
 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

உயிர்த்த ஞோயிறு ்தோக்கு்தல 
ெம்்ப்வஙகள் ச்தோடரபில லேற்-

சகோள்்ளப்பட்டு ்வரும் விெோரணை-
கள் ெம்்பந்தேோக அரெோஙக்ததிற்லகோ 
அல�து ச்போலிஸோருக்லகோ எதிரோக 
குற்்றம் சுே்த்தமுடியோச்தன ச்போது-

ேக்கள் ்போதுகோபபு அணேசெர ெர்த 
வீரலெகர ச்தரிவி்ததுள்்ளோர.  

இந்த ்தோக்கு்தல ெம்்ப்வஙகள் 
ச்தோடரபில ச்போலிஸோரினோல லேற்-
சகோள்்ளல்வண்டிய அணன்தது நட்வ-
டிக்ணககளும் முன்சனடுக்கப்பட்டு-
விட்டது என்றும் ்வழக்கு ச்தோடர்வது 
ச்தோடர்போன விடயம் ெட்ட ேோ அதி-
்பரின் ணககளில�லய ்தஙகியுள்்ளது 
என்றும் அ்வர ச்தரிவி்ததுள்்ளோர.  

சகோழும்பில நணடச்பற்்ற 
நிகழச்வோன்றின் பின்னர 
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யாழ்ப்ாணத்தில க�ாடும்ாவி எரிச்சு 
அரசியல் தலலவர�ள அவமதிக்கிறது 
சரியில்ல தானே....  

கரண்டு ன்ர நிண்டு எரிச்சா அத �வ-
ேத்தில எடுக்�லாம, இது முழு ஊருனம 
னசரந்து கசயயறதால னயாசிக்� னவண்டி 
கிடக்கு...!!!  

விக்கல் வீராச்ாமி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

்வட ்வடேோகோை ேக்களின் ்வோழ-
்வோ்தோர்தண்த லேம்்படு்த்தல ேற்றும் 

அணன்தது துண்றகண்ளயும் முன்-
லனற்றும் ்வணகயி�ோன திட்டங-
கண்ள நணடமுண்றப்படு்த்த எதிர-

்போர்ததுள்்ள்தோக ்வடேோகோை புதிய ஆளுநர 
ஜீ்வன் தியோகரோஜோ ச்தரிவி்த்தோர.   

அதுச்தோடர்போன சகோள்ணக்த திட்டஙகள் 
்வகுக்கப்பட்டு அணன்தது ்தரபபினரதும் 
ஒ்ததுணழபபுடன் அ்தணன முன்சனடுக்க-
வுள்்ள்தோகவும் ்வட ேோகோை்ததின் 
அணன்தது 

வடமாகாண முன்னேற்றத்திறகானே  
திடடஙகள் குறித்்த வி்ேட ஆய்வு  

"ஒ்ே நோடு, ஒ்ே சடடம்"

ச்போது்ப� லெனோ அணேபபின் 
ச்போதுச செய�ோ்ளர க�சகோட 
அ்தல்த ஞோனெோர ல்தரர ்தண� -
ணேயில 'ஒலர நோடு ஒலர ெட்டம்' 
என்்ப்தற்கோன 13 ல்பர சகோண்ட 
ஜனோதி்பதி செய�ணி                    
ஸ்்தோபிக்கப்பட்டுள்்ளது.   

ஞானேோரர் ்தலைலமயில்
ஜனோதிபதி சேயைணி

ை்�ோவிடம் மைத்திரி உறுதியோம்
க � ப பு 

முண்றணேணய  
அன்றி நோம் விகி-
்தோெோர முண்ற-
ண ே ண ய ல ய 
ஆ்தரிக்கில்றோம். 
உ ள் ளூ ர ோ ட் சி 
ல ்த ர ்த லி ல 
க�பபு முண்றணே இருக்க�ோம். ஆனோல, ேோகோைெண்ப, 
்போரோளுேன்்றம் ஆகிய்வற்றுக்கு விகி்தோெோர முண்றணேலய 
ெரியோனது. இதுல்வ ஸ்ரீ�ஙகோ சு்தநதிர கட்சியின் நிண�ப -
்போசடன முன்னோள் ஜனோதி்பதியும் ஸ்ரீ�ஙகோ 
சு்தநதிர கட்சியின் ்தண�்வருேோன

விகி்தாோர ்்தர்்தல்  
முல்றக்கு SLFP ஆ்தரவு

க்கோழும்பு நீதவோன் நீதிைன்்றத்தில்

 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

உயிர்த்த ஞோயிறு ்தோக் -
கு்தண�்த ்தடுக்க்த ்த்வ -
றியணே ச்தோடரபில 
முன்னோள் ச்போலிஸ் 
ேோஅதி்பர பூஜி்த ஜயசுந -
்தர ேற்றும் முன்னோள் 
்போதுகோபபுச செய�ோ -
்ளர லேேசிறி ச்பரனோண்லடோ ஆகிலயோருக்கு எதிரோக்த ்தோக்கல 
செயயப்பட்டிருந்த ்வழக்ணக ணகவிட சகோழும்பு நீ்த்வோன் நீதி-
ேன்்றம் தீரேோனி்ததுள்்ளது.   

இந்த ்வழக்கு லநற்று (27) விெோரணைக்கு எடு்ததுக் 

பூஜித் - ்ேமசிறிக்கு எதிரானே  
வழக்கு லகவிடபபடடது  

ஷம்ஸ் ்போஹிம்  

60 க்கும் லேற்்பட்ட ெட்-
டஙகள் ஏற்கனல்வ திரு்த்தப-
்பட்டுள்்ளல்தோடு எதிர்வரும் 
03 ்வருடஙகளில ச்போது -
ேக்களுக்கு சிரே்தண்த ஏற்்ப-
டு்த்தக்கூடிய ெட்டஙகண்ள 
ஆரோயநது நீதிச லெண்வ ஆணைக்குழு-
வுடன் இணைநது ல்தண்வப்பட்டோல 
அ்வற்ண்ற விணர்வோக திரு்த்தம் செயய-

வுள்்ள்தோக நீதி அணேசெர அலி 
ெபரி ச்தரிவி்த்தோர.  ெட்ட்ததின் மீது 
ேக்களுக்கு நம்பிக்ணகணய 
்வலுப்படு்த்தவும் நட்வடிக்ணக

சபாதுமக்களுக்கு சிரமத்ல்த
ஏறபடுத்தும் ேடடஙகளில் மாற்றம்

ைடடு. விஜயத்தில் அமைசசர் டக்ளஸ் கதரிவிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

ெட்டஙகள் ்த்ளர்த்தப்பட்டுள்்ளண்தயடு்தது ேக்களின் 
செயற்்போடுகள் க்வண�யளிப்ப்தோக சுகோ்தோர லெண்வகள் 
்பணிப்போ்ளர நோயகம் அலெ� குை்வர்தன ச்தரி -
வி்ததுள்்ளோர.  சுகோ்தோர ெட்டஙகள் ேற்றும் 

மக்களது சேயறபாடுகளால்
சுகா்தார ்தரபபு கவலை  

சடடங்கள் த்ளர்த்தப்படடுள்்ளமதயடுத்து  

ஓேநண்த விலெட நிரு்பர  

கோ்தலி்தது ்பதிவு்த திருேைம் செய-
துசகோண்ட ேணனவிணய ச்பற்ல்றோர 
அணழ்ததுச சென்்றணேணய கண்டி்த-
தும் ச்போலிஸோர ்தனது ேணனவிணய 
மீட்டு்த ்தர நட்வடிக்ணக எடுக்க-
விலண�சயன்்பண்தயும் கண்டி்தது 
்வவுனியோவில ச்தோண�்த ச்தோடரபு 

லகோபுர்ததில ஏறி இண்ளஞசரோரு்வர 
லநற்று லகோரிக்ணக விடு்த -
துள்்ளோர.

பதிவுத்திருைணம் கசயத ைம�விமய மீடடுத்தருைோறு

கபோதுச்சமவ ஆமணககுழுவுககு அருமைநோய்கம்

டோகடர் அ்சல குணவர்த� கதரிவிப்பு
ல்தர்தலகள் ஆணைக்குழு-

வின் உறுபபினர ்ப்தவியிலிருநது 
ஜீ்வன் தியோகரோஜோ வி�கியண்தய-
டு்தது, ஏற்்பட்ட ச்வற்றிட்ததிற்கு 
்வட ேோகோை முன்னோள் ஆளுநர 
திருேதி பி.எஸ்.எம்.ெோரள்ணஸ 
நியமிக்க ்போரோளுேன்்ற ல்பரண்வ அனுேதியளி்ததுள் -
்ளது.   அ்ததுடன் வி.சி்வஞோனலெோதியின்

்்தர்்தல்கள் ஆலணக்குழு
உறுபபினேராக ோர்ள்ஸ்

இநதியோவுடன் ்பணக்த்தோலும் 
எேது ேக்கண்ள ்போதுகோக்கல்வண்-
டும், எஙக்ளது ்வ்ளஙகண்ள ்வ்ளர்த -
ச்தடுக்க ல்வண்டும் என்்ற நிண�ப -

்போட்டில அரெோஙகம் உறுதியோக 
இருப்ப்தோக கடற் ச்றோழில அணேச -
ெர டக்்ளஸ் ல்த ்வோனந்தோ 
ச்தரிவி்த்தோர.   

இந்தியாலவ பலகத்்தாலும் எமது மீனேவர்கள்,
கடல்வளத்ல்த பாதுகாபபதில் அரசு உறுதி

எல்மல மீறும் ்கடறக்றோழிலோ்ளர் விடயத்தில்                               

பிரித்தோனியப் போேோளுைன்்றத்தின்  பிேபுக்கள் அமவயின் அடலீ அம்றயில் மைக்்கல் ்நஸ்பி 
பி ே புவி�ோல் வழங்கப்படட விருந்துபசோேத்தின் ்போது கவளிநோடடு அமைசசர் ்பேோசிரியர் 
ஜீ.எல். பீரிஸ் உமேயோறறிய்போது..

03

03

2030 ஆம் ஆண்டுக்குள்
காே்�ாய் ஒழிக்கபபடும்

�ாடடில் 60 வீ்த மக்களுக்கு
முழுலமயாக ்தடுபபூசி

சுகாதார அமைச்சர் ககஹலிய சூளுமர

நவம்.01 முதல் "பூஸ்டர்" வழஙக தீர்ைானம்

உத்்தர பிர்்தே இராமர் ஆையத்திறகு 
சீ்தாஎலிய புனி்த கல்   

03

சீனே உரக் கபபலை இைஙலகக்குள்  
அனுமதிக்க மாட்டாம்

வி்சட வர்த்தைோனி கவளியோ�து
மூன்று வருடங்களில்  

நமடமும்றப்படுத்தப்படும் 
என்கி்றோர்  நீதியமைசசர்  

வவுனியோவில் சம்பவம்

ச்தாலைத்ச்தாடர்பு ்காபுரத்தில்
ஏறி நீதி ்கடட இலளஞர்  

06

விசாரணைகள் ததாடர்பில் அரசு அல்லது 
தபாலிஸார் மீது குற்றம சுமத்த முடியாது  

- கபோதுைக்கள் போது்கோப்பு அமைசசர் சேத் வீே்ச்கே கதரிவிப்பு  

ஈஸ்டர் குண்டுத் தோககுதல் சம்பவம்:  

தாக்குதல் சம்பவம குறித்து
அனைத்து நடவடிக்னகைகைளும
எடுத்தாகிவிடடது என்கிறார்

ைோவடட GA, அேச அதி்கோரி்களுடன் ஆளுநர் ஜீவன் நோம்ள ்பசுவோர்  

02
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ைதவோச்சி ைோவடட, ைஜிஸ்தி்ேட நீதிைன்ற கடடடம் ைற்றும் கஹடடதிஸ்கலிய ைஜிஸ்தி்ேட நீதிைன்ற கடடடம் ்ேற்று முனதினம் நீதி அமைச்்சர் அலி ்சப்ரியினோல் ைககளிடம் மகயளிககப்படடது.

மதவாச்சி நீதிமன்ற 
கட்ட்டம் ககயளிப்பு

உததர பிரததச இராமர் ஆலயததிற்கு சீதாஎலிய புனித கல்   இலங்கைத் தூதுவர் மிலிந்த 
ய�ோகி ஆதித்�நோத்திடம் இன்று 
உத்திய�ோகைபூர்வமோகை ்கை�ளிப்பு நுவரெலியா தினகென் நிருபர்  

இந்தியாவின்  உத்தெ பிெத்தசத-
தில் அமைககபபடவுள்ள இொைர் 
ஆலயததிற்கு

இலஙமக  சீ்தாஎலிய ஆலயத-
தில் இருந்து    புனி்த கல்ரலான்று 
அ னு ப பி ம வ க க ப ப ட் டு ள ்ள து .  
இந்்தப புனி்த கல் இன்று  உத்தெ 
பிெத்தச  மு்தலமைசசரிடம் மகய -
ளிககபபடவுள்ளது.  

இ்தமன நுவரெலியா ைாவட்ட 
பாொளுைன்்ற உறுபபினரும் சீ்தா-
எலிய  சீம்தயம்ைன் ஆலயததின் 
அ்றஙகாவலர் சமப ்தமலவருைான 
தவலுசாமி இொ்தாகிருஸ்ணன்  
ர்தரிவிததுள்ளார். இது ர்தாடர்பாக 
அவர் கருதது ர்தரிவிகமகயில், -
இலஙமகககும்  இந்தியாவிற்கும் 
இமடயில் கலாசாெ உ்றமவ தைம் -
படுததும் முகைாக இந்தியாவின்  
உத்தெ பிெத்தசததில் அமைககபபட-
வுள்ள இொைர் ஆலயததிற்கு இலங-

மகயின்  சீத்தாஎலிய 
சீம்தயம்ைன் ஆலயததில் 
இருந்து புனி்த கல் இந்தி-
யாவிற்கு  அனுபபிமவக-
கபபட்டது.இொைய்ணத -
துடன் ர்தாடர்புகம்ள 
ரகாணட சீத்தாஎலிய  
சீம்தயம்ைன் ஆலயைா-
னது சர்வத்தச ைட்டததில் 
மிகவும் பிெபல்யைான  
ஆலயைாகும். உலகம் 
முழுவதிலும் இருந்து பக்தர்கள 
இந்்த ஆலயதம்த ்தரிசிபப்தற்காக  
வருமக ்தருகின்்றனர்.இந்திய பிெ்த-
ைர் நதெந்திெ தைாடியின் முயற்சியில்  
அதயாததியில் இொைர் ஆலயம் 
ஒன்ம்ற அமைபப்தற்கான ஏற்பாடு-
கள ்தற்ரபாழுது  மிகவும் தவகைாக 
முன்ரனடுககபபட்டு வருகின்்றது. 
அஙகு அமைககபபடுகின்்ற  இொைர் 
ஆலயததில் கட்டடததிற்கு பிெ -
திஷமட ரசயவ்தற்காக சீத்தாஎலிய  

சீம்தயம்ைன் ஆலயததில் இருந்து 
ரப்றபபட்ட புனி்த கல் ஆலயத-
தில் ர்தாடர்சசியாக  பூமை ரசய -
யபபட்ட ரகாழும்பிற்கு ரகாணடு 
வெபபட்டு ்தற்ரபாழுது அந்்த கல்  
இந்தியாவிற்கு ரகாணடு ரசல்லப -
பட்டுள்ளது.இந்்த புனி்த கல்மல 
இெணடு  நாடுகளுககும் இமடயில் 
உததிதயாகபூர்வைாக மகயளிக -
கின்்ற நிகழ்வு இன்று  உத்தெ பிெ -
த்தசததில் இடம்ரப்றவுள்ளது.
இலஙமகயின் சார்பாக  இலஙமகத-

தூதுவர் மிலிந்்த ரைாெரகாட இந் -
தியாவின் சார்பாக உத்தெ பிெத்தச  
மு்தலமைசசர் தயாகி ஆதிதயநாத 
ஆகிய இருவரும் கலந்து ரகாளவ -
துடன்.இலஙமகயில்  இருந்து ரசல் -
கின்்ற குழுவினரும் இவர்களுடன் 

இ ம ்ணந் து 
ர க ா ள கின் ்ற ன ர் .
இ்தன்தபாது  இலஙமக தூதுவர் 
உததிதயாகபூர்வைாக புனி்த கல்மல 
உத்தெ பிெத்தச மு்தலமைசசரிடம்   

மகய -
ளிபபார். 

பின்பு இது ஆல-
யததின் கட்டுைான பணிகளின் 
ரபாழுது இந்்த கல்  பிெதிஷமட 
ரசயயபபடும். இ்தன் மூலைாக 
இலஙமகககும் இந்தியாவிற்கும்  
இமடயிலான கலாசாெ உ்றவுகள 
தைலும் வலுப ரபறுவதுடன் இந்தி-
யாவில் இருந்து  சீம்தயம்ைன் ஆல -
யததிற்கு சுற்றுலா பிெயாணிகம்ள 
அதிக அ்ளவில் அமைதது  வரு -
வ்தற்கான விதசட எற்பாடுகளும் 
முன்ரனடுககபபடவுள்ளது. அண-
மையில்  இலஙமகககு விையம் 
தைற்ரகாணடிருந்்த இந்திய ரவளி -
யு்றவு ரசயலா்ளர் சீத்தாஎலிய  
சீம்தயம்ைன் ஆலயதம்த தைலும் 
அபிவிருததி ரசயவ்தற்காக இந்திய 
அெசாஙகததின்  நிதி உ்தவி ரபற்றுத 
்தெபபடும் எனவும் குறிபபிட்டிருந்-
்தமை  குறிபபிடத்தககது.  

மு்தல் மும்றயாக உளநாட்டில் 
ஒருஙகிம்ணககபபட்ட ஜீப ெக 
வாகனம் ஒன்று சந்ம்தககு அறிமு -
கபபடுத்தபபட்டுள்ளது.  

 ைததுகை - ரவலிபன்ன பகுதி-
யில் உள்ள வாகன ஒருஙகிம்ணபபு 
மையததில், மகதர்தாழில் அமைச-
சர் விைல் வீெவன்்ஸ ்தமலமையில் 

தநற்று முன்தினம் (26) இந்்த நிகழ்வு 
இடம்ரபற்்றது.   

 நிமலயான இயகக நமடமு-
ம்றகள எனபபடும் எஸ.ஓ.பி 

மும்றமை அறிமுகததுடன், இலங-
மகயில் வாகன ஒருஙகிம்ணபபு 
மகதர்தாழிலில் ஈடுபட்டுள்ள 
நிறுவனஙகள, ்தஙக்ளது உளளூர் 

ரபறுைதி தசர்பமப அதிகரிததுள -
்ள்தாக அமைசசர் விைல் வீெவன்்ஸ 
குறிபபிட்டுள்ளார்.   

 அ்தற்கமைய, 'தைட் இன் ஸ்ரீ-
லஙகா' என்்ற வர்த்தக நாைதம்தக 

ரகாணட வாகனஙகள, வீதிகளில் 
பயணிககும் எதிர்காலதம்த தநாககி 
்தடம் பதிகக முடியும் எனத ்தாம் 
நம்பிகமக ரகாளவ்தாகவும் அவர் 
தைலும் ர்தரிவிததுள்ளார்.   

உள்ாடடில் ஒருங்கிகைககப்்பட்ட 
ஜீப் ரக வாகனம் அறிமுகம்  

இலங்கக இராணுவத தள்பதி 
ஜெனரல் சதவந்திர சில்வாவுககு 

ரஷயாவில் வரதவற்பு



காசந�ாயை 2030 ஆம் ஆண்டளவில் �ாட்டில் 
முற்ாக ஒழிகக இலஙயக உறுதி பூணடுள்-
ளதாக சுகாதார அயைசசர் ககஹலிை ரம்புக -
கெல்ல கதரிவித்துள்ளார். ஆசிைாவில் காச 
ந�ாய் கதா்டர்்ான உலக சுகாதார ஸதா்னத்தின் 
ைா�ாட்டில் ஸூம் மூலம் உயரைாறறும் ந்ாநத 
அெர் இதயனத் கதரிவித்தார்.  

க்ருநநதாட்்டத் துய்யினர், �கர்ப்பு் 
ஏயைகள், வீட்டு ைறறும் கெளிககளப் ்ணிைா -
ளர்கள் ஆகிநைார் இநந�ாைால் ்ாதிக-
கப்்டும் அ்ாைத்திலுள்ளனர் 

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 ஒக்டோ்பர் 28 வியோழககிழனை

                          திதி: --அஷடமி 

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  01.30  -  03.00வனர
சு்ப்ேரம : கோனல : 10.30  -  12.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமத�ோழுனக 
்ேரம

 ் ைஷம  - முயறசி

ரிஷ்பம  - - சுகம

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ்்போட்டி

சிமைம - - ்கோ்பம

கன்னி - - ்போரோட்டு

துலோம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - தவறறி

ைகரம - - த்போறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - தெலவு

்யோகம: அமிர்� ்யோகம

3

இரோசி ்பலன்கள்

கலோநிதி இரோைச்ெந்திரகுருககள்
(்போபு ெர்ைோ)

கனடியன் ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல159.10 165.32

யூர�ொ
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல229.44 237.95

ஐப்ொன் டயன்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7316 1.8007

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.93 151.83

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல271.83 280.62

சுவிஸ பி�ொஙக்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல214.10 222.07

அடெரிக்க ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல147.24 153.61

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 538.46

குவைத் டினொர் 673.07

ஓெொன் ரியொல் 527.28

கட�ொர் ரியொல் 55.45

சவூதி ரியொல் 54.12

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 55.26

நாணய
மாற்று

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.56
அஸர்  - 03.17
மஃரிப்  - 05.53
இஷா  - 07.04

நலாரன்ஸ கசல்ெ�ாைகம்
   
ககாநரானா யெரஸ தடுப்பூசி க்றறுகககாண-

்டயைககான அட்ய்டயை முககிை இ்டஙகளில் 
காட்்டநெணடும் என்்யத கட்்டாைப்்டுத்தும் 
தீர்ைானம் இதுெயர நைறககாள்ளப்்்டவில்யல 
என சுகாதார அயைசசு கதரிவித்தது.   

அது கதா்டர்பில் கருத்துத் கதரிவித்துள்ள 
பிரதி சுகாதார நசயெகள் ்ணிப்்ாளர் �ாைகம் 
விநச்ட ைருத்துெ நிபுணர் நஹைநத நஹரத் 
அதுகதா்டர்்ான தீர்ைானத்யத நைறககாள்-
ெது கதா்டர்பில் ஆராைப்்்ட நெணடியுள்ளது 
என்றும் அெர் ஊ்டகவிைலாளர்களி்டம் கதரி-
வித்துள்ளார்.   

ஊ்டகவிைலாளர் ஒருெர் அெரி்டம் தடுப்பூ-
சியைப் க்றறுகககாள்ெதறகான அட்ய்டயை 
சில க்ாது தா்னஙகளில் கட்்டாைப்்டுத்துெ-

தறகான எதிர்்ார்ப்பு உள்ளதா?என நகள்விகை-
ழுப்பினர்.   

அது சம்்நதைாக தறந்ாது ந்சசுொர்த்யத 
�்டத்தப்்ட்டு ெருகி்து. அதன் ஆககபூர்ெ-
ைான கசைற்ாடுகள் கதா்டர்பில் ஏறகனநெ 
கதரிவிககப்்ட்டிருநதது. சட்்டபூர்ெைாக அவ்-
ொ்ானகதாரு தீர்ைானத்யத நைறககாள்ெதறகு 
சட்்டரீதியில் ொய்ப்புகள் உள்ளதா என ஆராை-
நெணடியுள்ளது.  

சிலநெயள �்ர்களின் உரியை கதா்டர்பில் 
ந்சப்்டுகி்து. அெறய் கெனத்திறககாணந்ட 
இதுகதா்டர்பில் முடியெ நைறககாள்ள முடியும். 
அத்திைாெசிைைான நதயெ ஏற்ட்்டால் எதிர்கா-
லத்தில் அதறகான தீர்ைானத்யத எடுககலாம். 
எவ்ொக்னினும் இதுெயர அத்தயகை தீர்ைா-
னம் எதுவும் நைறககாள்ளப்்்டவில்யல என்றும் 
அெர் நைலும் கதரிவித்தார்.                              (ஸ)

சீன உரக கப்பனலநாட்டில் 60 வீத மக்களுககு
முழுமமயா்க தடுப்பூசி

2030ஆம் ஆண்டுககுள்
்காசநநாய் ஒழிக்கப்்படும் இலஙம்கககுள்  

அனுமதிக்க மாட்நடாம்

"ஒ்ர ேோடு ஒ்ர ெ ட்ட ம"

ேவம. 01 மு�ல் "பூஸடர்" வழங்க தீர்ைோனம சுகோ�ோர அனைச்ெர் தகஹலிய சூளுனர

ஞானசார நதரரின் நியமனம்;
அப்துல் மஜீத் வரநவற்பு

க்காநரானா தடுப்பூசி அட்மட;

கட்டாயமடாக்கும் தீரமடானம்   
இதுவரை எட்ப்ப்விலரலை

ஒநர �ாடு ஒநர ச ட்்ட ம் 
என்்தறகான கசைலணி 
குழுவின் த யலெ ராக  
ஞான சார  நதர யர ஜ னா -
தி் தி நகாட்்டா் ை  ராஜ-
்க ஷ நிை மித்திருப்் து 
மிக சசி் நத  � ்ட ெ டிகயக-
ைாகும் என  ஐககிை  காங-
கிர ஸ க ட்சித்த யலெ ர் 
மு்ா் க அப்துல் ை ஜீத் 
கதரிவித்துள்ளார்.  

அெ ர் நைலும் கதரிவித்திருப்் தா -
ெ து,  

ஒநர�ாடு ஒநர ச ட்்ட ம் என்் து 
� ய்டமுய்யில் உள்ள  நீதிை ன்்  
ச ட்்ட ஙக ளில் இன , ை த , ஏயை, 
் ண ககார ன் என்்  ந்த ம் இல்லாது 
அயனெ ருககும் ஒநர ச ட்்ட த்யத 
க ய்டப்பிடிகக  நெணடும் என்் நத 
அத ன் அர்த்த ைாகும். ஆனால் � ய்ட-
முய்யில் ் ல  கால ைாக  � ை து 
�ாட்டில் ஆளுகககாரு ச ட்்ட த்யத 
க்ாலிசாரும் ை ற் ெ ர்க ளும் க ய்டப் -
பிடிப்் யத காண லாம்.

ஒரு புத்த  பிககு அர சாஙக  ஊழி -
ை ருககு க ன்ன த்தில் அய்நதால் 
அெ ர் யகது கசய்ை ப்் டுெ தில்யல. 
ஆனால் ஏயனை  ச மூக த்த யலெ ர் 
ஒரு சிஙக ள ெ யர ஏசினால் ந்ாதும் 

அெ ர் யகது கசய்ை ப்்  
டுொர். சிஙக ள ெ ர் 
ஒருெ ரின் காணியை 
முஸலிம் அல்ல து த மிை ர் 
பியைைாக  அ் க ரித்தால் 
ச ட்்ட ம் எழுநது நின்று 
வியளைாடும். அயதநை 
ஒரு சிஙக ள ெ ர்   கசய்தால் 
ச ட்்ட ம் க ண மூடியிருக-
கும்.

இப்் டி ஆளுகககாரு 
ச ட்்ட ம் என்றிலாது அயனெ ருக-
கும் ஒநர ச ட்்ட த்யத க ய்டப்பி-
டிப்் நத "ஒநர �ாடு ஒநர ச ட்்ட ம்" 
என்் தாகும்.    முஸலிம் திருை ண  
ச ட்்ட த்யத நீககுெ நத "ஒநர �ாடு 
ஒநர ச ட்்ட ம்" என  க ்ட நத  � ல்லாட்சி 
அர சு விள ககிை த ன் கார ண ைாக  
ஒநர �ாடு ஒநர ச ட்்ட ம் என்்ால் 
முஸலிம் திருை ண  ச ட்்ட த்யத நீககு-
ெ து ை ட்டும்தான் என்்  பியைைான  
சிநத யன ் ல  க்ௌத்த  பிககுக ளி்ட ம் 
உள்ள ன . அத யன ஜ னாதி் தி கசய்ை  
நெணடும் என  எதிர்்ார்ககின்் ன ர். 
ஞான சார  நதர ரும் இயதநை கசால்-
லிகககாணடிருநதார்.

இத னால் இது ் றறி ஆராயும் குழு-
வுககு ஞான சார  நதர யர 
த யலெ ராக வும், 

�ாட்டின் கைாத்த சனத் -
கதாயகயில் 60 வீதைா  
நனார் முழுயைைாக 
தடுப்பூசி க்றறுள்ளதாக 
சுகாதார நசயெகளின் 
பிரதிப் ்ணிப்்ாளர் �ாைக-
ைான யெத்திைர் நஹைநத 
நஹரத் கதரிவித்துள்ளார்.   

மூன்்ாெது தடுப்பூசி-
ைாக பூஸ்டர் ந்டாஸ (கசை-
லூககி) ெைஙக தீர்ைானிக-
கப்்ட்டுள்ளது. இதறகு 

நதயெைான தடுப்பூசிகள் 
ககாள்ெனவு கசய்ைப்-
்ட்டு ெருெதாகவும் அெர் 
கதரிவித்தார். சுைார் 70 வீத -
ைானெர்கள் தடுப்பூசியின் 
முதல் ந்டாயஸ க்றறுள்-
ளனர். தறந்ாது குய்நத-
்ட்சம் 70 வீத ைககளுககு 
தடுப்பூசி ந்ாடுெயத 
அரசாஙகம் இலககாகக 
ககாணடுள்ளதாக அெர் 
நைலும் கதரிவித்தார்.  

சீ ன ா வி லி ருந து ெ ரு ம் 
நசதன உரக கப்்யல 
இலஙயகககுள் அனு-
ைதிகக ைாட்ந்டாகைன 
விெசாை அயைசசர் ைஹிந-
தானநத அளுத்கைநக கதரி-
வித்துள்ளார்.  

ககாழும்பில் ந�றறு 
�ய்டக்ற் ஊ்டகவிை-
லாளர் சநதிப்பில் அெர் 
இதயனக குறிப்பிட்-
டுள்ளார். இநத ்சயளயின் ைாதிரி 
மீணடும் ்ரிநசாதிககப்்்ட ைாட்்டா-

கதனவும் அெர் குறிப்-
பிட்டுள்ளார். மீணடும் 
அதயனப் ்ரிநசாதிகக 
நெணடிை அெசிைமில்-
யலகைன்றும்   அதறகான 
கட்்டணமும் கசலுத்தப்-
்்ட ைாட்்டாகதனவும் 
அெர் கதரிவித்துள்ளார். 
இசநசதன உர ைாதிரியை 
மீளாய்வு கசய்ைநொ, 
அதறகான ககாடுப்்னயெ 

ெைஙகநொப் ந்ாெதில்யல எனவும் 
அெர் நைலும் கதரிவித்துள்ளார். 

இலஙயகயில் உள்ள 
்ாகிஸதான் இஸலா-
மிைக குடிைரசின் உைர் 
ஸதானிகராலைம் 2021 
ஆம் ஆணடு ஒகந்டா்ர் 
27 ஆம் திகதி ‘காஷ்மீர் 
கறுப்பு தினத்யத’ குறிக-
கும் ெயகயில் கருத்த -
ரஙகு ஒன்ய் ஏற்ாடு 
கசய்திருநதது.   

ைாயலதீவு அரசாங-
கத்தின் முன்னாள் 
ஆநலாசகரும் சிங-
கப்பூர் ஆசிை ்சுபிக 
எயலட் கதாழில்மு-
யனநொர் சங-
கத்தின் 

“லிய ெரணி”திட்டததின் ஊடோக

குமைநத வருமானம் க்பறும் 
க்பண்்களுககு மதயல் 
இயநதிரங்கள் வழஙகிமவப்பு

ஐ.ேோ. ென்பயின்

விநசட அறிகம்கயாளர்  
இலஙம்க வருகிைார்

இலஙம்கயில் ்காஷ்மீர்
்கறுப்பு தினம் அனுஷ்டிப்பு
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டாகடர் நேமநத  நேரத் கதரிவிப்பு

பிரதைரின் ்ாரிைார் திருைதி ஷிரநதி ராஜ்க ஷ, ைாளி-
காெத்யத கால்்டன் முன்்ள்ளியில் குய்நத ெருைானம் 
க்றும் குடும்்ஙகயள நசர்நத க்ணகளுககு  யதைல் 
இைநதிரஙகயள ெைஙகினார்.  

“லிை சரணி” நெயலத்திட்்டத்தின் கீழ் இந�ற்ணி 
நைறககாள்ளப்்ட்்டது. யதைல் இைநதிரஙகயள க்றறுக 
ககாண்ட க்ணகயள சுை கதாழிலில் ஈடு்டுத்துெதறகு 
ஊககுவிப்்நத இதன் ந�ாககைாகும்.  

“லிை சரணி” நெயலத்திட்்டத்தின் கீழ் குய்நத ெருைா-
னம் க்றும் குடும்்ஙகயளச நசர்நத க்ணகயள நைம்-
்டுத்தும் ந�ாககில் ்ல்நெறு திட்்டஙகள் கசைற்டுத்-
தப்்ட்டுள்ளன. ொழ்ொதாரத்யத இைநத க்ணகளுககு 
ஆதரெளிப்்தறகாக இவ்நெயலத்திட்்டம் கதா்டர்சசி-
ைாக முன்கனடுககப்்ட்டு ெருகி்து.  

யதைல் இைநதிரஙகயள க்றறுக ககாடுத்த பிரதைரின் 
்ாரிைார் திருைதி ஷிரநதி ராஜ்க ஷ அப்க்ணகளு்டன் 
�ட்பு ரீதிைான கலநதுயரைா்டலிலும் ஈடு்ட்்டார்.  

அடியைத்துெத்தின் சைகால ந்ாக-
குகள் கதா்டர்்ான ஐககிை �ாடுகள் 
சய்யின் விநச்ட அறிகயகைாளர் 
க்டாநைாைா ஒந்ாகா்டா இலங-
யகககு விஜைம் கசய்ைவுள்ளார்.   

இலஙயக ்றறிை அறிகயகயி்ட-
லுககாக �ெம்்ர் ைாத இறுதியில் 
�ாட்டிறகு ெருயக தரவுள்ளதாக 
அெர் உறுதிப்்டுத்தியுள்ளார். இவ் 
விஜைத்திறகான தைார்்டுத்தல்-
கயள நைறககாணடுெருெதாகவும் 
அெர் தனது டுவிட்்டர் தளத்திலும் ்திவிட்டுள்ளார். ஐ.�ா.
வின் விநச்ட அறிகயகைாளர் �ாடு க்டநத ஒழுஙகயைககப்-
்ட்்ட குற்ம், ைனித க்டத்தல் ைறறும் �வீன முய்யிலான 
அடியைத்தனம் ஆகிைெறறில் நிபுணத்துெம் க்ற்ெர் 
என்்து சுட்டிககாட்்டத்தககது. ைனித க்டத்தல் கதா்டர்்ான 
ெ்டககு அைர்லாநது சட்்டசய் குழு, ந்ாயதப்க்ாருள் 
ைறறும் குற்த்திறகான ஐககிை �ாடுகளின் அலுெலகம், 
இ்டம்க்ைர்வுககான சர்ெநதச அயைப்பு என்்னெறறில் 
அெர் ்ணிைாறறியிருநதயை குறிப்பி்டத்தககது.   

பிரித�ோனியப ்போரோளுைன்றைததின் இரு அனவகளினதும உறுபபினர்கள் ைறறும ஏனனய பிரமுகர்களுககு ைததியில் பிரபுககள் அனவயின் அட்லீ அனறையில் னைக்கல் ் ேஸபி பிரபுவினோல் வழங்கப்பட்ட விருந்து்பெோரததின் ் ்போது 
தவளிேோட்டு அனைச்ெர் ்்பரோசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ உனரயோறறினோர்.  

06

06



அம்பாறை மபாவட்டத்தில் யபாறை-
களுக்கும மனிதரகளுக்குமிற்ட-
யிலபாை மமபாதல் நிறல அதிக-

ரித்துக்்கபாணம்ட ்ெல்கினைது. அம்பாறை 
மபாவட்டத்தின பிரதபாை ்தபாழிலபாக ்ெற்-
்ெயறகயும அமதம்பானறு மமடடுநிலப் 
்யிர்ச்ெயறகயும மமற்்கபாள்ளப்்டடு 
வருகினைை. இவவபாைபாை நிறலயில் கூடு-
தலபாக கபாடுகற்ள அணடிய பிரமதெஙகளி-
மலமய யபாறைகளின அ்சசுறுத்தல் இருந்து 
வருவதறை ெபாம இதுவறர அறிந்திருக்கி-
மைபாம. ஆைபால் தற்ம்பாது கபாடுகற்ளயும 
தபாணடி மக்கள ்ெறிந்து வபாழும பிரமதெங-
களுக்குளளும யபாறைகள புகுந்து அட்டகபா-
ெம புரிந்து வருகினைை.

இதன கபாரணமபாக ்்பாதுமக்கள ்பாரிய 
அ்சசுறுத்தலுக்கு உள்ளபாகி உள்ளது்டன, 
தஙக்ளது இருப்பி்டஙகற்ள விடடும 
இ்டம்்யரும அ்ளவுக்கு இப்பிர்சசிறை 
பூதபாகரமபாகியுள்ளது. அணறமக் கபாலமபாக 
்லர யபாறை தபாக்கி உயிரிழந்துள்ளபாரகள. 
மிகக் குறைந்த்ளவில் வருமபாைம ்்றும, 
வறுறமக்மகபாடடிற்கு கீழ் வபாழும மக்கள 

தஙக்ளது ஜீவமைபா்பாயத்றத ்கபாணடு 
்ெல்வதற்கு மமடடு நிலஙகளில் ்யிர்ச 
்ெயறகயில் ஈடு்டடு வருகினைைர. அவர-
கள சிறிய ்தபாறக வருமபாைத்தின மூலம 
வபாழ்ந்து வருகிைபாரகள. அவரக்ளது ்யிர-
கள கூடுதலபாக யபாறைகளின அழிவுகளுக்கு 
உட்டடு வருகினைை. அது மபாத்திரமல்-
லபாது குடும் அஙகத்தவரகற்ளயும இழந்து 
்லர நிரக்கதியபாகியுள்ளைர.

