர்வ
நிகழ்வில் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் திரு.க�ோசல ரத்னாயக
உரையாற்றுகையில்,
“தற்போதைய
த�ொற்றுந�ோய் சூழலால் ஏற்பட்டுள்ள
பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும்,
பெறுப்பு மிக்க முன்னணி பெருநிறுவன பிரஜைகள் என்ற ரீதியில் சுற்றாடல்
மற்றும் வனஜீவராசிகளின் ஒரு பகுதியாக
விளங்க நாம் தயங்கவில்லை. டேவிட்
பீரிஸ் குழுமம் 19 வருடங்களுக்கு
மேலாக மின்னேரிய தேசிய புூங்காவுடன் இணைந்து செயற்படுவதுடன்,
எதிர்வரும் வருடங்களிலும் முடியுமான
அனைத்து வழிகளிலும் நாம் த�ொடர்ந்தும்
ஒத்துழைப்பு வழங்குவ�ோம்” என்றார்.
வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் சார்பில் மின்னேரிய தேசிய பூங்காவின் காப்பாளர் பாத்தியா மதுகல்ல,
டேவிட் பீரிஸ் குழுமத்துக்கு நன்றியைத்
தெரிவித்தார்.
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தெற்காசிய சந்தைகளுக்காக
புதிய Nissan LEAF EV அறிமுகம்
2021 செப்டெம்பர் 9 ஆம் திகதி
உலக சுற்றாடல் தினத்தை முன்னிட்டு,
நேபாளம்,
பூட்டான்
மற்றும் இலங்கை சந்தைகளை
இலக்காகக் க�ொண்டு மெய்நிகர்
அமர்வொன்றை Nissan ஏற்பாடு
செய்திருந்தது. நிலைபேறான சூழலுக்கு நட்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் வகையில் தெற்காசிய சந்தைகளில் மின்வலுவில் இயங்கும்
வாகனங்களின் அணுகலை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த அமர்வு
இடம்பெற்றது. இந்த அமர்வின்
ப�ோது, Nissan பிரதிநிதிகள் சிக்கனமான மற்றும் சூழலுக்கு நிலைபேறான வாகன தீர்வுகளை தெற்காசிய
சந்தைகளில் அறிமுகம் செய்வது
த�ொடர்பான தமது அர்ப்பணிப்பை
உறுதி செய்ததுடன், Nissan இன்
புதிய zero-emission LEAF EV தெற்காசிய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருந்தமை த�ொடர்பிலும்
விளக்கங்கள்
வழங்கப்பட்டிருந்தன.
உலகளாவிய ரீதியில், Nissan
LEAF வாகனங்கள் 2010 ஆம்
ஆண்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது முதல், 2.5 பில்லியன் கில�ோமீற்றர்களுக்கு அதிகமான தூரத்தை
பயணித்துள்ளதுடன், இதனூடாக
1.2 மில்லியன் ட�ொன்கள் எடையுடைய காபனீர�ொட்சைட் வாயு
வெளியேற்றம் தடை செய்யப்பட்-

டுள்ளது. (இது 90 மில்லியன் மரங்களுக்கு சமமானதாகும்).
இந்த அமர்வின் ப�ோது, Nissan
ப�ொறியியல் நிபுணர்கள் தெற்காசிய சந்தைகளுக்கு புதிய வாகனத்தின் ப�ொருத்தப்பாடு த�ொடர்பான
விளக்கங்களை
வழங்கியிருந்ததுடன், அவற்றின் சிக்கனம் மற்றும்
சூழலுக்கு நட்பான திறன் பற்றியும்
விளக்கமளித்திருந்தனர்.
zero-emission Nissan LEAF EV
என்பது Nissan இன் மதிநுட்பமான
வாகன நடமாடல் திறனை வெளிப்-

படுத்துவதாக அமைந்திருப்பதுடன்,
கார்கள் செலுத்தப்படும் முறையில்
நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் மாற்றங்களின் வழிமுறையில்
ஒன்றாகவும் அமைந்துள்ளது. பூஜ்ஜியம் முதல் 100 km/h வேகத்தை
7.9 செக்கன்களில் எய்தக்கூடிய
திறனைக் க�ொண்டுள்ளது. ஆகக்கூடிய வேகமாக 140 km/h ஐ எய்தக்கூடியது. இதில் அமைதியான கெபின்
காணப்படுவதுடன், என்ஜினுடன்
ஒப்பிடுகையில் மிகவும் குறைந்த
பயண செலவைக் க�ொண்டுள்ளது.

CIPM உலக மனிதவள மாநாடு டிசம்பரில்

நமது நாட்டின் மனிதவள முகாமைத்துவ தலைமைத்துவமாக விளங்கும் CIPM
ஸ்ரீலங்கா மக்கள் முகாமைத்துவ சங்கத்தின்
உலக கூட்டமைப்பு (WFPMA) மற்றும் மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் ஆசிய பசுபிக்
கூட்டமைப்பு (APFHRM) ஆகியவற்றுடன்
இணைந்து உலக மனிதவள மாநாடு 2021ஐ
க�ொழும்பில் மெய்நிகர் நிகழ்வாக நடத்தவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
கடந்த 22ம் திகதியன்று க�ொழும்பு மனிதவள முகாமைத்துவ தலைமையக கேட்ப�ோர்கூடத்தில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர்
மாநாட்டின்போது இது த�ொடர்பான அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டது. எதிர்வரும்
டிசம்பர் 6ஆம் திகதி முதல் 8ஆம் திகதிவரை
க�ொழும்பில் மெய்நிகர் நிகழ்வாக நடைபெறவுள்ள இம் மாநாட்டில்
உலக த�ொற்றுந�ோய்க்கு மத்தியில் மக்கள்
நிபுணர்களை உயரச்செய்வது: ஆராயுங்கள்,
விஸ்தரியுங்கள் மற்றும் சிறப்புறச் செய்யுங்கள் எனும் த�ொனிப்பொருளின்கீழ் உலக
நாடுகளைச் சேர்ந்த துறைசார் நிபுணர்கள்
மெய்நிகர் நிகழ்வின்மூலம் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளனர். மாநாடு நடைபெறும்
மூன்று நாட்களிலும் டிஜிட்டல் மாற்றம்,
இடையுூறுகள், பன்முகத்தன்மை மற்றும்
விடாமுயற்சி ப�ோன்ற மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் தெரிவுசெய்யப்பட்ட உலக
அங்கீகாரம் பெற்ற பேச்சாளர்கள் தனித்துவமான பரிமாணங்களை புதிய உலகப்பணியில் தலைமைத்துவத்தின் ஊடாக
தமது ஆல�ோசனைகளையும் உத்திகளையும்
பகிர்ந்துக�ொள்ளவுள்ளனர். முக்கிய அம்சங்கள், பதிவு, எண்ணற்ற அனுசரணை வாய்ப்-

புகள் கிடைக்கவுள்ளதுடன் மேலதிக தகவல்களை உலக மனிதவள மாநாடு 2021இன்
https://wfpmacongress.com/ இணையத்தளத்தை பார்வையிடுவதன் மூலம் அறிந்துக�ொள்ளலாம்.
கடந்தாண்டு நடைபெறவிருந்த உலக
மனிதவள மாநாடு உலகில் க�ொவிட் த�ொற்றுந�ோய் பரவல் காரணமாக இடம்பெறவில்லை. எனினும் இவ்வாண்டு இறுதிக்குள்
அதனை நடத்தியாக வேண்டும். இலங்கையில் இந்த வரலாற்று ரீதியான நிகழ்வை
நடத்துவதில் நாம் பெருமை க�ொள்கிற�ோம்.
உலகமே க�ொவிட் த�ொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வேளை எதிர்காலத்தில் உத்வேகம் தரும் தலைமைத்துவத்தை உருவாக்க இதிலிருந்து மீண்டெழுவது அவசியமாக உள்ளது.
எதிர்நோக்கும் சவால்களுக்கு மத்தியில் புதிய
த�ொழில் முயற்சிகள் மற்றும் வாழ்க்கையில்
வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன. புத்தாக்கம்
மக்கள் செயற்பாடுகளில் சிறந்த பயிற்சிகள்
மற்றும் நம்பகத்தன்மை என்பன எமது எதிர்காலத்தை மீளக்கட்டமைத்துக் க�ொள்ளவும்
நிலையான வளர்ச்சியை இலக்காகக் க�ொள்ளவும் மிகவும் முக்கியமானவையாக விளங்குகின்றன. இந்நிலையில் உலக மனிதவள
மாநாடானது சவால்கள் மற்றும் புதிய மனிதவள நிகழ்ச்சி நிரலை ஏற்படுத்திக் க�ொள்வதற்கான வாய்ப்புகளைத் திட்டமிடுவதற்கு ஏற்ற
இடமாகும் என CIPM இலங்கை தலைவரான
ஜயந்த அமரசிங்க தெரிவித்தார்.
உலக மாநாடானது 93 நாடுகளைச் சேர்ந்த
தேசிய சங்கங்களின் கூட்டமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து WFPMA அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த கூட்டமைப்பின் மூலம்

உலகளாவிய ரீதியில் மக்கள் முகாமைத்துவ
த�ொழில்தகைமைகளுக்கு ஆதரவு வழங்கும்
அதிகார சபையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள�ோம். வலையமைப்பு வாய்ப்புகளுடன்
சிந்தனையைத் தூண்டும் பேச்சாளர்களை
ஒன்றிணைப்பதால் இந்த மாநாடு மிகவும் முக்கியத்துவமிக்கதாக இருக்கும் என WFPMA
தலைவர் ப�ொப் ம�ோர்டான் தெரிவித்ததுடன்
மக்கள் த�ொழில் தகைமையாளர்கள் மற்றும்
வணிகத் தலைவர்களை காங்கிரஸில் பங்கேற்ப அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இந்த மெய்நிகர் மாநாடானது 4 முழுமையான அமர்வுகள், 4 குழு கலந்துரையாடல்கள்
மற்றும் நான்கு கட்டங்களாக த�ொழில்நுட்ப
அமர்வுகளையும் உள்ளடக்கியதாக அமையவுள்ளது. 21 அனுபவம் வாய்ந்த சர்வதேச
பேச்சாளர்கள், குழு, த�ொகுப்பாளர்கள்,
குழு அங்கத்தவர்கள் வரிசையில் ஜ�ோன்னி
சீ. டெய்லர், Jr தலைவர் மற்றும் பிரதம
நிறைவேற்று அதிகாரி, மனிதவள முகாமைத்துவ சங்கம், ஐக்கிய அமெரிக்கா,
பீட்டல் சீஸ் பிரதம நிறைவேற்றதிகாரி,
ஆளுமை அபிவிருத்திக்கான பட்டய நிறுவனம் யூ.கே. சுனிதா பயான்/வயலின் வித்துவான் மற்றும் சேமநலன் த�ொடர்பான
மளிதவள பயிற்சியாளர் பேராசிரியர் டீ.வீ.
ராவ், தலைவர் TVRLS இந்தியா, ப�ோல்
மில்ஸ் பிரதம மக்கள் அதிகாரி, Mercedes
AMG Petronas F1 Team மற்றும் டாக்டர்
அர்ச்சன ஆர்க்காட் VP மனிதவள வர்த்தகத்
தலைவர், Infosys McCamish ஐக்கிய அமெரிக்க ப�ோன்ற பல அனுபவம் வாய்ந்த பேச்சாளர்கள் பங்குக�ொள்ளவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

5G உறுதிம�ொழியைப் பலப்படுத்துகிறது

Samsung Galaxy
இலங்கையின்
No:1
Smartphone
brandஆக Samsung, Galaxy 5G பிரச்சாரத்தை அறிவித்தது. பண்டிகைக் காலத்திற்கான 5G தயாரிப்புகளின் பரந்த
portfolioயுடன் அதன் 5G வாக்குறுதியை
வலுப்படுத்தியது. சமீபித்திய Galaxy 5G
smatphoneகள் புத்தாக்கத்தோடு வருவது
பரந்த பார்வையாளர்களுக்கு அணுகுவதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Kevin SungSU YOU, இலங்கைக்கான
Samsungஇன் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர், “Samsung வாடிக்கையாளர்களுக்கு
அர்த்தமுள்ள புத்தாக்க கண்டுபிடிப்புகளைக் க�ொண்டு வருகிறது. அத்துடன்
புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Galaxy
5G smartphoneகள் முடிவற்ற புதிய விஷயத்தை தருவது நுகர்வோரை Be Future
Readyக்கு அனுமதிக்கிறது.
அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, A52s
5G, Galaxy M52 5G மற்றும் Galaxy F42

5G ஆகியவை
S a m s u n g இன்
அ ர ்த ்த மு ள்ள
த�ொ ழி ல் நு ட் பத ் தை யு ம்
த ய ா ரி ப் பு க ளை யும்
க�ொண்டு
வருவது
அர்ப்ப ணி ப் பு க்கான
ச ான ் றா கு ம் .
5G வணிக மயம ா க்க ப ்ப ட்ட வுடன் முதலில்
ப ய னடை வ�ோர்
எங்கள்
வாடிக்கையாளர்களாக இருக்க வேண்டும்
என்பதே எமது ந�ோக்கமாகும். இதனால்
அதிவேகம், குறைந்த தாமதம் மற்றும்
மென்மையான streamingயும் அனுபவிக்க
முடியும்' எனக் கூறினார்.
2009 முதல் 5G த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சி-

யில் Samsung முன்னோடியாக உள்ளத�ோடு
த�ொழில்நுட்பத்தை
தரப்படுத்துவதிலும்
முன்னணியில் உள்ளது. உலகின் முதலாவது 5G smartphoneஆன Galaxy S10ஐ
2019இல் அறிமுகப்படுத்தியது. Samsung
உலகளவில் 5G சாதனங்களின் பரந்த
portfolioஐ க�ொண்டுள்ளது.
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#hpantt gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; nrhj;Jf;fis Fj;jif
chpikia 2022.01.01k; jpfjp Kjy; 2022.12.31k; jpfjp tiu Fj;jiff;F tpLtjw;fhf ,U
gpujpfSldhd nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2021 etk;gH 16k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu
vd;dhy; Vw;fg;gLk;.
Nfs;tpg; gbtq;fs; 2021 etk;gH 15Mk; jpfjp gp.g. 3.00 tiu jkJ milahs ml;il kw;Wk;
gjpit cWjp nra;Ak; fpuhk mjpfhhp rhd;wpjio rkHg;gpg;NghUf;F khj;jpuk; fPNo fhzg;gLk;
fl;lzq;fis mwtpl;L tpepNahfpf;fg;gLk;.
rfy Nfs;tpg; gj;jpuq;fSk; 'jiytH> #hpantt gpuNjr rig" vd;w Kfthpf;F Fwpj;j
Neuj;jpw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J #hpantt
rig mYtyfj;jpy;> cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L my;yJ Nfs;tpfis xg;gilf;fyhk;.
2021 etk;gH 16Mk; jpfjp gp.g. 2.30 ,w;F Nfs;tpr; rigapd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;
jpwf;fg;gLk;. rfy Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ
epuhfhpf;Fk;.
KOikahd mjpfhuk; #hpantt gpuNjr rigf;F chpaJ.
Nfs;tp epge;jidfs; Nfs;tpg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gLkhW MFk;. rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuuhy;
Nfs;tpj; njhifapy; 25% ghJfhg;G gpizj; njhifia Nfs;tpfs; toq;fg;gLk; jpdk; Kjy;
xU thuj;jpw;Fs; itg;Gr; nra;tjw;F jahuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
Nkyjpf tpguq;fs; mYtyfj;jpd; njh.Ng. ,y. 047-2288212 kw;Wk; 047-3621096 ,w;F
tprhhpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
njhlH
,y.
01
02

03

04
05
06
07

08

09

10

11

Fiwe;j
kPsspf;fg;gLk; kPsspf;fg;glhj
gl;r Nfs;tpj; Nfs;tp itg;Gj; Nfs;tpg; gbtf;
njhif (&)
njhif (kp)
fl;lzk; (&)

nrhj;jpd; ngaH
#hpantt thu re;ij nkhj;j
re;ij Fj;jiff;F tply;
#hpantt thu re;ij rpy;yiw
re;ij Fj;jiff;F tply;
ntdpnty;Mu thure;ij
kw;Wk; mjd; nghJ
kyry$lj;ij Fj;jiff;F
tply;
#hpantt kPd; re;ijia
Fj;jiff;F tply;
#hpantt thu re;ijapy;
nghJ kyry$lj;ij
Fj;jiff;F tply;
#hpantt thu re;ij thfd
jhpg;gplj;ij Fj;jiff;F tply;
#hpantt thure;ijf;Fs;
mike;Js;s Nfhopapiwr;rp
filia Fj;jiff;F tply;
#hpa thu re;ijapd; Kr;rf;fu
tz;b epWj;Jkplj;ij
Fj;jiff;F tply;
#hpantt g]; epiyaj;jpw;F
mUfpy; nghJ mwptpj;jy;
gyifia Fj;jiff;F tply;
(20' x 10')
`l;bg` re;jp mUfpy;
nghJ mwptpj;jy; gyifia
Fj;jiff;F tply; (20' x 115')
rpq;fpj;jp cad mUfpy;
rpy;yiw tpw;gid epiyaj;ij
Fj;jiff;F tply;

19>100>000.00

200>000.00

10>000.00

5>250>000.00

100>000.00

10>000.00

2>400>000.00

100>000.00

10>000.00

1>266>600.00

50>000.00

10>000.00

151>200.00

3>000.00

5>000.00

97>000.00

10>000.00

1>000.00

ghJfhg;Gr; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd
tpiykD Nfhuy;
,yq;if MAh;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf
gpd;tUk; epge;jidfspd; fPo; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
gpd;tUk; Kiwkhw;W Nritf;fhf Mz; kw;Wk;
Njitg;gLfpd;wdh;.
•

Njitahd ghJfhg;G mYtyh;fspd; vz;zpf;if: Mz; ghJfhg;G mYtyh; - 04
ngz; ghJfhg;G mYtyh; - 03

•

Nrit Kiwkhw;W : Mz; mYtyh;fs;>
¾ gfy; Kiwkhw;W Nrit - 12 kzpj;jpahy Kiwkhw;W (K.g. 7.30 Kjy; gp.g.
7.30 tiu)
¾ ,uT Kiwkhw;W Nrit - 12 kzpj;jpahy Kiwkhw;W (gp.g. 7.30 Kjy; K.g.
7.30 tiu)
ngz; mYtyh;fs;>
¾ gfy; Kiwkhw;W Nrit - 12 kzpj;jpahy Kiwkhw;W (K.g. 7.30 Kjy; gp.g.
7.30 tiu)

•
•
•
•
•
•

35>000.00

2>500.00

1>000.00

72>240.00

10>000.00

1>000.00

25>000.00

1>000.00

1>000.00

30>000.00

1>000.00

1>000.00

125>000.00

5>000.00

2>500.00

ftdpf;fTk;:
Nkw;gb Nfs;tpj; njhiff;F Nkyjpfkhf ntl; thp kw;Wk; Njrj;ij fl;bnaOg;Gtjw;fhd
thpiaAk;> murpdhy; mt;tg;NghJ mwtplg;glf; $ba Vida thp tiffisAk;
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
N[. vue;j [df;f>
jiytH>
#hpantt gpuNjr rig.
2021.10.27k; jpfjp
#hpantt gpuNjr rig mYtyfj;jpy;.

tj;jis gpuNjr rig
toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; - 2022
fPNo ml;ltizapy; fhzg;gLk; ghlq;fSld; rk;ge;jg;gl;l 2022Mk; Mz;bw;fhf tj;jis
gpuNjr rigapd; toq;fy;fs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; rhHghf gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf
2021.11.19 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;fg;gLk;.
rfy tpz;zg;gq;fspdJk; tplaj;Jld; Fwpf;fg;gl;l fl;lzj;ij fhrhf my;yJ
fhNrhiyfs; %yk; kl;Lk; nrayhsH> tj;jis gpuNjr rigapd; ngahpy;
jiyikafj;jpw;F mDg;Gjy; my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
rigf;Fj; Njitahd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F gjpT
nra;Js;s tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J kl;Lk; tpiykDf;fs; Nfhug;gLtJld;> mjw;F
mg;ghYk; tpiykDf;fs; my;yJ Nfs;tpfis NfhUk; chpik rigf;FhpaJ

nghUl;fs;
01. fhfpjhjpfs;
02. tPjp tpsf;Ffs; kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l cgfuzq;fs;
03. fzdp> mr;R ,ae;jpuk; kw;wk; Fwpj;j cgfuzq;fs;
04. mr;R ,ae;jpuj;jpw;fhd hpgd; kw;Wk; NlhdH
05. thfd gOJghHj;jy; cgfuzq;fs;
06. Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzk;
07. fpUkpehrpdp> rtHf;fhuk; kw;Wk; Gy; ehrpdp
08. rPUil kw;Wk; Njitg;gLk; Jzp tiffs;
09. E}yf njhopy;El;g cgfuzq;fs;
10. laH> ba+g;> gw;whp kw;Wk; Fwpj;j cgfuzq;fs;
11. mYtyf cgfuzq;fs; (Nkir> fjpiu> mYkhhp)
12. `pAk; igg;> kjFj;Jz;Lfs; Nghd;wd
Nritfs;
13. mr;rf tplaq;fs;
14. fzdp> gphpz;lH gOJ ghHj;jy;
15. E}yf njhopy;El;g Nritfs;
16. thfd gOJ ghHj;jYf;fhd fuh[; gjpT nra;jy;
17. thfd NrHtp]; tplaq;fs;
18. kpd; J}f;fp> fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpu Nritfs; kw;Wk; gOJ ghHj;jy;
tplaq;fs;
19. rigf;fhd epy msitahsH Nrit> rl;lj;juzp Nrit> fl;bl
tiugl Nrit (rptpy;/ tpNrl)
20. nty;bq; Nritfs;
21. Mgj;jhd kuq;fis ntl;Ljy;
mgptpUj;jp jpl;lq;fs;
22. mgptpUj;jp jpl;lq;fSf;fhd epHkhz nghUl;fs; toq;Fjy; (fy;>
kzy;> kz;> VgPrp Nghd;wd)
23. thfdq;fis thliff;F toq;Fjy; (nyhwp> buf;lH> Nkhl;lHfpNulH>
D4D ,ae;jpuk; Nghd;wd
xg;ge;jf;fhuHfs;
24. &. 05 yl;rj;jpw;F Nky;

gjpTf;
fl;lzk;
ntl; cld;
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
4000.00
4000.00

5000.00

xg;ge;jf;fhuHfshf gjpT nra;tjw;F vjpHghHf;Fk; epWtdq;fs; kw;Wk; jdp egHfs;
epHkhzg; gapw;rp mgptpUj;jp epWtdj;jpd; my;yJ ,yq;if Njrpa epHkhz
xg;ge;jf;fhuHfspd; rq;fj;jpy; my;yJ mur jpizf;fs epajpfs; rigfspy; cs;@uhl;rp
epWtdq;fspy; Fwpj;j ngWkjpf;Fr; rkkhd ifj;njhopy;> xg;ge;jq;fis jpUg;jpfukhd
epiwNtw;wpAs;sikf;fhd Mtzr; rhd;Wld; nrhj;Jr; rhd;wpjioAk; rkHg;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis ,t; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;s
KbtJld; jghypy; mDg;gg;gLk; tpz;zg;gq;fs; cs;spLk; ciwapd; Nky; %iyapy;
2022 toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfis gjpT nra;jy; vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
jiytH
tj;jis gpuNjr rig> nfutyg;gpl;ba> n`e;jis> tj;jis
2021.10.25
tj;jis gpuNjr rig jiyikafj;jpy;.