அம்பாறை மபாவட்டத்தின இைக்கபாமம 
பிரமதெ ்ெயலகத்திற்குட்ட்ட வபாஙகபா-
மம, குடிவில் மற்றும ஆறலயடிமவமபு, 
திருக்மகபாவில், தம்டற்ட, அட்டபாற்ள்ச-
மெறை பிரமதெ ்ெயலகப் பிரிவுகளுக்குட-

்ட்ட ஆலமகு்ளம, ெமபுெகர, 
அக்கறரப்்ற்று பிரமதெ ்ெய-
லகத்திற்குட்ட்ட இெஙகணி்ச-
சீறம, ஆலிமெகர, ்ளளிக்குடி-
யிருப்பு, சினைமுல்றலத்தீவு, 
ெமமபாந்துறை பிரமதெத்திற்குட-
்ட்ட ்ெயைபாகபாடு, நிந்தவூர 
பிரமதெ ்ெயலகத்திற்குட்ட்ட 
அட்டப்்ள்ளம, கல்முறை 
பிரமதெ ்ெயலகத்திற்குட்ட்ட 

கிறீனபீல்ட ம்பானை ்ல பிரமதெஙகளி-
லுள்ள கிரபாமஙகள மடடுமனறி, மக்கள 
குடியிருப்புகள உள்ள இ்டஙகளும யபாறை-
களின தபாக்கத்திற்கும, அ்சசுறுத்தலுக்கும 
உட்டடுள்ளை.

அணறமயில் வபாஙகபாமம, ஆலமகு-
்ளம, இெஙகணி்சசீறம, ஆலிமெகர, சின-
ைமுல்றலத்தீவு, ்்ரியமுல்றலத்தீவு, 
ஆறலயடிமவமபு ம்பானை கிரபாமஙகளில் 
யபாறைகள ்யிரகற்ள ெபாெம ்ெயதது-
்டன, வீடுகற்ளயும, சுற்று மதில்கற்ளயும 
உற்டத்து முற்ைபாக அழித்துள்ளை.

அக்கறரப்்ற்று முஸ்லிம மத்திய 
கல்லூரி மதசிய ்பா்டெபாறலயின சுற்றுமதி-

லின ஒரு ்குதிறயயும உற்டத்து உடபுகுந்-
துள்ளது. இவவபாறு ஏற்்டுகினை ்பாதிப்புக-
ளுக்கு உரிய கபாலப்்குதியில் ெஷ்ட ஈடும 
வழஙகப்்டுவதில்றல.

சுமபார 25 வரு்டஙகளுக்கு முனைர 
யபாறைகற்ள ெரணபாலயஙகளிற்மகபா அல்லது 
மிருகக்கபாடசிெபாறலக்மகபா ்ெனறுதபான 
கபாண மவணடும. ஆைபால் தற்ம்பாறதய 
கபாலத்தில் யபாறைக்கூட்டஙகள மக்கள 
வபாழும இ்டஙகளுக்குள பிரமவசிக்கினைை. 
இதற்கு முக்கிய கபாரணமபாக புதிய குடிமயற்-
ைஙகளும கபா்டழிப்பும உள்ளது. இலங-
றகயின ்ல மபாவட்டஙகளில் அணறமக் 
கபாலமபாக நிலவி வரும கடும வரடசியிைபால் 

கபாடுகளில் வபாழும உயிரிைஙக-
ளின உணவும நீரும மதடி கிரபாமங-
களுக்குள வருகினைை.

்்பாதுமக்கற்ளயும, அவரக-
்ளது உற்டறமகற்ளயும ்பாது-
கபாப்்து ெமமந்தப்்ட்ட அதிகபாரி-
களின கட்டபாயக் க்டறமயபாகும. 
யபாறையின பிர்சசிறையிைபால்  
சில கிரபாமஙகளில் வபாழும 
மக்கள இரவு மெரஙகளில் இ்டம-
்்யரந்து ்ெல்கினைைர.

்ல வரு்டஙகளுக்கு மமலபாக 
இ்டம்்ற்று வரும யபாறைகளின 
தபாக்குதலுக்கு உரிய ெ்டவடிக்றக-
கள அதிகபாரிகளிைபால் எடுக்கப்-
்்டவில்றல எை ்்பாதுமக்கள 
குற்ைமெபாடடுகினைைர. எைமவ 
சிறிய கிரபாமஙகளில் வசிக்கும 
வறிய குடும்ஙகளின வபாழ்வபாதபா-

ரத்றதயும, உயிர, உற்டறமகற்ளயும ்பாது-
கபாப்்தற்கு அதிகபாரிகள முனவர மவணடும. 
்பாரிய அ்சசுறுத்தல்களுக்கு உட்டடுள்ள 
கிரபாமஙகற்ள யபாறை மவலிகற்ளயிட-
்டபாவது ்பாதுகபாக்க மவணடும. யபாறைக-
ளிைபால் இ்டம்்ற்றுவரும அழிவுகற்ள 
மமலும ்தபா்டர வி்டபாது தடுக்க மவணடும. 
இமமக்களின துயறரத் துற்டக்க அறைவ-
ரும கரிெறை கபாட்ட மவணடும.  இவவபாறு 
மக்கள மகபாருகினைைர.
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க�ொவிட் 19 க�ொற்று முழு 
மனி� சமூ�த்திற்கும் 
கெரும் சவொலொ� அமமந்-

துள்ள�ொல் மூன்ொம் மண்டல நொடு�ள,  வ்ளர்மு� 
நொடு�ள எனறில்லொமல் அபிவிருத்தி அம்டந்� 
நொடு�ளும் கூ்ட ெல்்வறு வி�மொன கநருக�டி-
�ளுககு மு�ம் க�ொடுத்துள்ளன. அவற்றில் நிதி 
மற்றும் கெொரு்ளொ�ொர ரீதியிலொன கநருக�டி�ள 
மி� முககிய இ்டத்ம�ப் பிடித்துள்ளன.

இத்க�ொற்று உலகிற்கு புதிய ஒன்ொ�க ் �ொற்்ம் 
கெற்று இருப்ெ்� இந்கநருக�டிககு பிர�ொன 
�ொரணமொகும். இத்க�ொற்று ்வ�மொ� க�ொற்றிப் 
ெரவக கூடிய�ொ� இருந்தும், இனம்ய நவீன 
டிஜிட்்டல் யு�த்தில் கூ்ட அ�மன முற்்ொ� �ட்டுப்-
ெடுத்�்வொ க�ொற்ம் ஒழித்துக �ட்்ட்வொ முடியொ-
திருககின்து. இ�ன விம்ளவொ� இத்க�ொற்றின 
ெரவு�மலக �ட்டுப்ெடுத்�கவன �னிமமப்ெடுத் -
�ல்�ளும் மு்டக�ங�ளும்�ொன முககிய வழிமும -்
�்ளொ�க ம�யொ்ளப்ெடுகின்ன.

அ�ன �ொரணத்தினொல் ம�த்க�ொழில் தும்யில் 
உற்ெத்தித் தும், ்சமவ�ள தும் உளளிட்்ட 
எல்லொத் தும்�ளும் �ொக�ங�ளுககும் ெொதிப்-
பு�ளுககும் உள்ளொகியுள்ளன. உல� கெொரு்ளொ-
�ொர்ம கெரும் �ொக�ங�ம்ள எதிர்க�ொணடிருக -
கின்து.

இவவொ்ொன சூழலில் க்டொலரின கெறுமதியில் 
ஏற்ெட்டுள்ள அதி�ரிப்பு இஙகு இ்ககுமதி கசயயப்-
ெடும் சில கெொருட்�ளின விமல�ம்ளயும் அதி�-
ரிக�ச் கசயதுள்ளது. ஆனொல் இவவிமல்யற்்ம் 
குறித்து ெல்்வறு வி�மொன விமர்சனங�ள முன-
மவக�ப்ெடுகின்ன. இவவிமல்யற்்ம் க�ொவிட் 
19 க�ொற்றின �ொக�்மயனறி ்வறில்மல. 
இத்க�ொற்று ்�ொற்றுவித்திருககும் கெொரு்ளொ�ொர 
மற்றும் நிதி கநருக�டி இலஙம�ககு மொத்திரமுரி -
ய�ல்ல. இவவொ்ொன கநருக�டிககு எல்லொ நொடு�-
ளு்ம மு�ம் க�ொடுத்துள்ளன. பிரித்�ொனியொ கூ்ட 
ெொரிய கநருக�டிமய எதிர்க�ொணடுள்ளது.

இந்நொட்டில் �ற்்ெொது ஏற்ெட்டுள்ள நிமலமய 
இத்க�ொற்றின ெொதிப்புககு உள்ளொன ஏமனய 
நொடு�ளு்டன ஒப்பிட்டுப் ெொர்ககும் ்ெொது இலங -
ம�யின நிமலமம திருப்தி�ரமொ�க �ொணப்ெடு-
வ�ொ�க குறிப்பிட்டுள்ள அமமச்சரமவ இமணப் 
்ெச்சொ்ளரும் கெருந்்�ொட்்டக ம�த்க�ொழில் 
அமமச்சருமொன க்டொக்டர் ர்மஷ் ெத்திரன, 
'க�ொவிட் 19 க�ொற்றுககு உள்ளொன எம்மம 
வி்டவும் வ்ளர்ச்சியம்டந்துள்ள நொடு�ம்ள எடுத்-
துப் ெொர்த்�ொல் கெொருட்�ளின விமல அதி�ரிப்மெ 
எம்மொல் இந்�்ளவொவது �ட்டுப்ெடுத்�க கிம்டத்-
துள்ளமம திருப்தியளிப்ெ�ொ� உள்ளது' எனறும் 
�ற்்ெொம�ய சூழலில் சந்ம�யில் ்�மவற்் 
மும்யில் �மலயி்ட அரசொங�ம் விரும்ெவில்மல 
எனறும் கெொருட்�ளின விமல�ள விமரவில் சுமு� 
நிமலககு திரும்பும் எனறும் குறிப்பிட்டுள்ளொர்.

இந்� சந்�ர்ப்ெத்ம�ப் ெயனெடுத்தி அற்ெ அரசி -
யல் இலொெம் கெரும் முயற்சி�ளில் எதிரணியினர் 
ஈடுெட்டுள்ளனர். அ�ன கவளிப்ெொ்டொ�்வ  நொட்டில் 
எரிகெொருள �ட்டுப்ெொடு ஏற்ெடும் என் �ம�மய 
்நொக� ்வணடியுள்ளது. 'நொட்டில் எரிகெொருள 
�ட்டுப்ெொடு கிம்டயொது. அவவொ்ொன நிமலமம 
ஏற்ெடுவம�த் �விர்ப்ெ�ற்�ொன ந்டவடிகம��ம்ள 
அரசொங�ம் முனகனடுத்துள்ளது' எனறு குறிப்பிட்-
டுள்ள அமமச்சர் ெத்திரன, 'அடுத்து வரும் எட்டு 
மொ�ங�ளுககு நொட்டுககுத் ்�மவயொன டீசல் 
மற்றும் கெற்்்ொமல சிங�ப்பூர் நொட்டின விகசொல் 
ஏசியொ நிறுவனத்தி்டம் க�ொளவனவு கசயவ�ற்-
�ொன ந்டவடிகம��ள முனகனடுக�ப்ெட்டுள்ளன. 
அ�ற்குத் ்�மவயொன அஙகீ�ொரத்ம� அமமச்சர-
மவயும் வழஙகியுள்ளது' எனக கூறியுள்ளொர்.

இருந்� ்ெொதிலும் இந்� அரசொங�ம் ெ�விககு 
வரும் ்ெொது இருந்�ம� வி்டவும் �ற்்ெொது சந்-
ம�யில் ஒரு பீப்ெொய மசகு எணகணயின விமல 
84 அகமரிக� க்டொலர்�ள அதி�ரித்துள்ளது. இந்� 
நிமலயில்�ொன இந்திய எணகணய நிறுவனம் எரி -
கெொருள விமலமய அதி�ரிப்ெ�ற்கு தீர்மொனித்தி-
ருககின்து. என்ொலும் நொட்டு மக�ளின நலன-
�ம்ளக �ருத்தில் க�ொணடு சிகெட்்�ொ நிறுவனம் 
எரிகெொருட்�ளின விமலமய அதி�ரிப்ெ�ற்கு 
அவவொறு தீர்மொனம் எடுக�வுமில்மல. அ�ற்கு அர-
சொங�ம் அனுமதி வழங�வும் இல்மல. அ�னொல் 
எரிகெொருள விமல அதி�ரிககும், எரிகெொருளுககு 
�ட்டுப்ெொடு ஏற்ெடும் என மக�ள வீணொ� அச்சம் 
க�ொள்ளத் ்�மவ இல்மல.

�ற்்ெொது ஏற்ெட்டுள்ள நிதி மற்றும் கெொரு -
்ளொ�ொர கநருக�டி�ள க�ொவிட் 19 க�ொற்றின 
�ொக�ம் மற்றும் ெொதிப்பின கவளிப்ெொ்்டயொகும். 
ஆனொலும் இத்�ொக�த்தின முழு பிரதிப்ெலிப்பு�-
ளும் மக�ள மீது சுமத்�ப்ெடுவம�த் �விர்ப்ெதில் 
அரசொங�ம் உச்செட்ச �வனம் கசலுத்தியுள்ளது. 
அ�ன �ொரணத்தினொல் �ற்்ெொம�ய சூழலில் 
நொட்டினதும் மக�ளினதும் நலன�ம்ள முனனி-
மலப்ெடுத்தி கசயற்ெடுவது ஒவகவொருவரதும் 
கெொறுப்ெொகும். அது்வ இனம்ய அவசியத் 
்�மவயுமொகும்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்�ன மொவத்ம�, க�ொழும்பு- - 10

�ெொல் கெட்டி இலக�ம் : 834
க�ொமல்ெசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கெகஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்ெர மு�ொமமயொ்ளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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ஹிஜ்ரி வரு்டம் 1443 ரபீஉனில் அவவல் பிம் 21
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க�ொர�ொனொவுக்கு பினன�ொன பொதிப்பு
நிலையிலிருந்து எவ்ொறு மீளைொம்?

இலளஞர் வி்�ொ�, விலளயொட்டுத்துலை அலைச்சுடன
இலைந்து Uber நடத்தும் க�ொழில் முலனர்ொர் ரபொட்டி

அம்பொலை ைொ்ட்டத்தின
பை கி�ொைங�ளில்
இ�வில் ைக்�ள் அச்்சம்!

க�ொவிட ்தபாற் -
றி லி ருந் து 
ஒருவர மீண-

்டபாலும அவரது உ்டலும 
மைதும அதன ்பாதிப்புக -
ளில் இருந்து மீளவதற்கு 
சில கபாலம ்ெல்லும. 
எைமவ ்கபாவிட ்தபாற்-
றுக்கு பினைரபாை நிறலறம-
யிலிருந்து எவவபாறு மீணடு 
வரலபாம என்றதயிடடு 
கவைம ்ெலுத்த மவணடி-
யது அவசியமபாகும.

இவவபாறு கூறுகினைபார 
கிழக்கு ்ல்கறலக்கழக 
மருத்துவ பீ்ட சிமரஷ்ட 
விரிவுறரயபா்ளரும, மட/
ம்பாதைபா றவத்தியெபாறல -
யின குழந்றத ெல விமெ்ட றவத்திய நிபு -
ணருமபாை விஜி திருக்குமபார.

்கபாவிட ்தபாற்றுக்குப் பினைரபாை 
நிறலறம அல்லது குணஙகுறிகள 
என்து ்கபாவிட ்தபாற்றிலிருந்து மீண-
்டபாலும எமது உ்டலும மைதும இவற்-
றின ்பாதிப்புகளில் இருப்்றதக் குறிக் -
கினைது. இவற்றின தபாக்கம ்்பாதுவபாக 
இரணடு வபாரஙகளில் இருந்து ஆறு 
வபாரஙகள வறர இருக்கக் கூடும.சில-
ருக்கு சில மபாதஙகள வறர ்ெல்வ -
துணடு.

உ்டல் கற்ளப்பு / மெபாரவு, கிரகித்தல் 
்ெயற்்பாடுகளில் பினைற்டவு, மூ்சசு 
விடுதல் சிரமம, தறலவலி, நீண்ட 
மெரம ஒரு இ்டத்தில் நிற்கும ம்பாது 
மயக்கம வருதல், ்ெஞ்சு ்்ட்்டப்பு, 
்ெஞ்சு / வயிறு வலி, இருமல், தறெ/

மூடடு வலி, வயிற்றுப் ம்பாக்கு, மைநி -
றலயில் குழப்்ம/ மைஅழுத்தம, நித்தி -
றரக் குழப்்ம, சுறவ /மணம மபாற்ைம, 
மதபாலில் புதிய தழுமபுகள ம்பானை -
வற்றை அவதபானிக்க முடியும.

இவற்று்டன குறிப்்பாக சிறுவரகளில் 
்கபாவிட ்தபாற்றுக்கு பினைர அவதபா -
னிக்க கூடியதபாக பினவரும குணஙகுறி-
கள ்தன்டும.

்பா்டெபாறல ்ெயற்்பாடுகற்ள முன -
்ைடுப்்தில் சிரமம, ்பா்டெபாறல 
கற்ைல் ெ்டவடிக்றககற்ள ்தபா்டரகினை 
மவற்ளகளில் கற்ைலில் கவைம ்ெலுத் -
துவதில் அலடசியம, குறித்த மெர இற்ட -
்வளியில் கற்ைல் ெ்டவடிக்றககற்ள 
நிறைவு ்ெயவதில் கபாலதபாமதம ஏற்் -
டுதல், வழறமயபாை ெ்டவடிக்றககற்ள 
மமற்்கபாளவதில் சிரமம/ பினைற்டவு 

ம்பானைவற்றை அவதபானிக்கக் 
கூடியதபாக இருக்கினைது.

அத்து்டன உ்டலின ்ல 
்தபாகுதிகள மற்றும அஙகஙக-
ளில் இவற்றின ்பாதிப்புகளின 
விற்ளவுகற்ள அவதபானிக்கக் 
கூடியதபாக இருக்கும. அறவ-
யபாவை:

மூ ்ச சு 
வி டு த ல் 

சி ர ம ம , க ற ்ள ப் பு , 
வயிற்று வலி, ்சி -
யினறம, வபாந்தி, 
வி ற ை த் தி ை ை பா க 
்ெயற்்டுதல் மற்றும 
கிரகித்தல் ம்பானை -
வற்றில் பினைற்டவு 
ஏற்்டுதல், இதய 
குருதி குழபாயகள 
தறெகளின தபாக்கத்-
தபால் ்ெஞ்சு வலி, 
குருதி அமுக்கம 
குறைவு, மைநிறல-
யில் மபாற்ைம ம்பானை -
வற்றை அவதபானிக்க 
முடியும.

்தபாற்று ஏற்்டுவறத தடுப்்தற்கபாை 
வழிமுறைகற்ள  கவைமபாக றகயபாளு -

தல், தடுப்பூசிகற்ள கபாலதபாமதம இனறி 
்்ற்றுக் ்கபாளளுதல் இவற்றின தபாக் -
கத்றத ்்ரும்ளவில் குறைப்்தற்கு 
ஏதுவபாக அறமகிைது.

மமற்குறிப்பிட்ட ்பாதிப்புகள அறைத்-
தும ஒருவரில் ்வளிக்கபாட்ட்டுவ-
தில்றல. ஆைபால் ்்பாதுவபாக ஒனறுக்கு 
மமற்்ட்ட குணஙகுறிகற்ள அவதபானிக்கக் 

கூடியதபாக இருக்கும.
இந்த அறிகுறிகற்ள 

சிறுவரகள மற்றும 
வ ்ள ரந் த வ ர க ளி ல் 
அ வ த பா னி க் கின ை 
மவற்ளயில் உரிய 
ற வ த் தி ய ர க ற ்ள 
அணுக மவணடும. 
அவரகள ஆமலபாெ-
றைகற்ளயும குணங-
குறிகளுக்கு தகுந்த 
சி கி ்ச ற ெ க ற ்ள யு ம 
வ ழ ங கு வ பா ர க ள .
இதன மூலமபாக 
இவற்றிலிருந்து ் வற் -
றிகரமபாக மீ்ளலபாம.

உ்்ர (Uber) நிறுவைத்-
தின வணிக கூட்டபா-
்ளரகள, ஓடடுைர கூட-

்டபா்ளரகள மற்றும விநிமயபாக 
மெறவக் கூட்டபா்ளரகள தமது 
் த பா ழி ல் மு ய ற் சி ய பா ண ற ம 
மவடறக மற்றும புத்தபாக்கம 
ஆகியவற்றைக் கபாணபிப்்தற்கு 
வபாயப்்ளிக்கும முகமபாக, Uber 
Entrepreneurship Challenge 2021 
எனை ்தபாழில் முறைமவபார 
ம்பாடடிறய இற்ளஞர விவகபா-
ரஙகள மற்றும விற்ளயபாடடு 
அறம்சசின ்ஙகுற்டறமயு்டன ஆரமபித்-
துள்ளதபாக உ்்ர ஸ்ரீலஙகபா நிறுவைம அறி-
வித்துள்ளது.

்வற்றி ்்றுகினை விணணப்்தபாரிக-
ளுக்கபாை ்ரிசுகற்ள ெவம்ர மபாதத்தில் 
இ்டம்்ைவுள்ள ் ரிசு வழஙகும நிகழ்வில் 
இற்ளஞர விவகபாரஙகள மற்றும விற்ள-
யபாடடுத்துறை அறம்செரபாை ெபாமல் ரபாஜ-
்க்ஷ கலந்து ்கபாளவபார.

இலஙறகயில் ்தபாழில்துறையிமலமய 
முதனமுறையபாக உ்்ர நிறுவைத்தபால் 
ஆரமபிக்கப்்டடுள்ள இப்ம்பாடடியபாைது 
்தபாழில்முறைமவபார கலபாெபாரத்திற்கு ஆத-
ரவளிப்்றத மெபாக்கமபாகக் ்கபாணடுள்ளது.
எத்தறகய சூழ்நிறலயிலும மீணடு எழும 
திைன ்கபாண்ட ்தபா்டக்க வணிக முயற்சி-
களின சூழல் கட்டறமப்புகற்ள வ்ளரத்து, 

தைது கூட்டபா்ளரகளுக்கு வ்ளம ்கபாழிக்-
கும ஒரு சூழறல உருவபாக்க மவணடும 
என்மத உ்்ர நிறுவைத்தின ஆவலபாகும.

இந்த முயற்சி குறித்து  அறம்செர 
ெபாமல் ரபாஜ்க்ஷ கருத்து ்தரிவிக்றகயில், 
”இலஙறக எந்த சூழ்நிறலயிலும மீண-
்்டழுகினை மற்றும முனமபாதிரியபாை 
திைறம ்கபாண்ட ஒரு ெபாடு. உளளூர வணி-
கஙகள மற்றும ்தபா்டக்க வணிக முயற்சி-
கள ்ெழிக்க உதவும ஒரு கலபாெபாரத்றதத் 
மதபாற்றுவிப்்து மிகவும முக்கியத்துவம 
வபாயந்தது. Uber Entrepreneurship Challenge 
ம்பாடடியபாைது இந்த கூடடு இலக்குக்கு 
அறமவபாக உள்ளது்டன, அறம்செபால் ெற்ட-
முறைப்்டுத்தப்்ட்ட ஏறைய ்தபாழில் 
முறைமவபார நிகழ்்சசித் திட்டஙகள 
்தபா்டரின ஆரம்த்றதயும குறிக்கினைது. 

இந்த ம்பாடடியபாைது இதில் ்ஙமகற்கவுள-
்ளவரகளுக்கு அனு்வ ்வளிப்்பாடற்ட-
யும அறிறவயும வழஙகுவது்டன, இது 
அவரகளின ் ெபாந்த வரலபாறுகற்ளயும அனு-
்வஙகற்ளயும ்்பாதுமக்களு்டன ்கிரந்து 
்கபாள்ள இ்டமளிக்கும எனறு ெபாஙகள ெம-
புகிமைபாம” எனறு குறிப்பிட்டபார.

Uber Eats Sri Lanka நிறுவைத்தின 
தறலறம அதிகபாரியபாை ்பாவைபா தத்லபானி 
இது ்தபா்டரபில் கூறுறகயில், “இப்ம்பாட-
டிறய அறிமுகப்்டுத்துவதில் ெபாஙகள மிக்க 
மகிழ்்சசியற்டகிமைபாம. வணிகரகள, ஓடடு-
ைரகள அல்லது விநிமயபாக கூட்டபா்ளரகள 
எை எமது ்ஙகபா்ளரகள அறைவறரயும தங-
களுற்டய வணிக சிந்தறைகள மற்றும எண-
ணக்கருக்கற்ள ்வளிகபாணபிப்்றத கபாண-
்தற்கு ெபான ஆவலு்டன கபாத்திருக்கிமைன. 

உ்்ர கூட்டபா்ளரகள இலஙறக-
யில் எஙக்ளது ்ெயல்்பாடுகளின 
ெடுெபாயகமபாக உள்ளது்டன, 
அவரகளின வபாழ்வபாதபாரஙகள, 
அவரகளின றகத்்தபாழில்கள 
மற்றும ெமூகஙகற்ள மமம -்
டுத்த உதவுவது உணறமயில் ஒரு 
்கௌரவமபாகும. தக்க தருணத்-
தில் முன்ைடுக்கப்்டுகினை 
இந்த முயற்சிக்கு இற்ளஞர 
மற்றும விற்ளயபாடடு அறம்சசு-
்டன கூட்டபாக இறணந்து ்ெயற்-
்டுவதில் ெபாஙகள மகிழ்்சசிய-

ற்டகிமைபாம” எனைபார.
“பிரயபாணத்தின மூலம வபாயப்ற்த் 

மதபாற்றுவிப்்மத Uber இன மெபாக்கம. 
ஒரு ்்பாத்தபாறைத் ்தபாடுவதபால் நீஙகள 
எவவபாறு பிரயபாணத்றத மமற்்கபாள்ள-
லபாம? எனை மகளவிக்கு ஒரு எளிய தீரவு-
்டன 2010 ஆம ஆணடில் ெபாஙகள ்ெயற்-
்்ட ஆரமபித்மதபாம. 15 பில்லியனுக்கும 
அதிகமபாை ்யணஙகளுக்குப் பிைகு, 
மக்கற்ள அவரகள விருமபும இ்டத்திற்கு 
இடடு்ச்ெல்ல தீரவுத்திட்டஙகற்ளக் கடடி-
்யழுப்பி வருகிமைபாம. ெகரஙகள வழியபாக 
மக்கள ்ெல்வது, உணவு மற்றும வி்டயங-
கள எவவபாறு ெகரகினைை என்றத மபாற்-
றுவதன மூலம, புதிய வபாயப்புக்களுக்கபாை 
உலகிற்கு வழிமகபாலும ஒரு த்ளமம Uber 
ஆகும” எனறும அவர ்தரிவித்தபார.

உலக ப�ொருளொதொரம் மீது
தொககம் பெலுத்தும் பகொவிட்!

உயரந்மதபாமர உலமகபார எைப்்டுவதபால் அவரகளு்டன
ெடபு ்கபாணடு இன்ம துன்ம ஆகிய இரணற்டயும
ஒமர நிறலயபாகக் கருதுவமத அறிவுற்டறமயபாகும.

உல�ம் �ழீஇய க�ொட்ெம் மலர்�லும்
கூம்ெலும் இல்ல �றிவு

-எம்.எல்.சரிப்டீன...?
(அககரரப�ற்று மத்திய நிரு�ர்)

வி.ரி.ச�ொ்�வரொஜொ...?
(கொரரதீவு குறூப நிரு�ர்)

விளக்குகிறொர் குழந்தை நல விசேட 
்ைத்திய நிபுணர் விஜி திருக்குமொர்

யொ்ை�ளின் ப்டகயடுப்பிைொல் மக்�ளின்
உயிருக்கும், உ்ட்ம�ளுக்கும்
உத்தைரைொதைமறற நி்ல்ம!
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ஓய்வூதியம் என்பது அரச சசவைக்கா் 
மட்டும் ைழங்ப்படும் நனவம அல்ல. 
நகாட்டில எந்த ஒரு பிரவையும் அரசின பூரண 
்பகாது்காபபுவைய ஓய்வூதியத்திற்கு உரித் -
துவையைர்ள் என்பவ்த உறுதிப்படுத்தி,  
இ்லஙவ் சமூ் ்பகாது்காபபு சவ்ப ்தனது 
சசவைவய நகாளுககு நகாள் விரிவு்படுத்தி 
சுயத்தகாழிலில ஈடு்படு்பைர்ள்,  ்தனியகார 
துவை ச்பகானறு சட்ைரீதியகான சவ்ப பிரிவு் -
ளில ்பணிபுரி்பைர்ள்,  ்வ்லஞர்ள்,  ்ப்ல 
த்தகாழிற் குழுக்ள் ச்பகானை அரச  ஓய்வூதி -
யத்திற்கு உரித்்தல்லகா்த மக்ளுக்கா் அரச 
்பகாது்காபபுைன ஓய்வூதிய உரிவமவய ைழங -
கும் சந்தரப்பத்வ்த ்தனது ஓய்வூதிய மற்றும் 

சமூ் ்பகாது்காபபு திட்ைம் மூ்லம் ஏற்்படுத்திக 
த்காடுத்துள்்ளது.

இ்லஙவ் சமூ் ்பகாது்காபபு சவ்ப மூ்லம்  
்ப்ல ஓய்வூதியத் திட்ைங்ள் தசயல்படுத்்தப -
்படுகினைன. 18-59 ைய்தகானைர்ளுக்கான  
‘சுரககும’ஓய்வூதியத் திட்ைம், 18 ையதுககுக 
குவைந்தைர்ளுககு ‘ஆரஸ்காை’ ஓய்வூதி-
யத் திட்ைம்23-55 ையதினரகான ்வ்லஞர் -
ளுககு ’ ்்லகா்ரு’ ஓய்வூதியத்  திட்ைம் ஆகிய -
ைற்வை தசயல்படுத்தி ைருகிைது.

இந்த அவனத்துத் திட்ைங்ளின கீழ் 
அங்த்்தைரகா் விரும்பும் ந்பருககு ்தனது 

ச்தவைகச்ற்்ப மற்றும் தசலுத்்தக 
கூடிய ்பணப ்பங்ளிபபுககு ஏற்்ப  
விருப்பமகான எந்ததைகாரு  ஓய்வூதி -
யத் திட்ைத்வ்த த்தரிவு தசய்ய்லகாம்.

‘சுரககும’ஓய்வூதியத் திட்ை 
முவை மூ்லம் அ்தன உரிவமயகா்ள-
ருககு கிவைககும் நனவம்ள் பின-
ைருமகாறு:

60 ையது த்தகாைக்ம் ைகாழ்நகாள் 
பூரகாவும் மகா்தகாந்த ஓய்வூதியப 
்பணம் கிவைககும்.  60 ையதுக-
குப பினனர( ஓய்வூதிய ்காரரகா்)  
அங்த்்தைர மரணம் அவைந்தகால 
அைரின துவணவிககு ைகாழ்நகாள் 
பூரகாவும் மகா்தகாந்த ஓய்வூதியம் ைழங-
்ப்படும்.  அல்லது அைரகால த்பயர 

குறிபபிைப்பட்ை அங்த்்தைருககு  ையது 80  
ஆகும் ைவர மகா்தகாந்த ஓய்வூதியம் ைழங்ப -
்படும். ஓய்வூதியம் த்பறுை்தற்கும்  முனனர 
அங்த்்தைர மரணமகானகால அைர்ளில 
்தஙகி ைகாழ்்பைர்ளுககு  ஒசர ்தைவையில 
ச்பகானஸ  ைழங்ப்படும்.

அங்த்்தைர நிரந்தர ்பகுதி இய்லகாவமககு 
உள்்ளகானகால ையதுககு ஏற்்ப ச்பகானஸ 
ைழங்ப்படுைச்தகாடு  மற்றும் குறிபபிட்ை-
்படி ்தைவணப ்பணம் தசலுத்்தப்பட்டிருந-
்தகால ஓய்வூதியத் திட்ைத்துக்கான நனவம-
்ளும்  கிவைககும். நிரந்தர முழுவமயகான 

இய்லகாவமககு உட்்படும் ச்பகாது எதிர்கா்ல 
்தைவணப ்பணம் அைவிைப்பைகாமல அனறு 
த்தகாைக்ம் ைகாழ்நகாள் ைவர மகா்தகாந்த ஓய்வூ-
தியம் ைழங்ப்படும்.

‘ஆரஸ்காை’ முனதிட்ைமிைல ஓய்வூதியத்  
திட்ை நனவம்ள் ைருமகாறு:

இந்த ஓய்வூதியத் திட்ைம் ‘சுரககும ‘திட்-
ைத்தின முனதிட்ைமிைல முவையகா் தசயல -
்படுகினைது.  அ்தன மூ்லம் 18 ையதுககு 
குவைந்த எந்ததைகாரு சிறுைருக்கா்வும்  
த்பற்சைகாரின  த்பகாறுபபின கீழ்  தசயல்படுத் -
்தக கூடிய ஓய்வூதியத் திட்ைமகாகும்.

இ்தனகால  கிவைககும் நனவம்ள் 
ைருமகாறு:

ரூ்பகா ்பத்்தகாயிரத்துககும் அதி-
்மகான ஓய்வூதியத்திற்கு அங்த்-
துைத்வ்த த்பற்றுக த்காள்ை்தன 
மூ்லம் கீழ்க குறிபபிட்ை நனவம்ள் 
கிவைககும்.

ஐந்தகாம் ்தரம் பு்லவமப்பரிசில 
்பரீட்வசயில குவைந்த தைட்டுப-
புள்ளி த்பற்று சித்தி அவையும் 
ச்பகாது  ஓய்வூதியத்தில 50 வீ்தம் 
கிவைககும். ்.த்பகா.்த சகா்தகாரண்தர 
்பரீட்வசயில ஐநது திைவம சித்தி-
்ளுைன சித்தி த்பற்ைகால ஓய்வூதி-
யத்திற்கு சமனகான த்பறுமகானம்  
கிவைககும்

்.த்பகா.்த உயர்தரத்தில சித்தி 
த்பற்று ்பல்வ்லக்ழ் அனுமதி 
கிவைத்்தகால ஓய்வூதி -
யம்  ச்பகானறு இரும-
ைஙகு கிவைககும்.

பிள்வ்ளயின ையது 
18 பூரத்தி அவைந்த 
பினனர ்ணககில 
உள்்ள மிகுதிககு ஏற்-
ைைகாறு பிள்வ்ளயின 

த்பயரில ‘ சுரககும ‘ ஓய்வூ -
தியத் திட்ைத்திற்கு மகாற்றிக 
த்காள்்ள முடியும்.  அ்தன 
மூ்லம் சமூ் ்பகாது்காபபு ஓய்வூ -
தியத் திட்ைத்தின அங்த்்தை-
ருக்கான அவனத்து நனவம்-
ளும் கிவைககும்.

‘கலோ கரு’ ஓய்வூதியத் திடடம்
23-55 ையதிற்குட்்பட்ை ஓய்வூதிய உரித்்தல-

்லகா்த ,்வ்லஞர்ளுக்கா் ்தயகாரிக்ப்பட்ை 
ஓய்வூதிய திட்ைம் இதுைகாகும்.

்்லகா ்ரு  ஓய்வூதியத் திட்ைத்தின கீழ் ்பதிவு 
தசய்யப்படும் அவனத்து ்வ்லஞர்ளுககும் 
இ்லைசமகா் 50,000 ரூ்பகா நிவ்லயகான வைபபும் 
அந்த மு்தலீட்டின  ைட்டியுைன அறு்பது ையது 
பூரத்தி அவைந்த பினனர  ஒசர ்தைவையில 
ைழங்ப்படும். சம்லதி்மகா் 60 ையது த்தகாைக-
்ம் ைகாழ்நகாள் ைவர மகா்தகாந்த ஓய்வூதியம்,  
துவணைருக்கான ஓய்வூதியம், மரண த்காடுப்ப-
னவு, முழுவமயகான மற்றும் ்பகுதி இய்லகாவம 
நனவம்ள் என்பன கிவைககும்.

்தற்ச்பகாது நகாட்டின முனனகாள் உள்்ள சைகால-
்ளில முககிய இைத்வ்தப பிடித்திருப்பது முதி-
சயகார்ளின எண்ணிகவ் அதி்ரிப்பகாகும்.  
அசசைகால ்காரணமகா் எதிர்கா்லத்தில  நகாட்டில  
சமூ் மற்றும் த்பகாரு்ளகா்தகார பிரசசிவன்ள் ்ப்ல 
உருைகா்்லகாம்.

இவைகாைகான நிவ்லவமயில இ்லஙவ்யில 
இவ்ளஞர மற்றும் முதிசயகார சமூ்ம் ச்பகானறு 

சிறுைர ந்லனுக்கா்வும் எதிர-
்கா்ல மு்தலீைகா் ஓய்வூதியத்-
திற்கு உரித்துவைசயகாரகா்தல 
ச்தசிய ரீதியில அைசியமகான  
விையமகாகும். அ்தன மூ்லம் 
அவனத்து சமூ்ங்ளிலும் 
்காணப்படும் அழுத்்தத்திற்கு   
ஆரம்்பத்திச்லசய  தீரவைக 
்காண்்ப்தற்கும்  இறுதியகா் 
தமகாத்்த த்பகாரு்ளகா்தகார ை்ளரச-
சிககும் அபிவிருத்தி நைைடிக-
வ்்ள் மி் முககியமகாகும்.

இலஙமக சமூக போதுகோப்பு சமபயோ-
னது அரசு ஓய்வூதியத்துககு உரித்-
தலலோத அமனத்து

பிரமைகளுககும் ஓய்வூதியம் ைற்றும் சமூக 
போதுகோப்பு நனமைகமை வழஙகும்
்நோககுடன உருவோககப்படட நிறுவனைோகும்.
தற்்போது நிதி அமைச்சு ைற்றும் வரித்துமை
அமைச்சுப் பிரிவுகைோன சமுர்த்தி,
பபோருைோதோரம், நுண்நிதி, சுயபதோழில 
ைற்றும் வணிக அபிவிருத்தி இரோைோஙக 
அமைச்சின கீழ் பசயலபடும் சடடரீதியோன 
‘இலஙமக சமூக போதுகோப்பு சமப’ தனது 
25 ஆவது ஆண்டு நிமைமவ
பகோண்டோடுகிைது.

்பகாகிஸ்தகான 1947 இல இநதியகா-
வில இருநது பிரிந்தது. பிரிட்டிஷ் 
அரசகாங்ம் இநதியகாவுககு சு்தநதிரம் 
ைழஙகிய ச்பகாது ்பகாகிஸ்தகான எனை 
நகாட்வை உருைகாககி விட்டுத்்தகான 
சு்தநதிரம் ைழஙகியது. ்பகாகிஸ்தகான 
பிரிவிவனககு ஆ்தரைகா் இருந -
்தைர எனை ்காரணமும் ம்காத்மகா 

த்காவ்லக்கான ்காரணி்ளில 
ஒனறு.

அசசமயத்தில ்காஷ்மீர 
ஒரு ்தனி சமஸ்தகானம். 
்ப்ல சு்தநதிர சமஸ்தகானங-
்ள் இநதிய நகாட்டுைன 
இவணநது த்காண்ைன. 
அப்படிசய ஒரு இநது அர -
சனின கீழ் இருந்த ்காஷ்மீ-
ரும் இநதியகாவுைன இவணநது 
த்காள்்ள விரும்பி, அப்படிசய இந-
தியகாவின ஒரு ்பகுதியகானது.

புதிய ்பகாகிஸ்தகான அரசு அவ்த 
விரும்்பவிலவ்ல. அதி் எண்ணிக-
வ்யில இஸ்லகாமியர ைகாழும் அபபி -
ரச்தசம் ்தனககுக கீழ் ைர சைண்டும் 
என ்பகாகிஸ்தகான விரும்பியது. 
இச்த ்கா்லப ்பகுதியில ்தனி நகாைகான 

இஸசரல ்படிப்படியகா் ்தன 
எலவ்ல்வ்ள விஸ்தரித்துக த்காண்-
ைச்தகாடு இவ்த ஒபபிை்லகாம்.

ஆனகால அந்தப ்பழஙகுடியினரின 
்தகாககு்தவ்ல ்பகாகிஸ்தகான பினனணி-
யில நினறு நைத்திய ்தகாககு்தல என 
இநதியகா கூறி ைந்தகாலும், ்பகாகிஸ-
்தகாசனகா ்தனககும் அந்தத் ்தகாககு-
்தலுககும் இவைசய எந்ததைகாரு 
த்தகாைரபும் இலவ்ல எனறும், ஆக-
சரகாஷம் த்காண்ை ்பழஙகுடியினர 
நைத்திய ்தகாககு்தச்ல அது எனறும் 
கூறி ைருகிைது. ஆனகால உண்வம 
அதுைல்ல என்பவ்த, உண்வம்வ்ள 
மட்டும் தசகாலலும் குழநவ்த்வ்ளப 
ச்பகா்ல, இத்்தகாககு்தல த்தகாைர்பகா் 
தைளியகான மூனறு முககிய புத்்த்ங-
்ள் உண்வம்வ்ளச தசகாலகினைன.

1947 ஒகசைகா்பர 27 ஆம் தி்திசய 
்காஷ்மீருககுள் இநதியப ்பவை்ள் 
நுவழந்தன. ்பழஙகுடி ்பவை்வ்ளத் 
்தகாககி விரட்டியடித்்தது அ்தன பின-
னர்தகான. ஆனகால அது சட்ைபூரை-
மகான்தல்ல எனறு ்ருதும் ்பகாகிஸ -
்தகான இந்த 27 ஆம் தி்திவய ்றுபபு 
நகா்ளகா் அனுஷ்டிககிைது.

சமைர தைனரல அக்பர்கான 
'தரய்ைர இன ்காஷ்மீர' எனை 
த்பயரில ஒரு புத்்த்ம் எழுதியிருக -
கிைகார. இைர ஆயு்தங்ள் மற்றும் 
்த்ள்பகாைங்ளுககு த்பகாறுப்பகான 
்பணிப்பகா்ளரகா் இரகாணுை ்தவ்ல-
வமய்த்தில ்பணியகாற்றியைர. 
இைர ்தனது புத்்த்த்தில, ்பஞசகாப 
த்பகாலிசுககு நகான்காயிரம் மிலிட் -
ைரி வரபிள்்வ்ள ைழஙகிய்தகா -்

வும், அைற்வை த்பகாலிசகார எடுத்துச 
தசனறு ்பழஙகுடி ்தகாககு்தல்தகாரி்ளி-
ைம் ைழஙகிய்தகா்வும் குறிபபிட்டுள்-
்ளகார. ்காஷ்மீரில ்பயன்படுத்துை்தற்-
்கா் ்பவழய துப்பகாககி ரவை்வ்ள 
இர்சியமகா் அந்தந்த இைங்ளுககு 
அனுபபி வைக்ப்பட்ை்தகா்வும் புத்-
்த்ம் தசகாலகிைது.

்காஷ்மீரில ஆயு்தக கி்ளரசசி ஒன -

வையும் நைத்துை்தற்கு திட்ைங்ள் 
ைகுக்ப்பட்ை்தகா்வும் தைளியில 
இருநது ஆயு்தம் ்தகாஙகிய இநதியர-
்ச்ளகா அல்லது இநதிய இரகாணுை 
வீரர்ச்ளகா உள்ச்ள ைநது விைகாமல 
இருப்ப்தற்்கான நைைடிகவ்்வ்ள 
சமற்த்காள்்ளவும் திட்ைம் ைகுக்ப-
்பட்ை்தகா்வும் த்தரிகிைது.

(14ஆம் ்பக்ம் ்பகாரக்)

போகிஸதோனுககும்
இந்தியோவுககும் 
ைைகக முடியோத 

நோள் எனைோல அது 1947
ஓக்டோபர் 22ஆம் திகதியோகத்தோன
இருககும். அனமைய தினம்தோன 
கோஷ்மீர் மீது போகிஸதோனி
ஆதர்வோடு பழஙகுடியினர்
பமடபயடுத்தனர்.

மட்ைக்்ளபபு மகாைட்ைத்திலுள்்ள 
சரைம்த ஒனறியத்துைன இவணநது 
ச்ைகாழ்வு சைவ்லத் திட்ைங்வ்ள 
இந்த அவமபபு முனதனடுத்து ைரு-
கினைது. ்காத்்தகானகுடியில ்பலசம -
யத் ்தவ்லைர்ள் ்்லநது த்காண்ை 
இனஐககியத்வ்த ைலுவூட்டும் 
மீ்லகாத் விழகா அண்வமயில நவை-
த்பற்ைது.

நபி்ள் நகாய்ம்(்ல) அைர்ளின 
மீ்லகாத் தினத்வ்ததயகாட்டி இந்த இன 

ஐககிய மீ்லகாத் விழகா நவைத்பற்ைது. 
்காத்்தகானகுடி ஆச்லகாசவனககும் 
ைழி்காட்ைலுககுமகான ஆலிம்்ள் 
அவமபபின ஏற்்பகாட்டில புதிய ்காத்-
்தகானகுடி சைகாயல ்ப்லஸ மண்ை்பத் -
தில இவவிழகா நவைத்பற்ைது.

அவமபபின ்தவ்லைர தமௌ்லவி 
எச.எம்.சகாைஹகான ்தவ்லவமயில 
நவைத்பற்ை இந்த மீ்லகாத் விழகாவில 
மட்ைக்்ளபபு மகாைட்ை சரை-
ம்த ஒனறியத்தின சகாரபில அ்தன 
்தவ்லைர சிைசிறீ சிை்பகா்லன குருக-

்ள், எதஹட் ்ரிட்ைகாஸ நிறுைனத்-
தின அருட்்தநவ்த இசயசு்தகாசன, 
அருட்்தநவ்த சைகாசப சமரி மற்றும் 
இவணப்பகா்ளர கிறிஸடி, ்காத்்தகான-
குடி ்பள்ளிைகாயல்ள் முஸலிம் நிறு -
ைனங்ளின சம்சம்ளனத் ்தவ்லைர 
தமௌ்லவி எம்.ஐ.ஆ்தம்த்லவவை 
மற்றும் உ்லமகாக்ள், மட்ைக்்ளபபு 
மகாைட்ை சரைம்த ஒனறியத்தின 
பிரதிநிதி்ள் என ்ப்லரும் ்்லநது 
த்காண்ைனர.

இ்தன ச்பகாது ்காத்்தகானகுடி 

ஆச்லகாசவனககும் ைழி்காட்-
ைலுககுமகான ஆலிம்்ள் 
அவமபபினகால மீ்லகாத் தினத் -
வ்ததயகாட்டி நைத்்தப்பட்ை 
மகாணைர்ளுக்கான ச்பகாட்டி 
நி்ழ்சசியில தைற்றியீட்டி 
மகாணைர்ளுக்கான ்பரிசில-
்ளும் ைழஙகி வைக்ப்பட் -
ைன. இஙகு மகாணைர்ளின 
சிைபபு நி்ழ்சசி்ளும் இைம்-
த்பற்ைன.

நபி்ள் நகாய்ம்(்ல) 

அைர்ளின சிைபபு்ள், அைர்ளின 
மனி்த சநயப்பணி, ச்ைகாழ்வுககும் 
இன ஐககியத்துககும் அைர ் காட்டிய 
முனமகாதிரி்ள் ்பற்றி சமயத் ்தவ்ல-
ைர்ளினகால இஙகு உவர்ள் ஆற்-
ைப்பட்ைன.

இச்த ச்பகானறு ்காத்்தகானகுடி 
ஆச்லகாசவனககும் ைழி்காட்ைலுக-
குமகான ஆலிம்்ள் அவமபபு ்ைந்த 
இஸ்லகாமிய புதுைருை விழகாவிவன-
யும் ச்ைகாழ்வு விழகாைகா் ்பலசமயத் 
்தவ்லைர்ளின ்பஙகு்பற்ைலுைன 
நைத்தியது.

இவைகாைகான இனஐககிய ச -்
ைகாழ்வு சைவ்லத் திட்ைங்ள், ச -்
ைகாழ்வு விழகாக்ள் இனங்ளுககி-
வையி்லகான புரிநதுணரவையும் இன 
நலலுைவையும் ை்ளரப்பதுைன சந-
ச்த்ங்வ்ளயும் ்வ்ளநது சமூ் ஒற்-
றுவமவய ஏற்்பைச தசய்யுதமனறு 
விழகாவில ்பஙச்ற்ை ்ப்லரும் ்ருத்-
துத் த்தரிவித்்தனர.

நோடடில இன ஐககியத்மத-
யும் சகவோழ்மவயும், 
ச்கோதரத்துவத்மதயும் 

வைர்ப்பதற்கோக பல்வறு
தரப்பினரும் ்வமலத் திடடஙகமை
முனபனடுத்து வருகினைனர். அந்த 
வமகயில ‘கோத்தோனகுடி
ஆ்லோசமனககும் வழிகோடடலுக-
குைோன ஆலிம்கள் அமைப்பு’ 
சகவோழ்வு ்வமலத் திடடஙகமை 
முனபனடுத்து வருகினைது.

25 ஆண்டு நிறைறை க�ொண்்ொடும்
இலஙற� சமூ� பொது�ொப்புச் சறப

ஜம்மு �ொஷ்மீர் மீது பழஙகுடியினர் ந்த்திய
தொக்குதலின் பின்னணியில் இருநதது யொர்?

பல்சமய தறலைர்�ள் பங்�ற்பு்ன்
�ொத்தொன்குடியில் மீலொத் விழொ

சி்ரஷ்ட ்பரோசிரியர்
சைன ஹதரோகை...?

தலைவர், இைஙலகை சமூகை
பாதுகைாப்பு சலப

(தமிழில: வீ.ஆர்.வயலட)

நொட்டின் அறனத்து பிரறஜ�ளுக்கும்
அரசொங� பொது�ொப்பு்னொன ஓய்வூதிய
திட்்த்றத உருைொக்குை்த குறிக்்�ொள்

�ொலம் �்நத பின்பும் உண்றம�றை 
்பசும் மூன்று புத்த�ங�ள்!

எம்.எஸ.எம்.நூர்தீன...?
(புதிய கைாததான்குடி தினகைரன் நிருபர்)

1947:
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ஞோனசோரர் தமைமையில்...
ஜனாதிபதியினால் நேற்றுமுன்தி-

னம் (26) விநேட வர்த்தமானி அறி-
வி்த்தல் மூலம் இந்த அறிவி்த்தல் 
வவளியிடபபட்டுள்ளது.   இலங்கை 
அரசியல்மபபின் 33 ஆம் உறுபபு-
்ரயினால், ஜனாதிபதிக்கு அளிக்கைப -
பட்டுள்ள அதிகைாரஙகைளின் வண்ணம் 
'ஒநர ோடு ஒநர ேட்டம்' என்ப்தற்-
கைான ஜனாதிபதி வேயலணி ஸ்தாபிக்-
கைபபட்டுள்ளது.    இந்த வேயலணி-
யின் உறுபபினரகை்ளாகை, நபராசிரியர 

்தயானந்த பணடார, நபராசிரியர 
ோநதி ேந்தன விநஜசிஙகை, நபராசிரி-
யர சுநம்த சிறிவர்தன, என். ஜி. சுஜீவ 
பணடி்தர்தன, ேட்ட்த்தரணி இநரஷ் 
வேவனவிர்தன, ேட்ட்த்தரணி ேஞஜய 
மாரம்நப, எரந்த ேவர்தன, பாணி 
நவவல, வமௌலவி வமாவ�ாமட், 
விரிவு்ரயா்ளர வமாவ�ாமட் இந-
திகைாப, கைலீல் ர�ுமான், அஸீஸ 
நிோரதீன் ஆகிநயார நியமிக்கைபபட்-
டுள்ளனர.  

ைக்களது சசயறபோடு்களோல்
வழிமு்ைகை்்ள வ்தாடரநதும் 
கை்டபபிடிக்குமாறு மீணடும் 
்தாம் ோட்டு மக்கைளிடம் ்தயவுடன் 
நகைட்டுக் வகைாளவ்தாகைவும் அவர 
வ்தரிவி்ததுள்ளார.  

ோட்டில் ்தற்நபாது தினமும் 
500 புதிய வகைாநரானா ்வரஸ 
வ்தாற்றுநோயாளிகைள இனஙகைா-
்ணபபட்டு வருகின்ைனர.சுகைா்தார 
வழிமு்ைகை்்ள மு்ையாகை பின் -
பற்ைபபடாவிட்டால் மீணடும் எசே -
ரிக்்கை நி்ல்ய எதிரநோக்கை நேரி-
டுவமன்றும் அவர வ்தரிவி்ததுள்ளார.  

எல்நலாருக்குநம மகிழ்சசியான 

பய்ணஙகை்்ள நமற்வகைாளவ்தற்கு 
விருபபம்்தான், ஆனாலும் நமலும் 
இரணடு மா்தஙகைளுக்கு கைட்டுப-
பாட்டுடன் வேயற்பட நவணடியுள-
்ளவ்தன்றும் அவர சுட்டிக்கைாட்டி-
யுள்ளார.  

ேட்டஙகைள ்த்ளர்த்தபபட்டுள்ள்்த -
யடு்தது சுகைா்தார ே்டமு்ைகை்்ள 
பின்பற்ைா்த நி்ல்மநய கைா்ணபப-
டுவ்தாகை வ்தரிவி்ததுள்ள அவர, ஊர-
டஙகுச ேட்டம் இல்லா்தநபாது மக் -
கைளுக்கு பின்னால் வேல்ல முடியாது 
என்ப்்தயும் அவர வ்தரிவி்ததுள-
்ளார.(ஸ) 

்தர்தல்்கள் ஆமைககுழு...
ம்ை்வயடு்தது வபாதுச 
நே்வகைள ஆ்்ணக்குழுவில் 
ஏற்பட்டுள்ள வவற்றிட்ததிற்கைாகை 
சுந்தரம் அரு்மோயகை்த்்த நிய -
மிபப்தற்கும் அனுமதியளிக்கைபபட் -
டுள்ளது.   

பாராளுமன்ை வ்தாடரபாடல் 
தி்்ணக்கை்ளம் விடு்ததுள்ள அறிக் -
்கையில் இந்த விடயம் குறிபபிடப -
பட்டுள்ளது. சுந்தரம் அரு்மோய -

கைம் இ்தற்கு முன்னர வவளிோட்டு 
நவ்லவாய்பபு நமம்பாடு மற்றும் 
ேந்்த பல்வ்கைபபடு்த்தல் இரா -
ஜாஙகை அ்மசசு மற்றும் மு்தலீட்டு 
ஊக்குவிபபு இராஜாஙகை அ்மசசு 
ஆகியவற்றின் வேயலா்ளராகைக் கைட -
்மயாற்றியுள்ளார. இது வ்தாடர -
பான பரிநது்ரகைள ஜனாதிபதி 
நகைாட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் 
வழஙகைபபட்டிருந்தன.  

பூஜித் - ்ேைசிறிககு எதிரோன...
வகைாள்ளபபட்டது. இ்தன்-
நபாது, ேநந்தகை ேபரகைளுக்வகைதிராகை 
்தாக்கைல் வேய்யபபட்டுள்ள வழக்கு 
விோர்்ண விநேட நமல் நீதிமன்-
ை்ததில் முன்வனடுக்கைபபட்டு வரு -
வ்தாகைக் குற்ைப புலனாய்வுப பிரிவி -

னர நீதிமன்ை்ததுக்கு அறிவி்த்தனர.    
அ்தற்கை்மய, வகைாழும்பு நீ்தவான் 
நீதிமன்ை்ததில் விோர்்ண வேய்யப-
பட்டு வந்த இந்த வழக்்கைக் ்கைவி-
டுமாறு பதில் நீ்தவான் ேஞேய கைமநகை 
உ்த்தரவிட்டுள்ளார.  

சபோதுைக்களுககு சிரைத்மத...
எடுக்கைவும் இருபப்தாகைவும் அ்மச-
ேர வ்தரிவி்த்தார.  

சுபீட்ே்ததின் நோக்கு வகைாள்கை 
திட்ட்ததின் கீழ் புதி்தாகை நிரமா-
ணிக்கைபபட்ட ம்தவாசசி மாவட்ட  
மற்றும் நீ்தவான் நீதிமன்ைஙகைள, 
கை�ட்டகைஸதிகிலிய மாவட்ட 
மற்றும் நீ்தவான் நீதிமன்ைஙகைள 
ஆகிய்வ ஜனாதிபதி ேட்ட்த்த-
ரணி அலி ேபரியின் ்த்ல்மயில்   
திைநது ்வக்கைபபட்டன.  

157 மில்லியன் ரூபா வேலவில் 
ம்தவாசசி மாவட்ட மற்றும் நீ்தவான் 
நீதிமன்ை கைட்டடம் நிரமாணிக்கைப -
பட்டந்தாடு கை�ட்டகைஸதிகிலிய 
நீதிமன்ை கைட்டடம் 102 மில்லியன் 
ரூபா வேலவில் நிரமாணிக்கைபபட் -
டது. இந்த இரணடு நீதிமன்ைஙகை -

ளும் இதுவ்ர சுற்றுலா மாஜிஸதி-
நரட் நீதிமன்ைஙகை்ளாகை வேயல்பட்டு 
வந்தந்தாடு அ்வ நிரந்தர நீதிமன்-
ைஙகை்ளாகை வேயல்படுவமன நீதி 
அ்மசசு வ்தரிவி்த்த்தது.  

நிலு்வயிலுள்ள வழக்குகை்்ளக் 
கு்ைபப்தற்கும், வழக்குகை்்ள 
வி்ரவுபடு்ததுவ்தற்கும், ்தற்நபா-
்்தய அரோஙகைம் முன்வனடுக்கும் 
நீதிமன்ை வ்ளாகைங்்ள நிரமாணி்த-
்தல் மற்றும் அவற்றின் கு்ைபாடு-
கை்்ள கைணடறிநது நிவர்ததி வேய்ய 
ேடவடிக்்கை எடுக்கைபபட்டு வருகி-
ைது. ோடுமுழுவதுமுள்ள நீதிமன்-
ைஙகைளில் நிலு்வயிலுள்ள வழக்-
குகை்்ள ்தாம்தமின்றி முடிவுக்குக் 
வகைாணடுவருவது அரோஙகை்ததின் 
பிர்தான நோக்கைமாகை உள்ளது.

 வேயற்திைன் மற்றும் பயனுள்ள 
வ்கையில் நீதி்ய நி்லோட்டும் 
வபாறிமு்ைவயான்்ை உருவாக்கு-
வ்தன் மூலம் ோட்டில் ேட்ட்ததின் 
ஆட்சி்ய நி்லநிறு்ததுவ்தற்கைாகை 
நீதி அ்மசேர அலி ேபரி ஆறு அம்ே 
திட்டவமான்்ை முன்வனடு்தது வரு-
கிைார.  

ந்த்வக்நகைற்ப நீதிபதிகைளின் 
எணணிக்்கை்ய அதிகைரி்த்தல், 
அறிக்்கையிடும் நீதிபதி ப்தவி்ய 
நிறுவு்தல்,விோர்்ணக்கு முநதிய 
நீதிமன்ைஙகைள மற்றும் சிறு உரி்ம 
நீதிமன்ைஙகை்்ள நிறுவுவ்தன் மூலம் 
நீதி்தது்ையில் ந்த்வயான கைட் -
ட்மபபு ரீதியான மாற்ைஙகை்்ளச 
நமற்வகைாள்ளல், உட்கைட்ட்மபபு 
அபிவிரு்ததிக்கு மூன்ைாணடு கைால 

திட்ட்த்்த வேயல்படு்தது்தல் 
மற்றும் நீதி்தது்ை்ய டிஜிட்டல் 
மயமாக்கு்தல், ேட்ட வல்லுேரகைளின் 
உ்தவியுடன் ேட்ட கைட்ட்மப்ப 
புனர்மபப்தற்கைான பாரிய திட்டம் 
மற்றும் மாற்று பி்ணக்கை வபாறுமு்ை 
ஒன்்ை உருவாக்கு்தல் என்பனநவ 
அ்வயாகும்.  

இது வ்தாடரபில் கைரு்தது வ்தரி -
வி்த்த அ்மசேர, வழக்கு விோ -
ர்்ணகை்்ள துரி்தபபடு்ததும் 
மு்ை்மய விஸ்தரிபப்தற்கைாகை நீதி -
மன்ைஙகைளில் உட்கைட்ட்மபபு வே -
திகை்்ள அதிகைரிபப்்த நபான்நை 
கைாலவதியான ேட்டஙகை்்ள சீரதிரு்த -
துவ்தன் மூலம் வழக்குகை்்ள வி்ர -
வுபடு்த்த வாய்பபுள்ள்தாகை வ்தரிவி்த -
்தார. (பா)

விகிதோசோர ்தர்தல்...  
்ம்ததிரிபால சிறிநேன ்தமிழ் முற் -
நபாக்கு கூட்டணி ்த்லவர மநனா 
கைந்ணேனிடம் வ்தரிவி்ததுள்ளார.

முன்னாள ஜனாதிபதி  ்ம்ததி -
ரிபால சிறிநேன்வ ்தமிழ் முற் -
நபாக்கு கூட்டணியின் ்த்லவர மநனா 
கைந்ணேன் ேநதி்ததுள்ளார. ந்தர்தல் 
மு்ை்ம வ்தாடரபில், ஸ்ரீலஙகைா 
சு்தநதிர கைட்சியின் நி்லபாட்்ட 
அறிவ்தற்கைாகைவும், அதுபற்றி கைலந-
து்ரயாடவுநம அவ்ர ்தாம் ேந -
தி்த்தாகை மநனா கைந்ணேன் ஊடகைங-
கைளுக்கு வ்தரிவி்த்தார. இசேநதிபபு 
்ம்ததிரிபால சிறிநேனவின் உ்ததி -
நயாகைபூரவ இல்ல்ததில் ே்டவபற்-
றுள்ளது.  

இதுபற்றி ்தமிழ் முற்நபாக்கு கூட்-
டணியின் ்த்லவர மநனா கைந்ணேன் 
எம்.பி நமலும் கூறிய்தாவது,  

ந்தர்தல் ேடக்கை நபாகிைந்தா, 

இல்்லநயா, ஆனால், ந்தர்தல் 
மு்ை்ம்ய பூர்ணமாகை மாற்றி 
விகி்தாோர மு்ை்ம்ய ஒழி்தது, 
கைலபபு மு்ை்ம்ய வகைாணடு 
வநது, சிறிய கைட்சிகைளின் பிரதிநி-
தி்ததுவஙகைளுக்கு பாரிய பாதிப்ப 
ஏற்படு்ததி, இநோட்டில் இரணடு 
கைட்சி ஆட்சி்ய நி்லவபை வேய்ய 
அரோஙகைம் கைஙகை்ணம் கைட்டி வேயற்-
படுகிைது.   இ்தற்கு உறுது்்ணயாகை 
ஸ்ரீலஙகைா சு்தநதிர கைட்சியும் கைலபபு 
மு்ை்ம்ய ஆ்தரிக்கிைவ்தன 
வ்தரிவுக்குழு ்த்லவர அ்மசேர 
திநனஷ் கு்ணவர்தன வ்தரிவுக்குழு-
வில் அறிவி்ததுள்ளார.  

இது ஏற்கைனநவ ஸ்ரீலஙகைா சு்தந-
திர கைட்சி ்த்லவர ்ம்ததிரிபால 
சிறிநேன மற்றும் அக்கைட்சியின் 
வபாது வேயலா்ளர ்தயாசிறி ஜயநே-
கைர ஆகிநயார என்னிடம் நேரடியாகை 

அறிவி்ததிருநதிருந்த நி்லபபாட்-
டுக்கு முர்ணாகை உள்ளவ்தன ோன் இச-
ேநதிபபின் நபாது முன்னாள ஜனாதி-
பதிக்கு எடு்தது கூறிநனன். ஸ்ரீலஙகைா 
சு்தநதிர கைட்சிநய இன்று ோட்டில் 
மூன்ைாவது வபரிய கைட்சியாகை இருக் -
கிைது. இநநி்லயில் உ்தந்தே கைலபபு 
ந்தர்தல் மு்ை ்தமிழ், முஸலிம் 
கைட்சிகை்்ள மட்டுமல்ல, ஸ்ரீலஙகைா 
சு்தநதிர கைட்சி, நஜவிபி ஆகிய கைட்-
சிகை்்ளயும் அழி்தது விடும் என்று 
்ம்ததிரிபாலவிடம் ோன் எடு்தது 
கூறிநனன்.   

்தற்நபாது ்தமிழ், முஸலிம் கைட்சிகை -
ளுடன் இ்்ணநது நஜவிபி, ஐக்கிய 
மக்கைள ேக்தி ஆகிய கைட்சிகைளும் 
விகி்தாோர மு்ை்ம்யநய ஆ்த -
ரிக்கின்ைன. கைலபபு மு்ை்ம்ய 
எதிரகின்ைன.    கைலநது்ரயாடலின் 
நபாது, எமது நி்லபபாட்்ட ஏற் -

றுக்வகைாணட  ஸ்ரீலஙகைா சு்தநதிர 
கைட்சியின் ்த்லவர ்ம்ததிரிபால 
சிறிநேன, வ்தரிவுக்குழு ்த்லவர 
அ்மசேர திநனஷ் கு்ணவர்தன 
கூறுவது பி்ழ. அஙநகை எமது கைட்-
சியின் நி்லபபாடு ேரிவர கூைபபட-
வில்்ல. வி்ரவில் ேமது கைட்சியின் 
அதிகைாரபூரவ குழு அஙநகை வநது 
எமது நி்லபபாட்்ட அறிவிக் -
கும். ஸ்ரீலஙகைா சு்தநதிர கைட்சி கைலபபு 
மு்ை்ம்ய ஏற்றுக்வகைாள்ளாது. 
ோம் விகி்தாோர மு்ை்ம்யநய 
ஆ்தரிக்கிநைாம். உளளூராட்சி ந்தர்த-
லில் கைலபபு மு்ை்ம இருக்கைலாம். 
ஆனால், மாகைா்ணே்ப, பாராளுமன்-
ைம் ஆகியவருக்கு விகி்தாோர மு்ை-
்ம்யநய ேரியானது. இதுநவ 
எஙகைள நி்லபபாவடன என்னிடம் 
கூறினார  என மநனாகைந்ணேன் வ்தரி-
வி்ததுள்ளார.

விசோரமை்கள் சதோடர்பில் அரசு...
ஊடகைவியலா்ளரகைளுக்கு கைரு்தது்த 
வ்தரிவிக்கும்நபாது அ்மசேர ேர்த 
வீரநேகைர இவவாறு வ்தரிவி்ததுள-
்ளார. அதுவ்தாடரபில் நமலும் வ்தரி-
விக்்கையில்,  

இ்த்தாக்கு்தல் ேம்பவ விோர்்ண 
வ்தாடரபான ஆவ்ணஙகைள ேட்ட 
மா அதிபரிடம் ஒபப்டக்கைபபட்-
டுள்ளது. ்தற்நபாது ஐநது நமல் நீதி-
மன்ைஙகைளில் ஒன்பது வழக்குகைள 
ே்டவபற்று வருகின்ைன. அ்ததுடன் 
அ்தற்கைான திட்டஙகை்்ள தீட்டியுள்ள 

பயஙகைரவாதிகைள 24 நபருக்கு எதிராகை 
குற்ைபப்ததிரி்கை ்தாக்கைல்வேய்யப-
பட்டுள்ளது. நமல்நீதிமன்ை நீதிப-
திகைள மூவர வகைாணட நீதிபதிகைள 
குழாம் நியமிக்கைபபட்டு தினமும் 
வழக்கு விோர்்ணகை்்ள நமற்வகைாள-
வ்தற்கைான மு்ை்ம ஏற்படு்த்தப-
பட்டுள்ளது. இந்த விோர்்ணகை்்ள 
ம்ைபப்தாகை எவரும் அரோஙகை்த-
திற்நகைா அல்லது வபாலிோருக்நகைா 
எதிராகை குற்ைம் சும்த்தமுடியாது. 
2001 வேபவடம்பர 11 ஆம் திகைதி 

உலகை வர்த்தகை ்மய்ததில் ேட்த்தப-
பட்ட குணடு்த ்தாக்கு்தல் வ்தாடரபில் 
அ்த்ன நமற்வகைாணட நேக் முகைம்-
மட் என்ை ேபருக்கு எதிராகை கைடந்த 
இரணடு வாரஙகைளுக்கு முன்பு்தான் 
வழக்கு வ்தாடரபபட்டுள்ளது. அந்த 
வ்கையில் இருபது வருடஙகைளின் 
பின்னநர அ்தற்கைான வழக்கு வ்தாட-
ரபபட்டுள்ளது. உயிர்த்த ஞாயிறு 
்தாக்கு்தல் ேம்பவஙகைள வ்தாடரபில் 
நமற்வகைாள்ளபபட்டுள்ள ேடவடிக்-
்கைகைள ேம்பந்தமாகை எம்மால் திருப-

திய்டய முடியும்.   வபாலிஸ 
து்ைக்குப வபாறுபபான அ்மசேர 
என்ை வ்கையில் ோம் நமற்வகைாள -
்ளநவணடிய அ்ன்தது ேடவடிக் -
்கைகை்்ளயும் நி்ைவு வேய்து அது -
வ்தாடரபான ஆவ்ணஙகை்்ள ேட்ட 
மா அதிபருக்கு ்கையளிக்கைபபட் -
டுள்ளது. 

வழக்கு வ்தாடரவ்தற்கைான 
விடயம் ேட்ட மா அதிபரின் ்கைகை -
ளிநலநய உள்ளது என்றும் அவர 
நமலும் வ்தரிவி்ததுள்ளார. (ஸ)  

இந்தியோமை பம்கத்தோலும் எைது மீனைர்்கள்...
மட்டக்கை்ளபபில் (27) நிகைழ்வவான்-

றில் கைலநதுவகைாணட்தன் பின்னர 
ஊடகைவியலா்ளரகைள எழுபபிய நகைள-
விக்கு பதிலளிக்கும்நபாந்த அவர 
இ்த்ன வ்தரிவி்த்தார.   

இநதிய இழு்வபபடகுகைளின் 
அ்ததுமீைல்கை்்ள நிறு்ததுவ்தற்கு 
எமது அரோஙகைம் ேகைல முயற்சிகை்்ள-
யும் எடு்ததுவருகின்ைது.ஜனாதிபதி, 
பிர்தமர ஆகிநயார எஙகைளுக்கு முழு 
ஆ்தரவு வழஙகுகின்ைனர.   

இநதியாவுடன் ப்கை்த்தாலும் 
எமது மக்கை்்ள பாதுகைாக்கைவும் 
வ்ளஙகை்்ள வ்ளர்தவ்தாடுக்கைநவண -
டுவமன்ை நி்லபபாட்டில் அவர -
கைள உள்ளனர.   

வி்ரவில் அரோஙகை்ததின் வரவு 
வேலவு்ததிட்டம் ேமரபபிக்கைபப -
டவுள்ளது. அ்தன் பின்னர ோன் 
மட்டக்கை்ளபபுக்கு வரு்கை்தநது 
இஙகுள்ள பிரசசி்னகைளுக்கைான 
தீர்வ வழஙகுநவன்.    ேஜி்த பிநர -

ம்தாே, ்தனது ந்தர்தலுக்கைாகை வீட் -
டு்ததிட்டவமன்ை ஒன்்ை பயன் -
படு்ததிக்வகைாணடார.மக்கைளுக்கு 
வகைாஞேம் கைா்ே வழஙகி வாக்்கை 
அபகைரிக்கை நி்ன்த்தார முடிய -
வில்்ல. எஙகை்ளது கைஜனா இன்று 
கைாலியாகைவுள்ளது. ்கைவிடபபட் -
டுள்ள வீட்டு்ததிட்ட்ததிற்கைான 
மிகுதி ப்ண்த்்த வழஙகைக்கூடிய 
நி்லயில் ேம் இல்்ல. இது மட் -
டக்கை்ளபபில் மட்டுமன்றி முழுோட் -

டுக்குமான பிரசசி்ன.    ்தற்நபாது 
இந்த அரோஙகை்ததிற்கு ஏற்பட் -
டுள்ள எதிரபபு, ்தற்கைாலிகைமானது. 
எவவாறு இந்த ோட்டிலிருந்த வன் -
மு்ைக்கு தீரவு கைணடாநரா,இந்த 
ோட்டில் ஏற்பட்ட வகைாநரானா அச -
சுறு்த்த்ல கைட்டுபபடு்ததினாநரா 
அந்தநபான்று இந்த வபாரு்ளா்தார, -
மக்கைளின் வாழ்வா்தார பிரசசி்ன -
்யயும் தீர்தது்வபபாவரன்று ேம் -
புகின்நைாம் என்ைார. 

ைடைோ்கோை முன்னற்றத்திற்கோன...  
து்ைகைளிலும் புதிய திருப -

ப்த்்த நமற்வகைாள்ள எதிரபார்த -
துள்ள்தாகைவும் அவர வ்தரிவி்த்தார.   
அ்தற்கைாகை ஒரு்மபபாட்டு வேயற் -
குழு ஒன்்ை உருவாக்கி ே்டமு -
்ைபபடு்த்தவும் அது வ்தாடரபில் 
ஆராயும் விநேட நபசசுவார்த்்த -
வயான்்ை ோ்்ள வவளளிக்கி -
ழ்ம ேட்த்தவுள்ள்தாகைவும் அவர 
வ்தரிவி்த்தார.   

வடமாகைா்ண்த்்த பிரதிநிதி்தது -
வபபடு்ததும் மாவட்டச வேயலா -
்ளரகைள மற்றும் உயரமட்ட அரே 
அதிகைாரிகைள ஆகிநயாரின் பஙநகைற் -
புடன் ஆளுேர அலுவலகை்ததில் 

இந்த நபசசுவார்த்்த ே்டவபறு -
வமன்றும் அவர வ்தரிவி்த்தார.   

நேற்்ைய தினம் தினகைரனுக்கு 
அவர வழஙகிய விநேட நபட்டி-
வயான்றின்நபாது அவர இ்த்ன்த 
வ்தரிவி்த்தார. அது வ்தாடரபில் அவர 
நமலும் வ்தரிவிக்்கையில்,   

வடக்கில் நீணட கைாலமாகை 
வ்தாடரும் மக்கைள எதிரநோக்கும் 
பிரசசி்னகைளுக்கு தீரவு கைாணப்தற்-
கைான ேடவடிக்்கைகைள நமற்வகைாள -
்ளபபடவுள்ளன. வட மாகைா்ண்த-
்்தப பிரதிநிதி்ததுவபபடு்ததும் 
மாவட்டஙகைளில் நிலவும் விவோ -
யிகைளின் பிரசசி்ன, மீனவரகைளின் 

பிரசசி்ன உளளிட்ட அன்ைாட 
வாழ்க்்கையில் மக்கைள எதிரநோக்-
கும் பிரசசி்னகைள வ்தாடரபில் 
ஆராய்நது அ்தற்கைான தீர்வ வபற்-
றுக்வகைாடுக்கை ேடவடிக்்கை எடுக்கைப -
படும்.   

ஜனாதிபதியுடனான நபசசுவார்த -
்்தயின்நபாது நமற்வகைாள்ளபபட்ட 
தீரமானஙகைளுக்கை்மய இயற்்கை 
பே்்ள பாவ்ன்ய ஊக்குவிபப -
துடன் இயற்்கை பே்்ள்ய உப-
நயாகி்தது விவோய்த்்த முன்வன-
டுபபது வ்தாடரபில் அதிகை கைவனம் 
வேலு்த்தபபடுவமன்றும் அது 
வ்தாடரபில் அறிவுறு்ததும் வேயற்பா-

டுகைள முன்வனடுக்கைபபடுவமன்றும் 
அவர வ்தரிவி்த்தார.   

வறு்ம நி்லயிலுள்ள மக்கைளின் 
வாழ்வா்தார்த்்த நமம்படு்ததும் 
திட்டஙகைள, அவரகைளின் வபாரு்ளா-
்தாரம் மற்றும் இயல்பு வாழ்க்்கை 
வ்தாடரபில் முக்கிய கைவனம் வேலு்த-
்தபபடுவமன்றும் அவர வ்தரிவி்த-
்தார.   

வவளளிக்கிழ்ம ே்டவபை -
வுள்ள மாவட்டசவேயலா்ளரகைளு-
டனான கூட்ட்ததின்நபாது அது 
வ்தாடரபிலும் விரிவாகை ஆராயபப-
டவுள்ள்தாகைவும் அவர வ்தரிவி்த்தார.
(ஸ)  

சதோமைத்சதோடர்பு ்்கோபுரத்தில்...
வவுனியா ந்தக்கைவ்த்்த பகுதி -
யில் வ்தா்ல்தவ்தாடரபு நகைாபு -
ர்ததில் ஏறி இவவாறு நகைாரிக்்கை 
விடு்த்த   இந்த இ்்ளஞர மல்லாவி 
பகுதி்ய நேரந்த வபண ஒருவ்ர 
கைா்தலி்தது பதிவு்த திரும்ணம் வேய் -
துள்ளார.  

பின்னர அவ்ர அ்ழ்ததுக் -
வகைாணடு வவுனியா ந்தக்கைவ்த்்த 
பகுதியில் அ்மநதுள்ள அவரது 
வீட்டில் சிலகைாலம் வாழ்நதுள்ளார.  

கைடந்த 21 ஆம் திகைதி வபணணின் 
உைவினரகைள வீட்டுக்கு வநது 
வபண்்ண வாகைனம் ஒன்றில் அவர -
கை்ளது வீட்டுக்கு அ்ழ்ததுசவேன் -
ைனர. ்தன்்ன ்தாக்கிவிட்டு ்தனது 
ம்னவி்ய அவரகைள கைட்ததிச -
வேன்ை்தாகை இ்்ளஞர வவுனியா 
வபாலிஸ நி்லய்ததில் மு்ைப -
பாடு வேய்திருந்தார.  

எனினும் வபாலிோர இந்த விட -
ய்ததில் எந்த ேடவடிக்்கை்யயும் 

எடுக்கைவில்்லவயன வ்தரிவி்தது 
வவுனியா வபாலிஸ அ்ததியட்ே -
கைர அலுவலகை்ததிற்கு முன்பாகை 
அ்மநதுள்ள வ்தா்ல்தவ்தாடரபு 
நகைாபுர்ததில் ஏறி ்தற்வகைா்ல வேய் -
யபநபாவ்தாகை மிரட்டியதுடன்,கூ -
ரிய ஆயு்த்த்தால் ்தனது ்கை்யயும் 
அறு்ததிருந்தார.  