•
•

taJ: 18 tajpw;F Nkw;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 60 tajpw;Ff; FiwthftpUj;jy;
Ntz;Lk;.
rpwe;j MNuhf;fpa epiyapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rpwg;ghf ,iaGila
flikfSf;fhd gapw;rpiag; ngw;wth;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.
Kg;gil / tpNrl mjpubg; gil / ,yq;if nghyp]; / rptpy; ghJfhg;Gj;
jpizf;fsj;jpy; flikahw;wp Xa;Tngw;wth;fs; my;yJ rl;lg+h;tkhf NritapypUe;J
tpyfpath;fshftpUj;jy; Ntz;Lk;.
Copah; Nrkyhg epjpak;> Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpaf; nfhLg;gdTfs;
kw;Wk; Copah;fspd; eyd;Ghp Ntiyfs; ,iaGila Nrit toq;Feh;fshy;
Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;.
ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fk;NghJ $l;Lj;jhgdj;jpd; epue;ju ghJfhg;Gr; Nritia
toq;Fk; gzpahl; njhFjpapdUld; xd;wpize;J eltbf;iffis Nkw;nfhs;sy;
Ntz;Lk;.
Nritf;fhd
nfhLg;gdT
fhNrhiy
%yk;
nrYj;jg;gLk;
vd;gJld;
nfhLg;gdTfSf;fhf 30 ehs; mtfhrk; toq;Feh;fshy; $l;Lj;jhgdj;jpw;F
toq;Fjy; Ntz;Lk;.
toq;fy; tpiyg;gl;baiy ehl;fhl;b khjnkhd;W fzf;fplg;gl;L (1-30) my;yJ (131) tiu mjw;fLj;j khjk; 05Mk; jpfjpf;F Kd; kdpjtsg; gphptpw;F xg;gilj;jy;
Ntz;Lk;.
2021-10-28Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu tpz;zg;gq;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; gpd;tUk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Kfhikahsh; (kdpj tsq;fs;)> ,yq;if MAh;Ntj kUe;Jfs; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 94>
gioa nfhl;lht tPjp> ehtpd;d> k`ufk.
tprhuiz - nghJ njhiyNgrp ,y. 0112850229> kdpjtsg; gphpT: 0112746230
jiyth;>
,yq;if MAh;Ntj kUe;Jfs; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 94> gioa nfhl;lht tPjp>
ehtpd;d> k`ufk.

Nfs;tpf;fhd miog;G
khj;jiw khefu rig
Nfs;tpfs; rkHg;gpf;f Ntz;ba ,Wjpj; jpfjp: 2021.11.17k; jpfjp
khj;jiw khefu rigapd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fPo;fhZk; Ntiy
tplaq;fSf;fhf 2021.11.17k; jpfjp Kw;gfy; 10.00 tiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs;
Vw;fg;gLk;. md;iwa jpdk; me;j Neuj;jpNyNa mt; mYtyfj;jpy; Nfs;tpjhuHfs;
Kd;dpiyapy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;.

nraw;wpl;l tpguk;

Njitg;gLk; gjpT

01. khj;jiw gpujhd
g]; epiyaj;jpw;fhd
fopT ePH kw;Wk;
rhf;fil Rj;jpfhpg;G
mikg;ig
tbtikj;J>
epHkhzpj;jy; (Design,
ConstrucƟon and
Commissioning of
Waste Water and Sewer
Treatment and Disposal
System at Matara Main
Bus Stand)
SP/M/MMC/2021/001

kj;jpaRw;whly;
mjpfhu rigapy;
gjpTr; rhd;wpjo;
(Central
Environmental
Authority Recognized
Consultant/
Specialists for
Environmental
PolluƟon Control
kw;Wk; CIDA -C6
my;yJ mjw;F
Nky; (Water Supply
& Sewerage

Nfs;tpg;
gpiz Kwp
my;yJ epjp
itg;G (&)
Nfs;tpg;
gpiz Kwp
150>000.00
my;yJ
fhR itg;G
75>000.00

Nfs;tpg;
kPsspf;fg;
gpizapd;
glhj
nry;Ygb
Nfs;tpf;
ahFk; fyk; fl;lzk; &.
2022.03.14
tiu

3>000.00

01. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2021.11.16k; jpfjp gpw;gfy; 3.00 tiu fPo;f;fhZk; Kfthpapy;
mike;Js;s khj;jiw khefu rig mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz
tpguk;

ngz; ghJfhg;G mYtyh;fs;

02. NkNy jug;gl;Ls;s kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; rhd;wpjo; kw;Wk; CIDA- C6
my;yJ mjw;F Nky; (Water Supply & Sewerage) gjpTs;s epHkhz ifj;njhopy;
mgptpUj;jp mjpfhu rig (CIDA) ,dhy; mDkjpf;fg;gl;l xg;ge;jf; fhuHfSf;F ,t;
xg;ge;jk; xg;gilf;fg;gLk;.
03. ngWif gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; rhjhud mYtyf
Neuq;fspy; 041-2222275/ 041-2223015I mioj;J khj;jiw khefu rig nghwpapay;
jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.
04. Nfs;tpg; gj;jpuq;fis rkHg;gpf;Fk; NghJ rfy Nfs;tpAlDk; Nkw;gb ml;ltizapy;
Fwpg;gplg;gLk; tpjj;jpy; Nfs;tpg; gpiznahd;W my;yJ fhR itg;nghd;iw
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gpiz Mapd; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fp %yk; ngw;Wf;nfhz;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; mJ
epge;jidaw;w kw;Wk; Ntz;lg;gl;lTlNdNa kPs; g+Hj;jp nra;af;$bajhf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;. ,g; gpizKwp Nfs;tpg; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpg; gj;jpuj;jpd;
gpufhuk; ~khefu MizahsH> khefu rig> khj;jiw| vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.
fhR itg;ghapd; Fwpj;j njhifia khj;jiw khefu rigapd; fzf;Fg; gphptpy;
itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujp> Nfs;tpg; gj;jpuj;jpd; %yg;
gpujpAld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
05. Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; nraw;wpl;lq;fSf;F mikthf ntw;wpfukhd
epHkhz jpl;lkpliy toq;Fk; nfs;tpjhuHfs; tplaj;jpy; $Ljy; ftdk; nrYj;jg;gLk;.
06. rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky;
%iyapy; ifj;njhopypd; ngaiu Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ,U
gpujpfSld; NtW Ntwhf rkHg;gpf;fg;gl Ntz;baJld; mJ %yg; gpujp kw;Wk; efy;
gpujpnad Fwpg;gplg;gl Ntz;baJld; ,Wjpay; xU ciwapy; ,l;L fPo;f;fhZk;
Kfthpf;F. 2021.11.17k; jpfjp Kw;gfy; 10.00 ,w;F Kd; gjpTj; jghypy; my;yJ
nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntiyapy;
Nfs;tp rkHg;gpg;NghH my;yJ mtH rhHghf mjpfhukspf;fg;gLk; gpujpepjpnahUtH
rKfkspf;fyhk;.
07. Nfs;tpfspd; nry;YgbahFk; fhyk; 90 ehl;fshFk;.
08. Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk;
mYtyfj;jpy; eilngWk;

2021.11.08 K.g. 10.00 ,w;F khj;jiw khefu rig

09. ,g; ngWif gw;wpa ngWiff; FOtpd; jpHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.
fhQ;rdh Nf. jy;ghtpy
khefu MizahsH
khefu rig
khj;jiw.
2021.10.28
njhiyNgrp: 041-2222275/ 0412223015
ngf;]; ,y: 041-2227535
E-Mail: municipalcouncilmatara@gmail.com

uh[fphpa> ehty> ehty tPjp> ,y. 294/5B Ir;
NrHe;j
tpjhNdyhNf
NrDu
Nrduj;d
nghd;Nrf;fh Mfpa ehd;> n[Hkdp Munchen
Ir; NrHe;j gfpuq;f nehj;jhhpR nlhf;lH - Eva
- Maria Heppi ,dhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l
2020 nrg;lk;gH 17k; jpfjpaplg;gl;l n[Hkdp>
Munchen, 81737, Putzbrunner Strasse, ,y. 22
Ir; NrHe;j Edel Traud Maria Mayer ,dhy;
vdf;Fj; jug;gl;l> 2020.10.02k; jpfjp jpdg;
Gj;jf ,y. 10957 gf;fk; 316> NghypNah 97,d;
fPo; gjpT nra;ag;gl;l ntspehl;L ml;NlhHzpia
2021.10.25k; jpfjp Kjy; ,uj;Jr; nra;J
,y;yhnjhopg;gjhf
,j;jhy;
mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

ml;lu;dpapd; rf;jpia ePf;Fjy;
ehd;> mk;gpbah yfNluh m[pj; Fkhuh Njrpa
milahs ml;il vz; 752863407V ,d; vz; 390>
nty;lkghy> vJy;fk> jyJXah 1 ,yq;if
Fbaurpd; fz;b kj;jpa khfhzk; khtl;lk; ehd;
,d;W mf;Nlhgu; 21> 2021 ,d;wpypUe;J uj;J
nra;ag;gl;lJ. rpwg;G gpiza tof;fwpQH vz;
6776 etk;gu; 20> 2020 Njjpapl;lJ. ,yq;if
Fbaurpd;
nfhOk;G
Nkw;F
khfhzj;jpy;
mtprhtis> Gtf;gpl;ba> nthpq;ld; khtj;ij
vz; 612/9/N[. Njrpa milahs ml;il vz;
196125100938 ,d; guzfkNf tPuuj;dh fz;b vd;
cz;ikahd kw;Wk; rl;lG+u;tkhd tof;fwpQH
ehd; rl;lG+u;tkhf my;yJ NtW NtW tpjkhf
vd; tof;fwpQuhy; nra;ag;gl;l ve;jnthU tp\
aj;jpw;Fk; ehd; nghWg;Ngw;f khl;Nld;. ,dpNky;
me;j vy; gtu; M/g; ml;lu;dpapd; ebg;G.

mk;gpbah yfNluh m[pj; Fkhuh

rh;tNjr Nghl;b hPjpapyhd
tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gphpT)
gfpuq;ff; Nfs;tp – 4388T
PONA / PIONA GAS CHROMATOGRAPHIC

Kiwikia toq;Fjy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> ,yq;if> fsdpa>
rg;Gf];fe;j Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> jpizf;fsg; ngWiff;
FOj; jiythpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs;>
ntspehLfspYs;s
mth;fsJ
mjpfhuk;ngw;w
Vw;Wkjpahsh;fs; my;yJ mth;fsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H
Kfth;fsplkpUe;J (cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ Vw;Wkjp
Kfth;fs;) tpiyNfhuy; Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tpguf;Fwpg;Gfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F KOikahf
mikAk; tifapy; Nkw;Fwpg;gpl;l nghUis toq;Ftjw;fhd
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
ve;jnthU Nfs;tpjhuUk; Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;Fk;NghJ
kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 3>500.00 &ghit 2021
etk;gh; 22Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuahd mYtyf
ehl;fspy; nfhOk;G - 09> ,y. 609> lhf;lH ldp];lh; B
rpy;th khtj;ij> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd
jiyik mYtyfj;jpd; 05Mk; khbapYs;s fhrhshplk;
my;yJ fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;Gg; gzpafj;jpd;
fhrhshplk; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J nuhf;fg; gzkhfr;
nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; rfy nfhLg;gdTfisAk;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy;
Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpd; Clhf
Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhff;
Fwpg;gpl;L gzj;ij nrYj;jyhk;.
Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfs; mlq;fpa Nfs;tp
Mtzq;fs; www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.com
vDk; ,izajsq;fspy; fpilf;fj;jf;fjhf cs;sd.
khw;Wtopahf Nfs;tp Mtzq;fis fPo;f;Fwpg;gplg;gl;l
tpyhrj;jpypUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiykD Mtzq;fs; 2021 etk;gh; 24Mk;; jpfjp gp.g.
2.30 kzp tiu jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytuhy;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLtNjhL> md;iwa jpdNk cldbahf
mitfs; Rj;jpfhpg;G epiya khehl;L kz;lgj;jpy; jpwf;fg;gLk;.
jw;Nghija njhw;W epiyik fhuzkhf tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk;
NghJ
Fiwe;jsT
tpiykDjhuh;fs;
gq;Nfw;gjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ vd;gJld; ,izajs
fhnzhyp fye;Jiuahly; Kiw Clhf tpiykDf;fs;
jpwf;Fk;NghJ njhlh;Gnfhs;syhk;. xU epWtdj;jpypUe;J
xU gpujpepjp kl;LNk cz;ikahd mtrpaj;jpd; Nghpy;
gq;Fgw;w mDkjpf;fg;gLthh;. vt;thwhapDk; tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gl;ljd; gpd; tpiyf;Nfhuy; RUf;fj;ij fPo;
Fwpg;gplg;gl;lthplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Kfhikahsh; (nghUs;tsk;)>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT>
rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if..
njhiyNgrp: 011-2400110
kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk
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tpiykDf; Nfhuy;

1

2

3

4

5

6

gpuhe;jpak;

Nfs;tp ,y.
nghUl;fsJ tpguk; - njhif

tpiykD Nfhuy;
KbTj; jpfjp

tpiykD Mtzk;
ngWk; ,lKk;
njh.Ng. ,yf;fKk;

tpiykD Mtz
tpiy
(&gh)

Nfs;tp tpguk;
ICB/NCB

Nritfs;
Vw;fdNt gjpT nra;Js;s toq;FeHfs; / xg;ge;jf;fhuh;fSk; 2022 Mk; Mz;bw;fhf gjpTfis Gjpjhf nra;jy; Ntz;Lk;. gjpT nra;tjw;fhf Njitahd Nfhug;gl;l ,izg;Gf;fs; rkh;g;gpf;fhjtplj;J gjpT
epuhfupf;fg;gLk;. mij kPz;Lk; rkh;g;gpg;gjw;fhd re;jh;g;gk; toq;fg;glkhl;lhJ.
gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/M-1/2022
vk;.rP.rP.gpfs;> vk;.rP.gpfs;> Mh;.rP.rP.gpfs;> fl; mTl;fs; (KftHfs;
kl;Lk;) toq;FeHfis gjpT nra;jy;

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/M-2/2022
gpA]; ypq;];fs;> vr;.MH.rP /gpA];fs;> /gpA]; fhpaHfs;>
,d;RNyl;lHfs; (KftH khj;jpuk;) toq;FeHfis gjpT nra;jy;

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/M-3/2022
ignkl;lypf; fpshk;fs;> Nfgps; yf;];fs;> fk;ghhprd; fndf;lHfs;>
Vgprp mf;rrhP]; (KftH khj;jpuk;) toq;FeHfis gjpT nra;jy;

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/M-4/2022
ghJfhg;Gf; fUtpfs;> rpwpa fUtpfs; (cw;gj;jpahsH> KftH
khj;jpuk;) toq;FeHfis gjpT nra;jy;

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/M-5/2022
nrg;G> mYkpdpa Nfgps;> flj;jpfs;> igz;bq;
(cw;gj;jpahsH khj;jpuk;) toq;FeHfis gjpT nra;jy;

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/M-8/2022
kPw;wH ngl;bfs;> kPw;wH Nghh;l;fs;>
toq;FeHfis gjpT nra;jy;

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/M-11/2022
tYt+l;lg;gl;lJk; Kd; mkHj;jg;gl;lJkhd
z;fs; toq;FeHfis gjpT nra;jy;

J}

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/M-12/2022
fk;gpA+l;lH> gphpz;lH> nel;Nth;f;fpq; kw;Wk; ,tw;Wld; njhlHGila
nghUl;fs; toq;FeHfis gjpT nra;jy;

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/M-13/2022
kpd; cgfuzq;fs;> `y[d; /gpw;wpq;];> tPjp tpsf;Ffs; kw;Wk;
Vida cgfuzq;fs; toq;FeHfis gjpT nra;jy;

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/S-1/2022
nghUl;fis nfhz;L nry;tjw;fhd xg;ge;jf;fhuHfspd; gjpT
(kpd;khw;wpfs;> kpd; J}z;fs; Kjypad)

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

taH];

[ gpsh];bf;;, ,Uk;G(steel)]
nfhq;fpwPw;Wj;

DGM(E)/R/S-2/2022
kpd;dpizg;G Nrit toq;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/S-3/2022
kpd;NdhLghij topapypUf;Fk; ,iy Fio jhtuq;fspd;
jilfis mfw;Wtjw;fhd xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/S-4/2022
caH/jho; mOj;j kpd;NdhL ghijfs; kw;Wk;
epiyaq;fs; epHkhzpf;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT

kpd;

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/S-5/2022
caH/jho; mOj;j kpd;NdhL ghijfis Gduikg;Gr; nra;jYk;
cg kpd;epiya tYit mjpfhpj;jy; xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/S-6/2022
kpd;
Nrit
,izg;G
Jz;bg;G
kw;Wk;
eltbf;iffSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

kPs;

cg

,izg;G

DGM(E)/R/S-9/2022
fhfpjhjpfis mr;rply; xg;ge;jf;fhuHfspd; gjpT

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/S-12/2022
fl;llq;fis
fl;Ltjw;Fk;>
jpUj;Jtjw;Fk;>
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT

tPjpfis

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/R/S-15/2022
njhif
kpd;zpizg;G>
rhjhuz
kw;Wk;
R+hparf;jp
kpd;zpizg;Gf;fhd cs;sf kpd;zpizg;Gfis Ma;T nra;J
mwpf;if
rkh;g;gpg;gjw;Fk;
kw;Wk;
gOjile;j
nghUl;fs;>
cgfuzq;fSf;fhd tprhuiz mwpf;if rkh;g;gpg;gjw;Fk; gl;la
kpd; nghwpapayhsh;fSf;fhd gjpT.

24-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/237
kl;lf;fsg;G gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh; mYtyfk;
mjDld; ,ize;j ghtidahsh; Nrit epiyaq;fs;> tpepNahf
fl;Lkhd gphpT>
tpepNahf guhkhpg;Gg; gphpT> tpLjpg; gpuNjrk;>
Rw;Wyh tpLjp kw;Wk;
khfhz cg fsQ;rparhiyfSf;fhd
guhkhpg;Gr; Rj;jpfhpg;Gr; Nrit Nfhuy;

17-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpuNjr gpujk kpd; nghwpapayhsh; mYtyfk;>kl;lf;fsg;G
065-2222639
my;yJ
gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

1500.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/250
jpUNfhzkiy
gpujpg;
nghJ
KfhikahsH
(fpof;F)
mYtyfj;jpw;fhd guhkhpg;G Rj;jpfhpg;Gr; Nrit Nfhuy;

17-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

1500.00

NCB

17-11-2021 k; jpfjp
gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>
jpUNfhzkiy
026-2222666> 026-2221030

1000.00

NCB

gpuhe;jpak;-02
fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/339
thliff;F
Nkhl;lhh;
jpUNfhzkiy

fhh;

fzf;fhsh;-nryT(fpof;F)>

Nkw;Fwpj;j nghUl;fs; toq;fg;gly; njhlh;ghf toq;Fjhuh;fsplkpUe;J ,yq;if gpuhe;jpak;-02 kpd;rhu rig rhh;ghf nfhs;tdTf;FOtpd; jiyth; rh;tNjr/ Njrpa Nghl;bj;jd;ikAld;
tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whh;. ,yq;if kpd;rhu rigapypUe;J nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mtzq;fspy; khj;jpuNk tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

$bajhd

tpiykDf; Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth; my;yJ mtuJ mq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fSf;F khj;jpuNk tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk;. Njitf;Nfw;g mth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ
xg;ge;jr; rl;lj;jpw;Nfw;g gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;Nfhuy; KbTj;jpfjpf;F ,uz;L jpdq;fs; ,Uf;Fk; tiu tpiykD Mtzq;fs; tpiykDf; Nfhu cj;Njrpj;jpUg;gth;fs; my;yJ mth;fsJ Kfth;fs; %yk; chpj;jhd Kiwapy; ,yq;if
kpd;rhu rigapd; gpujpg; nghJ KfhikahsUf;F/ gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J%ykhf tpz;zg;gpj;J 5Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhifia toq;Ftjd; %yk; flik ehl;fspy; 09.00 kzp
Kjy; 15.00 kzp tiuapyhd fhyg;gFjpf;Fs; Mtzq;fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. gzkhfNth ,yq;if kpd;rhu rig nghJ Kfhikahsh; rhh;ghf tiuag;gl;l tq;fp tiuTg; gj;jpuk; xd;wpd; %ykhfNth
nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;glyhk;.
vOj;J%ykhd tpz;zg;gnkhd;wpd; mbg;gilapy; ntspehl;Lj; J}jufq;fs;/th;j;jf Mizf;FOf;fs; vd;gd ,ytrkhd Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,.kp. rigapd;
chpj;jhd gp.ngh.K/gpujk nghwpapayhsh;fsJ mYtyfq;fspy; itj;J cj;Njr tpiykDjhuh;fspdhYk; mth;fsJ Kfth;fspdhYk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhfg; ghprPypf;fg;glyhk;.
4Mk; $l;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; itj;J tpiykDjhuh;fs; kw;Wk; mth;fsJ Kfth;fs; Kd;ghf tpiykDf;Nfhuy; Neuk; Kbe;jTlNdNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. fhyk; gpe;jp tUk; kDf;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykD Mtzq;fs; tpepNahfpg;gth;fshd
,.kp.rig> ngh.K/ gpujk nghwpapayhsh; MfpNahh;fsplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; KbT jpfjpf;F ,uz;L thuq;fSf;F Kd;ghf midj;J
tpsf;fq;fSk; ngw;Wf;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsh;