ேம்பவம் வ்தாடரபாகை வபாலிோ -
ருக்கு அறிவி்த்த்்தயடு்தது ேம்பவ 
இட்ததிற்கு வந்த வபாலிோர இவ 

விடய்ததில் உரிய ேடவடிக்்கை்ய 
எடுக்கைவில்்லவயன இ்்ளஞரின் 
உைவினரகைள வ்தரிவி்த்தனர. நீண -
டநேரமாகியும், இ்்ளஞ்ர மீட்ப -
்தற்கைான ேடவடிக்்கை்யயும் அவர -
கைள எடுக்கைவில்்லவயன குற்ைம் 
ோட்டினர.  

இந்தநவ்்ள இ்்ளஞ்ர மீட்ப -
்தற்கைாகை இரு இ்்ளஞரகைள நகைாபுர்த -
தின் மீது ஏறியநபாதும் அவரகை்ளது 
முயற்சியும் பலனிளிக்கைவில்்ல. 

ஞோனசோர ்தரரின... (03ஆம் பக்கை்த வ்தாடர)
அர ே  ஆ்த ர வா்ள ரகை ் ்ள நேரக்கைா-

ம ல் ராஜ ப க்ஷ  அர ோஙகை ்த்்த தூற்றும் 
ஐ.ந்த கை , ே ஜி்த ஆ்த ர வு முஸலிம் -
கை ் ்ளயும் இ்த ன் உறுபபின ரகை ்ளாகை  

நிய மி்ததிருபப து ஜ னாதிப தியின் தூர  
நோக்கு வகைாணட  சிை ந்த  ே ட வ டிக் -
்கையாகை  ஐக்கிய  கைாஙகிர ஸ கை ட்சி கை ரு -
துகிை து என வ்தரிவி்த்தார.

2030ஆம் ஆண்டுககுள்... (03ஆம் பக்கை்த வ்தாடர)

என்ப்்த வலியுறு்ததிய அ்மச-
ேர, இலங்கையில் பல்து்ை உ்ததி-
கைள மூலம் கைாேநோ்யக் கைட்டுப-
படு்த்த முடிநதுள்ள்தாகைவும் அவர 

வ்தரிவி்த்தார.    இலங்கையில் வரு -
டாந்தம் சுமார 8,000 கைாே நோயாளி-
கைள பதிவாவ்தாகைவும் அவர நமலும் 
வ்தரிவி்த்தார. 

இைஙம்கயில் ்கோஷ்மீர்... (03ஆம் பக்கை்த வ்தாடர)

ஆநலாேகைருமான கைலாநிதி அநேல 
விக்கிரமசிஙகை, இலங்கை பாகிஸ-
்தான் ேட்புைவு ேஙகை்ததின் ்த்லவர 
இபதிகைார அஸீஸ, அரசியல் வேயற்-
பாட்டா்ளரும், பிர்தமர மஹிந்த ராஜ -
பக்ஷவின் முஸலிம் விவகைார ந்தசிய 
ஒருஙகி்்ணபபா்ளருமான ஷிராஸ 
யூனுஸ, திருமதி சூரிய ரிஸவி 
ஆகிநயார இக்கைரு்த்தரஙகில் உ்ர 
நிகைழ்்ததினர.   

 பாகிஸ்தானின் பதில் உயர ஸ்தா-
னிகைர ்தன்வீர அ�மது உ்ரயாற்-
று்கையில், நபசோ்ளரகைள மற்றும் 
பஙநகைற்பா்ளரகைளுக்கு ேன்றி வ்தரி-
வி்த்தந்தாடு ,இநதிய ஆக்கிரமிப-
புக்கு எதிராகை கைாஷ்மீரிகைளின் சுய-
நிர்ணய உரி்மக்கைான நியாயமான 
நபாராட்ட்ததில் பாகிஸ்தான் ்தனது 
அரபபணிப்பயும் ஆ்தர்வயும் 
வ்தாடரநதும் வழஙகும் என குறிப-
பிட்டார. கைாஷ்மீர மக்கைளின் நிரந்தர 
துயரஙகை்்ள நோக்கி உலகை ோடுகை-
ளின் கைவன்த்்த ஈரபப்தற்கைாகைவும், 
கைாஷ்மீர மக்கைளின் அபிலா்ைகை-
ளுக்கு ஏற்ப கைாஷ்மீர பிரசே்னக்கு 
ஐக்கிய ோடுகைளின் தீரமானஙகைளின் 
அடிபப்டயில் கைாஷ்மீர பிரசே -
்னக்கு தீரவு கைாணப்்த வலியுறு்த-

துவ்தாகைவும் இக்கைரு்த்தரஙகின் நோக்-
கை்த்்த அவர வி்ளக்கினார. கைாஷ்மீர 
மக்கைளின் விருபப்ததிற்கு ஏற்ப கைாஷ்-
மீரில் ஐக்கிய ோடுகைள ே்பயின் 
ஆ்தரவுடன் வபாது வாக்வகைடுபபு 
ேட்த்தபபடுவ்்த உறுதி வேய்ய 
உலகை ோடுகைளும் கைட்மபபட்டுள -
்ளது எனக்குறிபபிட்டர. கைாஷ்மீர 
பிரசசி்ன்ய மு்தலில் ஐ.ோ.விடம் 
இநதியா வகைாணடு வேன்ை்்த 
நி்னவு கூரந்த அவர, இருபபினும், 
கைடந்த 72 ஆணடுகை்ளாகை ஐ.ோ தீர-
மானஙகை்்ள வேயல்படு்ததுவதில் 
இநதியா ்தயக்கைம் கைாட்டி வருவ்தாகை -
வும் அவர குறிபபிட்டர. இறுதியாகை 
, இநதிய அரசு ஆக்கிரமிக்கைபபட்ட 
பகுதியில் நமற்வகைாளளும் ேட்டவி -
நரா்த மற்றும் ஒரு்த்லபபட்ேமான 
ேடவடிக்்கைகை்்ள ர்தது வேய்ய வலி-
யுறு்ததி விரிவான கைலநது்ரயாடல் 
ஒன்றும் ே்டவபற்ைது. இக்கைரு்த்த -
ரஙகில் வவளிோட்டு தூதுவரகைள, 
வ்தாழில் வல்லுேரகைள, ப்ததிரி்கையா-
்ளரகைள, எழு்த்தா்ளரகைள, கைாஷ்மீரின் 
இலங்கை வாழ் ஆ்தாரவா்ளரகைள 
மற்றும் பாகிஸ்தான் ேமூகை்ததினர என 
பல்நவறு ்தரபபு மக்கைளும் கைலநது 
வகைாணடனர.  

முல்்ைரியோ துபபோககிச் சூட்டுச் சம்பைம் :  

(நலாரன்ஸ வேல்வோயகைம்)  

முல்நலரியா மீகை�வ்த்்த 
பிரந்தே்ததில் நேற்றுமுன்தினம் 
இடம்வபற்ை துபபாக்கிச சூட்டுச 
ேம்பவ்ததில் ஒருவர வகைால்லப-
பட்டுள்ளதுடன் அது வ்தாடரபான 
ேநந்தகை ேபர வ்தாடரபில் ்தகைவல் 
்தருபவரகைளுக்கு 25 இலட்ேம் 
ரூபா பரிோகை வழஙகைபபடுவமன 
வபாலிோர வ்தரிவி்ததுள்ளனர.  

நமற்படி துபபாக்கிசசூட்டுச ேம் -
பவ்ததுடன் வ்தாடரபு்டய ேநந்தகை 
ேப்ர இனஙகைாணும் ேடவடிக்்கை-
கை்்ள வபாலிோர நமற்வகைாணடு 
வருகின்ைனர. அந்த வ்கையில் அவர 
வ்தாடரபான ோ்ததியமான ்தகைவல்-
கை்்ள வபற்றுக்வகைாடுபநபாருக்கு 
25 இலட்ேம் ரூபா்வ வழஙகுவ -
்தற்கு தீரமானிக்கைபபட்டுள்ள்தாகை 
வபாலிோர வ்தரிவி்ததுள்ளனர.  

நேற்று முன்தினம் இடம்வபற்ை    

துபபாக்கிசசூட்டுச ேம்பவ்ததில் 
ஒருவர வகைால்லபபட்டுள்ளதுடன் 
மற்றுவமாருவர கைாயஙகைளுக்குள-
்ளாகியுள்ளார. துபபாக்கிசசூட்்ட 
நமற்வகைாணட ேநந்தகைேபர முகை்த்்த 
முழு்மயாகை மூடி இருந்த்தாகைவும் 
ேநந்தகைேபர குறி்த்த வீட்டுக்குள 
வேன்று துபபாக்கிசசூட்்ட நமற்-
வகைாணடு ்தபபிநயாடியுள்ள்தாகைவும் 
வபாலிோர வ்தரிவி்ததுள்ளனர. (ஸ)   

மக்களின் ஒத்துழைபழபை க்கோரும் பபைோலிசோர்
த்கவல் தநதோல் 25 இலடசம்  ரூபைோ சன்மோனம்

புத்தளம் வீதி விபைத்தில், இழளஞன் பைலி குடிநீர் பிரச்சிழனழை தீர்த்து ழவக்க
முககிை கவழலத் திட்டங்கள்

பூபபைறிக்கச் பசன்்ற தோயும் 
ம்களும் நீரில் மூழ்கி மரணம்

(கைற்பிட்டி தினகைரன் விநைட நிருபர)

பு்த்த்ளம் - வன்னா்த்தவில்லு 
வீதியின் 2 ஆம் கைட்்ட பகுதி -
யில் நேற்று பு்தன்கிழ்ம (27) 
கைா்ல இடம்வபற்ை வீதிவிப்த-
தில்,  இ்்ளஞர ஒருவர உயிரி-
ழநதுள்ளதுடன், நமலும் ஒருவர 
கைாயம்டந்த நி்லயில் ்வ்த -
தியோ்லயில் அனுமதிக்கைபபட்-
டுள்ளார.

 பு்த்த்ள்ததிருநது வன்னா்த-
்தவில்லு பகுதி்ய நோக்கிப 
பயணி்த்த வலாறிவயான்று, 
நமாட்டார ்ேக்கிளுடன் நமாதிய -
தில் இவவிப்ததுச ேம்பவம் இடம் -
வபற்றுள்ள்தாகை வபாலிஸார குறிப-
பிட்டனர.

இந்த விப்ததில், குறி்த்த 
நமாட்டார ்ேக்கிளில் பய்ணம் 
வேய்்த ்தந்்தயும், மகைனும் படுகைா -
யம்டநதுள்ளனர.

இவவாறு கைாயம்டந்த இரு-
வ்ரயும் அஙகிருந்தவரகைள 
உடனடியாகை பு்த்த்ளம் ்த்ள ்வ்த -
தியோ்லயில் சிகிச்ேக்கைாகை 
அனுமதி்ததுள்ள நபாதிலும், மகைன் 

அஙகு சிகிச்ே பலனின்றி உயி -
ரிழநதுள்ள்தாகைவும் வபாலிஸார 
வ்தரிவி்த்தனர.

27 வயது்டய இ்்ளஞர 
ஒருவநர இவவிப்ததில் உயிரிழந-
துள்ளார. உயிரிழந்த இ்்ளஞ-
னின் ஜனாஸா பு்த்த்ளம் ்த்ள ்வ்த-
தியோ்லயில் பிநர்த அ்ையில் 
்வக்கைபபட்டு, பீ.சி.ஆர பரிநோ -
்த்னக்கு உட்படு்த்தபபட்டுள்ள-
்தாகை கைற்பிட்டி, பு்த்த்ளம் பகுதிகை-
ளுக்குப வபாறுபபான திடீர மர்ண 
விோர்்ண அதிகைாரி பதுரதீன் 
மு�ம்மது ஹிஸாம் வ்தரிவி்த -
்தார.பீ.சி.ஆர. அறிக்்கை கி்ட்த்த 
பின்னநர நமலதிகை ேடவடிக்்கை -
கைள நமற்வகைாள்ளபபடும் எனவும் 
அவர குறிபபிட்டார.

அ்ததுடன், குறி்த்த விப்ததில் 
கைாயம்டந்த நி்லயில் பு்த்த்ளம் 
்வ்ததியோ்லயில் சிகிச்ே 
வபற்று வரும் இ்்ளஞனின் 
்தந்்த, நமலதிகை சிகிச்ேக்கைாகை 
வகைாழும்பு ந்தசிய ்வ்ததியோ -
்லக்கு மாற்ைபபடவுள்ளார என 
்வ்ததியோ்ல ்தகைவல்கைள வ்தரி-
விக்கின்ைன.

(திைபப்ன தினகைரன் நிருபர)

வபாலன்னறு்வ மாவட்ட்ததில் 
்தற்ேமயம் ஏற்பட்டுள்ள குடிநீர 
பிரசசி்ன்ய தீர்தது்வக்கை கைடு-
்மயான நவ்ல திட்டஙகை்்ள 
முன்வனடு்ததுள்ள்தாகை,  ராஜாஙகை 
அ்மசேர வராோன் ர்ணசிஙகை வ்தரி-
வி்ததுள்ளார. இ்தற்கைாகை குடி நீர 
பிரசசி்ன ஏற்பட்டுள்ள பிரந்தேங-
கை்்ள ்மயபபடு்ததி முன்வனடுக்-
கைபபட்டுள்ள நவ்ல திட்டஙகை்்ள 
வி்ரவு படு்ததுமாறு, உரிய அதிகைா-
ரிகைளுக்கு ஆநலாே்ன வழஙகியுள-

்ள்தாகைவும் அவர வ்தரிவி்ததுள்ளார. 
மாவட்ட்ததில் குடிநீர பிரச-

சி்ன ஏற்பட்டுள்ள பிரந்தேஙகைள 
இனங கைா்ணபபட்டுள்ளந்தாடு,-
அ்தற்கைான நவ்ல திட்டஙகைளும் 
்தயாரிக்கைபபட்டுள்ளன.  இ்தன்-
கீழ், எதிர கைால்ததில் வபாது மக்கை-
ளுக்கு சு்த்தமான குடி நீ்ர வபற்றுக் 
வகைாடுபபந்த இ்தன் பிர்தான நோக்-
கைமாகும் எனவும் அவர வ்தரிவி்ததுள-
்ளார.     இது ேம்பந்தமாகை நீரபபாேன 
அ்மசேருடன் கைலநது்ரயாடப-
பட்டு நவ்ல்த திட்டஙகைளும் ஆரம்-
பிக்கைபபட்டுள்ளன.

(அநுரா்தபுரம் நமற்கு தினகைரன் 
நிருபர)

வவலிஒய வமானரவவவ கிரா -
ம்ததில் ரிக்கிரி கு்ள்ததில் ்தாம்ர 
பூ  பறிக்கைச வேன்ை வபண ஒரு-
வரும்  அவரு்டய  உைவுக்கைார 
மகைளும், நீரில் மூழ்கி உயிரிழநதுள-
்ள்தாகை வவலிஒய வபாலிஸார வ்தரி-

வி்த்தனர.  32 வயது வபணணும் 
அவரு்டய 12 வயது உைவுக்கைார 
மகைளுநம இவவாறு உயிரிழநதுள-
்ளனர. குறி்த்த இருவரும் கு்ள்ததில்  
பூக்கை்்ள பறி்தது விட்டு  கைால்கை்்ள 
கைழுவுவ்தற்கு  ்தணணீர நிரம்பியி -
ருந்த இட்ததிற்கு வேன்ை நபாது, 
அஙகு வழுக்கி நீரில் மூழ்கியுள்ள-
்தாகை வபாலிஸார வ்தரிவி்த்தனர. 
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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.  nghUl;fs;
I. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; fhfpjhjpfs; (Ngidfs;> 

ngd;rpy;fs;> $l;ly; ,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg; gpujp 

jhs;fs;> fbfhuq;fs; Nghd;wd)

II. fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; Nlhdh;fs;

III. mYtyf jsghlq;fs;

IV. rPUilf;fhd Jzpfs;

 V. mYtyf gazg; igfs;

VI. kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs;

 VII. fz;zhbfs;> ,Uk;Gg; nghUl;fs; kw;Wk; epwg;g+r;R tiffs; 

 VIII. fzdpfs;> fzdp mr;Rg;nghwpfs;> njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;

IX. lah;fs; kw;Wk; ba+g;fs;

X. thfd ngl;lwpfs;

 XI. mr;R Ntiyfs;

 XII. tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;

XIII. CCTV fkuhf;fs;

02.  Nritfs;
I. thfd jpUj;jNtiyfs;

II. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

III. thfd F\d; Ntiyfs;

IV. 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;

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.

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.

njhFjp vz;

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

1.1. tspr;rPuhf;fy; ,ae;jpuq;fs;

1.2. CCTV fl;likg;G

1.3. ghJfhg;G rkpQ;ir fl;likg;G.

2. re;ijg;gLj;jy;/tpw;gid Nkk;gLj;jy;

2.1. ngau;g; gyif> nkhdNghy; kw;Wk; igypd; (Monopol/Pylon)
2.2. fpis tpahghu Fwpaply;(Branding)
2.3.  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. rfy tpjkhd fbj ciwfs;.

3.2. rfy tpjkhd khjpup gbtq;fs;> gjpNtLfs; (Registers) kw;Wk; Gj;jfq;fs;.
3.3. rfy tpjkhd tpsk;gu gpuRuq;fs;.

3.4. gh]; Gj;jfq;fs; kw;Wk; Plastic ciwfs;.

3.5. 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. rfy fhfpjhjpfs;> cgfuzq;fs;

4.2. mr;R Cartridges & Ribbon & Toner
4.3.  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. fl;blq;fs;.

5.2. mYkpdpa Ntiyfs; kw;Wk; nghUj;jy;fs;.

5.3. fpis cs;sf nghUj;jy;fs;.

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

6.1. 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
6.2. thfd guhkupg;G kw;Wk; Nrit nra;jy;.

6.3. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpu guhkupg;G kw;Wk; Nrit.

6.4. CCTV guhkupg;G kw;Wk; Nrit.

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;.

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;.

 Nkyjpf tpguq;fis Kfhikahsiu - epu;thfk; 011-2035454 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpD}lhf njhlu;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

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

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; 126(2) cWg;Giuapd; fPOk; gpufhuKk; 

kDjhuHfSf;F mtHfspd; tpz;zg;gj;ij Kd;ndLj;Jr; 

nry;tjw;fhf mDkjpia caH ePjpkd;wkhdJ 

toq;fpAs;snjd ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

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;.

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;.

,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. 

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

rigapd; gzpahsh;fSf;fhd Nghf;Ftuj;J trjpia 

toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fSf;fhd miog;G

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

jiyth;>

,yq;if KjyPl;Lr; rig.
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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.
tpguq;fs;

gjpTf; 

fl;lzk; 

&gh

nghUl;fs;

01. mYtyf fhfpjhjpfs; toq;Fjy; 1500.00

02. mr;R Ntiyfs; tpsk;guq;fs; vd;gtw;iw toq;Fjy; 1500.00

03. mYtyf kuj; jsghlq;fs;/ cUf;F fgh;l; cl;gl Vida cgfuzq;fis toq;Fjy; 1500.00

04. fl;bl kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;F cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd;Fkpo;fis 

toq;Fjy; (Nghf;Ftuj;J rfpjk;)

2000.00

05. 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)

1000.00

06 midj;J tifahd thfd cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy; (buhf;lh;> bNuyh; cl;gl) 2000.00

07. 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;

2000.00

08 ghyh; ghlrhiy cgfuzq;fs;> rpWth; g+q;fhtpw;fhd tpisahl;L cgfuzq;fs; toq;Fjy; 1000.00

09. fzdpfs; kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; Nlhdh; toq;Fjy; 2000.00

10. rfy tifahd lah;fs; kw;Wk; ngl;lwpfs; toq;Fjy; 2000.00

11. 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;

1500.00

12. E}yf cgfuzq;fis toq;Fjy; 1000.00

13. njhlh;ghly; cgfuzq;fis toq;Fjy; 1500.00

14. Jzp tiffs; toq;Fjy; 1000.00

15 FbePh; Nghj;jy;fs; toq;Fjy; 1000.00

16. fl;bl eph;khz cgfuzq;fis toq;Fjy; 1000.00

17. fd;W tiffs; (xl;L gyhf; fd;Wfs; cl;gl) Nghf;Ftuj;J rfpjk; toq;Fjy; 1000.00

18. go tiffs; kw;Wk; ,aw;if cyh; czTg;nghUl;fs; toq;Fjy; 1000.00

19. nghypj;jPd; ciwfs; kw;Wk; cu ciwfs; toq;Fjy; 750.00

20. jPaizg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; ghJfhg;G cgfuzq;fs; toq;Fjy; 1000.00

21. tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy; 1000.00

22. thfdq;fs; / Kr;rf;fu tz;b kw;Wk; ,ae;jpNuhgfuzq;fis thlif mbg;gilapy; 

toq;Fjy;

1000.00

23. rPUilfs; toq;Fjy; / rPUilf;fhd Jzpfs; toq;Fjy; 1000.00

24. tptrha cgfuzq;fis toq;Fjy; 1000.00

25. mYtyf kpd; cgfuzq;fs;> gpy;lh; cl;gl Vida Jizg;ghfq;fs; toq;Fjy; 1500.00

njh. 

,y.
tpguq;fs;

gjpTf; 

fl;lzk; 

&gh

Nritfs;

26. msj;jy; Ntiyfs; / epy msit Nritfs; 1000.00

27. 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[;)

2000.00

28. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy; 1500.00

29. fzdp mr;Rg;nghwp kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 1500.00

30. Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> b[pl;ly; Lg;Nsh ,ae;jpuk;> jl;lr;Rg; nghwpfis Nrh;tp]; 

nra;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

1500.00

31 b[pl;ly; tpsk;guq;fis mr;rpl;L toq;Fjy; kw;Wk; tpsk;gug; gyiffisg; jahhpj;jy; 1500.00

32. fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G 1500.00

33. tspr;rPuhf;f ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G 1500.00

34. mYtyf cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G 1500.00

35. mYtyf ,yj;jpudpay; cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G 1500.00

36. lah;fis kPs epug;Gjy; / lah;fis khw;Wjy; 1000.00

37. vhpthA toq;Fjy; (ypl;Nuh/yh/g;> Vidait) 1500.00

38. ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Fjy; 2000.00

39. mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; Nrfhpf;fg;gLk; Fg;igfis ntspNaw;Wk; NritfSf;F 2000.00

40. fhg;GWjpr; Nrit (thfdk;/ Mjdq;fs;) 2000.00

41. tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuk; 1500.00

42. rPUilfisj; ijg;gjw;fhd ijaw;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; 1000.00

43. jiutphpg;G> [d;dy;> fjT jpiur;rPiyfs; fOTjy; / biufpsPd; nra;jy; 1000.00

44. Jzp tiffis toq;Fjy; kw;Wk; ijj;jy; 1000.00

45. Rj;jpfhpg;G Nritfs; / n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; 1000.00

46. rl;lj;juzp Nritfs; 1000.00

47. mghafukhd kuq;fis ntl;Ljy; 500.00

48. cw;rt NtisfSf;fhd czT ghdq;fis toq;Fjy;  / Nfl;lhpq; Nrit toq;Fjy; 1000.00

49. mjpfhug; gpuNjrj;jpDs; Nrfhpf;fg;gLk; czT kpFjpfis mg;Gwg;gLj;Jk; Nritfs; 1000.00

eph;khz xg;ge;jf;fhuh;fs;

50. &gh 49>999.00 Kjy; 99>999.00 tiu 1500.00

51 &gh 100>000.00 Kjy; 249>999.00 tiu 2000.00

52. &gh 250>000.00 Kjy; 499>999.00 tiu 2500.00

53. &gh 500>000.00 Kjy; 999>999.00 tiu 3000.00

54. &gh 1>000>000.00 my;yJ mjw;F Nky; 3500.00

xt;nthU toq;fy;  / 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 vr;.V.vr;. NjNte;jpu ngNuuh>

gz;lhufk gpuNjr rig mYtyfj;jpy;> jiyth;>

njhiyNgrp ,y. 038-2290975 gz;lhufk gpuNjr rig.

ml;ltiz 01

2022Mk; tUlj;jpd; toq;Feh;fSf;fhd khjphp tpz;zg;gg;gbtk;
1. toq;Fehpd; ngah; kw;Wk; Kfthp: ..................................................................................................................................

2. njhiyNgrp / njhiyefy; ,yf;fk; / kpd;dQ;ry; Kfthp: ......................................................................................

3. gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; toq;fy; / Nritapd; ,yf;fk; kw;Wk; ngah;: ......................................................

4. tpahghuj;jpd; th;j;jfg; ngah;:  .......................................................................................................................................

 (ngahplg;gLk; cUg;gbapd; cw;gj;jpahsuh vd;gJ gw;wp) ..........................................................................................

5. ntl; gjptpyf;fk;: ................................................................................................................................................................

 (ntl; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;)

6. tq;fpahshpd; ngah; kw;Wk; Kfthp: ................................................................................................................................

7. tpahghuj;jpd; Kfthp:  ......................................................................................................................................................

 (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;.) ......................................................................

8. tpahghug; gjptpyf;fk;: .......................................................................................................................................................

 (tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;.) ......................................................................

9. toq;f KbAkhd fld; trjpfs; - ngWkjp &gh ....................................... fhy vy;iy khjk;: .........................

10. mDgtk; gw;wpa tpguq;fs;: ..............................................................................................................................................

11. 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 
12. 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

kf;fs; tq;fp 
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 - 2021-

2022" 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; :-

 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;LkhWfs;/ Jk;Gj;jbfs;/ 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; 

 mr;R Nritfis toq;fy; 

 nkhop ngaHg;G Nritfis toq;fy;

 thfdq;fs;> ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fisg; 

GJg;gpj;jy;

 fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy;. 

 epow;gpujpapLk; nghwpfs;/ njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;/ jl;lr;R 
,ae;jpuq;fs;/ NuhzpNah ,ae;jpuq;fs;/ Lg;Nsh 

,ae;jpuq;fisg; GJg;gpj;jy;. 

 thfdq;fs; ,ae;jpuhjpfs;/ tPjp mgptpUj;jpg; gzpfspy; 

gad;gLj;jg;gLk; fduf thfdq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;/ 
epHkhzj;Jiwfspy; gad;gLj;jg;gLk; ,ae;jpuhjpfs; 

cgfuzq;fs;/ ePHg;gk;gpfis thliff;F toq;fy;.

 gapw;wg;gl;l njhopyhsHfis toq;fy; (jr;R/ Nkrd;/ 
njhopy;El;gk;/ nty;bd;)

GJg;gpj;jy;fs;

 laH kPs; epug;gy;

 cs;sfj; njhiyNgrpj; njhFjpfisg; GJg;gpj;jy;

 tspr; rPuhf;fp ,ae;jpuq;fisg; GJg;gpj;jy;

 fl;blq;fisg; GJg;gpj;jy;

 tPjpg;guhkhpg;G cgfuzq;fs;/ fduf kw;Wk; ,yFuf 

thfdq;fs;/ ,ae;jpuhjpfisg; GJg;gpj;jy;.

 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. 

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 – 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

்�ோடடத்தில் கத்தி,  
ைண்வெடடி ்கோணடு 
்வெமை ்ெயவெ�ற்கு 
45 - 55 வெயதிற்கு 
இமடபபடட குடுமபம 
்�மவெ. கருவெோ ைற்றும 
வெோமழப பயிர்ச்  
்ெயமக பற்றிய அறிவு   
இருத்�ல்  கடடோயைோ-
கும. ்ைணட ைோஸடர் 
்ெலுத்தும திறமை 
இருபபதும கடடோயைோ-
கும. ்�சிய அமடயோள 
அடமட,  பிறபபுச் 
ெோன்றி �ழ்,  ்போலிஸ 
அறிகமக ைற்றும 
பதிமவெ உறுதி ்ெயயும 
கடி�ஙகளுடன் வெருமக 
�ரவும. ்ேர்முகத்்�ர்வு 
2021 ஒக்டோபர் 30 
ைற்றும 31 ஆகிய தின-
ஙகளில் ேமட்பறும. 
அமழயுஙகள் 071-
9097781 063742

ைர ்வெமை போஸ உடன் 
்�மவெ. திறமை அடி -
பபமடயில் 2, 000/ - 
மு�ல் அ�ற்கு ்ைற்படட 
ெமபளம - கமபஹோ 
077344832 7 ,  
071141181 6
 065082

்ஹோைோகை,  பனோ்கோட,  
templebur g 
மகத்்�ோழி ல் 
்படமடயின் உற்பத்திப 
பிரிவிற்கு 18-32 வெயது 
பயிற்றபபடட/  பயிற்ற-
பபடோ� பணியோடகள் 
்�மவெ. கூடிய ெமபளம 
ைற்றும  ஏமனய அநு -
கூைஙகள். அமழகக-
வும - 0778869803
 065380
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அம்பகமுவ ப்பொது சுகொதொர பிரிவில் 2000 
மொணவரகளுக்கு ப்பசர முதலொவது தடுப்பூசி   

ஹற்றன் விசேட நிருபர்   

ஹற்றன் கல்வி வலயத்துக்குட் -
பட்ட தமிழ் மறறும் சிஙகள பாட -
ோலலகலளச் சேர்்நத 2000 இறகும் 
அதிகமான மாணவர்களுக்கு சேறறு 
(27) ஆம் திகதி லபேர் முதலா -
வது தடுப்பூசி சேலுத்தப்பட்டதாக 
பிரசதே சபாது சுகாதார பரிசோத -
கர் ராலமயா பாலகிருஸணன் சதரி -
வித்தார்.   

சகாசரானா சதாறறு பரவலி -
ரு்நது மாணவர்கலள பாதுகாப்ப -
தறகாக அரோஙகம் பல்சவறு ேடவ -
டிக்லககலள எடுத்து வருகின்்றன. 
இதில் முதன்லமயாக தடுப்பூசிகள் 

சபறறுக்சகாடுக்கும் ேடவடிக்லக -
கள் தறசபாது ோடு முழுவதும் முன் -
சனடுக்கப்பட்டு வருகின்்றன.   

இதறகலமய நுவசரலியா மாவட் -
டத்திலுள்ள பாடோலல மாணவர் -
களுக்கு தடுப்பூசிகள் சபறறுக் -
சகாடுக்கும் பணிகள் தறசபாது 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.   

இ்நநிலலயில ஹற்றன் கல்வி 
வலயத்துக்குட்பட்ட ஹற்றன் லஹ 
லன்ஸ மத்திய கல்லூரி, ஸ்ரீ பாத 
சிஙகள மகா வித்தியாலயம், புனித 
ச�ான் சபாஸசகா கல்லூரி, புனித 
கப்பிரியல் மகளிர் பாடோலல, 
பன்மூர் தமிழ் மகா வித்தியலாயம், 
டிக்சகாயா நுணகலல கல்லூரி 

உள்ளிட்ட 11 பாடோலலகலளச் 
சேர்்நத சுமார் 2000 இறகும் சமற -
பட்ட மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி -
கள் சபறறுக்சகாடுக்க ேடவடிக்லக 
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

தடுப்பூசிகள் தரம் 11, 12,13 
ஆகிய வகுப்புக்களில் கல்வி 
பயிலும் 16 வயதுக்கு சமறபட்ட 
19 குல்ற்நத மாணவர்களுக்கு தடுப் -
பூசிகள் சபறறுக்சகாடுக்கப்பட -
வுள்ளன.   

தடுப்பூசிகலள இரணடாவது தட -
லவயாக பரீட்லேக்கு சதாறறும் 
மாணவர்களும் சபறறுக்சகாள்ள 
முடியுசமனவும் இது குறித்து ே்நசத -
கஙகள் ஏறபடும் பட்ேத்தில் உரிய 

பாடோலல அதிபர் மறறும் வலயக் 
க ல் வி ப் ப ணி ப் ப ா ள ர் , ச ப ா து 
சுகாதார பரிசோதகர்,அம்பகமுவ 
பிரசதே சபாது சுகாதார லவத்திய 
அதிகாரி ஆகிசயாலர சதாடர்பு 
சகாணடு தீர்த்து சகாள்ள முடியு -
சமனவும் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அ்நத்நத பாடோலலகளிலுள்ள 
மாணவர்களுக்கு சேரம் ஒதுக்கப் -
பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் பாடோ -
லலக்கு சேன்று சகட்கப்பட்ட விப -
ரஙகலள வழஙகி தடுப்பூசிகலள 
சபறறுக்சகாள்ள முடியுசமனவும் 
ஹற்றன் சபாது சுகாதார பரிசோ -
தகர் ராலமயா பாலகிருஸணன் 
சமலும் சதரிவித்தார்.   

நுவரெலியோ கோயத்திரி  சித்்தர் முரு்கசு சுவோமியின் 88 ஆவது ரெயந்தியிமை முன்-
னிட்டு வி்ேட பூமெ நிகழ்வுகள் ஆலய அெஙகோவலர் ேந்திெ்ைோகன் ்தமலமையில் சிறப் -
போக நமடரபறறை. இ்தன்்போது எடுககப்பட்ட படத்ம்த இஙகு கோணலோம்.
            படம்: ஹறறன் வி்ேட நிருபர் 

பலாங்காடை சிஙகள மகளிர்
கல்லூரிக்கு மண்சரிவு அபாயம் 
இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்

பலாஙசகாலட தும்பசகாலட 
சகான்வன்ட் சிஙகள மகளிர் கல்லூ-
ரிக்கு மணேரிவு எச்ேரிக்லக விடுக்-
கப்பட்டுள்ளது. பாடோலல மலே-
லகூடத்தின் சுவர்கள் மறறும் அதன் 
நிலப்பகுதிகளில் ஏறபட்டுள்ள 
சவடிப்பு  மறறும் தாழி்றக்கத்துக்-
கான அலடயாளஙகலள கருத்திற-
சகாணடு இ்நத எச்ேரிக்லக விடுக்கப்-
பட்டுள்ளது. 

இ்நநிலலலம குறித்து பாடோலல 
நிர்வாகம் பலாஙசகாலட பிரசதே 

சேயலாளர் சஹம்நத பணடாரவுக்கு 
அறிவித்துள்ளனர். இதலனயடுத்து 
பிரசதே சேயலக உத்திசயாகத்தர்கள் 
பாடோலலயின் நிலப்பகுதி மறறும் 
கட்டடஙகளில் ஆரம்ப பரிசோதலன-
கலள ேடத்தினர்.

இதன்சபாது இஙகுள்ள மலேல 
கூடத்தின் மாடிக்கட்டடத்தில் மண-
ேரிவு அச்சுறுத்தலல ஏறபடுத்தும் 
அலடயாளஙகள் சதன்படுவதால் 
சமலதிக பரிசோதலனகலள சமற-
சகாள்வதறகாக கட்டட ஆராய்ச்சி நிறு-
வனத்துக்கு அறிவித்தல் விடுத்துள்ள-
தாக பிரசதே சேயலாளர் சதரிவித்தார்.

மண்மடு ்சரிந்து வீழ்ந்து 
13 வயது சிறுமி படுகாயம் 
எம்.ஏ.அமீனுல்லா

கணடி உடசபாவல வீதியின் ஒரு 
பகுதி வீசடான்றின் மீது இடி்நது 
விழு்நததில் 13 வயது சிறுமி ஒருவர் 
படுகாயமலட்நத நிலலயில் 
சபராதலன சிறிமாசவா பணடாரோ-
யக்க லவத்தியோலலயில் அனுமதிக்-
கப்பட்டுள்ளார். 

தஙசகால்ல பிரசதேத்திசலசய 
சேறறு அதிகாலல இச்ேம்பவம் இடம்-
சபறறுள்ளதாக சதரியவருகின்்றது.

கணடியில் சில ோட்களாக  சபய்து 
வரும் அலட   மலழ காரணமாக 
சேறறு (27) இரவு 12.30 மணியள-
வில் வீதியின் ஒருபகுதி வீட்டின் மீது 
இடி்நது விழு்நதுள்ளது. இதனால் வீடு 
பலத்த சேதமலட்நதுள்ளதாக சதரி-
விக்கப்படுகின்்றது. 

மணேரிவு அனர்த்தம் ஏறபடும் 
சபாது சிறுமியும் அவரது த்நலதயும் 

மட்டுசம வீட்டில் இரு்நதாக சதரிவிக்-
கப்படுகின்்றது. இதன்சபாது மகலள 
அவரது த்நலத மீட்டு அப்பகுதி மக்-
களின் உதவிசயாடு மருத்துவமலன-
யில் அனுமதித்துள்ளார். 

இப்பகுதியில் மணேரிவுக்கான 
அபாயம் இருப்பதாக �னாதிபதி சேய-
லகம் மறறும் கஙகாவத்லத சகாரல 
பிரசதே ேலபக்கு எழுத்து மூலம் அறி-
விக்கப்பட்டுள்ளது. இதலனயடுத்து, 
�னாதிபதி சேயலகம்  கஙக வட்ட  
சகாரலள பிரசதே ேலபக்கு இதுசதா-
டர்பில் உடனடியாக ேடவடிக்லக 
சமறசகாள்ளுமாறு பணிப்புலர விடுத்-
துள்ள சபாதிலும் அதிகாரிகள் இது-
சதாடர்பில் கவனம் சேலுத்தவில்லல 
என வீட்டின் உரிலமயாளர்  குற்றம்-
ோட்டியுள்ளார். சமலும்  உட சபாவல 
வீதியின் மறச்றாரு பகுதியிலும் மணே-
ரிவு அபாயம் இருப்பதாக சுட்டிக்காட்-
டப்பட்டுள்ளது. 

வலப்பலன பிரசதே ேலபக் -
குட்பட்ட  ரிலாமுல்ல ஆரம்ப 
பாடோலல சதாட்ட வீடலமப்பு 
மறறும் ேமுதாய  உட்கட்டலமப்பு  
வேதிகள் இரா�ாஙக அலமச்ேர் 

ஜீவன் சதாணடமானின் ஊடாக நிதி 
ஒதுக்கீடு சேய்யப்பட்டு  சபரு்ந-
சதாட்ட மனித வள அபிவிருத்தி 
நிதியத்தின் சமறபார்லவயில் புனர -
லமக்கப்பட்டுவருகின்்றது. 

சேறல்றய தினம் இரா�ாஙக 
அலமச்ேர் ஜீவன் சதாணடமான் 
ரிலாமுல்ல ஆரம்ப பாடோலலக்கு 
சேரில் சேன்று நிலலலமகலள கண-
காணித்தார். இதன்சபாது புனர்நிர்-
மாணம் சேய்யப்பட்ட பகுதிகலள 
பார்லவயிட்டசதாடு அஙகு காணப் -
படும் குல்றபாடுகலள விலரவில்  

நிவர்த்தி சேய்யுமாறு உரிய அதிகாரி-
களிடம் பணிப்புலர விடுத்தார்.

இதன்சபாது முன்னாள் மத்திய 
மாகாண ேலப உறுப்பினர் பிலிப்கு-
மார், இலஙலக சதாழிலாளர் காங-
கிரஸின் இலளஞர் அணி சபாதுச்-
சேயலாளர் அர்�ஜுன் ச�யராஜ் 
உள்ளிட்சடார் கல்நது சகாணடனர்.

்�ாடை வீைடமப்பு இராஜாஙக அடமச்சினால் 
ரிலாமுல்ல ஆரம்ப பாை்சாடல அபிவிருத்தி 

இந்திய உ�வி உயர்்ஸ�ானிகர் - ்்சந்தில் ்�ாணைமான் இடையில் ்சந்திப்பு 

இலஙலகத் சதாழிலாளர் காஙகி -
ரஸின் உபத் தலலவரும் சபரு்ந-
சதாட்டப் பிரா்நதியஙகளுக்கான 
பிரதமரின் இலணப்புச் சேயலாள-

ருமான சே்நதில் சதாணடமாலன  
பதுலளயிலுள்ள அவரது இல்லத்-
தில்  இ்நதிய உதவி உயர்ஸதானிகர் 
DR.அதிரா ே்நதித்துள்ளார். 

இவ்வி�யத்தின் சபாது இல 
ஙலக இ்நதிய ோடுகளின் கலாோர 
சபாருளாதார வளர்ச்சி சதாடர்-
பாக கல்நதுலரயாடப்பட்டதுடன், 

மலலயக மக்களுக்கு எதிர்காலத்-
தில் சதலவயான சவலலத்திட்-
டஙகள் குறித்தும் கல்நதுலரயாடப்-
பட்டன.

இ க் க ல்ந து ல ர ய ா ட லி ல் 
இலஙலக சதாழிலாளர் காங-
கிரஸின் உப சேயலாளர் டி.வி 
சேன்னன், மாகண ேலப முன்னாள் 

உறுப்பினர்கள் மறறும் பிரசதே 
ேலப தலலவர்கள்,உப தலலவர்-
கள், பிரசதே ேலப உறுப்பினர்கள் 
கல்நதுசகாணடனர்.

கடடுக்கடல ்�ாடை ்சம்பவம்: உ�வி அதிகாரியின் விளக்கமறியல் நீடிப்பு 
தலவாக்கலல கட்டுக்கலல சதாட்-

டத்தில்  இடம்சபற்ற தாக்குதல் 
ேம்பவத்துடன் சதாடர்புபட்டிரு்நத 
சதாட்ட உதவி அதிகாரிலய எதிர்வ-
ரும் ேவம்பர் மாதம் வலர விளக்கம-
றியலில் லவக்குமாறு நுவசரலியா 
மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்்றம் உத்தரவு 
பி்றப்பித்துள்ளது. 

இ்நத உத்தரலவ மாவட்ட நீதவான் 
நீதிமன்்ற நீதிபதி டி.ஜீ.பிரதீப �யசிஙக 
பி்றப்பித்துள்ளார்.

இது சதாடர்பாக சமலும் சதரிவிக்-
லகயில், 

தலவாக்கலல கட்டுக்கலல சதாட்-
டத்தில் சதாட்ட நிர்வாக உதவி 
அதிகாரி மறறும் சேலவ சமறபார்லவ-
யாளர்கள் இருவர் மறறும் சதாழிலா-
ளர்களுக்கிலடயில் சதாழில் பிணக்கு 
காரணமாக கட்நத சேப்டம்பர் மாதம் 

(27) அன்று தாக்குதல் ேம்பவம் ஒன்று 
இடம்சபறறுள்ளது. இதன்சபாது 
சதாழிலாளர்களால் சதாட்ட உதவி 
அதிகாரி மறறும் சேலவ சமறபார்லவ-
யாளர்கள் இரு வர் அடஙகலாக மூவர்  
தாக்குதலுக்கு இலக்காகி நுவசர-
லியா மாவட்ட லவத்தியோலலயில் 
சிகிச்லே சபறறு வ்நதனர்.

இ்நத நிலலயில் சதாட்ட அதிகாரி-
யால் தாக்கப்பட்டதாக இரு சபண 
சதாழிலாளர்களும் லி்நதுலல பிரசதே 
லவத்தியோலலயில் சிகிச்லேசபறறு 
வ்நதனர்.

அசதசேரத்தில் நிர்வாக உதவி 
அதிகாரி மறறும் உத்திசயாகஸதர்-
கலள தாக்கியவர்கலள லகது சேய்யு-
மாறு தலவாக்கலல பிரசதே சதாட்ட 
உத்திசயாகஸதர்கள் வீதிக்கு இ்றஙகி 
சபாராட்டம் சேய்திரு்நதனர்.

இ்நநிலலயில் தாக்குதல் ேம்பவத்-
தில் சதாடர்புபட்டவர்கள் என தல-
வாக்கலல சபாலிோர் ஒன்பது சதாழி-
லாளர்கலள கட்நத சேப்டம்பர் மாதம் 
(28) அன்று லகது சேய்து வழக்கு பதி-
விட்டு நுவசரலியா மாவட்ட நீதவான் 
நீதிமன்்றத்தில் ஆ�ர் சேய்தனர்.

இதன்சபாது வழக்கிலன விோர-
லணக்கு எடுத்துக்சகாணட மாவட்ட 
நீதவான் லுோக்கா குமாரி தர்ம-
கீத்தி ே்நசதக ேபர்கலள ஒக்சடாபர் 
முதலாம் திகதி வலர விளக்கமறிய-
லில் லவக்க உத்தரவிட்டிரு்நதார்.

பின்னர் ஒக்சடாபர் முதலாம் திகதி 
மீணடும் ே்நசதக ேபர்கள் மன்றில் 
ஆ�ர் சேய்யப்பட்ட சபாது பிலண 
வழஙகாது மீணடும் ஒக்சடாபர் மாதம் 
(05)ஆம் திகதிவலர விளக்க மறிய-
லில் லவக்க நீதவான் உத்தரவிட்டு-

ரு்நதார்.
இலதயடுத்து கட்நத (05) ஆம் திகதி 

மீணடும் வழக்கு விோரலண மன்றில் 
எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்டு ே்நசதக ேபர்-
கள் மன்றில் ஆ�ராக்கப்பட்டனர்.

இதன்சபாது ே்நசதகேபர்கள் 
ோர்பில் ஆ�ரான ேட்டத்தரணிகளான 
எஸ.சுசரஷ்,மறறும் ேட்டத்தரணி பி.ே-
வநீதன் ஆகிசயார் பிலண மனு வழங-
கியிரு்நதனர்.

இருப்பினும் இப்பிலன மனுவுக்கு 
எதிராக தலவாக்கலல சபாலிோர் 
கடும் எதிர்ப்பிலன சதரிவித்தலத 
சதாடர்்நது மீணடும் ஒக்சடாபர் (07) 
ஆம் திகதி வலர விளக்கமறியலில் 
லவக்க  சமலதிக நீதவான் நுவான் 
குணசேகர உத்தரவிட்டிரு்நதார்.

இ்நத நிலலயில் குறித்த வழக்கு 
விோரலண ஒக்சடாபர் (07) அன்று 

நுவசரலியா மாவட்ட நீதிமன்்ற 
நீதவான் டி.ஜீ.பிரதீப �யசிஙக முன்-
னிலலயில் விோரலணக்கு எடுத்துக்-
சகாள்ளப்பட்டது.

இதன்சபாது ே்நசதக ேபர்களான 
சதாழிலாளர்களின் ோர்பில் மன்றில் 
ஆ�ரான ேட்டத்தரணிகளான எஸ.
சுசரஷ், மறறும் ேட்டத்தரணி பி.ேவநீ-
தன் ஆகிசயார் பிலண சவணடி வாதா-
டினர். 

இதலனயடுத்து தாக்குதல் ேம்பவத்-
துடன் சதாடர்புபட்டவர்கள் என்்ற 
ே்நசதகத்தில் தலவாக்கலல சபாலி-
ோரால் லகது சேய்யப்பட்டிரு்நத 11 
சதாழிலாளர்கலளயும்  ஒருவருக்கு 
தலா ஒரு லட்ேம் ரூபாய் ேரீர பிலணப்-
படி  சேல்ல அனுமதி வழஙகினார்.

 அசதசேரத்தில் இத்தாக்குதல் ேம்-
பவத்துடன் சதாடர்புபட்டிரு்நத 

சதாட்ட உதவி அதிகாரிலயயும் 
மன்றில் ஆ�ர் சேய்ய சபாலிோருக்கு 
நீதவானால் உத்தரவு பி்றப்பிக்கப்பட்-
டிரு்நதது.

இ்நத நிலலயில் (26) சேவ்வாய் 
கிழலம கட்டுக்கலல சதாட்ட உதவி 
அதிகாரி தனது ேட்டத்தரணியுடன் 
நுவசரலியா மாவட்ட நீதவான் நீதி-
மன்்றத்தில் ஆ�ராகினார்.

இதன்சபாது வழக்லக விோர-
லணக்கு எடுத்துக்சகாணட நீதவான் 
டி.ஜீ.பிரதீப �யசிஙக ே்நசதக ேபரான 
சதாட்ட அதிகாரி நீதிமன்்ற அலழப்பா-
லணலய மீறி காலதாமதமாகி மன்றில் 
ஆ�ராகினார் என்்ற அடிப்பலடயில் 
இவலர எதிர்வரும் ேவம்பர் மாதம் 
(02.11.2021) சேவ்வாய் கிழலம வலர 
விளக்கமறியலில் லவக்க உத்தரவிட்-
டுள்ளார். 
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கல்குடா தினகரன் நிருபர்

மடடககளப்பு மாவடடத்தின் பல்்வறு 
பிர்ேசஙகளுககும் கடற்றாழில் அமமசசர் 
டக்லஸ் ்ேவானநோ  ்சவவாய்ககிழமம (26)   
்சன்று மீனவர்களது பிரசசிமனகமள ்கடட-
றிநது ்காணடதுடன், அேறகான தீர்வுகமளயும் 
்பறறுக ்காடுத்ோர்.

அேன் அடிப்பமடயில்  வாமழச்சமனககு 
வருமகேநே அமமசசர் மீன்பிடித்துமறமுகத்தில் 
பிர்ேச மீனவர்கள் எதிர்்நாககும் பிரசசிமனகள் 
்ோடர்பாக மீனவர்களுடனும், மீன்பிடித்ேமற-
முக அதிகாரிகளுடனும் க்லநதுமரயாடியதுடன், 
அவர்கள் எதிர்்நாககும் பிரசசிமனகமள உட-
னடியாக தீர்ககககூடிய பிரசசிமனகமள சம்மந-
ேப்படட அதிகாரிகளுடன் ்ோடர்பு ்காணடு 
தீர்விமனப் ்பறறுக ்காடுத்ேதுடன், ஏமனய 
பிரசசிமனகளுககு  கடடம் கடடமாக தீர்விமன 
்பறறுத்ேருவோக உறுதியளித்ோர்.

அத்துடன் வாமழச்சமன மீன்பிடித்துமறமு-
கத்தில் இருநது ் ோழிலுககாக கடநே மாேம் 26ம் 
திகதி ்சன்ற படகு காணாமல் ்பான நிம்லயில் 
அநேமான் தீவில்  பிடிககப்படட  நான்கு மீனவர் -
களும் ் ேகா்ராககியமாக இருப்போக ் ேரிவித்ே 
அமமசசர்,  அவர்கமளயும் படமகயும் நாடடுககு 
அமழத்து வருவேறகான நடவடிகமககள் ்மற-
்காள்ளப்படுவோகவும் ்ேரிவித்ோர்.

இ்ே்வமள காணாமல் ்பான படகின் 
குடும்ப உறுப்பினர்கமள வாமழச்சமன அல் 
ஸபா மீனவர் சஙகத்தில் சநதித்ே அமமசசர்,  

மிக விமரவில் உஙகளது குடும்ப உறுப்பினர்கள் 
வநது ்சர்வார்கள் என்றும் ்ேரிவித்ோர்.

அமமசசருடன்  இராஜாஙக அமமசசர் எஸ்.
வியா்ழநதிரன், மடடககளப்பு மாவடட பாராளு -
மன்ற உறுப்பினர்  சிவ்நசத்துமர சநதிரகாநேன், 
வாமழச்சமன பிர்ேச ்சய்லக உேவி பிர்ேச 

்சய்லாளர் திருமதி நிருபா பிருநேன், கடற்றா-
ழில் அமமசசின் உயர் அதிகாரிகள், மாவடட 
கடற்றாழில் திமணககள அதிகாரிகள், வாமழச-
்சமன மீன்பிடித்துமறமுக அதிகாரிகள், மீனவர் 
சஙக பிரதிநிதிகள் உள்ளிடட ப்லர் க்லநது ்காண-
டனர்.

கடற்றொழில் அமைச்சர் 
ைடடககளப்புககு விஜயம்

மீனவர்்களின் பிரச்சிமன த�ோடர்போ்க ஆரோய்வு

(சம்மாநதுமற கிழககு தினகரன், 
அம்பாமற மாவடட குறூப் நிருபர்கள்)

விவசாயிகளுககு உடனடியாக இர-
சாயன உரத்மே வழஙகக ்காரியும், 
அரசின் திடடமிடாே நடவடிக -
மகமய கணடித்தும் ்சவவாய்க -
கிழமம  (26) சம்மாநதுமற விளி -
மனயடிச சநதியில் கணடனப் 
்பாராடட்மான்று விவசாயிகளி -
னால் முன்்னடுககப்படடது.

 குறித்ே கணடனப் ்பாராட-
டம் சம்மாநதுமறச ்சர்நே 
விவசாய அமமப்புகளின் ஏற-
பாடடில்  இடம்்பறறது. சம்-
மாநதுமற விளிமனயடிச சநதியி-
லிருநது ஆரம்பமான ஊர்வ்லம் 
சம்மாநதுமற பிர்ேச ்சய்லகம் 
வமர இடம்்பறறது.

குறித்ே ஊர்வ்லத்தில்  விவசாய 
அமமப்புககளின் பிரதிநிதிகள், 
விவசாயிகள் மறறும் ்பாது-
மககள் உள்ளிட்டார் க்லநது 
்காணடிருநேனர்.

அர்ச விவசாயிகமள அளிக -
கா்ே, கிருமி நாசிகமள வழஙகு, 
சீனாவின் கழிவு ்வணடாம், ்சேன 
உரத்மே நிறுத்து, இரசாயன உரத்மே 
உடனடியாக வழஙகு, விவசாயி -
கமள படடினியால் சாகடிககா்ே 
்பான்ற பல்்வறு வாசகஙகள் 
எழுதிய போமேகமள ஏநதியவாறு 
விவசாயிகள் ்பாராடடத்தில் ஈடு -
படடிருநேனர்.

உரம் வழங்க க்கோரி சம்்ோந்துறையில்
விவசோயி்கள் ்கண்டன ஆர்ப்ோட்டம்

கல்குடா தினகரன் நிருபர்

பாடசாம்ல மாணவர்களுககு 
ேடுப்பூசி ஏறறும் நடவடிகமககமள 
கல்வி அமமசசு சுகாோர அமமசசு-
டன் இமணநது நாடளாவிய ரீதியில் 
முன்்னடுத்து வருகின்றது.

அநேவமகயில் மடடககளப்பு 
மாவடடத்தில் கல்வி ்பாது ேராேர 
மறறும் உயர்ேர பரீடமச எழுதும் 
மாணவர்களுககான முே்லாம் கடட 
மபசர் ேடுப்பூசி ஏறறும் பணி 
்ோடர்சசியாக மாவடடத்தில் பதி-
னான்கு சுகாோர மவத்திய அலுவ-
்லக பிரிவில் நமட்பறறு வருகின் -
றது.

இதில் ்காறமளப்பறறு மத்தி 

சுகாோர மவத்திய அதிகாரி அலு -
வ்லக பிரிவிலுள்ள பதினாறு வய -
திறகு ்மறபடட மாணவர்களுககு 
முே்லாம் கடட மபசர் ேடுப்பூசி 
ஏறறும் பணிகள் ்சவவாய்ககிழமம 
(26)  சுகாோர மவத்திய அதிகாரி 
டாகடர் எஸ்.ரீ.நஜீப்கான் ேம்லமம-
யில் நமட்பறறு வருகின்றது.

இேன்்பாது வாமழச்சமன அந 
நூர் ்ேசிய பாடசாம்ல, வாமழச-
்சமன ஆயிஷா மகளிர் மகா வித் -
தியா்லயம், பிமறநதுமரச்சமன 
அஸ்்ஹர் வித்தியா்லயம் ஆகியவற-
றில் கல்வி பயிலும் பதினாறு வய-
திறகு ்மறபடட மாணவர்களுககு 
மபசர் ேடுப்பூசி ஏறறப்படடது.

நோட்டில் உள்ள அமனத்து ஆரமப போடசோமை்களும ்கடந� திங்கட்கிழமை  ஆரமபிக்கப்-
பட்டுள்ள நிமையில், சமைோநதுமை ்கல்வி வையத்திற்குட்பட்ட ்வப்மபயடி ்கமைை்கள 
வித்தியோைய ைோணவர்்கள நீணட நோட்்களின் பின்னர் ைகிழ்ச்சியோன ்கற்ைலில் ஈடுபடுவ� -
மனக ்கோணைோம.                                              (படம: -ைணல்்சமன நிருபர்)

நோவி�ன் தவளி  பிர்�ச தசயை்கத்திற்குட்பட்ட விவசோயக ்கணபங்களில் உழவு ்வமை்கள 
இடமதபற்றுவருவம� படத்தில் ்கோணைோம.       (படம; நற்பிட்டிமுமன தின்கரன் நிருபர்)

்தினோறு வயதிற்கு க்ற்்ட்ட 
்ோணவர்களுக்கு தடு்பபூசி

கிணணியா மத்திய, அன்புவழிபுரம் 
தினகரன் நிருபர்கள் 

திரு்காணமம்ல மாவடடத்தில் 
உள்ள அரச திமணககளஙகள் சி்ல -
வறறுககு  ஒரு ்ோகுதி ்கா்ரானா 
ேடுப்பு உபகரணஙகள் ்சவவாய் -
கிழமம  (26) வழஙகி மவககப்பட -

டன. இ்லஙமக ்ேசிய சமாோனப் 
்பரமவயின் அனுசரமணயுடன் 
்சவிங கியூமினிடி பவுண்டஷன் 
(Serving Humanity Foundation)
இேமன வழஙகி மவத்ேது.

இநநிகழ்வில் படடணமும் 
சூழலும் உேவி பிர்ேச ்சய்லா -
ளர்  சத்யபிரியா, திரு்காணமம்ல 

சுகாோர மவத்திய அதிகாரி  விஜய்-
குமார், திரு்காணமம்ல சி்ரஷட 
்பாலிஸ் அத்தியடசகர்  பிரசன்ன 
பிர்மன, ஊழியர் ்சம்லாப நிதி-
யத்தின் முகாமமயாளர் ்்ஹவாகம 
மறறும் இந நிறுவனத்தின் ்சயற -
றிடட அதிகாரி ஆஷிக அ்லாப்தீன் 
ஆகி்யார் க்லநது ்காணடனர். 

களுவன்கணியில் 
எரிப�ொருள் நிரப்பு 
நிலையம் 
திறந்து லவப்பு
(ஏறாவூர் நிருபர் )

கடநே நல்்லாடசி கா்லத்தில் மூடப் -
படடிருநே ஏறாவூர்ப்பறறு- களு -
வன்்கணி கடறகமர பிர்ேசத்தின் 
மீன்பிடி படகுகளுககான எரி்பாருள் 
நிரப்பு நிம்லயம் மறறும் ஐஸ் உற-
பத்தி ்ோழிறசாம்ல ஆகியவறமற 
அமமசசர் டகளஸ் ்ேவானநோ ்சவ-
வாய்ககிழமம  (26) மாம்ல திறநது-
மவத்ோர்.

களுவன்்கணி பிர்ேசத்தில் மீன்-
பிடிமய வாழ்வாோரமாகக ்காணட 
சுமார் அறுநூறு குடும்பஙகள் வாழ்-
கின்றன. 

சுமார் இருநூறு மீனவப்படகுகள் உள்-
ளோக     கடற்றாழில் அலு வ்லர்  ே. 
முகுநேன் ் ேரிவித்ோர்.

கடற்றாழில் திமணககள உேவிப் 
பணிப்பாளர்  றுஷான் குறூஸ் ேம்ல-
மமயில் நமட்பறற இநநிகழ்வில், 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவ்நச-
துமர சநதிரகாநேன் உள்ளிடட ப்லர் 
க்லநது ்காணடனர்.

களுவன்்கணி பிர்ேசத்து மீனவ 
எரி்பாருள் நிரப்பு நிம்லயம் மறறும் 
ஐஸ் உறபத்தி ்ோழிறசாம்ல ஆகியன 
கடநே நல்்லாடசி கா்லத்தில் மூடப்பட-
டிருநேோக ் ேரிவிககப்டுகிறது. 

இேனால் பல்்வறு அ்சௌகரியங-
கமள மீனவர்கள் எதிர்்நாககி வநே-
னர்.

(பா்லமுமன கிழககு தினகரன் நிருபர்)

அடடாமளச்சமன கூடடுறவுச 
சஙகத்தினால் பமழய விம்லககு 
பால்மா  ்சவவாய்ககிழமம (26) 
விறபமன ்சய்யும் நடவடிகமக 
ஆரம்பிககப்படடது.

  கிழககு மாகாண கூடடுறவு 
ஆமணயாளர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி  
கூடடுறவு இராஜாஙக அமமச -
சர் ்லசநே அழகியவணணவிடம்  
விடுத்ே ்வணடு்காளிறகமம -
வாக,  கூடடுறவு  அமமசசினால்  
கூடடுறவுச சஙகஙகளுககு  பமழய 
விம்லயில்  பால்மாவிமன விநி -
்யாகம் ்சய்வேறகான  நடவ -
டிகமக ்மற்காள்ளப்படடது. 

இநே நடவடிகமகயின் பயனாக  
அடடாமளச்சமன ப்ல்நாககு 
கூடடுறவு  சஙகத்துககு கிமடக -
கப்்பறற  பால்மாமவ   ்பாது 
மககளுககு குமறநே  விம்லயில் 
விநி்யாகம் ்சய்யும் நடவடிகமக 
்சவவாய்ககிழமம  ப்ல ்நாககு 
கூடடுறவுச சஙகத்தின் ேம்லவர் 
எஸ்.எல்.பசீலின் ்மறபார்மவ -

யின் கீழ் இடம்்பறறது. இேன் 
பிரகாரம்  அடடாமளச்சமன ப்ல -
்நாககு கூடடுறவுச சஙகத்தினால்  
400 கிராம் பால்மா பக்கட ஒன்று 
380 ரூபாவுககு விறபமன ்சய்யப் -
படடது.  

ஏறகன்வ 380 ரூபாவுககு 
விறபமன ்சய்யப்படட  400 
கிராம பா்லமா பககட ஒன்றின் 

விம்ல நுாறு ரூபாவால் அதிகரிப் -
புச ்சய்யப்படடு ேற்பாழுது 480 
ரூபாவாக காணப்படுகின்றமம  
குறிப்பிடத்ேககோகும். பால்மா -
விமன ்காள்வனவு ்சய்வேறகாக 
அடடாமளச்சமன ப்ல்நாககு 
கூடடுறவுச சஙக வளாகத்தில்  ் பாது 
மககள் முணடியடித்து காணப்படட-
னர்.

்கோறரதீவில் தடு்பபூசி ப்ை ்ோணவர்கள் ஆரவம்

ப்கோகரோனோ பதோற்று நீக்கி உ்்கரணங்கள் வழஙகி றவ்பபு

அட்டோறைசகசறன ்லக�ோக்கு கூடடுைவு
சங்கத்தினோல் ்ோல்்ோ விநிகயோ்கம்

(முள்ளிப்்பாத்ோமன குறூப் நிருபர்) 

வாழ்வேறகான இல்்லறம் ்சயற -
றிடடத்தின் கீழ் மற்றாரு நிரநேர 
வீடு வன்னி ்்ஹாப் அவுஸ்்ரலியா 
நிறுவனத்தின் அனுசரமணயில் 
திரு்காணமம்ல மககள் ்சமவ 
மன்றத்தினால் திஙகடகிழமம  (25) 
குசச்வளி பிர்ேசத்தில் திறநது 
மவககப்படடு அமவ பயனாளியி -
டம் மகயளிககப்படடது. 

வன்னி ்்ஹாப் நிறுவனமும் 
மககள் ் சமவ மன்றமும் இமணநது 
ஓம்லக குடிமச மறறும் ேகரக ்காட -
டில்களில் நீணடகா்லமாக ்பரும் 
அ்சளகரியஙகளுககு மத்தியில் 
வாழ்நது வரும் குடும்பஙகளின் 
வறுமம நிம்லமமமய  கருத்திற 
்காணடு அவர்களுககு நிரநேர 
வீடுகமள நிர்மாணித்து வழஙகி வரு -
கின்றது. 

இநே உேவித் திடடத்தின் கீழ் 

்மறபடி வீடு நிர்மாணித்து குறித்ே 
பயனாளிககு மகயளிககப்படடது. 

சுமாா் மூன்று இ்லடசம் ரூபா 
்பறுமதி ்காணட இநே  வீடடின் 
நிர்மாணிப்பு பணிககாக  அவுஸ் -
்ரலியா- சிடடியினில் வசிககின்ற 
நாராயண சுவாமியினால் அவரது 
மமனவி கா்லங்சன்ற சிவசாநதி 
நாராயணசுவாமியின் ஞாபகார்த் -
ேமாக அன்புளிப்புச ்சய்யப்பட -
டது. 

(அன்புவழிபுரம் தினகரன் நிருபர்) 

்கா்ரானா அசசுறுேல் காரணமாக 
நாடளாவிய ரீதியில் மூடப்படடி-
ருநே ஆரம்பப் பிரிவுகமள ்காணட 
பாடசாம்லகள் திஙகடகிழமம (25) 
சுகாோர வழிமுமறகமளப் பின்பறறி 
மீளத்திறககப்படட நிம்லயில்,  ்சவ-
வாய்ககிழமம (26) திரு்காணமம்ல 
மாவடடத்தில்  திரு்காணமம்ல 
கல்வி வ்லயத்தின் கீழ் 74 ேமிழ், 
சிஙகள ்மாழி மூ்ல ஆரம்பப்பிரிவு 
பாடசாம்லகள் (திரு்காணமம்லக 
்காடடம்-40, குசச்வளிக ்காடடம்-
27, ேம்ப்லகாமம் ்காடடம்-07) பாட-

சாம்லகளில் மாணவர்களின் வரவு 
அதிகரித்து காணப்படடது.

ஆரம்பப்பிரிவுப் பாடசாம்லகளில் 
சுகாோர நமடமுமறகள் சரிவர பின்-
பறறப்படுவதுடன், மாணவர்கமள 
கறறலில் ஆர்வமூடடவும் மறறும் 
அவர்கள் சுறுசுறுப்பாக இயஙகுவ-
ேனூடாக இழநே கல்விமய மீட-
்டடுப்பேறகாகவும் ப்ல இமணப்-
பாடவிோன ்சயறபாடுகள் 
திரு்காணமம்ல வ்லயககல்விப் 
பணிப்பாளர்  சிவானநேம் சிறீேரனின் 
வழிகாடடலின் கீழ் நடாத்ேப்படுகின்-
றமம குறிப்பிடத்ேககது.

விகச்ட கதறவயுற்டய குடும்்த்துக்கு வீடு

திருக்கோண்றல ்கல்வி வலய 
்ோணவர்களின் வரவில் அதி்கரி்பபு

(காமரதீவு குறூப் நிருபர்)

காமரதீவு பிர்ேசத்திறகுட -
படட பாடசாம்லகளில் இம்முமற 
க.்பா.ே.சாோரண ேர பரீடமசககுத் 
்ோறறவிருககும் மாணவர்களுக -
கான மபசர் ரக ேடுப்பூசி திஙகட -
கிழமம (25)  ்வறறிகரமாக ஏற -
றப்படடோக காமரதீவு பிர்ேச  
சுகாோர மவத்திய அதிகாரி 
டாகடர் ேஸ்லிமா பஷீர் ்ேரிவித் -
ோர்.

காமரதீவுக ்காடடத்திலுள்ள 
காமரதீவு விபு்லாநநே ்ேசிய 
கல்லூரி மறறும்  இ.கி.மி.்பணகள் 
பாடசாம்ல, காமரதீவு சணமுகா 
மகாவித்தியா்லயம், மாவடிப்பள்ளி 
அல்அஷரப் மகா வித்தியா்லய மாண-
வர்களுககாக இத்ேடுப்பூசிகள் ஏற -
றப்படடன.

காமரதீவுப் பிர்ேசத்தில்  பிர்ேச  

சுகாோர மவத்திய அதிகாரி டாகடர் 
ேஸ்லிமா பஷீர் ேம்லமமயில்  சுமார் 
220 மாணவர்கள் இத்ேடுப்பூசிக-
மளப்்பறறனர்.

இ்ே்வமள உயர்ேர மாணவர்க-

ளுககான மபசர் ரக ேடுப்பூசி ஏறறும் 
்வம்லத்திடடம் கடநே 3 தினஙக-
ளாக நமட்பறறுவநேது.இதுவமர 
300மாணவர்கள் இேமனப் ் பறறுள்-
ளோக அவர்  ்மலும் ்ேரிவித்ோர்.



பாசிக்குடா நிருபர் 

மடடக்்களப்பு கிண்ணையடி து்ைக்கு மக்-
்களின் பபாக்குவரத்தி்ை ்கருத்தில் க்காணடு 
படகு பே்வயி்ை முன்கைடுப்பதற்கா்க 
தமிழ் பதசிய மக்்கள் முன்ைணியிைரால் ஒரு 
கதாகுதி படகு்கள் வழங்கப்படடை. 

வடமா்காணை பாராளுமன்ை உறுப்பிைர் 
கேல்வராஜா ்கபஜந்திரனின் பன்மு்கப்படுத்-
தப்படட வரவு கேலவு திடட நிதி ஒதுக்கீட-
டில் இருந்து  மூன்று இலடேம் ரூபா இப் 
படகு பே்வக்கு ஒதுக்்கப்படடிருந்தது.

 இச் பே்வக்்காை கவள்பளாடடம் கேவ்-
வாய்கிழ்ம (26) மா்ல ப்காை்ளப்பறறு 
பிரபதே ே்ப உறுப்பிைர் கு.குணைபே்கரம் 
த்ல்மயில் ந்டகபறைது. 

இந் நி்கழ்வில் அதிதி்களா்க தமிழ் பதசிய 
மக்்கள் முன்ைணி ்கடசியின் த்லவரும் பாரா-
ளுமன்ை உறுப்பிைருமாை ்கபஜந்திரகுமார் 
கபான்ைம்பலம், மாவடட இ்ணைப்பாளர் 
த.சுபரஸ் மறறும் ஆலய நிர்வாகி்கள், விவோ-
யி்கள் எை பலரும் ்கலந்து க்காணடைர்.

கிண்ணையடி து்ைக்கூடா்க பிரம்படித் 
தீவு, பூலாக்்காடு, முருக்்கன் தீவு, கபாணடு்கள்-
பே்ை, ்கல்லடிகவட்ட, முறுத்தா்ை எை 
பல்பவறு கிராமங்களில் வாழும் மக்்கள் தமது 
பபாக்குவரத்தி்ை இலகுவா்க பமறக்காணடு 
வருகின்ைைர். அண்மயில் வழ்மயாை 

பே்வயில் ஈடுபடடிருந்த படகு்கள் பேதம-
்டந்ததன் ்காரணைமா்க கிண்ணையடி ஆற்ை 
்கடந்து கேல்வதில் மக்்கள் தமது பபாக்குவரத்-
தில் பல்பவறு சிரமங்க்ள எதிர்பநாக்கி வந்த-
ைர்.

இந் நி்ல்ம கதாடர்பா்க பாராளுமன்ை 
உறுப்பிைர் கேல்வராஜா ்கபஜந்திரனிடம் 

பிரபதே ே்ப உறுப்பிைர் கு.குணைபே்கரம் 
விடுத்த பவணடுப்காளி்ையடுத்து இந்த 
மனிதபநய உதவி வழங்கப்படடுள்ளது. 

இதன்மூலம் விவோய அறுவ்ட உள்ளீ-
டு்கள், ்கால்ந்ட உறபத்தி கபாருட்கள் எை 
பல்பவறு விடயங்களுக்கு வேதியா்கவுள்ள-
தா்க மக்்கள் கதரிவித்தைர்.
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(ஒலுவில் விபேட நிருபர்)

்கல்மு்ை பிராந்திய  சு்காதார 
பே்வ்கள் பணிப்பாளர் 
பிரிவில் முன்பள்ளி பாடோ்ல -
்கள் மீள திைக்்கப்படும் பபாது 
சு்காதார ந்டமு்ை்க்ள பின் -
பறை பவணடுகமை, ்கல்மு்ை 
பிராந்திய  சு்காதார பே்வ்கள் 
பணிப்பாளர் ்வத்திய ்கலாநிதி 
ஜீ. சுகுணைன்  கதரிவித்தார்.

க்காவிட-19 கதாறறு அதி்கரிப்பு ்காரணை -
மா்க ்கடந்த 06 மாதங்களா்க மூடப்பட -
டிருந்த முன்பள்ளி பாடோ்ல்கள் மீள 
திைக்்கப்படும் படேத்தில் சிறுவர்்களும், 
ஆசிரியர்்களும் சு்காதார ந்டமு்ை்க -
்ளப் பின்பறறி மு்கக்்கவேம் மறறும் 
ேமூ்க இ்டகவளி என்பவற்ை பபணை 
பவணடும். இதறகு ஒவ்கவாரு ஆசிரி -
யரும், முன்பள்ளி கபாறுப்புதாரி்களும் 
கபாறுப்புடன் கேயறபட பவணடும்.

அடிக்்கடி ்்க ்கழுவுவபதாடு, மலேல 
கூடங்க்ள துப்புரவா்க ்வத்திருப் -

பபதாடு, பபாதியளவு நீர் 
மறறும் ேவர்க்்காரம் என்பை 
்வக்்கப்படல் பவணடுகம -
ைவும் அறிவித்துள்ளார். 
க்காவிட-19 கதாறறு முறைா்க 
எம்்ம விடடு நீங்கவல்்ல -
கயைவும் இக் ்கால ்கடடத்தில் 
எல்பலாரும் கபாறுப்புடன் 
கேயறபட பவணடுகமைவும், 
மீள திைக்்கப்படும் முன்பள்ளி 

பாடோ்ல்க்ள சு்காதாரப் பகுதியிைர் 
பரிபோத்ை கேய்யவுள்ளதா்கவும், அவர் -
்களுக்கு ஒத்து்ழப்பு வழஙகுமாறும் 
ப்கடடுள்ளார்.

தறபபாது ்கல்மு்ைப் பிராந்திய  
சு்காதார பே்வ்கள் பணிப்பாளர் பிரிவில் 
கடஙகு பநாயின் தாக்்கமும் அதி்கரித்துக் 
்காணைப்படுவதால் முன்பள்ளி பாடோ -
்ல்களின் சுறறுப்புைச் சுழ்ல கடஙகு 
நுளம்பு பரவாமல் இருப்பதறகுரிய ஏறபா -
டு்க்ள கேய்ய பவணடுகமைவும் ப்கட -
டுள்ளார்.

(அடடா்ளச்பே்ை                  
திை்கரன் நிருபர்)

அக்்க்ரப்பறறு லீடர் 
அஷரரஃப் ்கனிஷட 
்கல்லூரி ஆரம்பிக்்கப்-
படடு நான்்காணடு 
பூர்த்தியி்ைகயாடடி 
ஏறபாடு கேய்யப்படட 
்வபவம் பாடோ்ல 
வளா்கத்தில் அண்ம-
யில் இடம்கபறைது.

அதிபர் ப்க.எல்.
்நஸர் த்ல்மயில் 
இடம்கபறை இந்நி்கழ்-
வில், கிழக்கு மா்காணை 
்கல்வி அ்மச்சின் கேயலாளர் எம்.சி.எல்.
கபர்ணைாணபடா பிரதம அதிதியா்க ்கலந்து 
க்காணடார்.

பாடோ்லயின் அபிவிருத்திக் குழு 
கேயலாளர் எஸ்.எம்.லாபீரின் ஏறபாடடில் 
இடம்கபறை இந்நி்கழ்வின்பபாது, இப்பாட-
ோ்லயில் ்கல்வி பயிலும் அ்ைத்து மாணை-
வர்்களுக்கும் 2022 ஆம் ்கல்வியாணடுக்்காை 
்கறைல் உப்கரணைங்கள் வழஙகி ்வக்்கப்பட-
டை.

இபதபவ்ள, பாடோ்லயின் நான்-
்காணடு நி்ை்வகயாடடி நி்கழ்வின் 
நி்ைவா்க பாடோ்ல வளா்கத்தில் பயன்த-
ரும் பல மரங்கள் அதிதி்களால் நடடு ்வக்-

்கப்படடை. இதுதவிர, இப்பாடோ்ல -
யின் உருவாக்்கத்திறகும், பாடோ்லயின் 
வளர்ச்சிக்கும் உதவி்கள் புரிந்த து்ைோர் 
உயரதி்காரி்கள் பாராடடிக் க்கௌரவிக்்கப்-
படடைர்.

பாடோ்ல ஆரம்பிக்்கப்படடு இதுவ்ர 
மாணைவர்்களின் ்கல்வி வளர்ச்சிக்்கா்க 
கேயறபடடு வரும் பாடோ்ல ஆசிரியர்-
்கள் பாராடடிக் க்கௌரவிக்்கப்படடதுடன், 
பாடவிதாை மறறும் இ்ணைப்பாடவிதாை 
கேயறபாடு்களில் திை்ம ்காடடிய மாணைவர்-
்கள் பலரும் இதன்பபாது பாராடடி பரிசில்-
்கள் வளஙகிக் க்கௌரவிக்்கப்படட்மயும் 
குறிப்பிடத்தக்்கது.

தமிழ் ததசிய மக்கள் முன்னணியி்னரால் 
ஒரு ததாகுதி படகு்கள் வழங்கி வவப்பு

ைட்டு.கிணமணையடி ைக்களின் ்போககுவரத்திமை ்கருத்தில் க்கோணடு அக்கரைப்பற்று லீடர் அஷைரஃப 
்கனிஷட ்கல்லூரியின் நிரைவு விழா

(்கல்மு்ை மத்திய திை்கரன் நிருபர்)

ஒறறு்ம்ய சீரழித்து இை 
முரணபாடு்க்ள உருவாக்்க 
பல்பவறு தளங்களிலும்  நி்கழ்ச்சி 
நிரல்்கள் அரஙப்கறி வருவதா்க 
பாராளுமன்ை உறுப்பிைர் எச்.எம்.
எம்.ஹரீஸ் கதரிவித்தார்.

்கல்மு்ை கிளு- கிளுப்பு ேமூ்க 
பே்வ்கள் அ்மப்பின் ஒன்றுகூ-
டலும் புதிய பமலஙகி அறிமு்க 
நி்கழ்வு ்கல்மு்ை தனியார் மண-
டபத்தில் கேவ்வாய்க்கிழ்ம  (26)  
ந்டகபறைது. 