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

tpiykD Mtzj;jpd; jfty; gpujpahdJ www.ceb.lk vd;w
,.kp.r. $l;LU ,izaj;jsj;jpypUe;J gjptpyf;fk; nra;ag;glyhk;.
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kpd; ghtidahsh;fSf;F rpwe;j tpepNahfk; kw;Wk; Nritapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;Fld;> ,yq;if kpd;rhu rig fPo; fhl;lg;gl;Ls;s gpuNjrq;fspy; kpd;rhu njhFjp
guhkhpg;G> Gduikg;G my;yJ fl;Lkhdq;fis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. ,jw;fhf mg;gpuNjrq;fspy; jw;fhypf kpd;ntl;L fPo; fhl;lg;gl;Ls;s ehl;fspy; / Neuq;fspy;
,lk;ngWk;. ,jw;fhf thbf;ifahsUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;fhf vkJ tUj;jj;jpid njhptpj;Jf;nfhs;tNjhL jpl;lkpl;l jpUj;jq;fs; epiwT ngw;wTld; kPz;Lk;
tpepNahfj;jpid toikNghy; Nkw;nfhs;s ,yq;if kpd;rhu rig eltbf;if Nkw;nfhs;Sk;.

njd; khfhzk; 1 - xf;NlhgH 2021
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : mf;Fu];]
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : mf;Fu];]
2021-11-02
08.00 - 17.00
nkhj;j : nahTd; ghyk;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nydk `py;];
tpepNahfk; : jpfdN`d> ngahu;yd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy>
epy;nkdpf;fk> epy;tyhfk> Gtf;gl Xtpl;l> ntypN`dh
2021-11-05
08.00 - 17.00
nkhj;j : jy`fk
tpepNahfk; : Nghgpl;ba> nj`pf`N`d> fk;gp mba> [ddjfk>
yGnty;N`d> kypJt
2021-11-06
08.00 - 17.00
nkhj;j : gyghj Njapiyj; njhopw;rhiy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : $l;LwT yq;fh Njapiyj; njhopw;rhiy>
fynghlN`d Njapiyj; njhopw;rhiy> neg;R+d; lau;>
n]kpnly;
tpepNahfk; : N`dfk> xyfy;y - fyglN`d> xyfy;y - fyglN`d>
gd;tpyN`d Gjpa
2021-11-10
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Fztu;jd Njapiyj; njhopw;rhiy> Cuty
v];l;Nll;
tpepNahfk; : ngypnfl;ba> fk;gp mba> jy`fk
2021-11-11
08.00 - 17.00
nkhj;j : `{ye;jht Njapiyj; njhopw;rhiy
2021-11-17
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fpupnkl;bnjdpa
tpepNahfk; : vy;fpupa> khunfhl> guJt> gpl;btpyN`d
2021-11-25
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : ,d;jpf];N`d
2021-11-27
08.00 - 17.00
nkhj;j : gyghj Njapiyj; njhopw;rhiy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : $l;LwT yq;fh Njapiyj; njhopw;rhiy>
fynghlN`d Njapiyj; njhopw;rhiy> neg;R+d; lau;>
n]kpnly;
tpepNahfk; : N`dfk> xyfy;y - fyglN`d> xyfy;y - fyglN`d>
gd;tpyN`d Gjpa
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : njdpahah
2021-11-08
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : yad;]; Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : nfl;lty> nfl;lty Gjpa gpypFk;Gu> G`{y;N`d fd;j ,Yf;njd;d> jytj;ij
2021-11-09
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nghnfhil> tpyP ]%f tu;j;jfk;
tpepNahfk; : mJnunfju> njdpaha efuk; Gjpa> Nfuy;nfhil>
gy;nyfd;j> tJuht
2021-11-14
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nft\d;> et fhkpdP> uj;ehaf;f Njapiyj;
njhopw;rhiy
2021-11-15
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ]pup]pypa
tpepNahfk; : nkNjupgpl;ba> xyfd;njdpa
2021-11-16
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : tpygl
tpepNahfk; : fpupnty;fk> fpupnty;njhy> ep\;\q;fGu
2021-11-19
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Yk;gpdP Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : fq;nfhil
2021-11-24
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jk;nkd;dtj;ij
tpepNahfk; : fy;njhy Gjpa> n`hufy> ,Yf;gpl;ba> Jk;ngTy> ntuYt
2021-11-26
08.00 - 17.00
nkhj;j : ngtu;ypa> fgpy v];l;Nll; Flh ePu; kpd;rf;jp epiyak;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vd]hy;tj;ij> fd;jpy;ghd> ]Pj vypa
tpepNahfk; : ngtu;ypa fPo; gFjp> ehjfy
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : nkhuthf;f
2021-11-13
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : k`tpy
2021-11-23
08.00 - 17.00
nkhj;j : vy;yfhttj;ij
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jq;nfhYt> gpl;lngj;ju
tpepNahfk; : nj`pf];Ng> nj`pf];Ng Mjtpy> nj`p];Ng lanyhf;>
ky;Gjndy;y> u[tj;ij> ]pak;gyhnfhl Nkw;F fz;zhbKy;y> Jd;Nghjpa nj`pf];Ng
2021-11-29
08.00 - 17.00
nkhj;j : epy;kpdP Njapiyj; njhopw;rhiy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : b\hd; ntypa> nkhutf;f fd;j> lanyhf;
nkhutf;f> jpuPla;k;];
tpepNahfk; : lanyhf; nkhutf;f> FUnggpy> nfh];epy;nfhil> kpy;yt>
kpy;yt Nkw;F> nkhutf;f efuk;> eahKy;y>
guJngy;y> nghy;f];tpy> nuypnfhk; nkhutf;f > te;JUnty;njdpa
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : g];nfhil
2021-11-05
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fPupgpl;ba
tpepNahfk; : fy;nfhlN`d
2021-11-13
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : gl;lN`d> td]pq;`fd;j
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ntypfik
2021-11-01
08.00 - 17.00
nkhj;j : fdq;Nf Nttytj;ij> nkhlunfhl fhe;j Njapiy njhopw;rhiy
tpepNahfk; : muypaN`d nfhf;khJt> guthnjdpa> gl;lnghj;j>
gj;jyN`d - nty;yhd> `y;yy Gjpa> `y;yytj;ij>
fdq;Nf ePu; gk;Gif epiyak;> fdq;Nf ePu; J}z; - eytd> nfhf;khJt>
ngNdl;bad
2021-11-02
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : kpup];] Gjpa ghlrhiy njhFjp> kpup];] cLgpy> cLgpy
[ayj;fk
2021-11-03
08.00 - 17.00
nkhj;j : Xtu;]P]; ];tp]; gPr; upN]hu;l;> [fh Ng upN]hu;l;> ntypfk
Ny\u; upN]hu;l;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nghn`hu njhFjp> kd;jhu upN]hu;l;
tpepNahfk; : kpup];] jpfd> ntypfk gpuNjr rig> ntypfk gPr; upN]hu;l;
2021-11-06
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : gl;lty ghNjfk> gl;lty re;jp Gtf;tj;ij> Fk;gy;fk>
ghNjfk gyifj; njhopw;rhiy> gpl;bJt
2021-11-07
08.00 - 17.00
nkhj;j : fpNud;l N]u;g; N`hl;ly;
tpepNahfk; : njDty> fhbad; N`hl;ly;> [atp[afk> kpjpfk - gioa
2021-11-12
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : [k;Gunfhl Gjpa> [k;Gunfhl `pay;nfhl> uzkJufk
2021-11-21
08.00 - 17.00
nkhj;j : njhle;Jt tj;ij
tpepNahfk; : > fGtj;ij muprp Miy> fTld; vy;y> nfhf;khJt Gjpa>
nfhNyjz;l> kpahkp mgdad> gyy;y> ntypgpl;ba ePu;
gk;Gif epiyak; Gjpa> ntypgpl;ba ePu; gk;Gif epiyak; gioa>
ntypgpl;ba re;jp

2021-11-25
08.00 - 17.00
tpepNahfk;
:
mk;Ngnjhytj;ij
fy;yy>
lanyhf;
af`Yt>
vl;lk;gf`tpy> fdq;Nf> fdq;Nf nghy;N`d> fdq;Nf
tyt;tj;ij> fDnfl;ba Njapiyj; njhopw;rhiy> yq;fh Nkhl;lu;];
fy;yy> epkyt> G`{y;N`d> af`Yt
kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; : mk;gyhq;nfhil
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : vy;gpl;b
2021-11-01
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : nfhfufd;j
2021-11-03
08.00 - 17.00
nkhj;j : Nfhdjpg;gy> nghy;f`tpy
tpepNahfk; : njbtpy> Nfhdjpg;gy - [d cjhd fpuhk;> nghy;f`tpy
ENfnjhl;l
2021-11-08
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jpyf;fh Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : Flty> gpl;Lty> gpl;Lty 2
2021-11-09
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : > fq;,k GQ;rp ,d;jfd;j> `j;jf> nfnut;t> gpl;bfy
tlf;F> c`d;Xtpl;l
2021-11-10
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : ,jpd;dfd;j
2021-11-12
08.00 - 17.00
tpepNahfk; :
2021-11-15
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : al;lfy 6tJ iky; J}z;
2021-11-17
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : mk;gd fpupgpk> vk;Gd;fd;j
2021-11-22
08.00 - 17.00
nkhj;j : jpypdp fy;Miy
tpepNahfk; : vl;lnfhn`hl;l> vl;Nlhuht> ]pupGu
2021-11-23
08.00 - 17.00
nkhj;j : Nlhf;fpNah rPnke;J
tpepNahfk; : `pg;gd;tj;ij> `pg;gd;fd;j
2021-11-28
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : vy;gpl;ba nuypnfhk;> vy;gpl;ba efuk;> kp`pe;J khtj;ij
2021-11-29
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : Vf;fu; 16 njhy ,`y> gl;Ltd;N`d> njhy,`y
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : ,e;JUit
2021-11-06
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ]kd;fpup
tpepNahfk; : njhk;gf`tj;ij> vl;lytj;ij
2021-11-07
08.00 - 17.00
nkhj;j : kf;fs; tq;fp
tpepNahfk; : Mth] re;jp> fpupnkl;baht> Cuf];kd;re;jp> ntypnghj
2021-11-09
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : Xgltj;ij
2021-11-11
08.00 - 17.00
nkhj;j : n]ny];jpah ru;tNjrk;> nuf;]pupg; epWtdk; - ,y];Nlh 1
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ];t];jp Miy
tpepNahfk; : Mjfd;njhl;l> ,y];Nlh> fyghj> Nfhk;ky
2021-11-13
08.00 - 17.00
nkhj;j : B.v];.vy;. yq;fh> ngubak; f;Nshjpd;> ]k;gj; Milj;
njhopw;rhiy> v];.I.v];. gpsh];upf;
tpepNahfk; : vy;gh mgdad> mDuhjfk > njhopw;rhiyGuk; 11>
njhopw;riy Guk; 1> n]hn`hd re;jp> al;lfy
2021-11-15
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : gU];]nfhl
2021-11-16
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : n`huty> k`tpy> ]py;tu; fhu;l;d;
2021-11-25
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : And];Nfh fpuhkk;
tpepNahfk; : mNuhuh fpuhkk;> ghd;nty;Jt> ]pdkd; ghu;f; - 2 fZt>
njl;L[dgja> nfhlfk ]udq;fu> ehjnfhl gyhj;j>
tj;Junty
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : rPdpnfhl
2021-11-02
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : fl;Lfdj;j> khfy njw;F> cdf];nty
2021-11-05
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : ,Yf;gpl;ba> nfhupatpy> epd;jhd
2021-11-06
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : mlf`dnjhl;l> jYf;fd;j ]{dhkp> nfhNgJLt> ept;
Nahf; fpuhkk;> g`y khdhd> Gnuhtpld;]; tj;ij>
jpyf;fGu Gjpa> jpyf;fGu Gjpa
2021-11-11
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : [agpk 1> [agpk 11> fpupnkl;ba Gjpa> fpupnkl;ba
2021-11-12
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khJ fq;if nguil];
tpepNahfk; : khJt
2021-11-13
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : nfhufPd> Nydfy; gyhj
2021-11-19
08.00 - 17.00
nkhj;j : ]{dpy; Milj; njhopw;rhiy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : f`l;lgpl;ba Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : njhuy> njhuy Gjpa> nfhuff]; Nghf;Ft> Nuhay; Nahfl;>
cLtpy
2021-11-23
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : mlf`dnjhl;l> jYf;fd;j ]{dhkp> nfhNgJLt> ept;
Nahf; fpuhkk;> g`y khdhd> Gnuhtpld;]; tj;ij>
jpyf;fGu Gjpa> jpyf;fGu Gjpa
2021-11-24
08.00 - 17.00
nkhj;j : M]pup njhopy;> n]ukpf; ypkpnll; kPl;bahnfhl> vy;.gP. FYgL>
nkl;b gjy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : kPl;bahnfhl nerTj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : fynfhl> fynfhl gjpa> fy;Jt> FyPnfhl> nyTJt>
kfnty> kPl;bahnfhl > ]{dhkp 1> ]{dhkp 2> ]{dhkp 3
2021-11-26
08.00 - 17.00
nkhj;j : jf;\pd fLfjpg; ghijfs; ,lJ
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : B.v];.I.> nfh];tj;Jkhdhd
tpepNahfk; : 7tJ iky; J}z;> vahnuy;> mDUj;jfk> fpupngj;j>
nfh];tj;Jkhdhd Gjpa> ]Fuh nguil];>
n]hn`hd;fd;j> ]ju;d; ept; ]pl;b
kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : gj;Njfik
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gj;Njfik
2021-11-03
08.00 - 17.00
tpepNahfk; :
2021-11-12
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mfypa gk;Gif epiyak;> mf;Fnul;ba
gk;Gif epiyak;> jptpJu gk;Gif epiyak; - 2> jptpJu
gk;Gif epiyak; - 1> fNdfk gk;Gif epiyak;> `y;gnjhl;l gk;Gif
epiyak;> `hkpd;fy> n`k;Nkypa Gjpa> n`k;Nkypa
gk;Gif epiyak;> ,d;jpf];nfl;ba gkGif epiyak;> ,d;jpf];nfl;ba
];tprpahu;l;> ,d;jpf];nfl;ba gk;Gif epiyak; 2>
fpupgjhtpy gk;Gif epiyak;> nk`pKy;y gk;Gif epiyak;

2021-11-13
nkhj;j : gpynfhl ntyp
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Gjgdhfk> rpwPghjnfhnly;y

08.00 - 17.00

2021-11-23
tpepNahfk; :

08.00 - 17.00

2021-11-24
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : GGy> Nfhg; Njapiyj; njhopw;rhiy epy;N`d> `py;fhu;l;d; Njapiyj; njhopw;rhiy>
,d;JUgj;tpy> Nk ngahu; fhu;l;d; - vy;yfd;j> nta;N`d Njapiyj;
njhopw;rhiy
2021-11-25
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ,dpkq;fl> kypj;jnfhl> ENfnjhl;l> ]dp]
a;l; tj;ij - kPkLt
2021-11-27
tpepNahfk; :

08.00 - 17.00

2021-11-29
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : <];l;ld; - ku;rd;l; - mk;Ngfk> fy;N`dfd;j>
xf;lh gP.tP.]P. njhopw;rhiy Ntdpaunty> gpuPkh]; ,wg;gu; njhopw;rhiy>
Uf;]u n]td> Ntdpaufy
tpepNahfk; : ud;]pup cad
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : Nfhdhgpd;Dtiy
2021-11-05
tpepNahfk; :

08.00 - 17.00

2021-11-09
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : mk;gpl;ba> n`hufk;gpl;l> njypfl
2021-11-10
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khtl;lr; nrayfk; - NfhdgpDty>
ngupy;ytj;ij> vynghytj;ij> fpq;fq;f Ntiyj;jsk;> ept;]pl;b `y;gnjhl;l
tpepNahfk; : rkfp khtj
2021-11-12
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : N`nfhl gk;Gif epiyak; 2> N`nfhl
gk;Gif epiyak; 1> u[];fd;j ePu; Ntiyj;jsk;
2021-11-16
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fpuyf`nty> nfh];f`nty;y
2021-11-17
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ngy;Tl; G+q;fh> Ngl;U ~]P| nfhydpa> Ngl;U
~]P| Njapiyj; njhopw;rhiy> N`dnfhl> ]hkfk
tpepNahfk; : gpf; ]pl;b> Tl;yd;l; G+q;fh
2021-11-19
tpepNahfk; :

08.00 - 17.00

2021-11-22
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gh];tj;ij y];]dfk> njy;fl> NfhdgpDty
Milj; njhow;rhiy - Nthf; nuf;];> N`nfhl
2021-11-27
08.00 - 17.00
nkhj;j : ]q;[d I]; njhopw;rhiy 11
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : etfk> ]q;[d I]; njhopw;rhiy 1> ]
{g;upk; cad
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jy;f];ntiy
2021-11-08
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : md;dhrpfyfd;j> gdd;fy> nfyp];lhu;
Nghj;jpnty> fpk;Gyhty> khufd;j Njapiyj;
njhopw;rhiy> Nurd Njapiyj; njhopw;rhiy> clykj;ij
tpepNahfk; : Nghj;jpnty Gjpa
2021-11-09
tpepNahfk; : Ambalangoda Grid SS

08.00 - 17.00

2021-11-12
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gd;fKfd;j> nfhlKd Njapiyj;
njhopw;rhiy> nfhlKd Njapiyj; njhopw;rhiy>
,d;jpngNynfhl> FUd;Jtj;ij nt`pN`d> ]{j;njy;yht> nt`pN`d
Gjpa
2021-11-25
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gdd;fy> nfyp];lhu; Nghj;jpnty> fpk;Gyhty>
khufd;j Njapiyj; njhopw;rhiy> Nurd
Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : Nghj;jpnty Gjpa
2021-11-29
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gd;fKfd;j> nfhlKd Njapiyj;
njhopw;rhiy> nfhlKd Njapiyj; njhopw;rhiy>
,d;jpngNynfhl> FUd;Jtj;ij nt`pN`d> ]{j;njy;yht> nt`pN`d
Gjpa
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : cLfk
2021-11-15
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : 80 Vf;fu; - gd;fk ghij> N`hknjhy gFjp
2> cLfk fpof;F
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : te;Juk;ig
2021-11-01
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : khnghl;Ltd - yh`Ky;y> khnghl;Ltd
tpfhiu> te;Juk;g
2021-11-03
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : kpnjy;y Njapiyj; njhopw;rhiy> ]
Pjynjhy> jyht
2021-11-09
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nfhlnjdpfd;j
tpepNahfk; :

08.00 - 17.00

2021-11-12
tpepNahfk; :

08.00 - 17.00

2021-11-13
tpepNahfk; :

08.00 - 17.00

2021-11-19
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : FUf`fd;j> ,k;gy;f`nfhl Njapiyj;
njhopw;rhiy> Fk;gykyN`d> nefpdpfy Njapiyj;
njhopw;rhiy> tpf;Nyh `Py;];
2021-11-22
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nltpl;]d;> vygNlKy;y - ty;[k;Gf`N`d>
`j;`Ty> khnghl;Ltd - yh`Ky;y> kpy;yf];
cLKy;y> ehj;jfy
tpepNahfk; : Rde;jhuhka
2021-11-23
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `py;
[k;Gf`tpy> ny`{ty> ]{jy
2021-11-24
tpepNahfk; :

]a;l;

Njapiyj;

08.00 - 17.00
njhopw;rhiy>
08.00 - 17.00

2021-11-26
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ,j;jky;njdpa Njapiyj; njhopw;rhiy>
kN`\;yd;l;> ehty
2021-11-27
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Njtfpupa Njapiyj; njhopw;rhiy> u]{fp
vguy;> jpUthdfd;j Njapiyj; njhopw;rhiy>
cLKy;ynfhl Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; :
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kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : fhyp
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gl;lJit
2021-11-01
nkhj;j : ]pupnktd;
tpepNahfk; : f`ynfhynjdpa> tNjhfy> tj;jN`d

08.00 - 17.00

2021-11-03
08.00 - 17.00
nkhj;j : n]k;]d; kPs;Row;rp> ]{uq;f fy; Miy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nghf`nfhl B.v];.I.> Fd;Jg;gfd;j
tpepNahfk; : mq;FYf`> Nghf`nfhl> njhuNg> vyg`y> vl;lnk];]>
`yf];Ky;y> fgufy> yq;fh ngy;> ypg;ld;
Fnuht;> G];nty;fil> ud;nfhil> tTYfy> ntfpnfhd;j

2021-11-08
08.00 - 17.00
nkhj;j : B.v];.I. n]k;]d; ,wg;gu; njhopw;rhiy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fYg`d> v];.X.v];. fpuhkk;
tpepNahfk; : B.v];.I. `py;]; i]l; Nyd;l;> tl;lnuf;f ghlrhiy

2021-11-06
nkhj;j : Vd;[y; gPr;> g;Snty;> n]d;kpuh
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : FUfd;j> A+.gP.Mu;.
tpepNahfk; : vahnuy;> jynty;y> fdN`d

2021-11-09
08.00 - 17.00
nkhj;j : ]P.vk;. g;sa;Tl;> epahfk tPLfs;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : fpNu];yd;l; Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : mku]_upa khtj;ij> rPd kpj;JU fpuhkk;> nfn]y;f];N`d>
kpupafd;j> epahfk nfhydpa> ]d;j]pup cad

2021-11-08
08.00 - 17.00
nkhj;j : flw; gil Kfhk;> E}u]; n]ud;bg;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : g;sa;Tl;> gyifj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : G+];] Aj;j ,uhZt Kfhk;> njhyN`d> vygl>
[k;Gnfl;ba> k` `Gfy> gpajpfk> cf;tj;ij>
ntypgpl;bNkhju

2021-11-11
08.00 - 17.00
nkhj;j : B.v];.I. ,wg;gu; kPs;Row;rp njhopw;rhiy> [a]{e;ju vz;nza;
Miy> fuGl;Lfyfd;j> Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk;
tbfhyikg;Gr; rig nfhTy;N`d
tpepNahfk; : nj`pJt> khdtpy> epahfk> gpd;Jt> Nuhay; nkdh> jyf`
2021-11-12
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `]ypa Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : gh];tj;ij> n`g;gp Ff;> %yd re;jp
2021-11-13
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : jy;f];aha Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : gynfhl> fh]y; `py;> ]pl;u]; re;jp> Flhnty;y> Nghj;jy
2021-11-17
08.00 - 17.00
nkhj;j : Njrpa ePu; tpepNahf kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig Nuh];Tl;>
Xtpd;Nkh
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ngah gPy;l; Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : gl;Ltd;Jlht> fpNud;l; ngdNuhkh> <upaf` Gjpa> kPghty>
Xghj> cYtpl;bNf tpfhiu
2021-11-19
tpepNahfk; : mk;gfil>
nghy;gnfhl Gjpa

mk;gyk

-

nghy;ghnfhl>

08.00 - 17.00
`pupaky;Fk;Gu>

2021-11-27
08.00 - 17.00
nkhj;j : B.v];.I. FUd;Jtj;ij> fLfjpg; ghijfs; fhyp gpuNtrk;>
fLfjpg; ghijfs; ru;tNjr gupkhw;wk;> N[.vk;.]P. fy;
Miy> jy;fk;gy Njapiyj; njhopw;rhiy
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nfg;ld; fhu;l;d; Njapiyj; njhopw;rhiy>
ta;d; yq;fh vguy; Milj; njhopw;rhiy>
Nfhy;ld;ntyp Njapiyj; njhopw;rhiy> fLfjpg; ghijfs; gpd;dJt>
fLfjpg; ghijfs; <upaf`> `pahNu ePu;j;Njf;fk;>
Fu`];j tpisahl;luq;fk;> nfhl;lntyp Njapiyj; njhopw;rhiy>
ypnahd;lh Njapiyj; njhopw;rhiy> yf;fP Njapiyj;
njhopw;rhiy> nkdpf;fd;j Njapiyj; njhopw;rhiy> Njrpa fy;tpf; fy;Y}
up> Njrpa ,isQu; Nritfs; rig> gpl;lnjdpa>
]pup]{kd Njapiyj; njhopw;rhiy> tP.Mu;.I. jy;fk;gy> uP nfhk; njhFjp>
ty`e;Jt Njapiyj; njhopw;rhiy> ntsnfhl
Njapiyj; njhopw;rhiy
tpepNahfk; : gl;lJt> gj;jytj;ij> ngj;njnfju> lanyhf; Fl;ba>
fy;ntl;ltj;ij> fhutpy> fpdpfy;JLt> `pahNu>
,`ynfhil>
fd;JUf];N`d>
nffpy;yN`d>
nfl;ld;njhy>
nfh];f`N`d> nyl;Rkp tj;ij> khnjhy Njapiyj;
njhopw;rhiy> khdtpy ghlrhiy> kpupafd;j> gpd;dJt> ]ju;d; gpiul;>
fy;fk;gy> ty`e;Jt> ty`e;Jt ,wg;gu;
njhopw;rhiy> tj;jN`d> ntsnfhltj;ij
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fhyp
2021-11-02
nkhj;j : <ok; vz;nza; Miy
tpepNahfk; : `kPl; vz;nza; Miy> EfJt Miy

08.00 - 17.00

08.00 - 17.00

2021-11-10
08.00 - 17.00
nkhj;j : muypa N`hl;ly;> > Gl;bf; upN]hu;l;> jf;\pdgha> itj;jpa
gPlk;> itj;jpa gPlk; - tpLjp> g;stu; fhu;l;d; N`hl;ly;>
fhyp fy; Miy> cdtl;Ld N[ N`hl;ly;> yGJt> gd;tpyJt> gP.tP.]
P. njhopw;rhiy> W`{Z jdpahu; M];gj;jpup>
cdtl;Ld nuypnfhk;> njg;uNgd; ngkpypad;> nfhl;lnfhl> cdtl;Ld
M];gj;jpup> tpyh jTjp]h
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vf;d]; N`hl;ly;> yq;fh fpuidl;> cau;
njhopDl;g gPlk;
tpepNahfk; : n]y;nuy;> vuKJnfhl> &k];]y> ]{Jnty;y>
aj;nj`pKy;y> aj;nj`pKy;y 3> aj;nj`pKy;y 11> aj;nj`pKy;y
Gjpa
2021-11-11
08.00 - 17.00
nkhj;j : muypa N`hl;ly;> Gl;bf; upN]hu;l;> g;stu; fhu;l;d; N`hl;ly;>
fhyp fy; Miy> cdtl;Ld N[ N`hl;ly;> cdtl;Ld nuypnfhk;>
njg;uNgd; ngkpypad;> cdtl;Ld M];gj;jpup> tpyh jTjp]h
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : vf;d]; N`hl;ly;> yq;fh fpuidl;> j]f
tpepNahfk; : Ngf;fu;]; fpuhkk; - nfhupah> n]y;nuy;> vuKJnfhl>
&k];]y> ]{Jnty;y> aj;nj`pKy;y> aj;nj`pKy;y 3> aj;nj`pKy;y
11> aj;nj`pKy;y Gjpa
2021-11-20
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : jpTyhd> `g;ghtd> `g;ghtd Gjpa> g`ytj;ij> gpyhd>
gpyhd Gjpa> Nud; Ngh ]pl;b> Nuhay; fpq;lk;
2021-11-27
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : [P.N[.vk;. Milj; njhopw;rhiy> Fkhup muprp Miy>
k`uk;g> gpupahdp muprp Miy> Aidll; muprp Miy
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : fguhJit
2021-11-03
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : fpdpfy> `uky;nfhl> `Pdl;bfy> yZNkhju> kPg;Ng>
gpl;bJt re;jp> tuhnghf;f
2021-11-07
08.00 - 17.00
nkhj;j : V.]P.<. Vguy;> V.]P.<. b];l;upghu;f;> vy;gh nuf;];iuy;]; jdpahu; epWtdk;> M\h yq;fh> Vrpah nuf;];> V.uP.[P.
N`d;l; nfahu;> V.uP.[P. 11> x];l;uh yq;fh> MNah[d rig epUthj;
njhFjp> gpud;nlf;];> fhry; tpNy[;> yq;fh ffdfhkp
Nrit> B.vk;.Mu;. vguy;> Jt tpyh> ng\d; l;ud;l];> N`hl;ly; Ntiy
jsk;> ,d;]a;l; N`hl;ly;> fd;]ha; tu;zk;>
nfhf;fy gPr;> nfhf;fy Milj; njhopw;rhiy> nfhf;fy Milj;
njhopw;rhiy> nfhf;fy cw;gj;jp> nfhf;fy tpyh> k` tyt;t>
kpyu; yq;fh> nehngy; ntah> xupad;l; Milj; njhopw;rhiy> xf;]p[d;
b];nfdf;ll;> %ba Rj;jpfupg;Gj; njhopw;rhiy>
ngufd; ngh];N`d> gpsh];upf; n\y;];> v];.uP.it. Milj; njhopw;rhiy>
v];.v];.Mu;. Milj; njhopw;rhiy> ];l;Nud;
nuf;> jhufP Milj; njhopw;rhiy> Adp g;sh];upf;> Adp g;sh];upf; 2>
Adpnryh> tP.]P. tpyh> tpyhNkhjutj;ij> njhopw; gapw;rp
epiyak;> njhopw; gapw;rp epiyak; - m`q;fk> tP B rP ept;> ad;f; Vd;l;
yq;fh
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nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Nghl;u]; N`hl;ly;> `Jd;dnfhl>
N`hknfhlKy;y> N`hl;ly; ghlrhiy> fgyhd gPr;
N`hl;ly;> Nyhd;f; gPr; N`hl;ly;> nkh];tu;y;l;> nghypnuf;];> tpyh n]
ud;bg;
tpepNahfk; : m`q;fk> m`q;fk 11> m`q;fk fd;j> m`q;fk nghyp];>
m`q;fk efuk;> mytj;Jfp];]> MNah[dfk>
jz;Ln`y> jpfnuj;j> vYnfl;ba> fpdnty;y> fpdpty;y 1> nfha;aghj>
FUy;yty - ml;lhdpfpj> fgyhd > fuz;Lnfhil>
fjYt> fjYnfhl> fjYt Gjpa> nfhf;fy rf;jp epiyak;> Nfhl;lnfhil>
YF,q;[pnuU> nkypanfhil> kPf`nfhil>
v];.Nf. tj;ij> rpq;fg;G+u; fpuhkk;> ]pq;` jPtufk> ]{kpJUfk> jp]u
N`hl;ly;> tyN`d;nfhl
2021-11-12
tpepNahfk; : nty;yd;tpy

08.00 - 17.00

2021-11-13
08.00 - 17.00
nkhj;j : g;S ];fa;> fhGy; uh]h> fpuT]u; Nkhy;bd;> ,\;f; tpyh> Nf.Nf.
gPr;> nfhf;fy thd; gil 2> xdPbah N`hl;ly;>
N]hkhtjp rpWtu; fpuhkk;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : ngufd;> nghy;fd;j
tpepNahfk; : Jt> vYtpy> FLKy;y> `guhJt> nfbtj;ij> `hu;btj;j
1> f`ntd;dfk> fl;LFUd;j> nfhf;fy thd; gil>
nfhfhtj;ij> khfy;nfhl> kp`pupngd;d> epyn]td 2> epyn]td 1>
gYl;Lfk> gdd;Jt> gpl;bJt > jy;Ng
2021-11-17
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : K];n]d;dtj;ij
tpepNahfk; : fdNjupahd> khahfLt> gpl;LtyN`d> tygy
2021-11-19
tpepNahfk; :

08.00 - 17.00

2021-11-25
08.00 - 17.00
nkhj;j : j];kh ru;tNjrk;
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : rpWtu; fpuhkk; - ,g;ghty
tpepNahfk; : md;Jnfhl> jPnfhl> jpf;Fk;Gu> fNdnfhl> ngytj;ij>
tpjhdNf fy; Miy - fpuhkk;
thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : jtyik
2021-11-10
tpepNahfk; : fbfpd;fy> Ffy;fd;j> nkhuf`fd;j

08.00 - 17.00

2021-11-12
tpepNahfk; :

08.00 - 17.00

2021-11-15
tpepNahfk; : `gufl tJaha> `y;yyfd;j> FLfy;nghy

08.00 - 17.00

2021-11-16
08.00 - 17.00
nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : gl;Ltd;fy [a]pq;` Njapiyj;
njhopw;rhiy> J}tpypvy;y Njapiyj; njhopw;rhiy>
FUjpanghj> `g;gpl;ba Njapiyj; njhopw;rhiy> nkjfk
tpepNahfk; : gl;Ltd;fy> vn`ygpl;ba> `g;gpl;ba> nfh];Ky;y> Nyy;ty>
neYt> neYt Gjpa> ]d;nuy; nkjfk>
nuypnfhk; nkjfk> tUfd;njdpa
2021-11-22
tpepNahfk; : nfhnyhd;njhl;Lt> yq;fhfk

08.00 - 17.00

2021-11-23
tpepNahfk; : nfhnyhd;njhl;Lt> yq;fhfk

08.00 - 17.00

2021-11-24
tpepNahfk; : gJtpy> ghdht

08.00 - 17.00

2021-11-27
08.00 - 17.00
tpepNahfk; : gpugh\d khtj;ij> al;lghj;j 04tJ xOq;if> al;lghj;j
07tJ iky; J}z;

gpujp nghJ Kfhikahsh; (njd; khfhzk; 1)> ,yq;if kpd;rhu rig> 167> khj;jiw tPjp> fhyp.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lzq;fis www.ceb.lk %yk; nrYj;jyhk;

fUtyf];ntt gpuNjr rig
2022 Mz;bw;fhd toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;
ml;ltiz
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy;

gjpTf; fl;lzk;

01. rfy tifahd fhjpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;
02. mr;Rg;gbtq;fs; kw;Wk; Mtzq;fs;
03. mYtyf cgfuzq;fs;> kuj;jsghlq;fs;> cUf;Fj; jsghlq;fs;>
gpsh];bf; jsghlq;fs;> tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; NtW
cgfuzq;fs;
04. kpd; cgfuzq;fs;> tPjp tpsf;F cgfuzq;fs; kw;Wk; rfy tifahd
cjphpg;ghfq;fs;
05. ePH toq;fy; cgfuzq;fs;
06. Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs;
07. E}yf Gj;jfq;fs; kw;Wk; rQ;rpiffs;
08. rfy tifahd thfd cjphpg;ghfq;fs;
09. nfhq;fpwPl; nghUl;fs;> `pa+k; igg;> nfhq;fpwPl; J}z; rPnke;Jfs;
cl;gl Kd;thHg;G nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs;
10. mr;R ,ae;jpuq;fspd; ik (NlhdH/ fhHl;Ny[H)
11. ik tiffs; kw;Wk; fl;bl gOJghHj;jYf;Fj; Njitahd
Jizg;ghfq;fs;
12. laH kw;Wk; ba+g;
13. ,Uk;Gf; fk;gp> cUf;Ff; fk;gp> Kl; fk;gp cl;gl cNyhfg; nghUl;fs;
kw;Wk; njhopyhsH fUtpfs;
14. fy;tid]; igg; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;
15. epHkhzg; gzpfSf;F Njitahd ku tiffs;
16. Jzpkzpfs; kw;Wk; rPUil toq;Fjy;
NtW Nritfs;
01. thfd gOJghHj;jy;fs; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;
02. mr;rf Ntiyfs; (gw;Wr;rPl;L kw;Wk; mr;Rg; Gj;jfq;fs;)
03. jl;lr;R/ efy; gpujp ,ae;jpuk;/ NuhzpNah ,ae;jpuk;/ ngf;]; ,ae;jpuk;/
fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; gOJghHj;jy;
04. wg;gH Kj;jpiu ntl;Ljy;
05. ngaHg;gyif tiujy; FwpaPl;L gyif tiujy;
06. fzdp td;nghUs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; toq;fy;
07. fduf thfdk;> ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; ,yF thfdq;fis thliff;F
toq;Fjy;
08. rpWtH g+q;fhTf;fhd tpisahl;Lg; nghUl;fis toq;Fjy;
09. gytifahd fw;fs; kw;Wk; nrq;fy; toq;Fjy;
10. nrbtiffs;> cuk; cl;gl g+q;fh myq;fhuj;jpw;Fj; Njitahd
nghUl;fis toq;Fjy;
11. mur mq;fPfhuk; ngw;w xg;ge;jf;fhuHfs; (Fwpj;j ICTAD rhd;wpjopd;
gpujpia ,izj;jy; Ntz;Lk;)
a. &gh 1000000 tiu
b. &gh 1000000 ,w;F Nky;

1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00

2000.00
2500.00

01. tpz;zg;gq;fis cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 2022 Mz;bw;fhd
toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; vd;W Fwpg;gpl;L 2021.12.31Mk;
jpfjpf;F Kd; ~nrayhsH> fUtyf];ntt gpuNjr rig| vd;w Kfthpf;F gjpTj;
jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ifNahL nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;.
02. gjpT nra;Js;s gl;baYf;F ntspapYk; tpiykDf;fisf; NfhUtjw;F kw;Wk;
nfhs;tdT nra;tjw;F gpuNjr rigf;F chpikAz;L. tpiykDf;fisf; NfhUk;
Ntisapy; mjid rkHg;gpg;gjw;F my;yJ XlHfis tpLf;Fk; Ntisapy; mjid
toq;Ftjw;Fj; jtWk; kw;Wk; toq;fg;gLk; khjphpfSf;F mikthf toq;fhjtHfspd;
gjpT kPs mwptpf;fhkNyNa ,uj;Jr; nra;ag;gLk;. mj;Jld; mgfPHj;jpahNdhH
gl;baypYk; NrHf;fg;gLk;.
03. rfy nfhLg;gdTfSk; fhNrhiyfs;; %yk; kw;Wk; fhrhf Nkw;nfhs;s KbAk;
mj;Jld; xt;nthU toq;fy;fSf;Fk; NtWNtwhf tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy;
Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; %yk; nfhLg;gdTfs; nrYj;Jk; NghJ ~nrayhsH fUtyf];ntt gpuNjr rig| ngahpy; fhNrhiyfs; vOjg;gly; Ntz;Lk;.
Nf.gP. [fj; Fkhu
nrayhsH
fUtyf];ntt gpuNjr rig

khj; j iw gp u Njr rig
2022Mk; Mz;bw;fhf toq;FeHfs; gjpT nra;jy;
,q;F fPo;f;fhZk; nghUl;fs; toq;fy; kw;Wk; Nritfs; epiwNtw;Wtjw;fhf gjpT nra;J nfhs;s MHtk; fhl;Lk; toq;FeHfsplk;
,Ue;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;;gLfpd;wd. tpz;zg;gq;fs; ,Lk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'toq;FeHfs; gjpT nra;jy;
- 2022Mk; Mz;L" vdf; Fwpg;gpl;L 2021.11.28Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F my;yJ mjw;F Kd;dH jiytH> khj;jiw gpuNjr rig>
ntnyn`y;nfhl> khj;jiw vDk; Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ ifapy; nfhz;Lte;J xg;gilf;f KbAk;. Nkyjpf tpguq;fs;
mYtyf Neuq;fspy; 041- 2222906 my;yJ 041 2229512 Mfpa njhiyNgrpfspd; Clhf ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
01. toq;fy;
11) Rfhjhug; ghJfhg;G cgfuzq;fs;> kw;Wk; Rfhjhu jLg;Gf;
1) midj;J mYtyf vOJ nghUl;fs;.
fhg;G nghUl;fs;.
2) fzdp kw;Wk; mJ rhHe;j Jizg;ghfq;fs;
12) ePHf; Foha; Jizg;ghfq;fs;.
(fzdp td;ghfk; kw;Wk; nkd;ghfk;)
13) Nkhl;lhh; thfd cjpupg;ghfq;fs;
3) Nghl;Nlhg;gpujp ,ae;jpuk;> ngf;]; ,ae;jpuk;> efy; gpujp
(nfg;> buhf;lH> if buhf;lH> Kr;rf;fu tz;b> FW} nfg;>
,ae;jpuk;> Lg;Nsh ,ae;jpuk; cl;gl;ljhf mYtyf mr;R
ngNfh thfdk;> bg;gh;)
cgfuzq;fs;.
14) midj;J tifahd thfdq;fSf;F lah;> upAg;
4) mYtyf kug; nghUl;fs; kw;Wk; cUf;F jsghlq;fs;.
15) fl;Gy> nrtpg;Gy xypg;gjpT nra;Ak; cgfuzk;.
5) mYtyf kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;FfS16) rpWtH ghlrhiy cgfuzq;fs;.
f;Fj; Njitahd nghUl;fs;.
17) tpisahl;L gz;lq;fs;
6) midj;J tifahd mr;rpLk; ,ae;jpuq;fSf;Fj; Nji18) fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;.
tahd NlhdH> fhHl;up[;> upgd;.
19) tpuyilahsk; ,Lk; ,ae;jpuk;.
7) midj;J fl;bl epHkhzpg;Gg; nghUl;fs;.
20) Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;
8) jPe;ij tiffs;> mit rhHe;j nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;.
21) fz;zhb kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;.
9) tPr;Rf; fj;jp> Ks;S> kz;ntl;b> fj;jp> cl;gl;l tPjpg; guh22) E}yfg; Gj;jfq;fs;. rQ;rpiffs; gj;jphpiffs;
kupg;Gf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs;.
23) nghypj;jPd; ciwfs; kw;Wk; gris ciwfs;.
10) kiof; ftrk;> fk;G+l;];> if ciw> n`y;kl;> gpsh];jpf;
24) rPUilf;Fj; Njitahd gplit tiffs;
fz;zhb cl;gl;l tPjp kw;Wk; Rfhjhu CopaHfSf;Fj;
Njitahd Jizg;ghfq;fs;.
02. Nritfs;
1) mr;R Ntiyfs;.
11) Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk;> ngf;]; ,ae;jpuk;> Lg;Nsh ,ae;2) epy msitahsH Nrit.
jpuk;> nykpNdl;bq; ,ae;jpuk; vd;gd mr;rply; cgfuzq;fs;
3) rl;l Nritfs;.
GJg;gpj;jy;.
4) gapw;wg;gl;l kw;Wk; gapw;wg;glhj CopaH Nritfs;.
12) thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs; thliff;F toq;fy;
5) Gifg;glnkLj;jy;> tPbNah nra;jy; kw;Wk; glq;fs; rl;lfkply;.
13) tPr;Rf; fj;jp> Ks;S> kz;ntl;b> fj;jp> cl;gl;l tPjpg; guhkup6) fl;blq;fs; GJg;gpj;jy; (jfdk; nra;Ak; ,lk; cl;gl;ljhf)
g;Gf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; GJg;gpj;jy;.
7) nkhopg;ngaHg;Gr; Nritfs;.
14) b[pl;ly; mwptpj;jy; gyif> ngdH> fl; mTl;> ];bf;fH mr;rp8) midj;J thfdq;fs; Nrit nra;jy;.
ly; Nritfs;.
9) thfdk;> ,ae;jpuhjpfs; GJg;gpj;jy;.
15) rPUilfs; ijj;jy;.
10) fzdp ,ae;jpuk;> mr;rply; ,ae;jpuk; cl;gl;ljhf mit
16) kuk; ntl;Ljy;.
rhHe;j cgfuzq;fs; GJg;gpj;;jy;.
epge;jidfs;:
01. tpz;zg;gq;fs; NfhUk; filrpj; jpfjpapd; gpd;dH ehnshd;wpy; 04. 2021Mk; Mz;by; gjpT nra;Js;s toq;FeHfsplk; ,Ue;J tpiy
gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;Lfs; my;yJ
kDf;fs; Nfhug;gLk; vd;gJld; rkHg;;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs;
fhNrhiy %yk; nra;ag;gLk; Ntz;LNfhs; epuhfupf;fg;gLk;.
MW (06) khjq;fSf;F khw;wk; nra;ag;glhj epiyahd
jd;ikapy; itj;Jf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. Njit vd fUJk;
02. NkNy jug;gl;Ls;s xt;nthU tiff;Fk; ntt;NtW tpz;zg;gq;fs;
re;jHg;gj;jpy; gjpT nra;Js;s toq;FeHfSf;Fg; Gwk;ghf NtW
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mjw;fhf ntt;Ntwhf fl;lzk;
toq;FeHfsplk; ,Ue;Jk; gz;lq;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fs; NfhUk; cupik gpuNjr rigf;F cupj;JilajhFk;.
03. gjpT nra;tjw;fhf rkHg;gpf;fg;gLk; toq;fy; xd;W my;yJ
05.
,jw;fhf jq;fshNyNa jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; rkHg;gpj;jy;
Nrit xd;Wf;F tpz;zg;gj;Jld; &gh 1000.00 nrYj;jg;gly;
Ntz;Lk;.
Ntz;Lk; vd;gJld; me;jg; gzk; mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00
njhlf;fk; gp.g. 3.00 tiu ,e;j mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jp 06. Nfhug;gLk; NghJ tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fhj fl;lisaplg;gl;lJk;
gw;Wr; rPl;nlhd;W ngw;Wf;nfhs;tjd; %yk; my;yJ nrayhsH>
gz;lq;fs; toq;f Kbahky; NghFk; toq;FeHfs; kw;Wk; cupa
gpuNjr rig> khj;jiw vDk; ngaUf;F fhNrhiy xd;W
juj;jpy; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;fhj toq;FeHfspdJk;
mDg; G tjd;
%yk;
nra; a
KbAk; .
ngaHfs; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L ngaHfs; mgfPh;j;jpahNdhH
fhRf; f l; l is
gl;bayplg;gLthHfs;.
Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.
khj;jiw gpuNjr rigapy; gjpT nra;Ak; toq;FeHfsplk; ,Uf;f Ntz;ba gpukhzq;fs;:
01. $l;Lj;jhgdnkhd;whapd; $l;Lj;jhgdkhf rl;lG+Htkhf;fg;gl;ljw;fhf toq;fg;gl;l rhd;wpjo;;.
02. jdp egH tpahghunkhd;whapd; gjpT nra;ag;gl;l rhd;wpjo;.
03. fk;gdpnahd;whapd; fk;gdpfs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT nra;ag;gl;l rhd;wpjo;.
04. ,jw;F Kd;dH murhq;f epWtdq;fSf;F gz;lq;fs; my;yJ Nritfs; toq;fp ,Ug;gpd; mJ gw;wp cWjpg;gLj;Jk; Mtzq;fs;
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
05. thfdq;fs; GJg;gpj;jy; rk;ge;jkhf njd; khfhz Nkhl;lhH fuh[; xd;whf ,Uj;jy; tpNrl jifiknahd;whFk;.
06. nghWg;Gf; $Wk; fhyk; cs;s gz;lq;fs; kw;Wk; NritfSf;F nghWg;Gf; $Wk; fhyk; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
07. NtW tpNrl jifikfs; ,Ug;gpd; Fwpg;gplTk;.
vr;.Nf. tpky; gpupa[df
2021 xf;NlhgH 28Mk; jpfjp.
jiytH>
khj;jiw gpuNjr rig gpujhd mYtyfk;.
gpuNjr rig> khj;jiw.
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gpio jpUj;jk;