அவர் பமலும் கதரிவித்ததாவது, 
இலங்்கயில் வாழும் முஸ்லிம் -
்கள்  எமது நாடடின் க்கௌரவத்்தக் 
்காத்து நாடடின் வளர்ச்சிக்கு ்கடு -

்மயாை அர்ப்பணிப்புக்்க்ளயும், 
ஒத்து்ழப்புக்்க்ளயும் வழஙகி 
வந்துள்ளைர். 

கவள்்ளயர்்களின் ்காலம் முதல் 
இலங்்கயர்்கள் பதேபக்தி மிக்்க-
வர்்களா்க இருந்துள்ளதுடன், எந்த 
பிரபதேத்தில் வாழ்ந்தாலும் ஏ்ை -
பயார்்களுடன் ேப்காதரத்துவத்து -
டன் வாழ்ந்து க்காணடிருப்பவர்-
்கள். 

ேமூ்க பத்வ்க்ள புரிந்து-
க்காணடு ்களத்தில் இைஙகி ேமூ்க 
பே்வ கேய்துவரும் இந்த அ்மப் -
பின் நி்கழ்வில் ்கலந்து க்காள்வதில் 
மகிழ்ச்சிய்டவதுடன் எதிர்்காலத்-
தில் என்ைால் முடியுமாை உதவி்க -
்ளயும் கேய்ய தயாரா்க உள்பளன் 
என்ைார். 

முன்்பள்ளி்கள் திைக்கப்படும் ப்பாது சு்காதாை
நரடமுரை்கள் பின்்பற்ைப்பட பேண்டும்

- ்கல்முமை பிரோந்திய சு்கோதோர பணிபபோளர்

மடடக்்களப்பு குறூப் , புதிய ்காத்தான்குடி திை்கரன் நிருபர்்கள்

மடடக்்களப்பு பபாதைா ்வத்தியோ்லயில் இயஙகிவந்த 
சிறறுணடிச்ோ்ல மடடக்்களப்பு நீதிவான் நீதிமன்ை உத்தரவுக்்க-
்மய கபாதுச்சு்காதார பரிபோத்கர்்களிைால் தற்காலி்கமா்க  சீல் 
்வக்்கப்படடது.

 மடடக்்களப்பு பபாதைா ்வத்தியோ்லயில் இயஙகிவந்த சிற-
றுணடிச்ோ்லயில் பநாயாளிகயாருவர் வாஙகிய உணைவுப்கபாட -
டலத்தில் பல்லிகயான்று இைந்த நி்லயில் ்கணடுபிடிக்்கப்பட -
டது கதாடர்பில், புளியந்தீவு கபாதுச்சு்காதார பரிபோத்கர் எஸ்.
ேந்திரசிறியின் ்கவைத்திறகு க்காணடு கேல்லப்படடது.

இது கதாடர்பில்  பபாதைா ்வத்தியோ்லயில் இயஙகிவந்த 
சிறறுணடிச்ோ்லக்கு எதிரா்க மடடக்்களப்பு நீதிவான் நீதிமன்ைத்-
தில் உணைவுபாது்காப்பு ேடடத்தின் கீழ் வழக்கு தாக்்கல் கேய்யப் -
படடது.

இத்ை ஆராய்ந்த நீதிபதி குறித்த சிறறுணடிச்ோ்லயி்ை தற-
்காலிமா்க மூடுவதற்காை உத்தரவி்ைவிடுத்தார். அத்ைத்கதா-
டர்ந்து புளியந்தீவு கபாதுச்சு்காதார பரிபோத்கர் எஸ்.ேந்திரசிறியின் 
த்ல்மயில் கபாதுச்சு்காதார பரிபோத்கர்்களிைால் சிறறுணடிச் -
ோ்லக்கு சீல் ்வக்்கப்படடது.

இன முைண்்பாடு்கரை உருோக்க
்பல்பேறு தைங்களிலும் முயற்சி

மாணேர்்களுககு ஆயுர்பேத ்பானம் ேழஙகி ரேபபு

மடடக்கைபபு ரேத்தியசாரை
சிற்றுண்டிசாரைககு சீல்

போரோளுைன்்ற உறுபபிைர் எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் 

ைோந்கர சமப ைோதோந்த அைர்வில் தீர்ைோைம்
(்கல்மு்ை விபேட நிருபர்)

்கல்மு்ை ப்ழய தபாலா்க வீதிக்கு, முன்ைாள் 
அ்மச்ேர் மர்ஹஹூம் ஏ.ஆர்.மன்சூரின் கபய்ர சூடட 
்கல்மு்ை மாந்கர ே்ப ஏ்கமைதா்கத் தீர்மானித்துள்-
ளது.

்கல்மு்ை மாந்கர ே்பயின் மாதாந்த கபாதுச் ே்ப 
அமர்வு கேவ்வாய்க்கிழ்ம (26) பிறப்கல் மாந்கர முதல்-
வர் ஏ.எம்.ைகீப் த்ல்மயில் இடம்கபறைது. இதன்-
பபாது குறித்த வீதியின் கபய்ர ஏ.ஆர்.மன்சூர் வீதி எை 
கபயர் மாறைம் கேய்வதற்காை பிபரர்ணை மாந்கர முதல்-
வரிைால் முன்கமாழியப்படடது.

1977ஆம் ஆணடு கதாடக்்கம் 1994ஆம் ஆணடு 
வ்ர ்கல்மு்ைத் கதாகுதி பாராளுமன்ை உறுப்பி-
ைரா்கவும் சுமார் 06 வருடங்கள் வர்த்த்க, வாணிப, 
்கப்பல்து்ை அ்மச்ேரா்கவும் பதவி வகித்து, இப்பி-
ராந்தியத்திறகும் நாடடுக்கும் இை, மத, பிரபதே பவறு-
பாடு்களின்றி உன்ைத பே்வயாறறி, எம்்ம விடடு 
ம்ைந்த மர்ஹஹூம் ஏ.ஆர்.மன்சூரின் கபய்ர இவ்வீ-
திக்கு சூடடுவ்தயிடடு மகிழ்ச்சிய்டவதா்க மாந்கர 

முதல்வர் ஏ.எம்.ைகீப் இதன்பபாது குறிப்பிடடார். இப்-
பிபரர்ணை்ய தமிழ் பதசியக் கூடட்மப்பு உறுப்பிைர் 
கஹன்றி மப்கந்திரன் வழிகமாழிந்ததுடன், முன்ைாள் 
அ்மச்ேர் ஏ.ஆர்.மன்சூர் ்கல்மு்ைத் கதாகுதிக்கு 
ஆறறியிருக்கின்ை பே்வ்க்ள நி்ைவுகூர்ந்து, அன்-
ைாரின் கபய்ர கபாருத்தமாை வீதிகயான்றுக்கு சூட-
டுவது அவசியம் எைவும் அதற்கா்க எடுக்்கப்படுகின்ை 
இந்த நடவடிக்்்க்ய வரபவறபதா்கவும் குறிப்பிட-
டார். அவர் தமது அரசியல் கபாது வாழ்வில் ்க்ைபடி-
யாத ்கரங்க்ளக் க்காணட ஓர் அரசியல் த்ல்மயா்க 
எல்பலாராலும் பபாறைப்படுகிைார் என்றும் உறுப்பி-
ைர் கஹன்றி சுடடிக்்காடடிைார்.

இத்ைத் கதாடர்ந்து குறித்த பிபரர்ணை அ்ைத்து 
உறுப்பிைர்்களிைதும் ஆதரவுடன் ஏ்கமைதா்க நி்ை-
பவறைப்படடது. மாந்கர ே்ப்கள் ்கடட்ளச் ேடடத்-
தின் கீழ் இப்கபயர் சூடடலுக்கு ்கல்மு்ை மாந்கர 
ே்ப தீர்மானிப்பதா்கவும் இதற்கா்க பமறக்காணடு 
எடுக்்கப்பட பவணடிய நடவடிக்்்க்க்ள முன்கைடுக்-
குமாறும் மாந்கர முதலவர், ே்பச் கேயலாள்ர அறிவு-
றுத்திைார்.

்கல்முரன ்பரழய த்பாை்க வீதிககு 
மர்்ஹூம் ஏ.ஆர்.மன்சூரின் ப்பயர்

முதலிடம் பெற்ற ொடசாலை
மாணவர்கள் ப்கௌரவிப்பு
பதாப்பூர் குறூப் நிருபர்

மூதூர் வலயக் ்கல்வி அலுவல்கத்திறகுடபடட 
்கட்டபறிச்ோன் விபுலாைந்தர்  வித்தியாலத்திலி-
ருந்து ்கடந்த வருடம் ்க.கபா.த ோதாரணை தரப் பரீட -
்ேக்கு பதாறறிய அ்ைத்து மாணைவர்்களும் சித்தி-
ய்டந்த்தயடுத்து, அம் மாணைவர்்க்ள பாராடடி 
க்கௌரவிக்கும் நி்கழ்வு பாடோ்ல விபுலாைந்தர் 
மணடபத்தில் மூதூர் வலயக் ்கல்வி பணிப்பாளர் 
முைவ்வரா நளீம் த்ல்மயில் கேவ்வாய்கிழ்ம 
(26) இடம்கபறைது.

மூதூர் ்கல்வி வலயத்தில் உள்ள 35 பாடோ்ல -
்களில் இப்பாடோ்ல மாணைவர்்கள் ்க.கபா.த. 
ோதாரணை தரப் பரீட்ேயில் 100 வீத சித்தி்ய 
கபறறு மூதூர் வலயத்தில் முதலிடத்்த கபற -
றுள்ள்ம குறிப்பிடத்தக்்கது. 

2011 கதாடக்்கம் 2020 வ்ர இப்பாடோ -
்லயாைது ்க.கபா.த ோதாரணை தரப் பரீட்ேயில் 
நான்கு தட்வ்கள் மூதூர் ்கல்வி வலயத்தில் முத -
லிடத்்த கபறறுள்ள்மயும் விபேட அம்ேமா -
கும்.

மூதூர் பிர்தச கசயல்கத்தின் ் தமவககு பயன்படுத்தும் கபோருட்டு நன்க்கோமடயோளர் 
ஒருவரிைோல் குத்துவிளகக்கோன்று மூதூர் பிர்தச கசயலோளர் எம்.பி.எம்.முபோ்றககிடம் 
அன்பளிபபோ்க வழங்கி மவக்கபபட்ட ்போது.       (படம்: ்தோபபூர் திை்கரன் நிருபர்)

(ஒலுவில் கிழக்கு திை்கரன்  நிருபர்)

க்காபராைா கதாறறு பநா்ய  
மக்்கள் மத்தியிலிருந்து ஒழிக்கும் 
பதசிய பவ்லத்திடடத்தின் கீழ், 
க்காவிட-19 ்வரசுக்க்கதிராை பநாய் 
எதிர்ப்பு ேக்தி மிகுந்த ”சுவதாரணி 
பூஸ்டர் மருந்துப் பாைம் அடஙகிய 
கபாதி்க்ள அடடா்ளச்பே்ை 
ஆயுர்பவத ்வத்தியோ்லயின் ஏற-
பாடடில்  அக்்க்ரப்பறறு ்கல்வி வல-
யத்தின் அடடா்ளச்பே்ை ்கல்விக் 
ப்காடட ஆரம்பப் பிரிவு மாணைவர்்க-
ளுக்கு வழங்கப்படடு வருகின்ைை.

இதற்க்மவா்க அடடா்ளச்-
பே்ை ேம்பு ந்கர் அல்-மிைா வித்தி-
யாலயத்தின் மாணைவர்்களுக்கும், 
்கட்மயாறறும் ஆசிரியர்்களுக்கும் 
வியாழக்கிழ்ம  (27) க்காவிட-19 
்வரசுக்க்கதிராை பநாய் எதிர்ப்பு 
ேக்தி மிகுந்த  சுவதாரணி பூஸ்டர் மருந்-

துப் பாைம் அடஙகிய கபாதி்க்ள  
அடடா்ளச்பே்ை தள ஆயுர்பவத 
்வத்தியோ்லயின் ்வத்திய அத்-
தியடே்கர் கடாக்டர் எம்.பீ.ைாஜீஸ் 
பாடோ்ல அதிபர் எம்.ஐ.எம்.றியா-
ஸிடம்  உத்திபயா்கபூர்வமா்க வழஙகி 
்வத்தார். 

இதன் பின்ைர் அடடா்ளச்பே்ை 
தள ஆயுர்பவத ்வத்தியோ்லயின் 
்வத்திய அத்தியடே்கர், பாடோ்ல-
யின் அதிபர், பிரதி அதிபர், ஆசிரியர்்க-
ளிைால் மாணைவர்்களுக்கு சுவதாரணி 
பூஸ்டர் மருந்துப் பாைம் அடஙகிய 
கபாதி்கள் வழங்கப்படடை.

இந்நி்கழ்வில், ேமூ்கநல மருத்துவ 
உத்திபயா்கத்தர் கடாக்டர் எம்.ரீ.அ-
மீரா, பாடோ்லயின் பிரதி அதிபர் 
எம்.எச்.அப்துல் ்ஹ, ஆசிரியர் -
்களாை எம்.ஏ.ஏ.அஸீஸ், ஏ.சீ.எம்.
பர்ோன் ஆகிபயார் ்கலந்து க்காணட-
ைர்.

பாணடிருப்பு திை்கரன் நிருபர்

்களுவாஞ்சிகுடி பிராந்தியத்தில் மாணைவர்்களுக்-
்காை ்பஸர் தடுப்பூசி ஏறறும் பணி்கள் கதாடர்ச்சி -
யா்க முன்கைடுக்்கப்படடு வருகின்ைை. பிராந்திய 
சு்காதார ்வத்திய அதி்காரி கடாக்டர் எஸ்.இராபஜந்-
திரன் வழி்காடடலில் பமறபார்்வ கபாதுச்சு்காதார 
பரிபோத்கர் எஸ்.பயாப்கஸ்வரனின் ஒழுங்க்மப்-
பில் பிரபதே கபாதுச் சு்காதார பரிபோத்கர்்கள் மறறும் 
குடும்பநல உத்திபயா்கத்தர்்கள் தடுப்பூசி ஏறறும்ப-
ணியில் ஈடுபடடு வருகின்ைைர்.

புதன்கிழ்ம (27) படடிருப்பு ்கல்வி வலயத்திற -
குடபடட ப்காட்டக்்கல்லாறு ம்கா வித்தியாலயத்-
தில் மாணைவர்்களுக்்காை தடுப்பூசி்கள் ஏறைப்படடை. 
இஙகு ப்காட்டக்்கல்லாறு ம்கா வித்தியாலயம் 
மறறும் ஓந்தாடசிமடம் விநாய்கர் வித்தியாலயம் 

ஆகியவறறில் இம்மு்ை ்க.கபா.த உயர்தரப் பரீட-
்ேக்கு முதறதட்வயா்க பதாறைவுள்ள மாணைவர்்க-
ளுக்கும், இரணடாம் தட்வயா்க பரீட்ேக்கு பதாற -
ைவுள்ள மாணைவர்்களுக்கும் ்பஸர் தடுப்பூசி்கள் 
ஏறைப்படடை.

இதுவ்ர படடிருப்பு மணமு்ை கதன் எருவில் 
்கல்விக்ப்காடடத்திறகுடபடட 636 மாணைவர்்களுக்கு 
தடுப்பூசி்கள் ஏறைப்படடுள்ளதா்கவும், இரணடாம் 
்கடடமா்க  புதிதா்க ்க.கபா.த. உயர்தரம் ்கறபதறகு 
வரு்்க தரவுள்ள மாணைவர்்களுக்கும், ்க.கபா.த 
ோதாரணை தரத்திறகு பதாறைவுள்ள மாணைவர்்களுக்கும் 
தடுப்பூசி்கள் ஏறைப்படவுள்ளதா்க பிராந்திய சு்காதா-
ரப்பணிம்ை கதரிவித்துள்ளது.

இன்று (28) கபரிய்கல்லாறு மத்திய ்கல்லூரியில் 
மாணைவர்்களுக்்காை ்பஸர் தடுப்பூசி்கள் ஏறைப்பட -
டவுள்ள்ம குறிப்பிடத்தக்்கது.

ப்காடரடக ்கல்ைாற்றில் மாணேர்்களுககு
தடுபபூசி ஏற்றும்்பணி முன்பனடுபபு
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உலகப் பெரும் பெல்-
வந்தரகள் ஒரே ஒரு முறை 
உ்தவினால் கூட, வறுறை -
யில் வாடும் உலக ைககள் 
42 மில்லியன் ரெரின் 
ெசிறயப் ரொககலாம் 
என்று ஐககிய நாடுகள் 
ெறெயின் உலக உணவுத் 
திடட ெணிப்ொளர 
ரடவிட பீஸ்லி ப்தரிவித்-
துள்ளார.

உலகின் மிகப் பெரும் 
பெல்வந்தரகளான பெப் 
பெரொஸ், எரலான் ைஸ்க 
ஆகியவரகறளக குறிப்ொகச் சுடடிக -
காடடிப் ரெசினார அவர.

ைஸ்ககுககு சுைார 289 பில்லியன் 
படாலர ைதிப்பிலான பெல்வம் உள்-
ளப்தன நம்ெப்ெடுகிைது. அதில் 
பவறும் 2 வீ்தத்ற்த அவர நன்பகா-
றடயாக வழங்கினாரல, உலக ெட-

டினிறய தீரகக முடியும் என்றும் 
பீஸ்லி கூறினார.

பகாரோனா றவேஸ் ெேவல் 
ஆேம்பித்்ததிலிருநது, அபைரிககச் 
பெல்வந்தரகளின் பொத்து ைதிப்பு, 
கிடடத்்தடட இரு ைடங்காகி 5.04 
டிரில்லியன் படாலோக உள்ளது. ெரு-

வநிறல ைாறைம், றவேஸ் 
ெேவலால் ஏறழ நாடுகள் 
ெலவறறில், ெஞெம் ஏற-
ெடும் ொத்தியம் அதிகரித் -
துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்்தானில் 22.8 
மில்லியன் ரெர ெடடி -
னிறய எதிரரநாககியுள்ள-
்தாக உணவுத் திடடத்தின் 
ஆயவறிகறக குறிப்பிட-
டது.

இ்தறகிறடரய, ரைலும் 
ெல இடங்களில் ைகக-
ளுககு அவெேைாக உணவு 

ர்தறவப்ெடுகிைப்தன்றும் பீஸ்லி 
கூறினார.

எனினும், அவரகள் அறனவ-
ருககும் உ்தவ, ஐககிய நாடுகள் 
ெறெயின் உணவுத் திடடத்தில், 
ரொதிய ெண வெதிகள் இல்றல என்-
ெற்தயும் அவர எடுத்துறேத்்தார.

உலகின் பவப்ெநிறல 
இந்த நூறைாண்டில் 2.7 
டிகிரி பெல்சியஸ் அதி -
கரிககககூடும் என்று 
ஐககிய நாடுகள் ெறெ எச் -
ெரித்துள்ளது

அ்தன் அண்றைய 
வாயு பவளிரயறை 
இறடபவளி அறிக-
றகயில், நாடுகள் உட -
னடியாக நடவடிகறக 
எடுகக ரவண்டும் என்று 
அறைப்பு வலியுறுத் -
தியது.

உலகம் ெருவநிறலப் ரெரிடறே 
ரநாககிச் பெல்வற்த அறிகறக காட-
டுவ்தாக, ஐககிய நாடுகள் பெயலா-
ளர நாயகம் அநர்தானிரயா குடட-
ேஸ் கூறினார.

ொரிஸ் ெருவநிறல உடன்ொட-
டின் கீழ், உலக பவப்ெ அதிகரிப்றெ 
ஒன்ைறே டிகிரி பெல்சியஸுககுள் 

கடடுப்ெடுத்்த நாடுகள் உறுதியளித்-
துள்ளன.

ஆனால் அந்த இலகறக அறடய, 
8 வருடங்களில் 55 வீ்தம் பவப்ெ-
நிறல குறைப்பு ர்தறவப்ெடுவ்தாக, 
ஐ.நா ப்தரிவித்்தது. 

ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ைறறும் 
சுைார 50 நாடுகள் இந்த நூறைாண்-
டின் நடுப்ெகுதியில் கரிை வாயு 

பவளிரயறைத்ற்த பூஜய 
அளவுககு பகாண்டு -
வே உறுதி அளித்துள்-
ளன.  இந்த மூரலா-
ொயம் ெசுறை இல்ல 
வாயு பவளிரயறைத்தின் 
ொதியாக உள்ளது.

இந்தத் திடடம் முழு-
றையாகக கறடப்பிடிக-
கப்ெடடால், 2100 ஆம் 
ஆண்டளவில் பவப்ெ -
நிறல உயரறவ 0.5 டிகிரி 
பெல்சியஸ் குறைககலாம் 

என்று ஆயவில் கூைப்ெடடுள்ளது. 
இது உலக பவப்ெநிறலறய 

2.2 பெல்சியஸ் அளவுககு இடடுச் 
பெல்லும். இதுவும் ரைாெைான 
ொதிப்றெ ரநாககி இடடுச் பெல்லும் 
என்ைரொதும் ்தறரொற்தய 
நிறலயில் இருநது உலறக ெரியான 
திறெககு இடடுச் பெல்வ்தாக இருக -
கும் என்று கூைப்ெடடுள்ளது.

சீனாவில் கடந்த ெத்து 
நாடகளில் சுைார 250 
ரெரிடம் பகாரோனா 
ப்தாறறு கண்டறியப்-
ெடடுள்ளது.

றவேஸ் ப்தாற-
றுககு ஆளானவரகள், 
சீனாவின் வடரைறகு 
எல்றலப் ெகுதிகளுககு 
அருகிலுள்ள நகேங்-
களில் வசிப்ெவரகள் 
என்று கூைப்ெடுகிைது.

கடந்த பெவவாயன்று 
ஒரே நாளில், அநநாட-
டில் ரைலும் 50 ரெருககு றவேஸ் 
ப்தாறறு உறுதிபெயயப்ெடடது. இந்த 
எண்ணிகறக, கடந்த ைா்தம் 16ஆம் 
திகதியிலிருநது ெதிவாகும் அன்ைா-
டத் ப்தாறறுச் ெம்ெவங்களுடன் ஒப்பு-
ரநாகக, மிக அதிகைாக உள்ளது.

சீனாவில், பீஜிங் குளிரகால ஒலிம்-
பிக ரொடடி ஆேம்பிகக, நூரை 
நாடகள் எஞசியுள்ள ரவறளயில் 
சீனா அ்தன் ்தனிறைப்ெடுத்தும் திட-
டத்ற்தயும், ெரிரொ்தறனகறளயும் 
விரிவுெடுத்தியுள்ளது.

்த ற ர ெ ா ற ்த ய 
ப்தாறறுச் ெம்ெவங்-
களின் அதிகரிப்பு, 
ப வ ளி ந ா ட டி லி ருந து 
வந்தவரகளிடமிருநது 
ஆேம்பித்திருககலாம் 
என அதிகாரிகள் ெநர்த-
கிககின்ைனர.

சிறு நகேங்களில், 
றவேஸ் ப்தாறறை 
எ தி ர ப் ெ ்த ற கு த் 
ர்தறவயான வளங்கள் 
குறைவாக உள்ளன. 
அங்ரக, பவளிநாடடவ-

ரிடம் இருநது ப்தாறறு ஏறெடுவ்தால் 
ரைலும் கடுறையான கடடுப்ொடுகள் 
விதிககப்ெடுகின்ைன.

அத்்தறகய நகேங்கள், றவேஸ் ெே-
வலால் ரைலும் ெல்ரவறு இன்னல்-
கறள எதிரரநாககுகின்ைன.

அவுஸ்திரேலியர -
கள் இனி அேொங்க 
அ னு ை தி ப ெ று ம் 
அ வ சி ய மின் றி 
ைறை நாடுகளுககுப் 
ெயணம் ரைற -
பகாள்ள கடடுப்ொட-
டில் ்தளரவு பகாண்-
டுவேப்ெடடள்ளது.

18 ைா்தங்களாக 
அ வு ஸ் தி ர ே லி ய ா -
வின் ெரவர்தெ 
எல்றலகள் மூடப் -
ெடடிருந்தன. இனி 
பவளிநாடு பெல்ல, முழுறையாகத் 
்தடுப்பூசி ரொடடுகபகாண்ட குடி -
ைககள் அேொங்கத்திடம் முன்அனு -
ைதி பெைத் ர்தறவயில்றல.

அவுஸ்திரேலிய உள்துறை, 
சுகா்தாே அறைச்சுகள் பவளியிடட 

கூடடறிகறக அ்தறனத் ப்தரிவித் -
்தது.

பிை நாடுகறளச் ரெரந்த திைனா-
ளரகளுககும் பவளிநாடடு ைாண -
வரகளுககும் அவுஸ்திரேலியாவின் 
ெரவர்தெ எல்றல இவவாண்டு 

இறுதிககுள் திைக-
கப்ெடும் என அண் -
றையில் அறிவிக-
கப்ெடடது.

“ அ வு ஸ் தி ர ே லி -
யரகளுககு அவரக-
ளின் வழககைான 
வாழ்வுககு திரும்ெ 
ரநேம் வநதுவிட-
டது” என்று அவுஸ்-
திரேலிய பிே்தைர 
ஸ்பகாட பைாரிென் 
ப்தரிவித்்தார. 

இ து வ ற ே 
கடடாய ெணி அல்லது உயிரிழக -
கும் ்தருவாயில் உள்ள உைவினர -
கறள ொரககச் பெல்வது ரொன்ை 
விடயங்கள் ்தவிரத்து அவுஸ்திரேலி-
யரகள் நாடறட விடடு பவளிரயை 
்தறட விதிககப்ெடடிருந்தது.  

உலகப் பட்டினியைத் தீரப்பதற்கு
மஸ்க்கின் 2 வீத செல்வம் பபோதும்

உலக ச்வப்பநியல குறித்து
ஐக்கிை நோடுகள் எசெரிக்யக

சீனோவில பத்து நோட்களில 
250 பபருக்குக் சகோப�ோனோ

ச்வளிநோடு செலல ஆஸி.
நோட்்ட்வரகளுக்கு அனுமதி

பகாரோனா றவேஸ் ப்தாறறை ரைாெைாக 
றகயாண்டது ப்தாடரபில் பிரேசில் ெனாதிெதி 
பெயிர பொல்பொனாரோ மீது குறைச்ொடடு 
சுைத்துவ்தறகு ஆ்தேவாக அநநாடடு பெனடடர-
கள் வாககளித்துள்ளனர. 

பகரோனா றவேஸினால் பிரேசிலில் 
600,000ககும் அதிகைானவரகள் உயிரிழந்த 
நிறலயில், ைனி்த குலத்திறகு எதிோன குறைச்-
பெயலில் ஈடுெடடது உடெட பொல்பொனா-
ரோவுககு எதிோக குறைம் சுைத்தும் அறிகறக 
ஒன்றுககு பெனட குழு ஒன்று ஆ்தேறவ பவளி-
யிடடுள்ளது.    

இந்த குறைச்ொடடுகள் குறித்்த அறிகறக 
பொல்பொனாரோ நியமித்்த ்தறலறை வழக-
குத் ப்தாடுநருககு அனுப்ெப்ெடவுள்ளது. 

்தம்மீ்தான குறைச்ொடடுகள் ஒன்றுமில்-
லா்தறவ என்று ப்தாடரநது ெனாதிெதி கூறி-
வந்தரொதும், நாடடில் அவேது பெல்வாககு 

வீழ்ச்சி அறடநதுள்ளறை குறிப்பிடத்்தககது. 
பகாரோனா ப்தாறறினால் உலகில் அதிக உயிரி-
ழப்பு ெதிவான நாடுகள் வரிறெயில் பிரேசில், 
அபைரிககாவுககு ைாத்திேரை இேண்டாவ்தாக 
உள்ளது.

இந்த வாகபகடுப்ொல் பொல்பொனாரோ 
மீது குறைவியல் நடவடிகறக எடுககப்ெடுைா 
என்று உறுதியாகத் ப்தரியவில்றல. ஏபனன்-
ைால் இந்த ெரிநதுறே பிரேசில் ெனாதிெதி 
பொல்பொனாரோவால் நியமிககப்ெடட ஒருவ-
ோல் ஆயவு பெயயப்ெடும். 

ைநற்த எதிரப்பு ெகதிறய அறடயும் நம்பிக-
றகயில் பகாரோனா ப்தாறறை நாடு முழுகக 
ெேவ விடும் பகாள்றகறய பொல்பொனாரோ 
அேசு கறடபிடித்்த்தாக அந்த அறிகறகயில் 
ப்தரிவிககப்ெடடிருந்தது.

ைனி்த குலத்திறகு எதிோன குறைம் புரிந-
்தது ைடடுைல்லாைல், பொல்பொனாரோ மீது 

பெனட குழு ரைலும் எடடு குறைச்ொடடு-
கறள சுைத்தியுள்ளது. குறைத்ற்தத் தூண்டியது, 
ஆவணங்கறள ரொலியாக ைாறறியது, ெமூக 
உரிறை மீைல் ரொன்ை குறைச்ொடடுகள் சுைத்-
்தப்ெடடுள்ளன.

அர்தரொன்று பொல்பொனாரோ பொது 
நிதிறய ்தவைாகப் ெயன்ெடுத்திய்தாகவும், 
பெருநப்தாறறு குறித்து ்தவைான ்தகவல்கறள 
ெேப்பிய்தாகவும் அவர மீது குறைம் சுைத்்தப்ெட-
டுள்ளது.

அந்த 1,300 ெகக அறிகறகயில் பொல்பொ-
னாரோவின் மூன்று ைகன்கள் உடெட ரைலும் 
77 ரெர மீது குறைம் சுைத்்தப்ெடடுள்ளது.

பிரேசில் அேசின் ஊழல்கள் குறித்து நடநது 
வந்த ஆறு ைா்த கால விொேறண இந்த வாகபக-
டுப்பு மூலம் முடிவுறைது.

இந்த விொேறண காலம் முழுவதுரை 
பொல்பொனாரோ, பெருநப்தாறறு காலத்-

தின் ஆேம்ெப் புள்ளியிலிருநது ்தனது அேசு 
முறையாக நடநது பகாண்ட்தாகத் ப்தரிவித்-
்தார. ரைலும் பொல்பொனாரோவின் அேசியல் 
கூடடாளிகள் ைறறும் ஆ்தேவாளரகள் இ்தறன 
அேசியல் ரநாககம் பகாண்ட குறைச்ொடடுகள் 
என ப்தரிவித்துள்ளனர.

பொல்பொனாரோ குறைம் புரிந்தார என்று 
நிரூபிககப்ெடுகிைர்தா இல்றலரயா அவர 
பகாரோனா பெருநப்தாறறை றகயாண்டதி-
லும் அதுகுறித்து ப்தரிவித்்த ெல கருத்துகளும் 
ெரச்றெயாகரவ இருந்தன. பெருநப்தாறறு 
அவரின் புகறழ ெரித்்தது என்றும் கூைலாம்.

ைாரச் ைா்தம் பிரேசிலில் 24 ைணி ரநேத்தில் 
பகாரோனா ப்தாறைால் உயிரிழந்தவரகளின் 

எண்ணிகறக அதுவறே இல்லா்த அளவு அதி-
கரித்திருந்தது ஆனால் அ்தறகு அடுத்்த நாள் 
ைககள் பகாவிட குறித்து அழுது புலம்புவற்த 
நிறுத்்த ரவண்டும் என்ைார பொல்பொனாரோ.

அதுைடடுைல்லாைல் ப்தாடரநது ெமூக 
வறலத்்தளத்தில் ்தவைான ்தகவல்கறள ெேப்பி 
வருகிைார. கடந்த திங்களன்று பகாரோனா 
்தடுப்பு ைருநதுககும் எயடஸுககும் ப்தாடரபு 
உள்ளது என்று கூறி அவர ெதிவிடடிருந்த 
வீடிரயாறவ ரெஸ்புக நிறுவனம் நீககியது 
குறிப்பிடத்்தககது.

பொல்பொனாரோவின் வீடிரயா யூடியுப் 
்தளத்திலும் முடககம் பெயயப்ெடடு அவரின் 
பெனல் ஒரு வாே காலத்திறகு நிறுத்்தப்ெடடது.

பென்னி பிளகஸ் என்ை உலகின் 
மு்தல் அஞெல்்தறலயின் நகல் ஏலத்-
தில் விறகப்ெடவுள்ளது. அ்தன் 
விறல, சுைார 8.25 மில்லியன் 
படாலர என்று ைதிப்பிடப்ெடடுள்-
ளது.

விகரடாரியா அேசியாரின் ெடத்-
ற்தக பகாண்ட அந்த அஞெல்்தறல, 
1840ஆம் ஆண்டு ஏப்ேல் 10 என்று 
திகதியிடப்ெடட ஆவணத்தில் ஒட-
டப்ெடடுள்ளது. அந்த வறக அஞெல் 
்தறல 1840ஆம் ஆண்டு, ரை 6ஆம் 
திகதி ெயன்ொடடிறகு வந்தது.

்தறரொது நடப்பிலுள்ள அஞெல் 
அறைப்றெத் ஆேம்பித்து றவத்்ததும் 
அந்த அஞெல்்தறல்தான் என்று கூைப்ெ-
டுகிைது. அ்தறகு முன்னர, அஞெறலப் 
பெறுெவர்தான் அ்தறகான கடடணத்-
ற்தச் பெலுத்்த ரவண்டியிருந்தது.

ஏலத்தில் விடப்ெடவுள்ள அந்த அஞ-
ெல்்தறல, மு்தல் ெதிப்பில் அச்சிடப்-

ெடட அஞெல்்தறலகளில் ஒன்று என 
நம்ெப்ெடுகிைது.

அவவாறு மு்தல் ெதிப்பில் அச்சிடப்-
ெடட பென்னி பிளகஸ் அஞெல்்தறல-
களில் 3 ்தான் எஞசியுள்ள்தாகக கூைப்-
ெடுகிைது.

எஞசிய இேண்டு அஞெல்்தறலகள், 
பிரிடடனின் அஞெல்்தறல அரும்பொ-
ருளகத்தில் உள்ளன.

கிழககு ஈோககின் தியால் 
ைாகாணத்தில் இருககும் 
கிோைம் ஒன்றின் மீது 
இஸ்லாமிய அேசு (ஐ.எஸ்) 
குழு நடத்திய ்தாககு்தலில் 
11 ரெர பகால்லப்ெடடு 
ரைலும் ெலர காயைறடந-
துள்ளனர. 

அல் ஹவாொ என்ை கிோ-
ைத்தில் ொதுகாப்பு இன்றி 
இருந்த பொது ைககரள 
கடந்த பெவவாககிழறை 
நடத்்தப்ெடட ்தாககு்தலில் இலககு 
றவககப்ெடடிருப்ெ்தாக ஈோக ொது-
காப்பு ெறட குறிப்பிடடுள்ளது. 

ெல வாகனங்கள் ைறறும் அறே ்தானி-
யங்கி துப்ொககிகறள ெயன்ெடுத்தி 
துப்ொககி்தாரிகள் இந்தத் ்தாககு்தறல 
நடத்தி இருப்ெ்தாக பொலிஸார ப்தரி-
வித்்தனர. 

ஆேம்ெத்தில் ஐ.எஸ் குழுவினர இரு 

கிோைத்்தவரகறள கடத்திச் பென்ை 
நிறலயில் அ்தறகாக அவரகள் ரகடட 
பிறணறய பகாடுககத் ்தவறியற்த 
அடுத்து அந்த கிோைம் மீது ்தாககு்தல் 
நடத்தி இருப்ெ்தாக இரு ொதுகாப்பு 
அதிகாரிகறள ரைறரகாள்காடடி ஏ.பி 
பெயதி நிறுவனம் குறிப்பிடடுள்ளது. 
இதில் பகால்லப்ெடட ைறறும் காயை-
றடந்த அறனவரும் பொதுைககளாவர.

அபைரிககா,  ஐநதிலி-
ருநது 11 வயது வறேயுள்ள 
குழநற்தகளுககு இன்னும் 
சில வாேங்களில் பகாவிட-
19 ்தடுப்பூசிறயப் ரொடத் 
திடடமிடடுள்ளது. இளம் 
பிள்றளகளுககு, றெெர-
ெரயாஎன்படக ்தடுப்பு 
ைருநற்தப் ெயன்ெடுத்்த 
அபைரிகக உணவு, ைருத்-
துவ அறைப்பின் ஆரலாெ-
றனக குழு ெரிநதுறேத்துள்ளது.

்தடுப்பு ைருந்தால் ஏறெடும் உத்ர்த-
ெப் ெககவிறளவுகறள விட, இளம் 
பிள்றளகளுககு அ்தன் மூலம் கிறடக-
கும் நன்றைகள் அதிகம் என்ெற்த 
அறைப்பு சுடடிககாடடியது.

12 வயதுககுக கீழ்ப்ெடட பிள்றள-
களுககு 10 றைகரோகிோம் அளவுள்ள 
்தடுப்பு ைருநற்தச் பெலுத்்த றெெர-

ெரயாஎன்படக ெரிநதுறேககிைது. 
பெரிய பிள்றளகளுககும், பெரியவர-
களுககும் பெலுத்்தப்ெடும் அளவில் 
அது மூன்றில் ஒரு ெகுதி.

சீனா, கியூொ, ஐககிய அேபு இோச்-
சியம் உள்ளிடட சில நாடுகள் 
ைடடுரை, 12 வயதுககுக கீழ்ப்ெடட 
பிள்றளகளுககு பகாவிட-19 ்தடுப்பூசி 
ரொட அனுைதியளித்துள்ளன.  

உலகின் முதலோ்வது
அஞெலதயல ஏலம்

ஈ�ோக் கி�ோமத்தில ஐ.எஸ் குழு
தோக்குதல: பதிசனோரு்வர பலி

5 ்வைதினருக்குத் தடுப்பூசி
்வழஙக அசமரிக்கோ திட்்டம்

சகோப�ோனோய்வ யகைோண்டது குறித்த:

பிரேசில் ஜனாதிபதிக்கு எதிோன  
குற்றச்ாட்டுக்கு ச்னட் ஆதேவு
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இணையவழி மூலம் நணைபெறும்   
"சிவபநறிய திருமுணை விணைபெம்" 

அச்சுவேலி, உலவிக்குள ஸ்ரீ சித்-
திவிநாயகர் ஆலயம், "சிோகம  
ஞானபானு" சிேஸ்ரீ ச குமாரசுோமி 
குருக்கள்- அறக்கட்டளள, பிரித்்ா -
னிய ளசே  முனவனறறச் சஙகம், 
பனனிரு திருமுளற பகுபபாய்வு 
ளமயம், வேர்மனி ்மிழருவி  
ோனனாலி ஆகியன இளைந்து 
ஒவனோரு வியாழக்கிழளமகளிலும் 
ந்டாத்தும்"சிேனநறிய  திருமுளற 
விணைபபம்" ன்ா்டர் 30 இனறு 
(28.10.2021) வியாழக்கிழளம நே -
ராத்திரி  ேழிபாடடு்டன இலஙளக 
வநரபபடி மாளல 7.30 மணிக்கு 
இ்டம்னபறவுள்ளது.  இந்நிகழ்வு 
பிரித்்ானியா வநரபபடி பி.ப. 3:00 
மணிக்கும் ஐவராபபா வநரபபடி  
பி.ப. 4.00 மணிக்கும் ஆரம்பமா-
கவுள்ளது. இதில் அளனேளரயும் 
இளைந்து  னகாள்ளுமாறு கலாநிதி 

சிே ஸ்ரீ கு.ளே.க. ளேத்தீஸேர 
குருக்கள் வகடடுக்  னகாணடுள்ளார்.   