tpiykDf; Nfhuy;
fhry; tPjp kfspH kUj;Jtkid rpw;Wz;br;rhiyr; Nritia
eilKiwg;gLj;jy; 2021/ 2022
2021.10.25Mk; jpfjp ,g;gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;bUe;j Nkw;gb
tpsk;guj;jpd;> tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; jpfjp kw;Wk;
tpiykDj;jpwf;fg;gLk; jpfjp vd;gd gpd;tUkhW jpUj;jp
mikf;fg;gl;Ls;snjd mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; - 2021.11.16 md;W K.g. 10.00
,w;F Kd;dH
tpiykDj;jpwj;jy; - 2021.11.16 md;W K.g. 10.00 ,w;F
jiytH>
ngWiff; FO>
fhry; tPjp> kfspH kUj;Jtkid>
nfhOk;G-08

nkhul;Lt khefu rig
2022Mk; tUlj;jpw;fhd
thpg;gzk; tpjpj;jy;
(252Mk; mjpfhuk;) khefu rig rl;lj;jpd; 230 kw;Wk; 238(1)Mk;
gphptpd; gpufhuk; nkhwl;Lit khefu rigapdhy; Nkw;nfhs;sf;$ba
vy;iyg;gLj;jy; kw;Wk; epge;jidfs; kw;Wk; tpLtpg;Gfspd;
fPo; 2021-09-21Mk;
jpfjpa epjp tplaq;fs; gw;wpa epiyahd
nraw;FOtpd; ,y 12 ghpe;Jiu kw;Wk; 2021-10-07Mk;; jpfjpa
khefu rigapd; khjhe;j $l;lj;jpd; 06(2)12 Mk; ,yf;fj;jpd; fPo;
xg;Gjy; ngw;Ws;sjhf mwptpf;fg;gLfpwJ mjd;gb nkhwl;Lit
khefu rig mjpfhug; gpuNjr vy;iyf;Fs; mike;Js;s rfy
Mjdq;fspdJk; 2021Mk; tUlj;jpy; fhzg;gLk; tUlhe;j kjpg;gPL
2022Mk; tUlj;jpw;Fk; mt;thNw Ngzg;gl;L mjd; tUlhe;j
kjpg;gPl;bid mbg;gilahff; nfhz;L
(m)

rfy tjptplq;fspd; tUlhe;j ngWkjpapy; 7% thpg;gzKk;>

(M)

trpf;Fk; tPL my;yhj Vida rfy tHj;jf> ifj;njhopy;>
mur nrhj;Jf;fs;> mur $l;Lj;jhgdk;> epajpfs; rig
Nghd;w nrhj;Jf;fspy; tUlhe;j kjpg;gPl;Lg; ngWkjpapy;
14% thpg;gzKk;>

(,)

ntw;Wf;fhzp
kw;Wk;
fl;lg;gl;Lf;
nfhz;bUf;Fk;
fl;blq;fSf;fhd thpf;fl;lz thpahf xU fhyhz;Lf;F
125.00 &gh tpfpjk; thpg;gzKk;>

2022Mk; tUlj;jpy; nkhwl;Lit khefu rigapdhy; tpjpj;J
mwtplg;gLtjhfTk;> Nkw;gb thpj;njhif KiwNa 2022Mk;
tUlk; khHr; 31> [{d; 30> nrg;lk;gH 30> brk;gH 31k; jpfjpfspy;
my;yJ mjw;F Kd; rkkhd 04 gphpTfs; my;yJ KOikahf
nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vdTk;
(2) khefu rig rl;lj;jpd; 230(4) mj;jpahaj;jpd; gpufhuk; Nkw;gb
tUlhe;j thpg;gzj; njhif gpd;tUkhW nrYj;jg;gLk; NghJ>
(m)

2022 [dthp 31Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F
Kd; KO Mz;bw;Fk; nrYj;j Ntz;ba thpf;fl;lz
thpj;njhif xNu jlitapy; nrYj;jg;gLkhapd; mt;thW
nrYj;jg;gLk; njhiff;F 10% tPjKk;>

(M)

mj;njhifia fhyhz;Lfshf nrYj;jg;gLk; NghJ
thpf;fl;lzk; nrYj;j Ntz;ba Fwpj;j fhyhz;bd;
Kjyhk; khjj;jpw;Fs; nrYj;jg;gLk; NghJ mt;thW
nrYj;jg;gLk; njhifapy; 5% fopT Fiwf;fg;gLk; vdTk;>
Nkw;gb Kjyhk; ge;jpapd; gpufhuk; Fwpj;j fhy vy;iy
cl;gl nrYj;j Ntz;ba thpj;njhifia nrYj;jj;
jtWgtHfspd; rfy tjptplj;jpypUe;Jk; 15% kw;Wk; rfy
tHj;jf ifj;njhopy; mur $l;Lj;jhgd ntw;Wf;fhzp
kw;Wk; Vida ,lq;fSf;F 20% jz;lg; gzKk; Fwpj;j
rfy fhyhz;LfSf;Fk; mwtplg;gLk; vdTk; ,j;jhy;
mwptpf;fg;gLfpwJ.
lgps;a+. rkd;yhy; ngHdhd;Nlh
efu gpjh
nkhul;Lt khefu rig.

2021-09-21Mk; jpfjp
nkhwl;Lit efu rig mYtyfj;jpy;.

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd
tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gphpT)
gfpuq;ff; Nfs;tp – 4385T
(BRAND NEW
FOUR WHEEL TRACTOR WITH TIPPING TRAILER)

Gj;jk; Gjpa buhf;lh; kw;Wk; bNuyh;
toq;Fjy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd> ,yq;if> fsdpa>
rg;Gf];fe;j Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> jpizf;fsg; ngWiff;
FOj; jiythpdhy; cs;ehl;L toq;Feh;fsplkpUe;J
tpiyNfhuy; Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguf;Fwpg;Gfs;
kw;Wk; epge;jidfSf;F KOikahf mikAk; tifapy;
Nkw;Fwpg;gpl;l nghUis toq;Ftjw;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
ve;jnthU Nfs;tpjhuUk; Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;Fk;NghJ
kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 1>000.00 &ghit 2021
etk;gh; 22Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuahd mYtyf
ehl;fspy; nfhOk;G - 09> ,y. 609> lhf;lH ldp];lh; B
rpy;th khtj;ij> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd
jiyik mYtyfj;jpd; 05Mk; khbapYs;s fhrhshplk;
my;yJ fsdp> rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;Gg; gzpafj;jpd;
fhrhshplk; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J nuhf;fg; gzkhfr;
nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; rfy nfhLg;gdTfisAk;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy;
Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; fzf;fpyf;fj;jpd; Clhf
Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhff;
Fwpg;gpl;L gzj;ij nrYj;jyhk;.
Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gfs; mlq;fpa
Nfs;tp Mtzq;fs; www.ceypetco.gov.lk
kw;Wk; www.
dgmarket.com vDk; ,izajsq;fspy; fpilf;fj;jf;fjhf
cs;sd.
khw;Wtopahf Nfs;tp Mtzq;fis fPo;f;Fwpg;gplg;gl;l
tpyhrj;jpypUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
tpiykD Mtzq;fs; 2021 etk;gh; 24Mk;; jpfjp gp.g.
2.30 kzp tiu jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytuhy;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLtNjhL> md;iwa jpdNk cldbahf
mitfs; Rj;jpfhpg;G epiya khehl;L kz;lgj;jpy;
jpwf;fg;gLk;.
jw;Nghija njhw;W epiyik fhuzkhf tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gLk;
NghJ
Fiwe;jsT
tpiykDjhuh;fs;
gq;Nfw;gjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ vd;gJld; ,izajs
fhnzhyp fye;Jiuahly; Kiw Clhf tpiykDf;fs;
jpwf;Fk;NghJ njhlh;Gnfhs;syhk;. xU epWtdj;jpypUe;J
xU gpujpepjp kl;LNk cz;ikahd mtrpaj;jpd; Nghpy;
gq;Fgw;w mDkjpf;fg;gLthh;. vt;thwhapDk; tpiykDf;fs;
jpwf;fg;gl;ljd; gpd; tpiyf;Nfhuy; RUf;fj;ij fPo;
Fwpg;gplg;gl;lthplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Kfhikahsh; (nghUs;tsk;)>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
Rj;jpfhpg;Gg; gphpT>
rg;Gf];fe;j> fsdp> ,yq;if..
njhiyNgrp: 011-2400110

1964 ,yf;fk; 28 If; nfhz;l fhzp
vLj;jw; rl;lj;jpd;
(jpUj;jg;gl;l) fl;lisr; rl;lj;jpd;
jpUj;jg;gl;lthW fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd;
(460 Mk; mj;jpahak;)
7 (1) Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;
vdJ Fwpg;gpyf;fk;: KDS/KGK/4/9/2015/CO-OP
fhzp mikr;rpd; Fwpg;gpyf;fk;: 4-3/8/2014/
PC/429
,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;l cg ml;ltizapy;
tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpia nghJ tplaj;jpw;fhf
murhq;fj;jpw;F vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ>
Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021.04.23 Mk; jpfjp>
,yf;fk; 2224/34 If; nfhz;l ,yq;if
[dehaf Nrhryprf; Fbaurpd; mjptpNrl
tu;j;jkhdpapd; (111) Mk; gFjpiag; ghu;f;fTk;.
cg ml;ltiz
khfhzk;
- kj;jpa khfhzk;
khtl;lk;
- fz;b
gpuNjr nrayhsu; gpupT
- fz;b fltj;rj;ju
kw;Wk; fq;ftl;l
Nfhuis
fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT - clNguhnjdpa
(249)
fpuhkj;jpd; ngau;
- clNguhnjdpa
fhzpapd; ngau;
- nfjutj;j
Muk;g tiugl ,yf;fk;
- M.t.g. k` 7020
fhzpj;Jz;byf;fk;
- 01
tp];jPuzk;
- 0.0114 n`f;lahu;
A.N[.vk;.v];.v];.gp. [arpq;`
gpuNjr nrayhsu;>
fz;b fltj;rj;ju kw;Wk;
fq;ftl;lNfhuis
2021.10.15 jpfjp
fz;b fltj;rj;ju kw;Wk;
fq;ftl;l Nfhuis gpuNjr nrayfk;

Nfs;tp miog;G

Rfhjhu mikr;R
khfhz nghJ itj;jparhiy - gJis
gJis khfhz nghJ itj;jparhiy gpuhe;jpa ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; fPo;f; fhzg;gLk; Ntiyfis
epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;fhf jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
njh.
,y.

,f;lhl;
(ICTAD)
jifik

xJf;ff; $ba
khdpak;
(thpfs; ,d;wp)
&gh

Nfs;tpg;
gpiz
(kPsspf;fg;
gLk;) &gh

Nfs;tp ,y.

Ntiy tpguk;

01

GHB/AC/NCB/
2021/17

ntsp Nehahsh; gphpT fjphpaf;fg; gphpT>
miog;G Ma;T$lk;> rj;jpu rpfpr;ir
fl;blj;njhFjp> ,uj;j khjphpfisg;
ngw;Wf;nfhs;Sk; ,lk;> Ma;T$lj;jpw;F
nry;Yk; ,lk; vd;gtw;iw cs;slf;Fk;
tifapy; fzdp tiyag;gply; (fl;lk; 1)

-

-

120>000.00

02

GHB/AC/NCB/
2021/07

jhjpah; ghlrhiyapy;; cj;Njr kyry$l
Kiwikia
eph;khzpj;jy;
cl;gl
Jg;GuNtw;ghl;L trjpfis Nkk;gLj;Jjy;

C6/C5

18>144>366.71

181>445.00

Qty

Non
Refundable
biding
document
charges

Refundable bid
bond charges

01

1000.00

24,000.00

Serial

01.

Bid No.

Item

PGHB/AF/06/21 Supply & Installation of Fire Detection system

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiw (NCB) mbg;gilapy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLk;.
03. ,J rk;ge;jkhd Nkyjpf tpguq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; gpujpg; gzpg;ghsh;
mth;fisj; njhlh;Gnfhs;tjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (ePbg;G 1103)
04. jifikAila Nfs;tpjhuh;fs; xU Nfs;tpf;fhf kPsspf;fg;glhj 2>800.00 &gh Nfs;tpf; fl;lzj;ij thuj;jpd;
Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 03.00 kzp tiu itj;jparhiyapd; epjpg; gphptpy; nrYj;jp
2021-10-28Mk; jpfjp Kjy; 2021-11-17Mk; jpfjp tiu
Nfs;tpg;gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.
05. fl;blf; Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F ICTAD/CIDA gjpT kw;Wk; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjior;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. PGHB/AF/06/21 Nfs;tpg; gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpahghug; gjpTr; rhd;wpjior;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (Nfs;tpia ifaspf;fg; ngWk;NghJ mjd; rhd;WgLj;jg;gl;l gpujpnahd;iwr;
rkh;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)
06. g+uzg;gLj;jpa Nfs;tpg;gj;jpuq;fis 2021-11-17Mk; jpfjp gp.g. 2.30f;F Kd; gJis khfhz nghJ
itj;jparhiyf;F gjpTj; jghypy; mDg;gpNah my;yJ Nehpy; te;J ifaspf;fNth KbAk;. md;iwa
jpdNk Nfs;tpg; gj;jpuq;fs;; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhuk; ngw;w
gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tp
rk;ge;jkhd ,Wjpj; jPh;khdk; vLf;Fk; chpikia gpuhe;jpa ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
khfhz nghJ itj;jparhiy> gJis.
2021-10-26Mk; jpfjp.
njhiyNgrp ,y. 055-2222261 njhiyefy;: 055-2231205
kpd;dQ;ry;: info@badullapgh.org ,izajsk;: www.badullapgh.org
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ghze;Jiw gpuNjr rig
2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fs;/ xg;ge;jjhuu;fs; gjpT nra;jy;
ghze;Jiw gpuNjr rigaplk; 2022 Mk; Mz;Lf;fhf ,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs;> %yg; nghUl;fs;>
cgfuzq;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf gjpT nra;tjw;F mq;fPfupf;fg;gl;l toq;Feu;fsplk; ,Ue;J
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpz;zg;gj;Jld; Mtzq;fs; cs;slq;fpa Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj
ciwapy; “toq;Feu;fs; gjpTnra;jy; - 2022 Mk; Mz;L” vd;W Fwpg;gpl;L 2021.12.31 Mk; jpfjp gp.g. 3.00f;F
Kd;du; “jiytu;> ghze;Jiw gpuNjr rig> jiyik mYtyfk;> fhyp tPjp> thj;Jt” vd;w Kftupf;F gjpTj;
jghypy; mDg;GtJ my;yJ ghze;Jiw gpuNjr rigapd; jiyik mYtyfj;jpw;F te;J xg;gilf;f Ntz;Lk;.
,yf;
gpujhd gpupT
fk;
01 nghwpapay; kw;Wk;
rptpy; NtiyfSf;fhd
cgfuzq;fs; kw;Wk;
Nritfs;

tupir
cg gpupT
,yf;fk;
1.1
midj;J mYkpdpa cgfuzq;fs;

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

02

mYtyf jsghlq;fs;

2.1

03

mYtyf cgfuzq;fs;
kw;Wk; vOJnghUl;fs;

3.1

3.2
04

05
06
07

08

jfty; njhopy;El;gk; (IT)

jfty; njhopy;El;g
Nrit guhkupg;G
jfty; njhopy;El;g
Efu;Tr;rhkhd;
mr;R

ifj;njhopy;Jiw
cgfuzq;fs;> thfdk;
gOJghu;j;jy; kw;Wk;
guhkupg;G

4.1

5.1
6.1
7.1
7.2
7.3
8.1

rPUil kw;Wk; ghJfhg;G
cUg;gbfs;

8.3
8.4
8.5
9.1
9.2

10

Rfhjhuk; rhu;e;j
toq;fy;fs;

10.1

11

tpisahl;Lg; nghUl;fs;

11.1

12

iftplg;gl;l nghUl;fis
nfhs;tdT nra;jy;

13

Nritfs;

11.2
12.1

13.1
13.2

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
14

15

16

cgruiz tplaq;fSf;F
Njitahd czT
ghzq;fs;

fHg;gpzpfSf;F
Njitahd
cgfuzq;fs;> Foe;ij
cw;gj;jp
nrbtiffs;>
cutiffs;

,g;ghfKt gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
2022Mk; tUlj;jpy; ,r;rigf;Fj; Njitahd gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf
cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Fdh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; 2021.12.31Mk; jpfjp tiu ,lk;ngWk;.
gjpT nra;tjw;fhf gpd;tUk; khjphpg; gbtj;ij (A4 mstpy; jahhpf;fg;gl;l) cgNahfpj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;Fk;
epWtdj;jpw;F Fwpj;j gjpTr; rhd;wpjopd; Gifg;glg; gpujpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. toq;Fdh;fs;
tpz;zg;gpf;Fk; xt;nthU toq;fy; kw;Wk; Nritf;fhf kPsspf;fg;glhj 1500.00 &ghit gjpTf; fl;lzkhfr;
nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,jid gzkhf> fhNrhiy my;yJ ~~nrYj;Jk; fhhpahyak; ,g;ghfKt|| vdf; Fwpg;gpl;L
fhRf;fl;lis %ykhf nrYj;jyhk;. fhNrhiyfs; my;yJ fhRf; fl;lisfs; ~~jiyth;;> ,g;ghfKt gpuNjr
rig|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;. mYtyf
Neuj;jpDs; (gp.g. 3.00 kzpf;F Kd;) nuhf;fg; gzkhf gjpTf; fl;lzj;ijr; nrYj;jyhk;.
(m) toq;fy;fs;
1. midj;J tifahd fhfpjhjpfs; toq;fy;

2.

14.1

cuha;T
ePf;fy;
vz;nza;
kw;Wk;
Nkhl;lhu;
thfdk;
ed;dpiyg;gLj;jy;
(fhu;
fOTjy;>
lau;
irdu;>
cl;gl
J}a;ikg;gLj;jy;> ngapd;l; fd; vahu; gpnu\;du; Kjypad) kw;Wk;
NtW
xNu Ngd;l;]; kw;Wk; nghUl;fs;
kpd;fyk; kw;Wk; lau; l;Ag; (thfdq;fSf;fhf)
gl;liw kw;Wk; Nyj; Ntiy> Nyj; nkrpd; Ntiy
rPUilf;F Njitahd Jzp tiffs;> rhjhuz ghjzp> rhup
Mfpad
ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Milfs; (tNuhy; fpl;> ghJfhg;G
ghjzp> fk;g+l;];> ifAiw> ntg;gkhdp> jiyf;ftrk; Mfpad)
Rj;jk; nra;Ak; cgfuzq;fs; (tpsf;FkhW> Jk;Gj;jb> midj;J
Fg;ig $il tiffs;> nkhg;> Foha;> kz;ntl;b> Gy;ntl;b> fj;jp>
js;Stz;b> Fg;ig vLj;Jr;nry;Yk; $il) Mfpad.
rpWtu; g+q;fhTf;F Njitahd tpisahl;L njhFjp cl;gl
tpisahl;L nghUl;fs;
tpUJ epidTg; gjf;fq;fs;
ngl; Nghj;jy;> bd;> rpul;il> nfhk;Ngh];l; cuk;> fz;zhb> gPg;gha;>
nghypj;jPd;> gpsh];bf;> gioa rPl;> ml;ilg;ngl;b> gj;jpupif>
fhfpjk;> gad;ghl;by; ,Ue;J mfw;wg;gl;l kpd; cgfuzq;fs;> lau;
kw;Wk; NtW gad;ghl;by; ,Ue;J mfw;wg;gl;l nghUl;fs; (,e;j
nghUl;fis nfhs;tdT nra;tjw;F $Wtpiy rku;g;gpf;FkhW
Nfhug;gLfpwJ.)
Nkhl;lhu; thfdk; gOJghu;j;jy;> Nkhl;lhu; thfdk; ed;dpiyg;gLj;jy;
kw;Wk; Nkhl;lhu; thfdk; gOJghu;j;jy; Nrit toq;Fjy;
tspr;rPuhf;fp> kpd;gpwg;ghf;fp> epow;gpujp ,ae;jpuk; > njhiyefy;>
fzdp> fzdp mr;Rg;nghwp ,ae;jpuk; gOJghu;j;jy; kw;Wk;
ed;dpiyg;gLj;jy; xg;ge;jq;fSf;F Kd;tuy;
jfdf; $lk; Gduikg;G kw;Wk; Nrit nra;jy;
jfdf; $lj;jpw;fhf LP vupthA toq;fy;
rl;lj;juzp Nrit toq;fy;
msitahsu; Nrit toq;fy;
nkhopngau;g;G Nrit toq;fy;
thfdq;fs; thliff;F toq;fy;
fl;blf; fiyQu; Nrit toq;fy;
cl;Gw tPl;L myq;fhu Nrit toq;fy;
MNyhrid Nrit toq;fy;
kuk; ntl;ly;> ,Oj;Jf; fl;Ljy; kw;Wk; kuk; cl;gl ntl;Lk;
Nrit toq;fy;
NjePUf;F Njitahd czT tiffs;

14.2
14.3
15.1

gfy; czT
fhiy czT
Fil> negp> rpWtH Milfs;> rtHf;fhu tiffs;> nfhNyhd;
tiffs;

16.1

g+f;fd;Wfs;

16.2
16.3
14.4

kuf;fwp fd;Wfs;
tpij tiffs;
nfhk;Ngh];l; cuk;

17. epge;jidfs;
17.1 tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;L KbTWk; jpfjpf;F gpd;duhd jpfjp xd;wpy; gzk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l
gw;Wr;rPl;L> fhNrhiyapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; Nfhupf;iffs; epuhfupf;fg;gLk;. ,jw;fhf jk;khy;
jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtk; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
17.2 Nky; Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU cUg;gbf;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fs; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;
vd;gNjhL mjw;fhf ntt;Ntwhf fl;lzk; nrYj;Jtij Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.
17.3 gjpT nra;tjw;fhf Kd;itf;fg;gLfpd;w midj;J tpz;zg;gq;fSlDk; gjpTf; fl;lzkhf toq;fy;
cUg;gbf;fhf 1>000.00 &gh njhifAk; xg;ge;jjhuu;fSf;fhf 2>250.00 &gh njhifAk; jiyik
mYtyfj;jpw;F te;J nrYj;Jtjw;F my;yJ fhNrhiy %yk; vd;why; “jiytu;> ghze;Jiw gpuNjr
rig” ngaUf;F fhNrhiy vOjp> gjpTj; jghypy;> “jiytu;> ghze;Jiw gpuNjr rig> jiyik
mYtyfk;> fhyp tPjp> thj;Jt” vd;w Kftupf;F mDg;g Ntz;Lk;.
17.4 toq;Feu;fspd; tu;j;jfg; ngau; gjpT my;yJ cupkk; ,Uj;jy; mtrpakhFk;. gjpTr; rhd;wpjo;
tpz;zg;gg; gbtj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. ,jw;F Kd;du; mur epWtdq;fspy; nghUl;fs; kw;Wk;
Nrit toq;fp ,Ue;jhy; mJ njhlu;gpyhd tpguq;fis rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
,J njhlu;gpy; Nkyjpf tpguq;fis mwpa – 038-2294567
038-2285888

mYtyf cgfuzq;fs; (fzdp/ fzdp td;nghUs; /
fdzp nkd;nghUs; / Nlhdh; / hpgd; / kw;Wk; fhh;l;hpr;)
mYtyf cgfuzq;fs; (kuk;> gpsh];bf; / cUf;F /
vk;bvt; cw;gj;jpfs;)

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14

8.2

09

kpd; cgfuzq;fs;> kpd; gpwg;ghf;fp> tspr; rPuhf;fp toq;fy;
midj;J tifahd epu;khzg; nghUl;fs; (nrq;fy;> kzy;> XL>
rPnke;J> ,Uk;G> tz;zg;g+r;R> jfuk;> gyif) Mfpa `hl;ntahu;
cUg;gbfs;
tPjp epu;khzg; nghUl;fs; (fUq;fy;> V.gp.rp> rpg;];> ruis> kzy;>
rPnke;J> jhu;> Nfhyh];> tpwF)
kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs; toq;fy; (tau;> ru;fpl;>
gpNuf;fu;];> ];tpr; Nghu;l;> vy;.<.b. kpd;Fkpo;> g;Ns]; gy;g;> tPjp
tpsf;Fj; njhFjp> Nrhbak; gy;g;) P.V.C fd;bAl; Foha; Nghd;w
midj;J fUtpfSk;
rP.rP.B.tP nfkuh kw;Wk; ifNuif ,ae;jpuk;
xg;ge;jjhuu;fs; gjpTnra;jy;
xg;ge;jjhuu;fs; (xg;ge;jj;jpd; ngWkjpf;F mika epWtdj;jpd;
xg;ge;jjhuu;fshf gjpT nra;ag;gl;bUg;gtu;fs; njhlu;gpy; tpNrl
mtjhdk; nrYj;jg;gLk;)
Kd;itf;f Ntz;ba Mtzq;fs;
ICTAD gjpT> VAT gjpT
tu;j;jff;Fwp cupkk;> mDgtk;
mYtyf kw;Wk; Vida jsghlq;fs; mYtyf fjpiu> Nkir>
mYkhup> Nfhg;G mYkhup Mfpa mYtyf cgfuzq;fs; (cUf;F>
gyif> gpsh];bf;)
njhiyefy; ,ae;jpuk;> mr;Rg;nghwp kw;Wk; epow;gpujp ,ae;jpuk;>
ghJfhg;Gg; ngl;b kw;Wk; cUf;Fg; gzg; ngl;b> mr;R ,ae;jpuk;>
gzk; vz;Zk; ,ae;jpuk;> gy;Y}lf ,ae;jpuk;> mYtyf milahs
ml;il Nghd;wit> cj;jpNahfg+u;t Kj;jpiu> ,wg;gu; Kj;jpiu.
midj;J tifahd vOJ nghUl;fs; kw;Wk; g;Nsd;f; fk;g;a+l;lu;
ngf;];
jfty; njhopy;El;g IT nkd;nghUl;fs; kw;Wk; fUtpfs; (fzdp>
kbf;fzdp> mr;R ,ae;jpuk;> ];Nfd; ,ae;jpuk;> nkhdpl;lu;>
kT];> kbf;fzdp> kpd;fyk;> USB> nlhq;fy;> ngd; l;iut;) UPS>
tiyaikg;G rhjdq;fs;> Gjpa nkd;nghUl;fs; kw;Wk; ,izajsk;
cUthf;fy; (uTl;lu;> ];tpl;r;> Nfgy; Nghd;wit)
jfty;
njhopy;El;g
cgfuzq;fspd;
Nrit
guhkupg;G
tiyaikg;ghf;fy;
jfty; njhopy;El;g (IT) Efu;Tr;rhkhd; (Nlg; upg;gd; kw;Wk; Nlhdu;>
fhl;upl;[;> ,Wtl;L)
nghJthd mr;R cUg;gbfis toq;fy; (Kftup mr;rplg;gl;l
Jz;Lg; gpuRuk;> fbj ciw> gbtq;fs;> Rtnuhl;b Nghd;wit)
fzdp mr;R nraw;ghL
ngaH gyif kw;Wk; ngzH
midj;J tifahd thfd cjpupg;ghfq;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk;
nghJthd nghUl;fs;> Mzp Mfpad

15
16
17
18
19

20
21
22
23

(M) Nrit toq;fy;fs;
1 jl;lr;Rg; nghwp / NuhzpNah ,ae;jpuk; / Gifg;glg;
gpujp / njhiyefy; ,ae;jpuk; / fhw;Wr; rPuhf;fp
,ae;jpuk; / RO ePh; tbfl;Lk; ,ae;jpuq;fs; cl;gl
mYtyf
,ae;jpNuhgfuzq;fis
toq;Fjy;
jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
2. midj;J tifahd thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk;
Nrh;tp]; nra;jy;
3. thlif mbg;gilapy; thfdq;fs; toq;Fjy;
(Nkhl;lh; fpNulh; / N[.rp.gp. ,ae;jpuk; / bg;gh; thfdk;
/ Kr;rf;futz;b / Ntd; / buhf;lh; tz;b / nfhd;fpwPl;
fyit ,ae;jpuk;> tPjp mOj;Jk; ,ae;jpuk;;)
4. rl;lr; Nritfs; kw;Wk; epy msit Nritfs;
toq;Fjy;

kpd;rhu cgfuzq;fs; (tPjp tpsf;Ffs; guhkhpg;G
Jizg;ghfq;fs;
kw;Wk;
mYtyf
kpd;rhu
Jizg;ghfq;fs;)
rPUilf;fhd Jzp / jpiur;rPiyfs; / fhyzpfs; 5. mghafukhd kuq;fis ntl;Lgth;fs;
fhYiwfs; kw;Wk; mYtyfg; igfs; toq;Fjy;
tPjp kw;Wk; Rfhjhu njhopyhsh;fSf;Fj; Njitahd 6. jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];
nghUl;fs;; (kio mq;fpfs;;> fk;g+l;];> ifAiwfs;>
nra;jy; kw;Wk; vhpthA toq;Fjy;
tha;f; ftrq;fs;> jiyf; ftrq;fs;> gpsh];bf; fz;zhb
Nghd;wd cl;gl)
mr;R Ntiyfs;> mr;rbj;j gbtq;fs;> gw;Wr;rPl;Lfs; 7. ,yj;jpudpay; Kiwikfisj; jahhpj;jy; kw;Wk;
kw;Wk; Gj;jfq;fs;
fzdp
tiyaikg;gply;>
njhiyNgrp
top
jpUj;jNtiyfs;> cs;sf njhiyNgrp Kiwikfs;>
ghJfhg;G fkuh Kiwikfs;> tpuy; Nuif gjpT
,ae;jpuq;fs;> jPaizg;;G cgfuzq;fis toq;Fjy;
kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;
midj;J tifahd gjhiffs;> ngah;g; gyiffs; 8. midj;J tifahd kpd;rhu cUf;fpnahl;Lk;
tiujy; / jahhpj;jy; / mr;rply; kw;Wk; Qhgfr;
Ntiyfs;
rpd;dq;fis toq;Fjy;
ePH gk;gp> gP.tp.rp. Foha;> [P.I. Foha; kw;Wk; 9. fl;blf; fiyf;fikthf tPl;L jpl;l tiuglk; kw;Wk;
Jizg;ghfq;fs;> BI Foha; Jizg;ghfq;fs;> [PI
MNyhridr; Nritfs;
Foha; Jizg;ghfq;fs;> gpsh];bf; ePh;j; jhq;fpfs;>
Fg;igj; njhl;bfs;> nfhk;Ngh];l; gPg;gha;fs;
fdufg; nghUl;fs; toq;fy;
10 ntw;W Nghj;jy;fs;> gioa ,Uk;G> gioa
gj;jphpiffs;
cl;gl
rpije;j
nghUl;fis
nfhs;tdT nra;jy;
midj;J
tifahd
fl;blg;
nghUl;fs;
kw;Wk;
ifj;njhopYf;fhd nghUl;fis toq;Fjy; (fUq;fy;>
kzy;> nrq;fy;> $ohq;fy;;> fputy;;> fw;J}s;> rpg;];> kz;>
m];ng];lh]; jfLfs;> XLfs;> Gnshf;fy; kw;Wk; ku
tiffs;)
midj;J uf thfdq;fSf;F lah;> ba+g;> ngw;whp kw;Wk;
cjphpg;ghfq;fs; toq;fy;
midj;J tifahd tYNtw;wg;gl;l Foha;fs; cl;gl
nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs;
Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb>
<h;f;fps;> rth;f;fhuk;> nkhg;> kyry$l J}hpiffs;>
fpUkpehrpdpfs;>
Rj;jpfhpg;Gg;
nghUl;fs;>
Jh;ehw;w
ehrpdpfs;> kyry$lj; njhFjpfs; cl;gl)
,ioahd; nfhy;ypfs;> gPil ehrpdpfs;> fis ehrpdpfs;
cl;gl;l ,urhadg; nghUl;fs;
jpfjp Kj;jpiufs; kw;Wk; ,wg;gh; Kj;jpiufs;
FbePh; Nghj;jy;fs; toq;Fjy;
tPjpg; guhkhpg;Gf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (jhh; kw;Wk;
gphPkpf;];)
tPjpg; guhkhpg;Gf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; (tPr;Rf;
fj;jpfs;> fj;jpfs;> kz;ntl;b> Ks;S> Nuf;if kw;Wk;
mhpths; Nghd;wd)
,irf; fUtpfs;> Kd;gs;sp cgfuzq;fs; / tpisahl;Lg;
nghUl;fs; kw;Wk; Kw;w tpisahl;L cgfuzq;fs;
E}yfg; Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs; kw;Wk; gj;jphpiffs;
gris ciwfs; kw;Wk; nghypj;jPd; ciwfs;
fl;bl eph;khz / tPjp eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G
NtiyfSf;fhd
xg;ge;jf;fhuh;fs;
(eph;khz
xg;ge;jf;fhuh;fshf gjpT nra;J nfhs;tjw;F gpuNjr
nrayhsh; mYtyfj;jpy; toq;fg;gl;l nrhj;Jr; rhd;Wg;
gj;jpuk; rkh;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;)

(,) xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;sy;
chpa gjpTf; fl;lzk;:
1. &. 100000.00 tiu
2. &. 100000.00 Kjy; 500000.00 tiu
3. &. 500000.00 Kjy; 1000000.00 tiu
4. &. 1000000.00f;F Nky; (,f;;lhl; gjpTld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

&.
&.
&.
&.

1000.00 + 15% ntl;
3000.00 + 15% ntl;
5000.00 + 15% ntl;
10000.00 + 15% ntl;

nghJ epge;jidfs;:
1. toq;fy;fs; kw;Wk; xg;ge;jq;fSf;fhf nghJthf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;Nj
tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld; NjitNaw;gLk; re;jh;g;gq;fspy; ntspahh;fsplkpUe;Jk; tpiyfisf; NfhUk;
chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
2. Ntz;LNfhs; tpLf;fg;gl;lTld; tpiyfisr; rkh;g;gpf;fhj kw;Wk; chpa juj;jpw;F mika nghUl;fs; kw;Wk;
Nritfis toq;fj; jtWk; toq;Feh;fspd; ngah; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; Nrh;f;fg;gLk;.
3. gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fspdhy; tpiyfs; rkh;g;gpf;fg;gl;ljd; gpd;dh; mt;tpiyfSf;fikthf
Fiwe;jgl;rk; 06 fhyj;jpw;F nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy; Ntz;Lk;. ,jw;F Nkyjpfkhf
tpiyfspy; khw;wq;fs; Vw;gLk;NghJ xU khjj;jpw;F Kd;ghfNt ,g;ghfKt gpuNjr rigf;F vOj;J
%ykhf mwptpj;jy; Ntz;Lk;.
4. jUtpj;jw; fl;lisapd; gpufhuk; nghUl;fis rigf;F Nghf;Ftuj;Jr; nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; nghUl;fs;
toq;Fk; ehs; Kjy; Fiwe;jgl;rk; 30 ehl;fSf;fhd fld; trjpia toq;Feh;fs; toq;Fjy; Ntz;Lk;.
5. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpw;fhd
toq;Fdh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
6. Kiwg;gb jfty;fs; toq;fg;glhj KOikaw;w tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; 2021-12-31Mk; jpfjpf;Fg; gpd;dh;
fpilf;fg;ngWk; midj;J tpz;zg;gq;fSk; epuhfhpf;fg;gLk;.
• ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; 037-2259977 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; tprhhpj;Jf;
nfhs;syhk;.
m[pj; tpf;fpukrpq;f>
jiyth;>
,g;ghfKt gpuNjr rig.
2021-10-25Mk; jpfjp
,g;ghfKt gpuNjr rigapy;.

,g;ghfKt gpuNjr rig
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd khjphp tpz;zg;gg; gbtk;
1. toq;Feh; / xg;ge;jf;fhuhpd; ngah;: .............................................................................................................................
(Njitaw;w nrhy;iy ntl;btplTk;)
2. Kfthp:...............................................................................................................................................................................
3. njhiyNgrp ,yf;fk; ......................................................................................................................................................
njhiyefy; ,yf;fk;: ....................................................................................................................................................
4. toq;Fk; Nrit / nghUs; kw;Wk; tpla ,yf;fk;: ..................................................................................................
(cjh: (m) 12> (M) 5)
5. xg;ge;jj;jpd; jd;ik kw;Wk; chpj;Jila ,y (cjh: M 2) .................................................................................
6. ,f;lhl; gjptpyf;fk; / tpahghur; rhd;wpjo; ,y. / milahs ml;il ,y. .....................................................
7. gjpTf; fl;lzk; ...............................................................................................................................................................
8. fhNrhiy ,yf;fk; / fhRf; fl;lis ,yf;fk;: ........................................................................................................
Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;s jfty;fs; rhpahdit vdTk; ,iaGila gjpTr; rhd;wpjo; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ
vdTk; ,j;jhy; cWjpg;gLj;JfpNwd;. NkYk; toq;Feh; / xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;Ak; epge;jidfSf;Ff;
fl;Lg;gLfpd;Nwd;.
……………………..
............................................
jpfjp
ifnahg;gk;
mYtyfg; gad;ghl;bw;fhf
1. nrYj;jpa njhif: …………………………………..

2021.10.21
ghze;Jiw gpuNjr rig jiyik mYtyfj;jpy; ,Ue;J.
lgps;a+. N`kd;j ngu;dhz;Nlh
jiytu;>
ghze;Jiw gpuNjr rig>
thj;Jt.
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gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;: ..........................................................

tpz;zg;gj;jpw;F xg;Gjy; mspf;fg;gLfpwJ.
jpfjp:………………………
nrayhsh;>
,g;ghfKt gpuNjr rig.
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2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ngWif mwptpj;jy;

PROCUREMENT OF VEHICLE MOUNTED
ELEVATING AND ROTATING WORK PLATFORM
(AERIAL PLATFORM VEHICLE)

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)
(khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tHj;jf> tPlikg;G epHkhz>
Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhkpa mgptpUj;jp mikr;R (Nky; khfhzk;)

60/70 juj;jpyhd jhH toq;Fjy;

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;
fPNo tpjpf;fg;gl;lthwhd cgfuzj;jpw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf mikr;R ngWiff; FOj; jiyth; ,g;nghOJ miof;fpd;whh;.

,t; mjpfhu rigapd; tftj;j v];Nghy;l; cw;gj;jpafj;jpw;F khjhe;j Njitg;ghl;bw;fhf Njitg;gLk; jhH
toq;Ftjw;F mq;fPfhpf;fg;gLk; toq;FeHfsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. fPo;f;fhZk; Nfs;tp
RUf;fj;jpy; jug;gl;Ls;sthW gbtj; njhFjpfis nfhs;tdT nra;jy; Ntz;Lk;.

ngWif
njhlh;gPL

Nfs;tpr; RUf;fk;

CES/FP/03/
PT/5762 (MP)

v];Nghy;l;
cw;gj;jpafk;

Nfs;tp ,yf;fk;

PRDA/WP/
PRO/2021/52

tftj;j v];Nghy;l;
cw;gj;jpafk;

Nfs;tpg; gpizapd;
ngWkjp &.

toq;fy;
msT fp.
fpuhkk;

kPsspf;fg;glhj Nfs;tp
gbtf; fl;lzk; &.
(gjpT nra;ag;gl;l
toq;FeHfs; jtpHj;J)

fhrhf

tq;fpg; gpiz

250>000.00

2,000.00 + ntl; thp

156>250.00

312>500.00

04. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp 2021.11.03 K.g. 10.30
mt;NtisapNyNa ,t; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. mt;Ntisapy;
mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

MtJld; Nfs;tpfs; jpwj;jy;
toq;FeUf;F my;yJ mtuJ

jiytH>
ngWiff; FO>
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk/ kh)
,y. 59> nrd; nrg];jpad; NkL>
nfhOk;G-12.
njh.Ng. :- 011-5676903

tpiykDf;Nfhuy;
Kiwik

tpiykDg;gpiz
(cj;juthjk;);
njhif

ngNrt
mlq;fyhf
Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp
kw;Wk; Neuk;

Procurement of vehicle
mounted Elevating and
Rotating Work Platform (Aerial
Platform vehicle)

International
competitive Bidding
(ICB)

Sri Lankan Rupees
Tharee Million
(LKR 3,000,000.00)

LKR 75,000/=

1400 hrs on
10th December
2021

1.

Ie;J kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F (5.0 ,.&gh) NkyjpfkhfTs;s ngWiffSf;F 1987 Mk; Mz;bd;
3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lk; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf> ve;jnthU cs;@h;
tpiykDjhuh; my;yJ ntspehl;L cw;gj;jpahsh; my;yJ toq;Fehpd; cs;@h; Kfth; fk;gdpfspd;
gjpthsUld; gjpT nra;AkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

2.

Mff; Fiwe;jJ fle;j 05 (Ie;J) tUlq;fspy; NkNy Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s epfuhd cgfuzj;ij
toq;Ftjpy; tpiykDjhuh; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.

Mh;tKs;s tpiykDjhuh; my;yJ cs;@h; Kfth; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad;
tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig> toq;fy; gphpT> toq;fy;fs; kw;Wk;
gz;lq;fs; Kfhikj;Jtj;jpw;fhd gpujhd KfhikahshplkpUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 0094 11 2432866/
njhiyefy;: 0094 11 2381652/ kpd;dQ;ry;: kapila@slpa.lk) 2021.10.29 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.09 Mk;
jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; mNj Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis
ghPl;rpf;fyhk;.