Zoom id.... 417 892 9023   
Passcode 202811   
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m .

us/j/4178929023   
Y o u T u b e . . . . ன ் ா ்ட ர் பு . . . 

+94777349123   

வன வளத் திணைக்கள ்கட்டுப்பாட்டில் உளள ்கபாணி்கணள 
விடுவிப்து த�பாடர்பிலபான ்கலந்துணையபாடல்
(பரந்்ன குறூப நிருபர்)

கிளினநாச்சி  மாேட்டத்தில் ேன 
ேளத்  திளைக்களத்தின கடடுப-
பாடடில் உள்ள காணிகளள  விடு -
விபபது ன்ா்டர்பிலான  கலந்துளர-
யா்டனலானறு   வநறறு  கிளினநாச்சி  
மாேட்ட னசயலகத்தில் நள்டனபற-
றது.

கிளினநாச்சி  மாேட்டத்தில் ேன 
ேளத் திளைக்களத்தின  கடடுப -
பாடடிலுள்ள னபாது  மக்களின பயிர் 
னசய்ளக காணிகளள விடுவிபபது 
ன்ா்டர்பிலும்  அ்ன  முனவனறறங-
கள் ன்ா்டர்பிலும்  குறித்் கலந்து -
ளரயா்டல் இனறு மாேட்ட னசயலக  
மாநாடடு மண்டபத்தில் வமலதிக 

அரசாஙக அதிபர் ்ளலளமயில் 
நள்டனபறறது. குறித்்  கலந்துளர-
யா்டலில்   ேனேளத் திளைக்களத்-

தின ஆவலாசகர்  உள்ள்டஙகிய உயர் 
அதிகாரிகள்  கலந்து னகாணடிருந் -்
னர்.

 இ்னவபாது  ஆளனவிழுந்்ான 
பகுதியில் ேனேள திளைக்களத்-
தினால்  ஆக்கிரமிக்கபபடடுள்ள  
600 ஏக்கர் ேளரயான நிலபபரபபு 
மறறும் களரச்சி  கண்டாேளள 
பூநகரி பிரவ்சஙகளில் ேனேளத் 
திளைக்களத்தினால்   ளகயகபபடுத்-
்பபடடுள்ள  காணிகள் ன்ா்டர்பில் 
கலந்துளரயா்டபபட்டது.

 இதில்  களரச்சி பிரவ்ச னசயலா -
ளர் கண்டாேளள பிரவ்ச னசயலா-
ளர் பூநகரி பிரவ்ச னசயலாளர்  பச்-
சிளலபபள்ளி பிரவ்ச னசயலாளர் 
கமநல  அபிவிருத்தி உ்வி ஆளை-
யாளர்  மாேட்ட  ஒருஙகிளைபபு 
குழுவின இளைபபாளர்  உள்ளிட-
வ்டார் கலந்து னகாணடிருந்்னர்  -

கலட்டி ெணிபபுலம் ஐயபென் ககோவில் கும்ெோபிகேகம் மன்்ோர் மோவட்ை நகர அபிவிருத்திச் பெயற் திட்ைம்
நீண்ட  காலமாக 

நாடடில் அபிவிருத்தி 
னசய்யபப்டா  ் 100 
நகரஙகளள அபிவி-
ருத்தி  னசய்ய திட்டமி-
்டபபடடுள்ளது. இந் 
வநாக்வகாடு சுபீடசத்-
தின வநாக்கு னகாள்-
ளகக்கு அளமய பிர்ான 
நகரஙகள்  மறறும் 
பிரவ்ச நகரஙகளுக்கு 
இள்டயிலான ஏறறத் 
்ாழ்வுகளளக் குளறத்து அளனத்து  மக்-
களுக்கும் சமமான   நகர ேசதிகளளப 
னபறறுக் னகாடுக்கவும் திட்டமி்டபபட-
டுள்ளது.    நகர  அபிவிருத்தி மறறும் 
வீ்டளமபபு அளமச்சு  மறறும் நகர 
அபிவிருத்தி களரவயார  பாதுகாபபு, 

கழிவுப னபாருடகள் அகறறுளக, 
சமு்ாய தூய்ளமபபடுத்்ல் இராோஙக  
அளமச்சு்டனும் மனனார் நகரசளப-
யின உ்வியு்டனும் இருபது மில்லி-
யன ரூபா னசலவில்  இது முனனனடுக்-
கபப்டவுள்ளது.  மனனார் மாேட்ட 

இந்  ்நகர அபிவிருத்திச் னசயற 
திட்டம் வநறறு முனதினம்  
(26) ேனனி மாேட்ட பாராளு-
மனற உறுபபினரும் மாேட்ட 
அபிவிருத்திக்  குழுத் ்ளலே-
ருமான   கா்ர் மஸ்ானினால்    
ஆரம்பித்து ளேக்கபபட்டது.

இந் நிகழ்வில் மனனார் 
மாேட்ட அரசாஙக அதிபர் 
திருமதி ஸ்டானலி டீ னமல்,  
மனனார் நகர பிரவ்சச் னசய-
லாளர்  எம். பிரதீப, நகர அபி-

விருத்தி  னசயறதிட்ட மாகாை பணிப-
பாளர் டி.பி.எஸ. திஸநாயக்க, மனனார் 
நகரசளப நகரபி்ா  மறறும் பாராளு-
மனற உறுபபினரின இளைபபாளர்-
கள் பலரும்    கலந்து னகாண்டளம  
குறிபபி்டத்்க்கது.

பெட்டிகுளத்தில் 16 - 19 வயது மோைவருக்கு
ணெெர் தடுபபூசி ஏற்றும் நைவடிக்ணக  

ேவுனியா விவச்ட நிருபர்

னசடடிகுளம்  சுகா்ார ளேத்திய 
அதிகாரி பிரிவுக்குடபட்ட பா்டசா -
ளலகளில் 16 – --19 ேயது  மாைேர்-
களுக்கு ளபசர் ்டுபபூசி ஏறறும் 
ந்டேடிக்ளக முனனனடுக்கபபட -
டுள்ள்ாக  சுகா்ாரப பிரிவினர் ன்ரி-
வித்துள்ளனர்.

நாடு முழுேதும் 16 – -19 ேயது  
பா்டசாளல மாைேர்களுக்கு ்டுப-
பூசிகளள ேழஙகி பா்டசாளலகளள 
விளரோக மீள  ஆரம்பிக்க அரசாங-
கம் ந்டேடிக்ளக எடுத்துள்ளது.

அ்றகளமோக,  னசடடிகுளம் 
ளேத்திய அதிகாரி பிரிவில் உள்ள 
உயர்்ரப பா்டசாளலகளில்  ்டுப-
பூசி ஏறறும் ந்டேடிக்ளக சுகா்ாரப 
பிரிவினரால்  முனனனடுக்கபபட-
டுள்ளது. அந்்ேளகயில் சூடுனேந்-
்புலவு அல் - இக்பால்  மகாவித்-
தியாலயத்தில் வநறறு 16 – 19 
ேயதிறகுடபட்ட 83   மாைேர்க-
ளுக்கு ளபசர் ்டுபபூசிகள் ஏறறப -
பட்டன.  இ்னவபாது, பா்டசாளல 
மாைேர்கள் ஆர்ேத்து்டன னகாவிட 
்டுபபூசிகளளப னபறறுக் னகாண்ட -
ளமளய அே்ானிக்க முடிந்்து. 

மன்்ோர் ஆயர் இல்லத்தி்ோல் 
நகரெணெக்கு கோணி வழங்கி ணவபபு  

மனனார் குறூப நிருபர்   

மனனார் னசௌத்பார் மரி அனளன 
நகர் பகுதியில் மனனார் ஆயர் இல் -
லத்திறகு னசாந்்மான சுமார் 63 
ஏக்கர் காணி மக்களின குடிவயற-
றத்திறகு பகிர்ந்்ளிக்கபபட்ட 
நிளலயில், அபபகுதியில் உள்ள 
6 ஏக்கர் காணி மக்களின னபாது 
வ்ளேகளள கருத்தில் னகாணடு 
மனனார் நகரசளபக்கு ளகயளிக்கப-
பட்டது.  

-குறித்் 6 ஏக்கர் காணியின ஆே -
ைஙகள் க்டந்் னசவோய்க்கிழளம 
(26) மனனார் ஆயர் இல்லத்தில் 
ளேத்து மனனார் மளறமாேட்ட 

ஆயர் வபரருட கலாநிதி இம்மா-
னுவேல் னபர்னாணவ்டா ஆண்ட-
ளகயினால் மனனார் நகர மு்ல்ேர் 
ஞானபபிரகாசம் அனரனி வ்டவிடச-
னி்டம் ளகயளிக்கபபட்டது.  

இப பகுதியில் கத்வ்ாலிக்க 
மறறும் இந்து ஆலயஙகள் அளமக்-
கவும் காணி ஒதுக்கீடு னசய்யபபட-
்டது.  

-குறித்் நிகழ்வில் மனனார் மளற-
மாேட்ட குரு மு்ல்ேர் அருட-
்ந்ள் கிறிஸது நாயகம் அடிகளார் 
மறறும் பள்ளிமுளன பஙகு ்ந்ள் 
அருடபணி மரிய்ாசன சீமான அடி-
களார் ஆகிவயார் கலந்து னகாண்ட-
ளமயும் குறிபபி்டத்்க்கது.    

சிவஸ்ரீ ெ. குமோரெோமிக்குருக்கள்  
பெயரோல் "ஞோெகோர்த்த கூைம்" 

யாழ்பபாைம், அச்சுவேலியின 
னபயளர உலகறியச் னசய்் னபருந்-
்ளகயரில், சிோகமஞானபானு 
சிேஸ்ரீ ச குமாரசாமிக்குருக்கள் பிர -
்ானமானேர். அச்சுவேலி சரஸேதி 
வித்தியாசாளல, மரு்ஙவகணி சரஸ-
ேதி வித்தியாசாளல எனபேறறின 
ஆரம்பகர்த்்ாோகவும், ஆசிரியர் , 
அதிபர், முகாளமயாளர் என கல்வி-
சார் பல பணிகள் புரிந்்ேர்.இேர் 
50 றகு வமறபட்ட ்மிழ், சமஸகி -
ரு் புத்்கஙகள் எழுதி னேளியிட்ட 
மகான. இந்திய சிோசாரியார்களால் 
இனறும் வபாறறி ேைஙகபபடும் 
வபராளன.  

 இந்் குருக்களது பணிளய 
நிளனத்து அேர் னபயரால் "ஞாப-

கார்த்் கூ்டம்" ஒனறிளன அளமக்க 
ஊர் மக்கள் அளனேரும் ஒத்து -
ளழபபு ேழஙகியுள்ளனர். இ்ன 
ஆரம்ப வேளலகள் இனறு காளல 
10.00 மணி க்கு நள்டனபறவுள்ளது.   

கோணரநகரில் இலவெ ெண்கயோணலெோர் உற்ெத்தி 
பதோைர்ெோ் ெயிற்சி பநறி; விணைபெம் ககோரல்  

காளரநகர் பிரவ்ச சளபக்குட-
பட்ட ேளகயில பிபிரிஏ (PPTA) 
எனற  திட்டத்தின கீழ் பளனவயாளல 
ன்ா்டர்பான விவச்ட பயிறசி எதிர்ே-
ரும் நேம்பர் மா்  மு்ல் ோரத்தில் 
மூனறு நாள் விவச்ட பயிறசியாக 
இ்டம்னபறவுள்ளது.  

இவவிவச்ட பயிறசியானது பளன 
ேளத்திளன முழுளமயாக பயனப-

டுத்தி  ஏறறுமதியிளன இலக்காகக் 
னகாணடு ளகபபணிபனபாருட-
களள உருோக்கும் விவச்ட  பயிறசி -
யாக இ்டம்னபறும்.  

இபபயிறசியில் கலந்து னகாணடு 
பயிறசினபற ஆர்ேம் உள்டயேர்கள்  
எதிர்ேரும் 29.10.2021 னேள்ளிக்கி-
ழளமக்கு முனபாக னபயர் முகேரி, 
ன்ாளலவபசி  இலக்கம், ேயது 

அள்டயாள அடள்ட இலக்கம் உள் -
ளிட்ட சுயவிபரஙகளள குறிபபிடடு  
்ளலேர்,/ னசயலாளர், பிரவ்ச 
சளப, காளரநகர் எனும் முகேரிக்கு 
(ன்ாளலவபசி  இலக்கம் 021 225 
1735) ்பால்மூலம் அனுபபி ளேக்-
குமாறு னசயலாளர் வக.  விவேவயஸ-
ேரன வகடடுள்ளார்.  

விவச்ட பயிறசிளய முழுளமயா-

கக் கறறுத் வ்ர்வோருக்கு சானறி்ழ் 
ேழஙகபபடும்.  

இபபயிறசி னநறியானது இச் 
சளபயில் இ்டம்னபறுேது்டன 
பளன  அபிவிருத்திச்சளபயின 
விவச்ட ேளோளர் வபா்னாசிரியர் 
திருமதி இராேவரகா  ்ர்மகுலசிஙகத்-
்ால் முனனனடுக்கபபடும் எனவும் 
னசயலாளர் ன்ரிவித்்ார்.  

இந்திய மீ்வர்கள் விடுதணல  
யாழ். விவச்ட நிருபர்  

ே்டக்கு க்டறபரபபில் அத்துமீறிய 
மீனபிடி ந்டேடிக்ளகயில் ஈடுபட்ட -
வபாது ப்டகு விபத்துக்குள்ளாகிய 
நிளலயில் ளக்ான இந்திய மீனேர்-
களளயும் ஊர்காேறறுளற நீதிமன-
றம் வநறறு விடு்ளல னசய்துள்ளது.  

க்டந்் ோரம் யாழ்பபாைக் க்டற -
பரபபில் அத்துமீறிய மீனபிடி ந்டே-
டிக்ளகயில் ஈடுபடடிருந்் இந்திய 
மீனேர்களள இலஙளக க்டறபள்ட-
யினர் ளகது னசய்ய முறபட்டவபாது 

அேர்கள் பயணித்் ப்டகு விபத்துக் -
குள்ளாகியது.   சம்பேத்தில் க்டலில் 
வீழ்ந்் மீனேர்களில் இருேர் க்டற -
பள்டயினரால் மீடகபபட்டவபாதி-
லும் மீனேர் ஒருேர் நீரில் மூழ்கி 
உயிரிழந்திருந்்ார்.  

மீடகபபட்ட மீனேர்கள் ன்ா்டர் -
பிலான ேழக்கு விசாரளை வநறறு 
ஊர்காேறறுளற நீதிமனறில் நள்ட-
னபறறது. இந் நிளலயில் அேர்களள 
விடு்ளல னசய்யுமாறு ஊர்காேற -
துளற நீதிமனறம் உத்்ரவிடடுள்-
ளது.  

வைமரோட்சியில் ெோலத்திற்குள்
விழுந்த இளம் குடும்ெஸதர் ெலி
(நாகர்வகாவில் விவே்ட  நிருபர்) 

ே்டமராடசி கபபூது பாலத்்டி-
யில் இ்டம்னபறற விபத்து சம்பேம் 
ஒனறில் இளம் குடும்பஸ்ர் ஒருேர் 
உயிரிழந்துள்ளார்.

க்டந்்  னசவோய்க்கிழளம (26) 
இரவு 9.00 மணியளவில் இச்சம்ப-
ேம் இ்டம்னபறறுள்ளது.இச் சம்ப-
ேத்தில் மத்திய கல்லூரி வீதி, னநல்-
லியடிளயச் வசர்ந்் னபானனுத்துளர 
கணடீபன (ேயது-40) எனபேவர உயி-
ரிழந்்ேராோர். 

புவலாலி- சாேகச்வசரி வீதியால் 
பயணித்் வமாட்டார் ளசக்கிள் 

கபபூது   பாலத்துக்காக னேட்டப-
பட்ட கி்டஙகில் விழுந்்்ாக கூறபப-
டுகிறது. அப  பாலத்்டியில் ஒருேர் 
காயஙகளு்டன கி்டபப்ாக னநல்லி-
யடிப னபாலிசாருக்கு  கிள்டக்கப-
னபறற முளறபபாடள்ட அடுத்து 
அஙகு னசனற னபாலிசார் காயஙக -
ளு்டன  இருந்்ேளர பருத்தித்துளற 
ஆ்ாரளேத்தியசாளலக்கு னகாணடு 
னசனற வபாது அேர்  உயிரிழந் -்
்ாக ன்ரிவிக்கபபட்டது.இச் சம் -
சம்பேம் ன்ா்டர்பில் னநல்லியடி 
னபாலிசார் வமலதிக விசாரளை-
களள வமறனகாணடுள்ளனர்.

யோழ்.மோவட்ைத்தில் 6 கெருக்கு பகோகரோ்ோ பதோற்று உறுதி
கரனேடடி தினகரனநிருபர்

யாழ்.மாேட்டத்தில்  ஆறு வபர் 
உடப்ட ே்டக்கு மாகாைத்தில் க்டந்் 
னசவோய்க்கிழளம   08 வபருக்கு 
னகாவரானாத் ன்ாறறு உறுதி னசய்யப-
படடுள்ளது. யாழ்.பல்களலக்கழக  

ஆய்வுகூ்டத்தில்  128 வபருக்கு வமற-
னகாள்ளபபட்ட பிசிஆர் பரிவசா்ளன-
யில்  குறித்் ன்ாறறாளர்கள் அள்ட-
யாளம் காைபபடடுள்ளனர். யாழ்.
பல்களலக்கழக ஆய்வுகூ்ட முடிவுக-
ளின அடிபபள்டயில்,

யாழ்.வபா்னா  ளேத்தியசாளல-

யில் 03 வபர், ன்ல்லிபபளழ ஆ்ார 
ளேத்தியசாளலயில் ஒருேர்,  சாே-
கச்வசரி ஆ்ார ளேத்தியசாளலயில் 
ஒருேர், னநாவ்ர்ண னசனறல் ளேத்-
தியசாளலயில்  ஒருேர், கிளினநாச்சி 
மாேட்ட ளேத்தியசாளலயில் 
ஒருேர், மனனார் மாேட்ட  ளேத்-

தியசாளலயில் ஒருேர் ஆகிவயார் 
ன்ாறறாளர்களாக அள்டயாளம் 
காைபபடடுள்ளனர். இவ்வேளள, 
யாழ்.வபா்னா ளேத்தியசாளல ஆய்-
வுகூ்டத்தில் வநறறு பி.சி.ஆர். பரிவசா-
்ளன நள்டனபறவில்ளல எனபது 
குறிபபி்டத்்க்கது. 
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பொத�யூடொ்க அல்லது விமொன மூ்லம் 
இந்திய அரசு பதட்கதை அனுப்பும் என 
எதிர்பொர்க்கப்படட�ொல அத� முறியடிக்கவே 
இவேொறு திடடம் ேகுக்கப்படடிருககிறது. 
இத்திடடங்கள் அதனத்தும் பஞ்ொப் மொ்கொண 
அரசின் த்ய்லொைரொ்க அக்கொ்லத்தில பணி-
யொற்றிய த்ௌ்கத் ஹயொட்கொனின் அலுே்ல-
்கத்தில விேொதிக்கப்படடன. பின்னர் இேர் 
பஞ்ொப் அரசின் அதமச்ரொ்க பணியொற்றி-
யிருந்�ொர். அவ�்மயம் இன்தனொரு திடடம் 

பற்றியும் ்க்லந்�ொவ்லொசிக்கப்படடது. இந்திய 
வ�சிய இரொணுேத்தில பணியொற்றிருந்� 
ஸமன் கியொனி �த்லதமயில பஞ்ொப் எல-
த்லவயொரமொ்க ்கொேல அணிதய நிறுத்துேது 
என்றும் ரொேலபிண்டியின் ேடகவ்க முஸ்லிம் 
லீககின் குர்ஷிட அன்ேர் �த்லதமயில ்கொேல 
அணிதய நிறுத்துேது என்றும் தீர்மொனிக்கப்-
படடிருந்�து. இந்� இரண்டு பிரிவு்களுககும் 
்கமொண்டரொ்க இருந்�ேர் த்ௌ்கத் ஹயொட்கொன்.

இதே த�ொடர்பொன கூடடங்களில அகபர்-

்கொன் ்க்லந்து த்கொண்டிருந்�ொர். இக்க்லந்து-
தரயொடல கூடடங்கள் முன்னொள் பிர�மரொன 
லியொ்கத் அலி �த்லதமயிவ்லவய நதடதபற்-
றன என்பவ�ொடு அன்தறய நியதியதமச்ர் 
கு்லொம் தமொஹமட, முஸ்லிம் லீக �த்ல-
ேரொன மியொன் இஃப்தி்கருதீன், ஸமொன் 
கியொனி, குர்ஷிட அன்ேர், த்ௌ்கத் ஹயொட 
ஆகிவயொரும் ்க்லந்து த்கொண்டிருந்�னர். 
இத்திடடங்களுடன் பொக. இரொணுே அதி்கொ-
ரி்களும் விமொனப்பதட அதி்கொரி்களும் ்ம்-
பந்�ப்படடிருந்��ொ்கவும் �ன் புத்�்கத்தில 
அகபர்்கொன் குறிப்பிடுகிறொர்.

இன்தனொரு புத்�்கத்தின் தபயர் யொத�ொன் 
கி ஸக்கொம் (்கொயமுற்ற நிதனவு்கள்) என்ப�ொ-
கும். இது பொகிஸ்�ொன் ஆககிரமித்� ஜம்மு 
்கொஷ்மீர் பற்றியது. தமொஹமட ்யீம் ஆஷொத் 
என்பேர் எழுதியது. பழஙகுடி பதடயணி-
யின் ஈவு இரக்கமற்ற �ொககு�ல்கதை வி்லொ-
ேொரியொ்க விைககும் நூல இது.

்கொஷ்மீர் அதமதிப் பூங்கொேொ்கத் தி்கழந்� 
பிரவ�்ம். இஙவ்க முஸ்லிம், இந்து மற்றும் 
சீககியர்்கள் ஒரு �ொய் மக்கள் வபொ்ல ேொழந்து 
ேந்�னர். எல்லொம் இத்�ொககு�ல நதடதப-
றும் ேதர�ொன் என்கிறொர் ்யீத் அஸொத். 
�ொக்க ேந்� பழஙகுடியினர் இந்து, முஸ்லிமொ 
எனப் பொர்க்கவே இலத்லயொம். முஸ்லிம், 
முஸ்லிம் அல்லொவ�ொர் என அதனேர் ்கதட-
்களும் வீடு்களும் �ொககு�லுககுள்ைொயின. 14 
ஆயிரம் மக்கள் ேொழந்� பரமுல்லொவில �ொக-
கு�லின் பின் எஞசிவயொர் த�ொத்க தேறும் 
மூேொயிரம்�ொனொம்.  

பழஙகுடியினர் பயணித்� பொத�யில 
அதமந்திருந்� கிரொமங்கள் துேம்்ம் த்ய்யப்-
படடன. ப்ல முஸ்லிம் தபண்்கள் குர்ஆன் 
ே்னங்கதை உரக்கப் படித்து �ம்தம விட-
டுவிடும்படி த்கஞசினொலும் எதுவுவம 
நடக்கவிலத்ல. ப்ல தபண்்கள் இழுத்துச 
த்ல்லப்படடு எலத்லவயொரமொ்க விற்்கப்பட-
டொர்்கைொம். இவேொறு இப்புத்�ம் த்ொலகிறது.

மூன்றொேது புத்�்கத்தின் தபயர் From 
Plassey to Pakistan என்ப�ொகும். இத� எழு-
தியேர் ஹுதமயொன் மிர்ஸொ. முன்னொள் 
பொகிஸ்�ொன் வ�்ொதிபதியொன ஸ்்கந்�ர் மிர்ஸொ 
இேரது �ந்த�யொர். இேருககு பொகிஸ்�ொ-
னின் சிற்பியொன மு்கம்மது ஜின்னொ ஒரு 
பணிதய ஒப்பதடத்திருககிறொர். சி்ல ்மயம் 
பிரிடடிஷ் அரசு பொகிஸ்�ொதன பிரித்து ேழங-
்கத் �ேறினொல பிரிடடிஷ், இந்தியொவுககு 
எதிரொ்க புனி� யுத்�தமொன்தற நடத்� வேண்-
டியிருககும் என்ப�ொல பழஙகுடியினதரத் 
திரடடி பதடப்பிரிதேொன்தற உருேொக்க 
வேண்டும் என்பது�ொன் மிர்ஸொவுககு இடப்-
படட பணி. ஆனொல பிரிடடிஷ் அரசு பொகிஸ்-
�ொதன பிரித்துக த்கொடுத்து விடட�ொல 
அந்�த் வ�தே ஏற்படவிலத்ல.

எனினும் ேசிரிஸ்�ொன், தடரொ மற்றும் 
தமொஹமட பகுதி என்பனேற்றில இருந்து 
பழஙகுடியினர் திரடடப்படடிருந்�னர். ஸ்-
்கந்�ர் மிர்ஸொ இப்பதடத் திரடடலுக்கொ்க 
ஜின்னொவிடம் ஒரு வ்கொடி ரூபொதே வ்கடடி-
ருககிறொர். 

ஜின்னொவேொ இருப�ொயிரம் ரூபொதே 
த்கொடுத்து விடடு மிகுதிதய வபொபல நேொபி-
டம் ேொஙகித் �ருே�ொ்கச த்ொன்னொர்.

1947 இல இவ� ஸ்்கந்�ர் மிர்ஸொ பொது-
்கொப்பு அதமசசின் த்ய்லொைரொ்க ப�வி 
ேகித்�ொர். அேருககு ஏற்்கனவே பழஙகுடி 
்மூ்கங்களிதடவய இருந்� த்லேொககும் 
அறிவும் ்கொஷ்மீர் மீ�ொன �ொககு�த்ல நடத்� 
உ�வியிருககும் என்கிறது இப்புத்�்கம். 
அன்று ்கொஷ்மீரில நதடதபற்ற அக த்கொடூர 
�ொககு�ல பற்றி ஜின்னொ அறிந்திருந்�ொர் என்-
கிறது இப்புத்�்கம்.

இந்� மூன்று புத்�்கங்களில இருந்தும் 
அறிய முடிேது என்னதேன்றொல, பொகிஸ்-
�ொன் அரசின் உந்து�லிலும், திடடங்க-
ளின்படியுவம பழஙகுடி்கள் ்கொஷ்மீருககுள் 
நுதழந்து த்கொடூரமொன �ொககு�ல்கதை நடத்-
தினொர்்கவை �விர, இது பொக. அரசுககு த�ரி-
யொமல நதடதபற்ற ஒன்றல்ல என்பதுவே.

ககோழும்பு ட்ரஸ்ட நலவுரிமைச் சஙகம் முகம்ைது நபி கபருைோனோர் (ஸல்) அவர்களின் 
பிறந்த தினதம்த முன்னிடடு ககோழும்பு குருணியோ வதம்தயில் இலவசைோக மூககுக 
கண்ோடி வழஙகும் நிகழகவோன்மற அணமையில் நடததியது. இது இவவமைப்பின் 
்தமலவர் எம். ஜீ. எம் . ்ரம்ஸி முன்னிமலயில் எம். அமீரின் ்தமலமையில் நமடகபறற-
்தோக கசயலோளர் பி. எம் நிலோம் க்தரிவித்தோர்.   

வவுனியா தெற்கு ெமிழ் பிரதெச சபை உை 
ெவிசாளர் சுகயீனம் காரணமாக மரணம்

ேவுனியொ விவ்ட நிருபர்

ேவுனியொ த�ற்கு �மிழ பிரவ�் 
்தபயின் உப �வி்ொைர் சு்கயீனம் 
்கொரணமொ்க   (26.10) மரணமதடந்-
துள்ைொர். 

ேவுனியொ  த�ற்கு �மிழ பிரவ�் 
்தபயின் உப �வி்ொைரொன தேள்-
தைச்ொமி மவ்கந்திரன்  சு்கயீனம் 
்கொரணமொ்க ேவுனியொ தேத்திய்ொ-
த்லயின் அே்ர சிகிசத்ப் பிரிவில  
அனுமதிக்கப்படடு சிகிசத் 
தபற்று ேந்� நித்லயிவ்லவய சிகிசத் ப்ல-
னின்றி    மரணமதடந்துள்ைொர். 

ேவுனியொ, ்கவண்புரம் பகுதிதயச வ்ர்ந்� 
இேர்  ்கடந்� உள்ளூரொடசி மன்ற வ�ர்�லில 
சிறி்லங்கொ சு�ந்திரக ்கடசி ்ொர்பில  வபொடடி-

யிடடு தேற்றி தபற்றிருந்�துடன், 
்கடந்� பொரொளுமன்ற வ�ர்�லில 
தபொதுஜன  தபரமுன ்ொர்பில 
ேன்னி வ�ர்�ல த�ொகுதியில 
வபொடடியிடடும் இருந்�ொர். 

இவ�வேதை,  ேவுனியொ த�ற்கு 
�மிழ பிரவ�் ்தப மொ�ொந்� 
அமர்வுக்கொ்க ்கடந்� மொ�ம் 24 
ஆம்  தி்கதி கூடிய வபொது வமற்-
த்கொள்ைப்படட துரி� அன்டிஜன் 
பரிவ்ொ�தனயில உப�வி்ொைர்  

தேள்தைச்ொமி மவ்கந்திரனுககு த்கொவிட 
த�ொற்று உறுதி த்ய்யப்படடு,   சிகிசத்க-
்கொ்க ேவுனியொ தேத்திய்ொத்லயில அனும-
திக்கப்படடு சிகிசத்  தபற்றிருந்�தமயும் 
குறிப்பிடத்�க்கது. 

ஜலீல் நிறுவனத்தோல் ஏறபோடு கசயயப்படட கிரிகககட விமளயோடடு ்போடடி அணமையில் ்பலியககோமட புடசோல் (Futsal) விமளயோடடு மை்தோனததில் நமடகபறறது. இந்தப் ்போட-
டியில் ஜலில்சன், ஜலில் ைோர்கடடிங ைறறும் இன்ஜினியரின் ஆகிய மூன்று அணியினரும் பஙகுபறறின.  இறுதிப் ்போடடிககோக ஜலீல் இன்ஜினியரின் ைறறும் ஜலீல் ைோர்கடடிங 
அணிகள் கவறறிகபறறன. இந்த நிகழவில் பி்ர்தை அதிதியோக கலநதுககோணட ைள்வோன ்தல்கல ்தககியோவின் ்ைறபோர்மவயோளரும் பி்ரபல வர்த்தகருைோன அஹைட சஹீலினோல் 
கவறறி கபறற அணிககு ்கடயம் வழஙகப்படுவம்தப் படஙகளில் கோ்லோம்.              (படஙகள் : ககோழும்பு ைததிய வி்சட நிருபர் முஹம்ைட இம்தியோஸ்)  

காபரதீவு ை.த�ா.கூ.சஙகத்தில் ைபைய விபையில் ைால்மா
்கொதரதீவு குறூப் நிருபர்

கிழககு மொ்கொண கூடடுறவு 
அபிவிருத்தித் திதணக்கைத்தின் 
ஏற்பொடடில, ்கொதரதீவு ப.வநொ.
கூ.்ங்கத்தில பதழய வித்லயில  
பொலமொ விநிவயொ்கம் இடம் -
தபற்று ேருகிறது.

நொடடில பொலமொ �டடுப்பொடு 
ஏற்படடுள்ை நித்லயில, கூடடு-
றவு இரொஜொங்க அதமச்ர் ்ல்ந்� 
அழகியேண்ண வமற்த்கொண்ட 
முயற்சியின் ப்லனொ்க, மத்திய 
அரசு கூடடுறவு அபிவிருத்தித் 
திதணக்கைத்துடன் இதணந்து 
மக்களுககு பதழய வித்லயில 
பொலமொதே விநிவயொகிககும் திட -

டத்த� அமுலபடுத்தியுள்ைது.
அந்� ேத்கயில, கிழககு 

மொ்கொண கூடடுறவு அபிவிருத்தி 
ஆதணயொைர் எ.எல.எம்.அஸ்மி 
கிழககு மொ்கொண மக்களுகத்கன  
2 வ்கொடி ரூபொவுககு அங்கர் 
பொலமொ த்கொள்ேனவு த்ய்யப்-
படடு ்்க்ல கூடடுறவுச்ங்கங்களி -
னூடொ்கவும் விநிவயொகிக்க துரி� 
நடேடிகத்க எடுத்திருந்�ொர்.

அ�ன்படி 400கிறொம் அங்கர் 
பொலமொ 380 ரூபொவுககு விநிவயொ-
கிக்கப்படடு ேருகிறது. 

்கொதரதீவு ப.வநொ.கூ.்ங்கத்-
திற்கு 1340 பக்கட 400 கிரொம் 
அங்கர் பொலமொவும், 53பக்கட 

1கிவ்லொ அங்கர் பொலமொ பக-
்கடடும் த்கொள்ேனவு த்ய்� -
�ொ்க ப.வநொ.கூ.்ங்கத்�த்லேர் 
தே.வ்கொபி்கொந் த�ரிவித்�ொர்.

்கொதரதீவு ப.வநொ.கூ.்ங்கத் 
�த்லேரும் படட�ொரி ஆசி -
ரியருமொன தே.வ்கொபி்கொந் 
்ம்கொ்ல சூழநித்லதய ்கருத்திற் 
த்கொண்டு, 3 கிவ்லொ சீனி, 400 
கிரொம் அங்கர் பொலமொ, 200கிறொம் 
வ�யித்ல,  1 உப்பு பக்கட அடங-
கிய 1000 ரூபொ தபறுமதியொன 
உ்லருணவுப் தபொதிதய மக்க -
ளுககு ேழங்க நடேடிகத்க எடுத் -
�ொர்.

இது மக்கள் மத்தியில ப்லத்� 

ே ர வ ே ற் த ப ப் த ப ற் று ள் ை து .
இந்� உ்லருணவுப்தபொதிதயப் 
தபற மக்கள் முண்டியடித்�-
த�க ்கொணககூடிய�ொயிருந்-
�து. இரண்டு தினங்களில 1340 
தபொதி்கள் விநிவயொகிக்கப்-
படடன.

இத்�த்கய ்லுத்கவித்ல 
மொனியத்த� ப.வநொ.கூ.்ங்கங-
்களினூடொ்க த�ொடர்ந்து வமலும் 
ப்ல அத்தியொேசிய தபொருட்க -
ளுடன் விநிவயொகிக்க அதமச்ர் 
்ல்ந்�அழகியேண்ண நடே-
டிகத்க எடுக்கவேண்டுதமன 
தபொதுமக்கள் வ்கடடுகத்கொண்-
டுள்ைனர்.

ngWif mwptpj;jy; 
J}a fzf;fPl;L eilKiwapd; gpufhuk; 

#hpa tYj; njhFjpnahd;iw toq;fy;

ntypfk efu rig> ntypfk. 

1. 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. 

2. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;NfhUk; Kiwikapd; mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

3. 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;. 

4. ,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;. 

5. 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;. 

6. 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;. 

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; 2Mk; epuy; 3Mk; epuy;

fhyhz;L nrYj;j Ntz;ba jpfjp
5% fopTf;F chpj;jhFk; 

,Wjpj; jpfjp

Kjyhk; fhyhz;L khHr; 31k; jpfjpf;F Kd; [dthp 31

,uz;lhk; fhyhz;L [{d; 30k; jpfjpf;F Kd; Vg;uy; 30

%d;whk; fhyhz;L nrg;lk;gH 30,w;F Kd; [{iy 31

ehd;fhk; fhyhz;L brk;gH 31 ,w;F Kd; xf;NlhgH 31

yf;\;kd; ngNuuh

jiytH>

nf];Ngt efu rig

2021.10.07



152021 ஒக்டோபர் 28 வியோழககிழமை 28–10–2021

உலகளாவிய முன்னணி ஸ்ார்ட் 
சாத்ன வர்்ததகநா்்ா்ன OPPO, 
இலங்கயில் OPPO A16 ஐ அறி -
முகப்படு்ததுவதாக அறிவி்ததுள்-
ளது. நநர்்ததியா்ன அமசஙகளுடன, 
OPPO A16 ஸ்ார்ட்ந்பான உருவாக்-
கப்பட்டுள்ளது. ்பய்னர்கள் தஙகள் 
அன்ாட நத்வக்ள எவ்வித 
விட்டுக் ககாடுபபும இனறி ந்ற்-
ககாள்ளும வ்கயில், ஸ்டலா்ன 
வடிவ்்ப்்ப விருமபுகி்ார்-
கள். OPPO A16 இன க்பரிய 6.52 
அஙகுல தி்ை, ஒருவர் த்னது விருப-
்ப்ா்ன க்பாழுதுந்பாக்்க வசதியா-
கப ்பார்க்க உறுதி கசய்கி்து. நீணட 
்பாவ்்னக்குரிய 5,000mAh மினக-
லம, இ்ைய்ததில் உலாவ, அதன 
மூனறு கக்ைா மூலம சி்நத தரு-
ைஙக்ள மிக்த கதளிவாகப ்படம-
பிடிக்க வசதியாக எவ்வித தடஙகலு-
மினறி கசயற்்பட உதவுகின்து.

Xinda Lanka [OPPO Sri Lanka] 

பிைதா்ன நி்்-
நவற்று அதிகாரி 
க்பாப லி இது 
கதாடர்பில் கதரி-
வி க் ் க யி ல் , 
“OPPO A16 அதன ்பாணி ்ற்றும 
கசயல்்பாட்டு கல்வயில் எவ்வித 
விட்டுக் ககாடுபபுமினறி உருவாக்-
கப்பட்டுள்ளது. நவநாகரீக வடி-
வ்்பபு காைை்ாக, உஙகளின 
நத்வக்காக கவளிநய எடுக்கும -
ந்பாது ்கிழ்ச்சி்ய அளிக்கி்து. 
ந்லும உயர்ைக மூனறு கக -்
ைாக்கள், ்்க்கமுடியாத தருைங -
க்ள ்கப்பற்் உதவுகின்்ன. 
அதன ்பாரிய 5,000mAh மினகலம, 
OPPO A16 இ்னது எ்டயிலும 
்பார்க்க அதிக க்பறு்தி்ய வழங-
குகி்து, எ்னநவ மினகல ஆயுள் 
குறி்தது கதாடர்நது கவ்லப்படா -
்ல் உஙகள் நா்ள அனு்பவிக்க 
முடியும” என்ார்.