4.

2021.12.09 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; 2021.10.29
Mk; jpfjpapypUe;J kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s Kfthpapd;
toq;fy;fs; kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jpw;fhd gpujhd KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. Mtzj;jpw;fhd gzf;nfhLg;gdT Kiwik
nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.

nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig
njhopy;El;g E}yfj;jpy; 2021.11.11 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk;
eilngWk;.

6.

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; tpiykDg;gpiz kw;Wk; gprpV 3 gjpTld; ,U gpujpfspy; tpiykD
%Lk; Neuk; kw;Wk; jpfjpAkhfpa 2021 brk;gh; 10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F
Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> (mikr;R ngWiff; FO)> JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs;
mikr;R> ,y. 19> irj;jpa tPjp> nfhOk;G-01 vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDit
mlf;fpAs;s jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky;. %iyapy; “Procurement of VMERWP/APV” Fwpg;gplg;gly;
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

7.

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; Neubahf rKfkspg;gjw;F ngah; Fwpg;gpl;l tpiykDjhuhpd;
gpujpepjpapd; Kd;dpiyapy; fPNoAs;s Kfthpapy; jpwf;Fk; epfo;tpy; gq;Nfw;fyhk;.

02. ,jw;fhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpfis 2021.10.27 Kjy; 2021.11.02 tiu thuj;jpd; ehl;fspy; K.g. 09.00
Kjy; gp.g. 2.45 tiu Nkw;gb Nfs;tpg; gbtf; fl;lzq;fSf;F cl;gl;L ,t; mjpfhu rigapd; ngWifg;
gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhd Nfs;tpg; gpizia fhrhf my;yJ tq;fpg; gpiz %yk; ngWif
Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; epge;jidfSf;F mikthf Nkw;gb ngWkjpf;F rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.
03. Nfs;tp toq;fy;fSf;F jifik ngWtjw;fhf Nfs;tpj; njhif &. 5.0 kpy;ypaDf;F Nkw;gLk;
Ntisapy; Nfs;tpjhuuhy; Fwpj;j 1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 08Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpfs;
gjpthsuhy; tpepNahfpf;fg;gLk; nghJ xg;ge;j gjpTr; rhd;wpjior; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

ngWifg; ngah;

jiyth; - mikr;R ngWiff; FO>
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R>
,y. 19> irj;jpa tPjp>
nfhOk;G-01.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.

f`l;lf];jpfpypa gpuNjr rig

gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis
,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y.

Nfs;tpapd; ngah;

CES/FP/03/PT/6245(EL)

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif
(&gh)

Mtzf;
fl;lzk;
%lg;gLk;
(VAT + NBT jpfjp kw;Wk;
cs;slf;
Neuk;
fg;gl;Ls;sJ)

1000 Nos. Carbon Bruch for Container Cranes at 150,000.00
JCT Stage III & IV

3,500.00

30/11/2021
10.00kzp

CES/FP/05/PT/6178(MW) Supply, Installation, Testing & Commissioning of 800,000.00
Manual Vertical Turning & Boring Machine

12,500.00

30/11/2021
10.00kzp

tpiykD mwptpj;jy;
f`l;lf];jpfpypa gpuNjr rigf;F chpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 2022Mk;
Mz;by; Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf vd;dhy; tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.
01. tpiykD tpguk;:
tpiykDg;gbtq;fis toq;fy; kw;Wk; %Ljy;

-

2021.11.09 Kjy; 2021.11.24 md;W gp.g. 4.00 tiu

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy;

2021.11.25 md;W gp.g. 2.00 tiu

CES/FP/04/PT/6246(MP)

Spares for Caterpillar C -15 Engines of RTG 120,000.00
Cranes at JCT

3,500.00

30/11/2021
10.00kzp

CMS/LP/21/PT/04/015

Finger Touching Digital Screen 01 No.

35,000.00

1,000.00

17/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/20/021

01 Lot Fuel Management System with Flow
Meters, Valves (MOV) for the Fuel Tank in Pilot
Station

70,000.00

1,000.00

17/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/13/023

Scanners – 20 Nos.

20,000.00

1,000.00

17/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/08/005

Movable Racking System – 40 Nos.

30,000.00

1,000.00

19/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/17/011

01 No. of Fibre Glass Hydrographic Survey Boat

150,000.00

3,500.00

19/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/14/027

25 Nos. VHF Base Stations & 50 Nos. VHF Hand
Sets

90,000.00

1,000.00

19/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/10/057

120,000 Nos. Carbolic Soap ( 100 Grams )

48,000.00

1,000.00

22/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/09/053

Spares for 15 Ton Mitsubishi FD 150 AN/ ANMI
Heavy Forklift Trucks

90,000.00

1,000.00

22/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/17/056

04 Nos. Desmi Pump for the Launches Pilot 11,12
& 13

93,000.00

1,000.00

22/11/2021
13.30kzp

njhlH
,yf;fk;

CMS/LP/21/PT/04/055

Trouser Black , Blue & White – 1700 Nos.

30,000.00

1,000.00

23/11/2021
13.30kzp

1

efhpd; kpd; jl;L

3000.00

20000.00

195068.00

2

jfdf;ntt khl;biwr;rpf;fil

3000.00

20000.00

162800.00

3

n`l;Lntt khl;biwr;rpf;fil

3000.00

20000.00

242000.00

4

mSj;tj;j khl;biwr;rpf;fil

3000.00

20000.00

375540.00

5

JUf;Fuhfk khl;biwr;rpf;fil

3000.00

20000.00

1139782.00

6

Kfphpaht khl;biwr;rpf;fil

3000.00

20000.00

724168.00

7

<j;jy; ntl;LDntt khl;biwr;rpf;fil

3000.00

20000.00

390097.00

8

neSnfhy;yhfl khl;biwr;rpf;fil

3000.00

20000.00

572000.00

9

ntypnfhs;Nst khl;biwr;rpf;fil

3000.00

20000.00

157770.00

10

thu re;ijrpw;Wz;br; rhiy kz;lgk;

2000.00

100000.00

khjhe;jk;
6500.00

11

thure;ij rpwpa filmiw 01 (03
tUlq;fspw;fhf)

2000.00

100000.00

khjhe;jk;
4000.00

CMS/LP/21/PT/08/051
2.

3.
4.
5.

6.

05 Nos. Radiators Assembly of Caterpillar C -15
Engines

17,500.00

1,000.00

njhiyNgrp vz;fs;
njhiyefy; ,y.

:
:

2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482638> 2482652
2381652> 2370443

-

2021.11.25 md;W gp.g. 2.00 ,w;F

02. chpj;jhd fl;lzj;ijr; nrYj;jp> Njrpa milahs ml;iliar; rkHg;gpj;J tpiykDg; gbtq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.
03. tpiykDf;fs; ,uz;L gpujpfshfr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfs;
,uz;L jghYiwfspy; NrHf;fg;gl;L> mtw;iw xNu ciwapy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L> ~jiytH> gpuNjr
rig>f`l;lf];jpfpypa| vd;w Kfthpf;Fj; jghypy; mDg;Gjy; my;yJ gpuNjr rigapd; ngWifg; ngl;bapy;
Neubahfr; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;
tpz;zg;gpf;Fk; Mjdj;ijj; njspthff; Fwpg;gplTk;.
04. tpiykDj;jpwf;fg;gLk;
rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Ntisapy;

tpz;zg;gjhuH

my;yJ

mthpd;

gpujpepjpnahUtH

khj;jpuk;

ml;ltiz 01
tUlhe;j tHj;jf chpikfisf; Fj;jiff;F tpLjy;
(2022.01.01 Kjy; 2022.12.31)

23/11/2021
13.30kzp

5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd;
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;
xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> xU
gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth my;yJ
toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg;
g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.
tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff;Fiwe;jJ
%d;W (3) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd
KfhikahshplkpUe;J ngw;W tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpf;fyhk;.
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd;
gpd; 2021 xf;NlhgH 29Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr;
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf;
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.
tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F %Lk; Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;.
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy;
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

tpiykDj;jpwj;jy;

-

miktplk;

tpiykDg;
gbtf;
fl;lzk;
&gh

2022Mk;
kPsspf;fg;gLk;
Mz;bw;fhd Mff;
tpiykDj;
Fiwe;j Nfs;tp
njhif &gh
&gh

Fwpg;G:
 nghJ khlWf;Fk; $lnkhd;W rigf;F ,y;yhjgbahy; rig mDkjpf;Fk; khlWf;Fk; $lnkhd;wpypUe;J
,iwr;rpiag; ngw;Wf;nfhs;sy; Fj;jifjhuhpd; nghWg;ghFk;.


rigapd; mjpfhug; gphptpypUe;J ntspg; gpuNjrq;fspw;F ,iwr;rpiaf; nfhz;L nry;tjw;F chpkk; toq;fg;gl
khl;lhJ.

N[. jpyfuj;d
jiytH>
gpuNjr rig
f`l;lf];jpfpypa

28–10–2021

2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை
ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
Nfhzty> nghy;Nyfy> ngytj;j tPjp> ,y. 304
vDkplj;jpy; trpf;Fk; jdhfy mj;JNfhuyyhNf jpyf;
tpN[tpf;uk (Nj.m.m. ,y. 195808800290) Mfpa vd;dhy;
vdJ ml;NlhHzp mjpfhhpahf Nfhzty> nghy;Nyfy>
ngytj;j tPjp> ,y. 304 vDkplj;jpy; trpf;Fk; jdhfy
mj;JNfhuyNf RjHkh khndy; vd;gtiu epakpj;J
gfpuq;f nehj;jhhpR jpUkjp N`kh ukdp rkurpq;`
FzNrf;futpdhy; 1993 nrg;lk;gH 28Mk; jpfjp vOjp cWjp
nra;ag;gl;l kw;Wk; gjpthsH ehafk; jpizf;fsj;jpd;
nfhOk;G mYtyfj;jpd; vOj;J %y mjpfhuk; kw;Wk;
ml;NlhHzp jj;Jtg; gj;jpu Gj;jfj;jpd; 236MtJ tFjpapd;
101Mk; gf;fj;jpy; 3626 ehl;Fwpg;G Gj;jfj;jpd; ,yf;fj;jpd;
fPo; 2002 Vg;uy; 25Mk; jpfjp gjpT nra;ag;gl;l ,y. 371
vDk; ml;NlhHzp gj;jpuj;ij ,d;W Kjy; ,uj;Jr; nra;J
tYtw;wjhf;FtjhfTk;> ,jd; gpd;dH Nkw;gb ml;NlhHzp
jj;Jtj;jpy;
ve;j
rl;luPjpahd
nry;YgbahjYk;
,y;iynadTk; ,yq;if muRf;Fk; kf;fSf;Fk; ,j;jhy;
mwptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;.
nfhOk;gpy; 2021 xf;NlhgH 26Mk; jpfjp vd;dhy;
ifnahg;gkplg;gl;lJ.
jdhfy mJNfhuyyhNf jpyf; tpN[tpf;uk

,yq;if jphpNghr ypkpl;ll;
jphpNghr njhopw;rhiyapy; gpwg;gpf;fg;gLk; tpyq;FzTf;F
jifikahd fopf;fg;gLk; nghUl;fs; kw;Wk; NtW fopf;fg;gl;l
nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;fhd Nfs;tpNfhuy;
(miu Mz;L) - 2021/ 2022
1)

,yq;if jphpNghr fk;gdpapd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; [hvy jphpNghr
njhopw;rhiyapy; gpwg;gpf;fg;gLk; tpyq;FzTfSf;Fj; jdpahd fopf;fg;gLk;
nghUl;fs; kw;Wk; NtW fopf;fg;gl;l nghUl;fshf fPo;f;fhZk; fopf;fg;gl;l
nghUl;fis mfw;Wtjw;fhf 2021 etk;gH 10k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu nghwpaplg;gl;l
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
01. tpyq;FzTf;F jifikahd fopf;fg;gl;l nghUl;fs;

I. $l;b mfw;wg;gLk; Nrhsk; Nrhah fyit - cyHe;j (Jz;L/ Jfs;fshf)
II. $l;b mfw;wg;gLk; Nrhsk; Nrhah fyit - <ukhd (Jz;L/ Jfs;fshf)
Grade 1 (<ukhdJ) kw;Wk; Grade II (jput)
III. jphpNghr kh (Powder)
IV. m) Nrhah NkNyhL (Soya Hulls) Grade 1 kw;Wk; Nrhah NkNyhL (Soya Hulls)
Grade II
M) Nrhsk; (NkNyhL/ Jz;L) (Maize Hulls)
02. NtW fopTg;nghUl;fs;
I. ghtpf;fg;gl;;l ntw;W ghy;kh ciw (fljhrp) - Used Paper Bags)
II. ghtpf;fg;gl;l nfhUNfl;ll; ngl;b kw;Wk; fhl;Nghl; - Used Corrugated Boxes &
Card Board
III. fopT fljhhrp - Waster Paper
IV. ghtpf;fg;gl;l nghypj;jPd; - Used Polythene
V. fljhrp Nuhy; - Paper Rolls (Reels)
VI. ghtpf;fg;gl;l ntw;W nghypNgf; - Used E/ Poly Bags - Soya/ Maize
VII. ghtpf;fg;gl;l ntw;W nghypNgf; - Used E/ Poly Bags - Mineral

3)

4)

5)

uh[fphpa> ehty> ehty tPjp> ,y. 294/5B
Ir; NrHe;j tpjhNdyhNf NrDu Nrduj;d
nghd;Nrf;fh Mfpa ehd;> n[Hkdp Munchen
Ir; NrHe;j gfpuq;f nehj;jhhpR nlhf;lH Eva
- Maria Heppi
,dhy;
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2020 nrg;lk;gH 17k;
jpfjpaplg;gl;l n[Hkdp> Munchen, 81737,
Putzbrunner Strasse, ,y. 22 Ir; NrHe;j
Walter Franz Karl Mayer ,dhy; vdf;Fj;
jug;gl;l> 2020.10.02k; jpfjp jpdg; Gj;jf
,y. 10956 gf;fk; 316> NghypNah 96,d; fPo;
gjpT nra;ag;gl;l ntspehl;L ml;NlhHzpia
2021.10.25k; jpfjp Kjy; ,uj;Jr; nra;J
,y;yhnjhopg;gjhf ,j;jhy; mwptpj;Jf;
nfhs;fpNwd;.

mur mDkjpf;fg;gl;l thpj; njhif mwtplg;gLk;.

�

2)

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

vOj;J %y Ntz;Ljy; fbjj;Jld; Mtzq;fSf;fhf fhrhf &. 5>000/->
kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia nrYj;jpajhf ,yq;if jphpNghr ypkpl;ll; ,d;
fhrhsuhy; tpepNahfpf;fg;gLk; gw;Wr;rPl;il rkHg;gpj;J [hvy `g;Gtj;jtpy;
mike;Js;s ,yq;if jphpNghr ypkpl;ll; ,d; epHthfg; gphptpy; 2021. etk;gH 09k;
jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.30 tiuahd
fhyj;jpw;Fs; Fwpj;j Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.
rfy Nfs;tp Mtzq;fisAk; gjpTj; jghypy; 2021.11.10k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F Kd;
jiytH> ngWiff; FO" ,yq;if jphpNghr ypkpl;ll; j.ng. 17> fg;Gtj;j> [hvy
vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ ,yq;if jphpNghr ypkpl;ll;
epWtdj;jpd; epHthfg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply;
Ntz;Lk;. Nfs;tp cs;spl;L mDg;gg;gLk; fbj ciwia rPy; ,l;L mjd; ,lJ gf;f
Nky; %iyapy; 'tpyq;Fztpw;F jifikahd fopf;fg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; NtW
fopTg; nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;fhf Nfs;tp Nfhuy; (miu Mz;L) 2021/ 2022" vd;W njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2021 etk;gH 10k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F
KbtiltJld; mJ Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy; fPo;f;fhZk;
Kfthpapy; ,lk;ngWk; Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ
mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F rKfkspf;f tha;g;gspf;fg;gLk;.
,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis rpNu\;l Kfhikahshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
njhiyNgrp ,y:- 011-2236588/ 011-2237418.

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
uh[fphpa> ehty> ehty tPjp> ,y. 294/5B
Ir; NrHe;j tpjhNdyhNf NrDu Nrduj;d
nghd;Nrf;fh Mfpa ehd;> n[Hkdp
Munchen Ir; NrHe;j gfpuq;f nehj;jhhpR
nlhf;lH - Eva - Maria Heppi ,dhy;
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2020 nrg;lk;gH 17k;
jpfjpaplg;gl;l n[Hkdp> Munchen, 81737,
Putzbrunner Strasse, ,y. 22 Ir; NrHe;j
Christa Mayer ,dhy; vdf;Fj; jug;gl;l>
2020.10.02k; jpfjp jpdg; Gj;jf ,y. 10955
gf;fk; 316> NghypNah 96,d; fPo; gjpT
nra;ag;gl;l ntspehl;L ml;NlhHzpia
2021.10.25k; jpfjp Kjy; ,uj;Jr; nra;J
,y;yhnjhopg;gjhf ,j;jhy; mwptpj;Jf;
nfhs;fpNwd;.

jiytH>
ngWiff; FO>
,yq;if jphpNghr ypkpl;ll;>
j.ng. 17> fg;Gtj;j> [h-vy.

23

fhzp RtPfupj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 1964 Mk;
Mz;by; jpUj;jg;gl;lgb fhzp RtPfupj;jy; (jpUj;jr;)
rl;l ,y: 28 ,d;
33 Mk; gpuptpd; gpufhuk; mwptpj;jy;
`d;nty;y - G+nfhl - Cunghy tPjpapy; 8/3 Mk; ,yf;f ghytj;ij
tp];jupg;gjw;fhf njhk;Ng gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; cs;s gpd;tUk;
fhzpfSf;F e\;l<L toq;Ftjw;fhf fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd;
(mj;jpahak; 460) 33 Mk; gpuptpd; fPo; fhZk; ml;ltizapy;
tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpfSf;Fupa e\;l<l;L gzj;ij ,f;fhzpapd;
cupik NfhUgtu;fs; ngw;Wf; nfhs;tjw;F khtl;l ePjpkd;wj;jpd;
tof;F ,yf;fq;fspd; fPo; gw;W itf;fg;gl;Ls;sJ.
Nkyjpf tpguq;fSf;F jaTnra;J ,yq;if [dehaf Fbaurpd;
19.03.2018 Mk; jpfjpa 2063/11 Mk; ,yf;f murhq;f tu;j;jkhdpiag;
ghu;f;fTk;.
M.t. ,y.

Jz;L ,y.

e\;l<L
&gh

tof;F ,y.

khtl;l
ePjpkd;wk;

3752

03

&. 1>000.00

26/17 fhzp
RtPfupg;G

njhk;Ng

vd;.V.V.v];. ep\;rq;f Muhr;rp
gpuNjr nrayhsu;>
gpuNjr nrayfk;>
njhk;Ng.
12.10.2021

kJuhty gpuNjr rig
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fs; kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpT nra;jy;
01. 2022Mk; tUlj;jpDs; ,e;j rigf;F Njitahd gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk;
Nritfis toq;Ftjw;fhfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; jFjpAila
toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
02. ,e;j tpz;zg;gq;fis 2021-11-30Mk; jpfjp gp.g. 4.00 kzp tiu jiytu;> kJuhty
gpuNjr rig mq;FUthnjhl;l vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy;;
nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;. tpz;zg;gk; mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f
Nky; %iyapy; ~~2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fs; / xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpT
nra;jy; vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
03. rfy tpz;zg;gg;gj;jpuq;fSlDk;; kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh gjpTf; fl;lzj;ij
fhNrhiy %ykhfthdhy; ~jiytu; kJuhty gpuNjr rig| vd;Wk; fhRf;fl;lis
%ykhdhy; nrYj;jg;gLk; (mQ;ry;) mYtyfk; ~mq;FUthnjhl;l| vDk; ngahpy;
mDg;gg;gLjy; Ntz;Lk;.
epge;jidfs;
tpahghukhf gjpT nra;ag;gl;bUj;jy;; Ntz;Lk;> (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; cWjp
nra;j gpujpiar; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;)
ntl; thpf;fhf gjpT nra;ag;gl;bUe;jhy; ntl; rhd;wpjopd; cWjp nra;j efy;
gpujpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

thfd guhkupg;G Nrit kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fs; gjpT nra;ag;gLk; NghJ Fwpj;j
nghwpapay; gupe;Jiufspd; gpufhuk; ,lk;ngWk;.

neLQ;rhiyfs; mikr;R

gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; tpiykDf;fs; Nfhug;gLtNjhL> re;ju;g;gj;jpw;F
Vw;g gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fSf;Fg; Gwk;ghfTk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg;
ngWk; chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;ifapd; mjpNtf neLQ;rhiyapd; tUkhdj;jpypUe;J epjpaplg;gl;lJ
Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

xU tUl fhyj;jpw;F mjpNtf neLQ;rhiyapd; nraw;ghL. guhkhpg;G
kw;Wk; Kfhikj;Jt (EOM&M) gphptpy; epWtg;gl;Ls;s tspr;rPuhf;fy;
,ae;jpuq;fspd; guhkhpg;G kw;Wk; NritfSf;fhd tpiykD Nfhuy;
1. xU tUl fhyj;jpw;F tPjp mgptpUj;jp rigapd; EOM&M gphptpy; epWtg;gl;Ls;s tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; guhkhpg;G kw;Wk;
Nritfs; Mfpatw;wpw;F KOikahf jifik ngw;w tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis tPjp
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf mjpNtf neLQ;rhiyapd; nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtj;jpd; gzpg;ghshpd;
ngWiff; FOj; jiyth; xg;ge;j ,y.: RDA/EO&M/PRC/021/ELE/21 fPo; miof;fpd;whh;. KOikahd tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy;
Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;sd.
,y.

Xg;ge;j ,y.

gphpT

msT

tpiykDg;gpiz (&ghtpy;)

1.

RDA/EOM&M/PRC/2021/ELE/21-(i)

Outer Circular Highway

109

25,000.00

2.

RDA/EOM&M/PRC/2021/ELE/21-(ii)

Southern Expressway

264

50,000.00

3.

RDA/EOM&M/PRC/2021/ELE/21-(iii) Extension of Southern Expressway

318

50,000.00

2. rpwpa njhopy;Kaw;rpahsh;fspd; Cf;Ftpj;jy; Nehf;fj;jpw;fhf mth;fspd; Mw;wy;fis fUj;jpw; nfhz;L kw;Wk; vkJ
Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;tjw;fhfTk; chpj;jhd mjpNtf gpuNjrq;fSf;F rpwpa njhopy;Kaw;;rpahsh;fSf;F Kd;Dhpik
toq;fg;gLk;.
3. epiwNtw;Wk; Kftuhz;ikahdJ tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigahFk;.
4. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> ngWifg; gphptpypUe;J ngw;W (njhiyNgrp: 038-2289122/
njhiyefy;: 038-2289560) mYtyf Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;.
5. tpiykDf;fs; 2022.02.20 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;w tq;fp cj;juthj Kiwikapy; Gfo; tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J gj;juKy;y>
nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> ~~kfneFk k`hnkJu|| ,y. 216 ,ypYs;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> gzpg;ghsh; ehafj;jpd;
ngaupy; toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpiykDg;gpizAld; ,izf;fg;glhj tpiykDf;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;.
6. tpiykDf;F Ke;jpa re;jpg;G 2021.11.10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.
7. tpiykDjhuh;fs; xd;wpw;F khj;jpuk; my;yJ midj;J tpiykDf;fSf;Fk; jdpj;jdpahf tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;. (i, ii & iii)
8. tpiykDf;fs; mitfis %Lk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
9. 2021.10.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.11.19 Mk; jpfjp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1500 &gh + (VAT) I K.g. 9 kzpapypUe;J
gp.g. 2.30 kzp tiuAk; gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M gphptpd; gzpg;ghsUf;F
vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> rpq;fs nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iw
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ayhk;. 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd;
gpufhuk; Kfth; kw;Wk; xg;ge;jj;ij ngw;wth;fs; fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;Jld; gjpT nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
10. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;
gjpTj; jghypy; my;yJ NeubahfNt
,U gpujpfspy; 2021.11.19 Mk; jpfjpad;W gp.g.
2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gzpg;ghsh; (EOM&M Division), tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Maintenance and Services of Air Condition Machines and Contract No.” vd jaT nra;J
Fwpg;gplTk;.
11. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
EOM&M gphptpd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs;
jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

gy;NtW nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf chpa tifapy;
toq;Feu;fisj;; Nju;T nra;Ak; chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
mwptpj;jy; toq;fg;gl;l gpd;du; jpl;lkpl;lgb tpiykDf;fisr;; rku;g;gpj;J
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiyfs; kw;Wk; juj;Jf;F mika nghUl;fis toq;fj;
jtWfpd;w tpz;zg;gjhuu;fspd; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.
vq;fshy; mwptpf;fg;gLk; ,lj;jpw;F cq;fshy; nghUl;fs; toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.
nghUl;fs; toq;Fjy; njhlu;gpy; NkYk; epge;jidfis tpjpg;gJ Njit vdf;
fhzg;gl;lhy; mt;thW nra;tjw;fhd chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
tpz;zg;gg; gbtq;fis vkJ madurawalaps@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry;
Kfthpf;F Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;J my;yJ mYtyfj;jpw;F tUif je;J
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
toq;fy; kw;Wk; Nrit Njitg;ghLfs;
01. mr;rplg;gl;l fhfpjhjpfs;;> fhfpjhjpfs;;> E}yf Gj;jfq;fs;.
02. rPUilf;Fj; Njitahd Jzpfs;
03. Rfhjhuj; Jiwf;Fj; Njitahd midj;J Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk;
Rfhjhu ghJfhg;G cgfuzq;fs;
04. ifj;njhopy; kw;Wk; eph;khzg; gpupTfSf;F Njitahd midj;J tifahd
eph;khzg; nghUl;fs;> ePu;f;Foha; cgfuzq;fs;> ,Uk;G> fUq;fy;> rPnke;J> kzy;>
$iuj; jfL tiffs;> nfhq;wPw; fy; tiffs;> kug;gyiffs;> [pNah nlf;];ily;>
nfhyh]; Nghd;wd toq;Fjy;. (fUq;fy;> kzy;> kug;gyif tiffSf;F mDkjpg;
gj;jpuk; ngw;wtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.)
05. thfd lau;> upAg;> ngl;lwpfs;; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs;.
06. jl;lr;Rg;nghwp> NuhdpNah ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> Lg;Nsh ,ae;jpuk;>
fzdpfs; Mfpad kw;Wk; mitfspd; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;
07. midj;J tifahd gjhiffs;> ngau; gyiffs; kw;Wk; epidTr; rpd;dq;fs;
jahupj;jy;.
08. `pAk; Foha;fs;> nfhq;wPw; J}z;fs;> rPnke;Jf; fy; kw;Wk; mJ rhh;e;j cw;gj;jpfs;
09. tpisahl;Lg; nghUl;fs;> Kd;gs;sp cgfuzq;fs;> rpWtu; g+q;fh cgfuzq;fs;
10. tPjp tpsf;FfSf;Fj; (LED kpd;Fkpo;fs; cl;gl) Njitahd midj;J cgfuzq;fs;
kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs;
11. epwg;g+r;R nghUl;fs; (epwg;g+r;R tif> thdp\;> J}upif Nghd;wd)
12. jfdr;rhiyf;fhd vhpthA
13. ne];fNg kh kw;Wk; 150 ML ne];fNg Nfhg;igfs;
14. mYtyf cgfuzq;fs;> kur;rhkhd;fs;> cUf;Fj; jsghlq;fs;
15. xypngUf;fp cgfuzq;fs;
16. Rfhjhu ghJfhg;G ,urhad nghUl;fs; (,ioahd; nfhy;yp nrrNfhd;)
Nritfs;
01. mr;rpLk; Nritfs;
02. thfdk;> ,ae;jpuhjpfs;; kw;Wk; cgfuz jpUj;jNtiyfs;
03. NuhdpNah ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> Lg;Nsh
,ae;jpuk;> fzdpfs; Mfpaitf;fhd Nrit eltbf;if> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk;
Jizg;ghfq;fs;
04. lau;fis kPs epug;Gjy;
05. tspr;rPuhf;fp cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
06. tptrhak; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
07. cw;rtq;fSf;Fj; Njitahd $lhuq;fs;;> xypngUf;fpr; rhjdq;fs;> kpd; xsp kw;Wk;
Vida cw;rtg; nghUl;fs;
08. jPaizg;G cgfuzq;fisg; guhkupj;jy;
09. fhzp msj;jy; Ntiyfs;
10. gl;liwahsh;fs;
11. thfd Nrit epiyaq;fs;
12. thfd jpUj;jNtiyfs; (mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; my;yJ mjw;F mz;ikapy;
,Uj;jy; Ntz;Lk;)
xg;ge;jf;fhuu;fs;

jiyth;>
gzpg;ghshpd; ngWif FO>
gjpy; flikahw;Wk; gzpg;ghsh;
(EOM & M) gphpT Nk/gh
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>
f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA) epWtdj;jpy; rP 9
gpuptpd; fPo; tPjp kw;Wk; eph;khz tplaq;fSld; njhlu;Gila gjpitg; ngw;Ws;s
xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs;; Nfhug;gLfpd;wd. tpz;zg;gg;gj;jpuj;Jld;
gpd;tUk; Mtzq;fs; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
Nkw;gb epWtdj;jpd; nry;YgbahFk; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp>
vk;.B. G\;g[pj; rPytpf;fpuk>
jiyth;>
gpuNjr rig> kJuhty.
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2021 ஒக்டோபர் 28 வியாழக்கிழமை

நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அடுத்தடுத்த வெற்றிகளை

பதிவு செய்த பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி
பாகிஸ்தான் – நியூசிலாந்து அணிகள்
இடையிலான ரி 20 உலகக் கிண்ண
சுபர் 12 சுற்றுப் ப�ோட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி 5 விக்கெட்டுக்களால் வெற்றியினைப் பதிவு செய்திருக்கின்றது.
மேலும் இப்போட்டியில் கிடைத்த
வெற்றியுடன் அடுத்தடுத்த வெற்றிகளை பதிவு செய்து பாகிஸ்தான் அணி
இந்த ரி 20 உலகக் கிண்ணத் த�ொடரில்
முன்னேறுகின்றது.
முன்னதாக ஷார்ஜாவில் த�ொடங்கிய இந்தப் ப�ோட்டியில் நாணயச்
சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற பாகிஸ்தான் அணியின் தலைவர் பாபர் அசாம்
முதலில் களத்தடுப்பில் ஈடுபடும் சந்தர்ப்பத்தினை தெரிவு செய்தார்.
அதன்படி ரி 20 உலகக் கிண்ண தமது
முதல் ப�ோட்டியில் இந்தியாவினை
வீழ்த்திய பாகிஸ்தான், துடுப்பாட்டத்தினை ஆரம்பித்த நியூசிலாந்து வீரர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே தடுமாற்றம் ஏற்படுத்தியிருந்தது.
நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி
த�ொடர்ந்தும்
தடுமாற்றத்தில்
இருந்து மீளாத நிலையில் 20 ஓவர்கள் நிறைவில், 8 விக்கெட்டுக்களை

இழந்து 134 ஓட்டங்களை குவித்துக்
க�ொண்டது. நியூசிலாந்து அணியின்
துடுப்பாட்டம் சார்பில் ஆரம்பத்துடுப்பாட்டவீரராக களம் வந்த டேரைல்
மிச்சல் மற்றும் டெவ�ோன் க�ொன்வேய்
ஆகிய�ோர் தலா 27 ஓட்டங்கள் வீதம்
பெற்றிருக்க, அணித்தலைவர் கேன்
வில்லியம்சன் 25 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
பாகிஸ்தான் அணியின் பந்துவீச்சு
சார்பில் ஹரிஸ் ரவுப் வெறும் 22 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுக்களைச்
சாய்க்க சஹீன் அப்ரிடி, இமாத் வஸீம்
மற்றும் ம�ொஹமட் ஹபீஸ் ஆகிய�ோர்
தலா ஒரு விக்கெட் வீதம் சாய்த்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
பின்னர் ப�ோட்டியின் வெற்றி
இலக்கினை அடைவதற்கு பதிலுக்கு
துடுப்பாடிய பாகிஸ்தான் அணி, நியூசிலாந்தின்
சுழல்பந்துவீச்சாளர்களினால் தடுமாற்றம் காட்டிய ப�ோதும்
ச�ொஹைப் மலிக் மற்றும் ஆசிப் அலி
ஆகிய�ோர் நிதானமான முறையில்
துடுப்பாடி அணியினை வெற்றிப்பாதைக்கு வழிநடாத்தினர். அந்தவகையில் பாகிஸ்தான் அணி ப�ோட்டியின்

வெற்றி இலக்கினை 18.4 ஓவர்களில்
5 விக்கெட்டுக்களை இழந்து 135 ஓட்டங்களுடன் அடைந்தது. பாகிஸ்தான் அணியின் வெற்றிக்கு உதவியாக இருந்த ச�ொஹைப் மலிக் 20
பந்துகளில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்து ஒரு சிக்ஸர் மற்றும் 2
ப�ௌண்டரிகள் அடங்கலாக 26 ஓட்டங்கள் பெற, ஆசிப் அலி வெறும் 12
பந்துகளில் 3 சிக்ஸர்கள் மற்றும் ஒரு
ப�ௌண்டரி அடங்கலாக 27 ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தார். மறுமுனையில்,
ம�ொஹமட் ரிஸ்வானும் 33 ஓட்டங்களைப் பெற்று அணியின் வெற்றிக்கு
பங்களிப்பு வழங்கினார்.
நியூசிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சு
சார்பில் இஸ் ச�ோதி 28 ஓட்டங்களுக்கு 2 விக்கெட்டுக்களைச் சாய்க்க,
ட்ரென்ட் ப�ோல்ட், மிச்சல் சான்ட்னர்
மற்றும் டிம் ச�ௌத்தி ஆகிய�ோர் தலா
ஒரு விக்கெட் வீதம் கைப்பற்றியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
ப�ோட்டியின்
ஆட்டநாயகனாக
பாகிஸ்தான் அணிக்காக பந்துவீச்சில்
அசத்தியிருந்த ஹரிஸ் ரவுப் தெரிவாகினார்.

இன்றைய பாடசாலை மாணவர்களுக்கு
மஹாநாம சிறந்த ஆல�ோசனை வழங்கல்
ஐசிசி 20க்கு 20 உலகக் கிண்ண ப�ோட்டிகள் ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் முதல்
சுற்று ஆட்டங்கள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முடிவடைந்த எட்டு நேரடி தகுதிச்
சுற்றுகளில் சேரும் நான்கு அணிகளைத்
தேர்வு செய்வதற்கான தகுதிச் சுற்று ப�ோட்டிகளுக்குப் பிறகு, முக்கிய ப�ோட்டிகள்
த�ொடங்கின.
இலங்கை, பரிதாபகரமான நியைலில்
இருந்தாலும் அண்மையில் இடம்பெற்ற,
பங்களாதேஷ் மற்றும் இன்னும் அறியப்படாத ஆறு அணிகளுடன் தகுதிச் சுற்றுகளில் விளையாட வேண்டிய கட்டாயம்
ஏற்பட்டது. எவ்வாறாயினும், நவம்பர் 14
வரை நடைபெறும் பிரதான ப�ோட்டியில்
நமீபியா, அயர்லாந்து மற்றும் நெதர்லாந்துக்கு எதிரான மூன்று ப�ோட்டிகளிலும்
இலங்கை வெற்றிபெற்றது.
ற�ோயல் கல்லூரியின் கிரிக்கெட் அணித்தலைவர் ரஞ்சன் மடுகல்ல 1979 உலகக்
கிண்ணப் ப�ோட்டிக்கு ஒரு பாடசாலை
மாணவனாகச் சென்றதிலிருந்து, இலங்கை
கிரிக்கெட் அணிகளில் பல கடந்த ஒப்சர்வர் பாடசாலை துடுப்பாட்ட வீரர்களை
நாம்
பார்த்திருக்கிற�ோம்.
இலங்கை
அணியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மூன்று
சிறந்த கடந்த ஒப்சர்வர் SLT ம�ொபிடெல்
பாடசாலை சிறுவர் கிரிக்கெட் வீரர்கள்
ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் இருப்பதால்

இம்முறை விதிவிலக்கு இல்லை. அவர்கள் தினேஷ் சந்திமால், பானுக ராஜபக்ஷ
மற்றும் சரித் அசலங்க.
மூன்று வடிவங்களிலும் இலங்கையை
வழிநடத்திய
இலங்கை
அணியின்
முன்னாள் தலைவர் சந்திமால், 2009 ஆம்
ஆண்டு Observer -SLT Mobitel ஆண்டின்
சிறந்த பாடசாலை கிரிக்கெட் வீரராக
உருவெடுத்ததன் மூலம் முதலில் வெளிச்சத்திற்கு வந்தார். மற்ற இருவரும் இலங்கைக்காக அதிகம் விளையாடவில்லை
என்றாலும், இருவரும் ஒப்சர்வர் SLT
ம�ொபிடெல் பாடசாலை துடுப்பாட்ட வீரருக்கான விருதை தலா இரண்டு தடவைகள் வென்று தனித்துவமான சாதனையை
எட்டியுள்ளனர்.
ஆனந்தியன் சந்திமால் , 2010 மற்றும்
2011 ஆம் ஆண்டுகளில், ற�ோயலலிஸ்ட்
ராஜபக்ஷ ஒப்சர்வர் SLT ம�ொபிடெல்
பாடசாலை மாணவர் துடுப்பாட்ட வீரராக
ஆனார். கடந்த வாரம் நமீபியாவிற்கு
எதிரான தகுதிச் சுற்றில் ராஜபக்ஷ சில
ஆரம்ப ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்,
அங்கு அவர் 27 பந்துகளில் 42 ஓட்டங்களைப் பெற்றார். இரண்டு சிக்ஸர்கள்
மற்றும் நான்கு பவுண்டரிகள் அதில் அடங்கும்.
இதற்கிடையில், காலி றிச்மன்ட் கல்லூரியின் தயாரிப்பான அசலங்க, 2015 மற்றும்
2016 ஆம் ஆண்டுகளில் புகழ்பெற்ற பட்-

டத்தை வெல்லும் அரிய வாய்ப்பைப்
பெற்றார்.
இரண்டு
வருடங்களில்
ஒப்சர்வர்
பாடசாலை சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் விருதை
வென்ற முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களைப் பற்றி பேசும்போது, இலங்கையின்
முன்னாள் தலைவரும், முன்னாள் ஐசிசி
ப�ோட்டி நடுவருமான ர�ோஷன் மஹாநாம
பெருமைப்படுகிறார்.
விளையாட்டுக்கு ஆடம்பரமாக பங்களித்தவர் மற்றும் நாலந்தாவில் இருந்த
நாட்களில் இருந்து தனது அடையாளத்தை
பதித்தவர். விளையாட்டில் முதலிடத்தை
அடைய விரும்பும் அனைத்து இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கும் அவர் ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாக மாறினார்.
கடந்த மே மாதம் 55 வயதை எட்டிய
மஹாநாம, இலங்கைக்காக 52 டெஸ்ட்
ப�ோட்டிகளில் விளையாடி 4 சதங்கள்
மற்றும் 11 அரைசதங்களுடன் 2,576 ஓட்டங்கள் குவித்துள்ளார்.
1983 மற்றும் 1984 ஆம் ஆண்டுகளில்
ஒப்சர்வர் பாடசாலை துடுப்பாட்ட வீரராக
உருவெடுத்த மஹாநாம, விளையாட்டின்
தரத்தை பேண வேண்டுமானால், ஒரு
பருவத்தில் ஒரு பள்ளி அணி விளையாட
வேண்டிய ப�ோட்டிகளின் எண்ணிக்கையில் சமநிலை இருக்க வேண்டும் என்று
உறுதியாக நம்புகிறார்.
"நாங்கள் மாவட்ட அணிகளுக்கு வாய்ப்-

புகளை வழங்க வேண்டும், ஆனால் அதே
நேரத்தில் தரத்தின் இழப்பில் அதை செய்யக்கூடாது" என்று மஹாநாம சமீபத்திய
பேட்டியில் கூறினார்.
நாட்டின் முதல் மற்றும் முதன்மையான
பாடசாலை கிரிக்கெட் விருது - ஒப்சர்வர்
ஸ்கூல்பாய் கிரிக்கெட்டர் ஆஃப் தி இயர்,
ஒவ்வொரு பருவத்தின் முடிவிலும் அவர்களின் கடின உழைப்பிற்காக வெகுமதியைப் பெற எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்
ப�ோது, பாடசாலை வீரர்களை எப்போதும் ஊ க்குவிப்பதாக முன்னாள் நாலந்த
அணியின் தலைவர் கூறினார்.
“இந்த வகையான விருது விழாக்கள்
மூலம் பாடசாலை கிரிக்கெட்டில் எங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய உந்துதலாக
இருந்தது. இது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய
ஊக்கமாகவும், வளர்ந்து வரும் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ஊக்கமாகவும் இருந்தது. ஒவ்வொரு பருவத்தின் முடிவிலும்
உங்கள் சாதனைகள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் அறிந்தால் அது எப்ப�ோதும் ஒரு பெரிய உணர்வாக இருக்கும்,”
என்றார்.
பல மைல்கல் சாதனைகளுடன் பெரிய
லீக்கில் இடங்களுக்குச் சென்றாலும்,
மஹாநாம தனது மகுடம் சூடும் தருணங்களை 'ஆண்டின் ஒப்சர்வர் பாடசாலை
கிரிக்கெட்டர்' என்று தனது வாழ்க்கையில்
ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இருந்தது என
குறிப்பிடுகிறார்.
“நீங்கள் சிறந்த பாடசாலை கிரிக்கெட்
வீரராக வெளிப்படும் ப�ோது அது ஒரு
சிறந்த உணர்வைத் தருகிறது. பருவத்தின்
முடிவில் கடின உழைப்பிற்காக க�ௌரவிக்கப்பட்டது ஒரு பெரிய உணர்வு மற்றும்
ஊக்கம். இது எனது கனவுகளில் ஒன்றாக
இருந்ததால், இந்த விருதைப் பெறுவதற்கு நான் பாக்கியமும் பெருமையும்
பெற்றேன், ”என்று அவர் கூறினார்.
"இது ஒரு மறக்கமுடியாத சந்தர்ப்பம்
மற்றும் கழக மட்டத்திற்கும் அதன்பின்
சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்கும் ஒரு படியாகும். சிறந்த பாடசாலை கிரிக்கெட் வீரராக
முடிசூட்டப்பட்டதன் மூலம், சர்வதேச
கிரிக்கெட்டின் ரசனையைப் பெறவும், உயரங்களை அடையவும் கடினமாக உழைக்க
நான் மேலும் உறுதியாக இருந்தேன்,”
என்றார்.
“இன்றைய பந்துல வர்ணபுரவின் நாட்களில் இருந்து பாடசாலைகளுக்கிடையிலான அனைத்து விளையாட்டுக்களுக்கும்
முழு வீடுகள் இருந்தன. அது ஒரு பெரிய
ஆர்வமாக இருந்தது.
மறுபுறம், பாடசாலை அதிகாரிகளும்
ப�ோட்டிகளைக் காண சிறுவர்களை தங்கள்
எண்ணிக்கையில் வருமாறு ஊக்கப்படுத்தினர், ”என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
உடனடி வெற்றியை எதிர்பார்க்கும் தற்ப�ோதைய கிரிக்கெட் வீரர்களில் சிலருக்கு
மஹாநாம சில சிறந்த ஆல�ோசனைகளை
வழங்கினார். உச்சத்தை எட்டுவதற்கு
குறுக்குவழிகள் எதுவும் இல்லை என்றார்.
“பாடசாலை கிரிக்கெட் வீரர்கள் வெற்றிக்கான குறுக்கு வழிகளைத் தேடுவதை
விட தியாகங்களைச் செய்ய தயாராக
இருக்க வேண்டும்.
இளம் பாடசாலை கிரிக்கெட் வீரர்கள்
தங்கள் இலக்குகளை ந�ோக்கி அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றுவதற்கான உண்மையான
விருப்பமும் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
வெற்றிக்கு குறுக்குவழிகள் இல்லை
என்பதை அவர்கள் எப்போதும் மனதில்
க�ொள்ள வேண்டும்,'' என்றார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2021 ஒக்டோபர் மாதம் 28ம் திகதி வியாழக்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