190 கிைாம எனும மிகக் கு்்நத 
எ்டயுட்னா்ன கச்சித்ா்ன கட்ட-
்்பபுடன, 163.8 மி.மீ. நீளம, 
75.6 மி.மீ. அகலம ்ற்றும 8.4 
மி.மீ. தடிப்பம ககாணட இச்சாத-
்னம, ஒரு நவ்லப்பழுமிக்க நாள் 
முழுவதும ்பயன்படு்தத வசதியா -
்னது. 

OPPO A16 ஆ்னது, கவப்ப்த்த 
கட்ததும அலுமினிய ந்ற்பு் 
மூடி்ய ககாணடுள்ளது. அதன 
LCD தி்ை ்ற்றும 5,000 mAh மின-
கலம இைண்டயும தன்னக்தநத 
ககாணட OPPO A16 இன நடுவி-
லுள்ள சட்டக்ா்னது, வியக்க்ததக்க 
வ்கயில் க்ல்லியதாக காைப்ப-
டுகின்து. 

2021 கசபகடம்பர் 9 ஆம திகதி 
உலக சுற்்ாடல் தி்ன்த்த முன -
னிட்டு, நந்பாளம, பூட்டான 
்ற்றும இலங்க சந்தக்ள 
இலக்காகக் ககாணடு க்ய்நிகர் 
அ்ர்கவான்் Nissan ஏற்்பாடு 
கசய்திருநதது. நி்லந்ப்ா்ன சூழ -
லுக்கு நட்்பா்ன எதிர்கால்த்த உரு -
வாக்கும வ்கயில் கதற்காசிய சந -
்தகளில் மினவலுவில் இயஙகும 
வாக்னஙகளின அணுக்ல ந்ம -
்படு்ததும வ்கயில் இநத அ்ர்வு 
இடமக்பற்்து. இநத அ்ர்வின 
ந்பாது, Nissan பிைதிநிதிகள் சிக்க்ன -
்ா்ன ்ற்றும சூழலுக்கு நி்லந்ப -
்ா்ன வாக்ன தீர்வுக்ள கதற்காசிய 
சந்தகளில் அறிமுகம கசய்வது 
கதாடர்்பா்ன த்து அர்ப்பணிப்்ப 
உறுதி கசய்ததுடன, Nissan இன 
புதிய zero-emission LEAF EV கதற் -
காசிய சந்தயில் அறிமுகம கசய் -
யப்பட்டிருநத்் கதாடர்பிலும 
விளக்கஙகள் வழஙகப்பட்டிருந -
த்ன.

உலகளாவிய ரீதியில், Nissan 
LEAF வாக்னஙகள் 2010 ஆம 
ஆணடில் அறிமுகம கசய்யப்பட் -
டது முதல், 2.5 பில்லியன கிநலா -
மீற்்ர்களுக்கு அதிக்ா்ன தூை்த்த 
்பயணி்ததுள்ளதுடன, இதனூடாக 
1.2 மில்லியன கடானகள் எ்ட -
யு்டய கா்பனீகைாட்்சட் வாயு 
கவளிநயற்்ம த்ட கசய்யப்பட் -

டுள்ளது. (இது 90 மில்லியன ்ைங -
களுக்கு ச்்ா்னதாகும).

இநத அ்ர்வின ந்பாது, Nissan 
க்பாறியியல் நிபுைர்கள் கதற்கா-
சிய சந்தகளுக்கு புதிய வாக்ன்த-
தின க்பாரு்ததப்பாடு கதாடர்்பா்ன 
விளக்கஙக்ள வழஙகியிருநதது-
டன, அவற்றின சிக்க்னம ்ற்றும 
சூழலுக்கு நட்்பா்ன தி்ன ்பற்-
றியும விளக்க்ளி்ததிருநத்னர். 
zero-emission Nissan LEAF EV 
என்பது Nissan இன ்திநுட்்ப்ா்ன 
வாக்ன நட்ாடல் தி்்்ன கவளிப-

்படு்ததுவதாக அ்்நதிருப்பதுடன, 
கார்கள் கசலு்ததப்படும மு்்யில் 
நிறுவ்ன்ததி்னால் ந்ற்ககாள்ளப்ப-
டும ்ாற்்ஙகளின வழிமு்்யில் 
ஒன்ாகவும அ்்நதுள்ளது. பூஜ்-
ஜியம முதல் 100 km/h நவக்த்த 
7.9 கசக்கனகளில் எய்தக்கூடிய 
தி்்்னக் ககாணடுள்ளது. ஆகக்கூ-
டிய நவக்ாக 140 km/h ஐ எய்தக்கூ-
டியது. இதில் அ்்தியா்ன ககபின 
காைப்படுவதுடன, எனஜினுடன 
ஒபபிடு்கயில் மிகவும கு்்நத 
்பயை கசல்வக் ககாணடுள்ளது. 

தெற்காசிய சந்ெ்ளுக்கா் 
புதிய Nissan LEAF EV அறிமு்ம்

்ற்றுந்ாரு சமூக நலனபுரி்த திட்ட்ாக 
மினந்னரிய நதசிய பூஙகாவில் சூழல் ்பாது-
காபபு்த கதாடர்்பா்ன தகவல்க்ள வழங -
கும ்பாரிய விளம்பைப ்பல்ககள் ்ற்றும 
சிறிய விளம்பைப ்பல்ககளுக்கு நடவிட் 
பீரிஸ குழு்ம கதாடர்நதும 19வது வரு -
ட்ாக அண்்யில் அனுசை்ை வழங -
கியது.  

நடவிட் பீரிஸ குழு்்ததின நலனபுரிக் 
குழு இநத முயற்சிக்கு 19வது வருட்ா -
கவும அனுசை்ை வழஙகியது. இதற்க -
்்ய 20 விளம்பைப ்பல்ககளும, 24 
சிறிய விளம்பைப ்பல்ககளும புதுபபிக் -
கப்பட்டிருப்பதுடன 07 சிறிய விளம்பைப 
்பல்ககளும அ்்க்கப்பட்டுள்ள்ன.  

இ்வ நடவிட் பீரிஸ ந்ாட்டார் 
கம்பனி (பி்்வட்) லிமிடட் நிறுவ -
்ன்ததின பிைதிப க்பாது முகா்்யாளர் 
(வாக்ன விற்்ப்்ன) திரு.நகாசல ை்த -
்னாயக்கவி்னால், மினந்னரிய நதசிய 
பூஙகாவின காப்பாளர் .்பா்தயா ்துகல் -
நலவிடம உ்ததிநயாகபூர்வ்ாகக் ்கய -
ளிக்கப்பட்ட்ன.   

அ்ததுடன, பூஙகாவில் மினந்னரியா -
விலிருநது ஹ்பை்ை வ்ையா்ன ்பகுதி -

யின சு்ததிகரிபபுப ்பணிகளுக்கா்ன ்னி -
தவலுக்கா்ன கசலவுகள் நடவிட் பீரிஸ 
குழு்்ததின ்பஙகளிபபுடன நானகாவது 
வருடமும கதாடர்ச்சியாக முனக்னடுக் -
கப்படும எ்ன இநத உ்ததிநயாகபூர்வ 
நிகழ்வில் அறிவிக்கப்பட்டது.  

இநநிகழ்வில் திரு.நகாசல ை்த்னாயக 
உ்ையாற்று்கயில், “தற்ந்பா்தய 
கதாற்றுநநாய் சூழலால் ஏற்்பட்டுள்ள 
்பல்நவறு சிை்ஙகளுக்கு ்்ததியிலும, 
க்பறுபபு மிக்க முன்னணி க்பருநிறு -
வ்ன பிை்ைகள் என் ரீதியில் சுற்்ாடல் 
்ற்றும வ்னஜீவைாசிகளின ஒரு ்பகுதியாக 
விளஙக நாம தயஙகவில்்ல. நடவிட் 
பீரிஸ குழு்ம 19 வருடஙகளுக்கு 
ந்லாக மினந்னரிய நதசிய புூஙகா -
வுடன இ்ைநது கசயற்்படுவதுடன, 
எதிர்வரும வருடஙகளிலும முடியு்ா்ன 
அ்்ன்தது வழிகளிலும நாம கதாடர்நதும 
ஒ்தது்ழபபு வழஙகுநவாம” என்ார்.   

வ்னஜீவைாசிகள் ்பாதுகாபபு்த தி்ைக் -
கள்ததின சார்பில் மினந்னரிய நதசிய பூங -
காவின காப்பாளர் ்பா்ததியா ்துகல்ல, 
நடவிட் பீரிஸ குழு்்ததுக்கு நனறி்ய்த 
கதரிவி்ததார்.   

ந்து நாட்டின ்னிதவள முகா்்்த -
துவ த்ல்்்ததுவ்ாக விளஙகும CIPM 
ஸ்ரீலஙகா ்க்கள் முகா்்்ததுவ சஙக்ததின 
உலக கூட்ட்்பபு (WFPMA) ்ற்றும ்னி-
தவள முகா்்்ததுவ்ததின ஆசிய ்பசுபிக் 
கூட்ட்்பபு (APFHRM) ஆகியவற்றுடன 
இ்ைநது உலக ்னிதவள ்ாநாடு 2021ஐ 
ககாழுமபில் க்ய்நிகர் நிகழ்வாக நட்தத -
வுள்ளதாக அறிவி்ததுள்ளது.   

கடநத 22ம திகதியனறு ககாழுமபு ்னி -
தவள முகா்்்ததுவ த்ல்்யக நகட்-
ந்பார்கூட்ததில் ந்டக்பற்் ்ப்ததிரி்கயாளர் 
்ாநாட்டினந்பாது இது கதாடர்்பா்ன அறி -
வி்ததல் கவளியிடப்பட்டது. எதிர்வரும 
டிசம்பர் 6ஆம திகதி முதல் 8ஆம திகதிவ்ை 
ககாழுமபில் க்ய்நிகர் நிகழ்வாக ந்டக்ப-
்வுள்ள இம ்ாநாட்டில்   

உலக கதாற்றுநநாய்க்கு ்்ததியில் ்க்கள் 
நிபுைர்க்ள உயைச்கசய்வது: ஆைாயுஙகள், 
விஸதரியுஙகள் ்ற்றும சி்பபு்ச் கசய்யுங -
கள் எனும கதானிபக்பாருளினகீழ் உலக 
நாடுக்ளச் நசர்நத து்்சார் நிபுைர்கள் 
க்ய்நிகர் நிகழ்வினமூலம கலநது சி்ப -
பிக்கவுள்ள்னர். ்ாநாடு ந்டக்பறும 
மூனறு நாட்களிலும டிஜிட்டல் ்ாற்்ம, 
இ்டயுூறுகள், ்பனமுக்ததன்் ்ற்றும 
விடாமுயற்சி ந்பான் ்னிதவள முகா -
்்்ததுவ்ததின கதரிவுகசய்யப்பட்ட உலக 
அஙகீகாைம க்பற்் ந்பச்சாளர்கள் தனி்த -
துவ்ா்ன ்பரி்ாைஙக்ள புதிய உலகப -
்பணியில் த்ல்்்ததுவ்ததின ஊடாக 
த்து ஆநலாச்்னக்ளயும உ்ததிக்ளயும 
்பகிர்நதுககாள்ளவுள்ள்னர். முக்கிய அமசங-
கள், ்பதிவு, எணைற்் அனுசை்ை வாய்ப-

புகள் கி்டக்கவுள்ளதுடன ந்லதிக தகவல் -
க்ள உலக ்னிதவள ்ாநாடு 2021இன 
https://wfpmacongress.com/ இ்ைய்தத-
ள்த்த ்பார்்வயிடுவதன மூலம அறிநது -
ககாள்ளலாம.   

கடநதாணடு ந்டக்ப்விருநத உலக 
்னிதவள ்ாநாடு உலகில் ககாவிட் கதாற் -
றுநநாய் ்பைவல் காைை்ாக இடமக்ப் -
வில்்ல. எனினும இவ்வாணடு இறுதிக்குள் 
அத்்ன நட்ததியாக நவணடும. இலங்க-
யில் இநத வைலாற்று ரீதியா்ன நிகழ்்வ 
நட்ததுவதில் நாம க்பரு்் ககாள்கிந்ாம. 
உலகந் ககாவிட் கதாற்்ால் ்பாதிக்கப்பட்-
டிருக்கும இவ்நவ்ள எதிர்கால்ததில் உ்தநவ-
கம தரும த்ல்்்ததுவ்த்த உருவாக்க இதி-
லிருநது மீணகடழுவது அவசிய்ாக உள்ளது. 
எதிர்நநாக்கும சவால்களுக்கு ்்ததியில் புதிய 
கதாழில் முயற்சிகள் ்ற்றும வாழ்க்்கயில் 
வளர்ச்சிய்டநது வருகின்்ன. பு்ததாக்கம 
்க்கள் கசயற்்பாடுகளில் சி்நத ்பயிற்சிகள் 
்ற்றும நம்பக்ததன்் என்ப்ன எ்து எதிர்-
கால்த்த மீளக்கட்ட்்்ததுக் ககாள்ளவும 
நி்லயா்ன வளர்ச்சி்ய இலக்காகக் ககாள்-
ளவும மிகவும முக்கிய்ா்ன்வயாக விளங-
குகின்்ன. இநநி்லயில் உலக ்னிதவள 
்ாநாடா்னது சவால்கள் ்ற்றும புதிய ்னித-
வள நிகழ்ச்சி நிை்ல ஏற்்படு்ததிக் ககாள்வதற்-
கா்ன வாய்பபுக்ள்த திட்டமிடுவதற்கு ஏற்் 
இட்ாகும எ்ன CIPM இலங்க த்லவைா்ன 
ையநத அ்ைசிஙக கதரிவி்ததார்.   

உலக ்ாநாடா்னது 93 நாடுக்ளச் நசர்நத 
நதசிய சஙகஙகளின கூட்ட்்பபுகள் ஒன-
றி்ைநது WFPMA அ்்ப்்ப உருவாக்-
கியுள்ள்ன. இநத கூட்ட்்பபின மூலம 

உலகளாவிய ரீதியில் ்க்கள் முகா்்்ததுவ 
கதாழில்த்க்்களுக்கு ஆதைவு வழஙகும 
அதிகாை ச்்பயாக அஙகீகரிக்கப்பட்டுள்-
நளாம. வ்லய்்பபு வாய்பபுகளுடன 
சிநத்்ன்ய்த தூணடும ந்பச்சாளர்க்ள 
ஒனறி்ைப்பதால் இநத ் ாநாடு மிகவும முக்-
கிய்ததுவமிக்கதாக இருக்கும எ்ன WFPMA 
த்லவர் க்பாப ந்ார்டான கதரிவி்தததுடன 
்க்கள் கதாழில் த்க்்யாளர்கள் ்ற்றும 
வணிக்த த்லவர்க்ள காஙகிைஸில் ்பங-
நகற்்ப அ்ழபபு விடு்ததுள்ளார்.   

இநத க்ய்நிகர் ்ாநாடா்னது 4 முழு் -்
யா்ன அ்ர்வுகள், 4 குழு கலநது்ையாடல்கள் 
்ற்றும நானகு கட்டஙகளாக கதாழில்நுட்்ப 
அ்ர்வுக்ளயும உள்ளடக்கியதாக அ்்ய -
வுள்ளது. 21 அனு்பவம வாய்நத சர்வநதச 
ந்பச்சாளர்கள், குழு, கதாகுப்பாளர்கள், 
குழு அஙக்ததவர்கள் வரி்சயில் நைானனி 
சீ. கடய்லர், Jr த்லவர் ்ற்றும பிைத் 
நி்்நவற்று அதிகாரி, ்னிதவள முகா -
்்்ததுவ சஙகம, ஐக்கிய அக்ரிக்கா, 
பீட்டல் சீஸ பிைத் நி்்நவற்்திகாரி, 
ஆளு்் அபிவிரு்ததிக்கா்ன ்பட்டய நிறு -
வ்னம யூ.நக. சுனிதா ்பயான/வயலின வி்த -
துவான ்ற்றும நச்நலன கதாடர்்பா்ன 
்ளிதவள ்பயிற்சியாளர் ந்பைாசிரியர் டீ.வீ. 
ைாவ், த்லவர் TVRLS இநதியா, ந்பால் 
மில்ஸ பிைத் ்க்கள் அதிகாரி, Mercedes 
AMG Petronas F1 Team ்ற்றும டாக்டர் 
அர்ச்ச்ன ஆர்க்காட் VP ்னிதவள வர்்ததக்த 
த்லவர், Infosys McCamish ஐக்கிய அக -்
ரிக்க ந்பான் ்பல அனு்பவம வாய்நத ந்பச்சா-
ளர்கள் ்பஙகுககாள்ளவுள்ள்் குறிபபிட்த -
தக்கது.    

CIPM உல் மனிெவள மகாநகாடு டிசம்்பரில்   

இலங்கயின No:1 Smartphone 
brandஆக Samsung, Galaxy 5G பிைச்சா-
ை்த்த அறிவி்ததது. ்பணடி்கக் கால்த-
திற்கா்ன 5G தயாரிபபுகளின ்பைநத 
portfolioயுடன அதன 5G வாக்குறுதி்ய 
வலுப்படு்ததியது. சமீபி்ததிய Galaxy 5G 
smatphoneகள் பு்ததாக்க்தநதாடு வருவது 
்பைநத ்பார்்வயாளர்களுக்கு அணுகுவதற் -
காக அறிமுகப்படு்ததப்பட்டுள்ளது.

Kevin SungSU YOU, இலங்கக்கா்ன 
Samsungஇன முகா்்்ததுவப ்பணிப்பா-
ளர், “Samsung வாடிக்்கயாளர்களுக்கு 
அர்்ததமுள்ள பு்ததாக்க கணடுபிடிபபுக-
்ளக் ககாணடு வருகி்து. அ்ததுடன 
புதிதாக அறிமுகப்படு்ததப்பட்ட Galaxy 
5G smartphoneகள் முடிவற்் புதிய விஷ-
ய்த்த தருவது நுகர்நவா்ை Be Future 
Readyக்கு அனு்திக்கி்து. 

அண்்யில் அறிமுகப்படு்ததப்பட்ட 
Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, A52s 
5G, Galaxy M52 5G ்ற்றும Galaxy F42 

5G ஆகிய்வ 
S a m s u n g இன 
அ ர் ்த த மு ள் ள 
க த ா ழி ல் நு ட் -
்ப ்த ் த யு ம 
தயாரிபபுக்ள -
யும ககாணடு 
வருவது அர்ப-
்ப ணி ப பு க் க ா ்ன 
ச ான ் ா கு ம . 
5G வணிக ்ய -
் ா க் க ப ்ப ட் ட -
வுடன முதலில் 
்ப ய ்ன ் ட -
நவார் எஙகள் 
வாடிக்்கயாளர்களாக இருக்க நவணடும 
என்பநத எ்து நநாக்க்ாகும. இத்னால் 
அதிநவகம, கு்்நத தா்தம ்ற்றும 
க்ன்்யா்ன streamingயும அனு்பவிக்க 
முடியும' எ்னக் கூறி்னார்.

2009 முதல் 5G கதாழில்நுட்்ப வளர்ச்சி -

யில் Samsung முனந்னாடியாக உள்ளநதாடு 
கதாழில்நுட்்ப்த்த தைப்படு்ததுவதிலும 
முன்னணியில் உள்ளது. உலகின முதலா-
வது 5G smartphoneஆ்ன Galaxy S10ஐ 
2019இல் அறிமுகப்படு்ததியது. Samsung 
உலகளவில் 5G சாத்னஙகளின ்பைநத 
portfolioஐ ககாணடுள்ளது. 

Ceylon Green Produce (Pvt) 
Ltd நிறுவ்னம இலங்கக்கு 
இ்க்கு்திகசய்து விநிநயா-
கிக்கும ECO Tablets இற்கு 
F ISO 9001 ்ற்றும ISO 14001 
ஆகிய இைணடு தைச்சானறிதழ்-
களும வழஙகப்பட்டுள்ள்ன. 
சூழல் நநய உற்்ப்ததி என்ப-
தாநல ECO Tablets இற்கு 
ந்ற்்படி இரு வ்கதைச் சானறி-
தழ்களும வழஙகப்பட்டுள்ள்ன.   

உலகளவில் சூழலுக்கு 
எதிைா்ன ்பல்நவறு கசயற்்பாடு-
கள் முனக்னடுக்கப்படுகின் 
இநநநை்ததில் சூழ்ல ்பாதுகா்த-
தவாறு வாக்ன்ததின வி்்ன்த-
தி்்்ன ந்ம்படு்ததுகின் 
ECO Tablets இனறு உலகுக்கு 
இனறிய்்யாத ஒன்ாக ்ாறியுள்ளது. ECO 
Tabletsஐ இலங்க ்்ததிய சுற்்ாடல் அதிகாை 
ச்்பயும உறுதிப்படு்ததியுள்ளநதாடு CSR 
இற்கும (சமூக கட்்யாக) அனு்தியளிக்-
கப்பட்ட்்க்கா்ன காைைம, வாக்னஙகளின 
மூலம சூழலுக்கு கவளிநயற்்ப்படுகின் 
விசவாயுக்க்ள கு்்்தது சுூழ்ல ்பாதுகாப-
்பதற்கு ்பஙகளிபபு கசய்வதாலாகும.  

நீஙகள் ்பாவிக்கின் வாக்ன்ததின உற்்ப்த-
தியாளர் உறுதிப்படு்ததியுள்ளவாறு க்பறுந்ப-
றுகள் கி்டக்கா்் ்பலருக்குமுள்ள ஒரு 
பிைச்ச்்னயாகும. ஒரு லீற்்ரில் ்பயைம 
கசய்யக்கூடிய கிநலா மீற்்ர்களின அளவு 
கு்்தல், எஞ்சினின ஆயுள் காலம சரி்பாதி 
கூட இல்லா்், உறுதிப்படு்ததப்பட்டுள்ள 

கசக்கனகளுக்கு ்ணி்ததியால்ததுக்கு 100 
கி. மீற்்ருக்கு பிக்அப ஆகா்் ந்பான் 
்பல்நவறு அனு்பவஙக்ள ்பலரும எதிர்-
ககாணடிருப்பார்கள். வாக்னம எநதநாட்டு உற்-
்ப்ததியாக,ருநதாலும அவர்கள் அ்த சி்நத 
டீசல் ்ற்றும க்பற்ந்ால் இடும வ்கயி-
நலநய உற்்ப்ததி கசய்கின்ார்கள்.   ஒவ்கவாரு 
நாட்டி்னதும டீசல் ்ற்றும க்பற்ந்ாலின தைம 
கவவ்நவறு்பட்டது. வாக்னம உற்்ப்ததி கசய்-
யப்படுகின் நாட்டில் உள்ள எரிக்பாருளின 
தைம வாக்னம ஓடும நாடுகளிலும இருக்கு-
க்னறு எதிர்்பார்்தநத வாக்னம உற்்ப்ததி கசய்-
யப்படுகின்து. இலங்கயில் ்பயன்பாட்டி-
லுள்ள ந்பற்ந்ால் ்ற்றும டீசலின தை்த்த 
அதிகரிப்பதற்கு Fuel Booster ஆக Eco Tablets 
ஐ ்பயன்படு்தத முடியும. 

சூழல்்நய Eco Tablets இறகு  
ெரசசகான்றிெழ்ள்  

புதிய OPPO A16 
இலங்்யில் 
தவளியீடு 

மின்்னேரிய ்ெசிய பூங்காவில் உள்ள விளம்்பர 
்பல்்்்ளப் புதுப்பிதெ ்ேவிட் பீரிஸ்   

5G உறுதிதமகாழி்யப் ்பலப்்படுததுகிறது  
Samsung Galaxy 
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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

ml;ltiz

tpguk;

gjpTf; 

fl;lzk; 

ntl; cld;

nghUl;fs;

01. fhfpjhjpfs; 3000.00

02. tPjp tpsf;Ffs; kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l cgfuzq;fs; 3000.00

03. fzdp> mr;R ,ae;jpuk; kw;wk; Fwpj;j cgfuzq;fs; 3000.00

04. mr;R ,ae;jpuj;jpw;fhd hpgd; kw;Wk; NlhdH 3000.00

05. thfd gOJghHj;jy; cgfuzq;fs; 3000.00

06. Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzk; 3000.00

07. fpUkpehrpdp> rtHf;fhuk; kw;Wk; Gy; ehrpdp 3000.00

08. rPUil kw;Wk; Njitg;gLk; Jzp tiffs; 3000.00

09. E}yf njhopy;El;g cgfuzq;fs; 3000.00

10. laH> ba+g;> gw;whp kw;Wk; Fwpj;j cgfuzq;fs; 3000.00

11. mYtyf cgfuzq;fs; (Nkir> fjpiu> mYkhhp) 3000.00

12. `pAk; igg;> kjFj;Jz;Lfs; Nghd;wd 3000.00

Nritfs;

13. mr;rf tplaq;fs; 3000.00

14. fzdp> gphpz;lH gOJ ghHj;jy; 3000.00

15. E}yf njhopy;El;g Nritfs; 3000.00

16. thfd gOJ ghHj;jYf;fhd fuh[; gjpT nra;jy; 3000.00

17. thfd NrHtp]; tplaq;fs; 3000.00

18.  kpd; J}f;fp> fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpu Nritfs; kw;Wk; gOJ ghHj;jy; 

tplaq;fs;

3000.00

19.  rigf;fhd epy msitahsH Nrit> rl;lj;juzp Nrit> fl;bl 

tiugl Nrit (rptpy;/ tpNrl)
3000.00

20. nty;bq; Nritfs; 3000.00

21. Mgj;jhd kuq;fis ntl;Ljy; 3000.00

mgptpUj;jp jpl;lq;fs;

22.  mgptpUj;jp jpl;lq;fSf;fhd epHkhz nghUl;fs; toq;Fjy; (fy;> 

kzy;> kz;> VgPrp Nghd;wd)

4000.00

23.  thfdq;fis thliff;F toq;Fjy; (nyhwp> buf;lH> Nkhl;lHfpNulH> 

D4D ,ae;jpuk; Nghd;wd
4000.00

xg;ge;jf;fhuHfs;

24. &. 05 yl;rj;jpw;F Nky; 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;.

#hpantt gpuNjr rig

nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F tply;
#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.
nrhj;jpd; ngaH

Fiwe;j 

gl;r Nfs;tpj; 

njhif (&)

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp itg;Gj; 

njhif (kp)

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; (&)

01
#hpantt thu re;ij nkhj;j 

re;ij Fj;jiff;F tply;
19>100>000.00 200>000.00 10>000.00

02
#hpantt thu re;ij rpy;yiw 

re;ij Fj;jiff;F tply;
5>250>000.00 100>000.00 10>000.00

03

ntdpnty;Mu thure;ij 

kw;Wk; mjd; nghJ 

kyry$lj;ij Fj;jiff;F 

tply;

2>400>000.00 100>000.00 10>000.00

04
#hpantt kPd; re;ijia 

Fj;jiff;F tply;
1>266>600.00 50>000.00 10>000.00

05

#hpantt thu re;ijapy; 

nghJ kyry$lj;ij 

Fj;jiff;F tply;

151>200.00 3>000.00 5>000.00

06
#hpantt thu re;ij thfd 

jhpg;gplj;ij Fj;jiff;F tply;
97>000.00 10>000.00 1>000.00

07

#hpantt thure;ijf;Fs; 

mike;Js;s Nfhopapiwr;rp 

filia Fj;jiff;F tply;

35>000.00 2>500.00 1>000.00

08

#hpa thu re;ijapd; Kr;rf;fu 

tz;b epWj;Jkplj;ij 

Fj;jiff;F tply;

72>240.00 10>000.00 1>000.00

09

#hpantt g]; epiyaj;jpw;F 

mUfpy; nghJ mwptpj;jy; 

gyifia Fj;jiff;F tply; 

(20' x 10')

25>000.00 1>000.00 1>000.00

10

`l;bg` re;jp mUfpy; 

nghJ mwptpj;jy; gyifia 

Fj;jiff;F tply; (20' x 115')
30>000.00 1>000.00 1>000.00

11

rpq;fpj;jp cad mUfpy; 

rpy;yiw tpw;gid epiyaj;ij 

Fj;jiff;F tply;

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;. 

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

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp 

my;yJ epjp 

itg;G (&)

Nfs;tpg; 

gpizapd; 

nry;Ygb 

ahFk; fyk;

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; &.

01. khj;jiw gpujhd 

g]; epiyaj;jpw;fhd 

fopT ePH kw;Wk; 

rhf;fil Rj;jpfhpg;G 

mikg;ig 

tbtikj;J> 

epHkhzpj;jy; (Design, 
Construc  on 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 
Pollu  on Control
kw;Wk; CIDA -C6 
my;yJ mjw;F 

Nky; (Water Supply 
& Sewerage

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp 

150>000.00 

my;yJ 

fhR itg;G 

75>000.00

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;.

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

mYtyfj;jpy; eilngWk;

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

Nfs;tpf;fhd miog;G

,yq;if MAh;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdk;
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;  ngz; ghJfhg;G mYtyh;fs; 

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;>

 gfy; Kiwkhw;W Nrit - 12 kzpj;jpahy Kiwkhw;W (K.g. 7.30 Kjy; gp.g. 

7.30 tiu)

 ,uT Kiwkhw;W Nrit - 12 kzpj;jpahy Kiwkhw;W (gp.g. 7.30 Kjy; K.g. 

7.30 tiu)

      ngz; mYtyh;fs;>

 gfy; Kiwkhw;W Nrit - 12 kzpj;jpahy Kiwkhw;W (K.g. 7.30 Kjy; gp.g. 

7.30 tiu)

•  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 (1-

31) 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.

ngWif mwptpj;jy;

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

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 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 ;yhnjho p g ; gj hf ,j ; j hy ; 

mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. 

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;  taH]; 

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

z;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-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

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/R/S-2/2022
kpd;dpizg;G Nrit toq;Fk; 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-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; cg kpd; 

epiyaq;fs; epHkhzpf;Fk; 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-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; kPs; ,izg;G 

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

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/R/S-9/2022
fhfpjhjpfis mr;rply; xg;ge;jf;fhuHfspd; 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-12/2022
fl;llq;fis fl;Ltjw;Fk;> jpUj;Jtjw;Fk;> tPjpfis 

Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 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-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

gpuhe;jpak;-02

fpof;F

DGM(E)/QPPC/21/339
thliff;F Nkhl;lhh; fhh; fzf;fhsh;-nryT(fpof;F)> 

jpUNfhzkiy

17-11-2021 k; jpfjp 

gp.g.2.00 kzp

gpujpg; nghJ KfhikahsH (fpof;F) mYtyfk;>

jpUNfhzkiy

026-2222666> 026-2221030

1000.00 NCB

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;  $bajhd 

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;.

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 08.00 - 17.00

nkhj;j : gpynfhl ntyp

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : Gjgdhfk> rpwPghjnfhnly;y

2021-11-23 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

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 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

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 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

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 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

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 08.00 - 17.00

tpepNahfk; : Ambalangoda Grid SS
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 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : nfhlnjdpfd;j

tpepNahfk; :

2021-11-12 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2021-11-13 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

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 08.00 - 17.00

nkhj;j kw;Wk; tpepNahfk; : `py; ]a;l; Njapiyj; njhopw;rhiy> 

[k;Gf`tpy> ny`{ty> ]{jy

2021-11-24 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

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; :



192021 ஒக்டோபர் 28 வியோழககிழமை 28–10–2021

ml;ltiz

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fjy; gjpTf; fl;lzk;

01.  rfy tifahd fhjpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; 1500.00

02.  mr;Rg;gbtq;fs; kw;Wk; Mtzq;fs; 1500.00

03.  mYtyf cgfuzq;fs;> kuj;jsghlq;fs;> cUf;Fj; jsghlq;fs;> 

gpsh];bf; jsghlq;fs;> tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; NtW 

cgfuzq;fs;

1500.00

04.  kpd; cgfuzq;fs;> tPjp tpsf;F cgfuzq;fs; kw;Wk; rfy tifahd 

cjphpg;ghfq;fs;

1500.00

05.  ePH toq;fy; cgfuzq;fs; 1500.00

06.  Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; 1500.00

07.  E}yf Gj;jfq;fs; kw;Wk; rQ;rpiffs; 1500.00

08.  rfy tifahd thfd cjphpg;ghfq;fs; 1500.00

09.  nfhq;fpwPl; nghUl;fs;> `pa+k; igg;> nfhq;fpwPl; J}z; rPnke;Jfs; 

cl;gl Kd;thHg;G nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs;

1500.00

10.  mr;R ,ae;jpuq;fspd; ik (NlhdH/ fhHl;Ny[H) 1500.00

11.  ik tiffs; kw;Wk; fl;bl gOJghHj;jYf;Fj; Njitahd 

Jizg;ghfq;fs;

1500.00

12.  laH kw;Wk; ba+g; 1500.00

13.  ,Uk;Gf; fk;gp> cUf;Ff; fk;gp> Kl; fk;gp cl;gl cNyhfg; nghUl;fs; 

kw;Wk; njhopyhsH fUtpfs;

1500.00

14.  fy;tid]; igg; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; 1500.00

15.  epHkhzg; gzpfSf;F Njitahd ku tiffs; 1500.00

16.  Jzpkzpfs; kw;Wk; rPUil toq;Fjy; 1500.00

NtW Nritfs;

01.  thfd gOJghHj;jy;fs; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy; 1500.00

02.  mr;rf Ntiyfs; (gw;Wr;rPl;L kw;Wk; mr;Rg; Gj;jfq;fs;) 1500.00

03.  jl;lr;R/ efy; gpujp ,ae;jpuk;/ NuhzpNah ,ae;jpuk;/ ngf;]; ,ae;jpuk;/ 
fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; gOJghHj;jy;

1500.00

04.  wg;gH Kj;jpiu ntl;Ljy; 1500.00

05.  ngaHg;gyif tiujy; FwpaPl;L gyif tiujy; 1500.00

06.  fzdp td;nghUs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; toq;fy; 1500.00

07.  fduf thfdk;> ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; ,yF thfdq;fis thliff;F 

toq;Fjy;

1500.00

08.  rpWtH g+q;fhTf;fhd tpisahl;Lg; nghUl;fis toq;Fjy; 1500.00

09.  gytifahd fw;fs; kw;Wk; nrq;fy; toq;Fjy; 1500.00

10.  nrbtiffs;> cuk; cl;gl g+q;fh myq;fhuj;jpw;Fj; Njitahd 

nghUl;fis toq;Fjy;

1500.00

11.  mur mq;fPfhuk; ngw;w xg;ge;jf;fhuHfs; (Fwpj;j ICTAD rhd;wpjopd; 
gpujpia ,izj;jy; Ntz;Lk;)

  a. &gh 1000000 tiu 2000.00

  b. &gh 1000000 ,w;F Nky; 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

2022 Mz;bw;fhd toq;FeHfs;/ xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy;

fUtyf];ntt gpuNjr rig

kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : fhyp

thbf;ifahsu; Nrit epiyak; : gl;lJit

2021-11-01 08.00 - 17.00

nkhj;j : ]pupnktd;

tpepNahfk; : f`ynfhynjdpa> tNjhfy> tj;jN`d

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

2021-11-09 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

2021-11-11 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 08.00 - 17.00

tpepNahfk; : mk;gfil> mk;gyk - nghy;ghnfhl> `pupaky;Fk;Gu> 

nghy;gnfhl Gjpa

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 08.00 - 17.00

nkhj;j : <ok; vz;nza; Miy

tpepNahfk; : `kPl; vz;nza; Miy> EfJt Miy

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

2021-11-06 08.00 - 17.00

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

2021-11-08 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

2021-11-10 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

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> fpdp ty;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 08.00 - 17.00

tpepNahfk; : nty;yd;tpy

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 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

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 08.00 - 17.00

tpepNahfk; : fbfpd;fy> Ffy;fd;j> nkhuf`fd;j

2021-11-12 08.00 - 17.00

tpepNahfk; :

2021-11-15 08.00 - 17.00

tpepNahfk; : `gufl tJaha> `y;yyfd;j> FLfy;nghy

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 08.00 - 17.00

tpepNahfk; : nfhnyhd;njhl;Lt> yq;fhfk

2021-11-23 08.00 - 17.00

tpepNahfk; : nfhnyhd;njhl;Lt> yq;fhfk

2021-11-24 08.00 - 17.00

tpepNahfk; : gJtpy> ghdht

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;

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

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

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;

khj;jiw gpuNjr 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;  

1) midj;J mYtyf vOJ nghUl;fs;. 

2)  fzdp kw;Wk; mJ rhHe;j Jizg;ghfq;fs; 

(fzdp td;ghfk; kw;Wk; nkd;ghfk;) 

3)  Nghl;Nlhg;gpujp ,ae;jpuk;> ngf;]; ,ae;jpuk;> efy; gpujp 

,ae;jpuk;> Lg;Nsh ,ae;jpuk; cl;gl;ljhf mYtyf mr;R 

cgfuzq;fs;. 

4) mYtyf kug; nghUl;fs; kw;Wk; cUf;F jsghlq;fs;. 

5)  mYtyf kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk;  tPjp tpsf;FfS-

f;Fj; Njitahd nghUl;fs;.

6)  midj;J tifahd mr;rpLk; ,ae;jpuq;fSf;Fj; Nji-

tahd NlhdH> fhHl;up[;> upgd;. 

7) midj;J fl;bl epHkhzpg;Gg; nghUl;fs;. 

8) jPe;ij tiffs;> mit rhHe;j nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;. 

9)  tPr;Rf; fj;jp> Ks;S> kz;ntl;b> fj;jp> cl;gl;l tPjpg; guh-

kupg;Gf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs;.

10)  kiof; ftrk;> fk;G+l;];> if ciw> n`y;kl;> gpsh];jpf;    

fz;zhb cl;gl;l tPjp kw;Wk; Rfhjhu CopaHfSf;Fj; 

Njitahd Jizg;ghfq;fs;. 

11)  Rfhjhug; ghJfhg;G cgfuzq;fs;> kw;Wk; Rfhjhu jLg;Gf;   

fhg;G nghUl;fs;. 

12) ePHf; Foha; Jizg;ghfq;fs;. 

13)  Nkhl;lhh; thfd cjpupg;ghfq;fs; 

(nfg;> buhf;lH> if buhf;lH> Kr;rf;fu tz;b> FW} nfg;> 

ngNfh thfdk;> bg;gh;) 

14) midj;J tifahd thfdq;fSf;F lah;> upAg;

15) fl;Gy> nrtpg;Gy xypg;gjpT nra;Ak; cgfuzk;. 

16) rpWtH ghlrhiy cgfuzq;fs;. 

17) tpisahl;L gz;lq;fs; 

18) fhw;Wr;rPuhf;fp ,ae;jpuk;. 
19) tpuyilahsk; ,Lk; ,ae;jpuk;.  

20) Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;
21) fz;zhb kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;. 

22) E}yfg; Gj;jfq;fs;. rQ;rpiffs; gj;jphpiffs; 

23) nghypj;jPd; ciwfs; kw;Wk; gris ciwfs;. 

24) rPUilf;Fj; Njitahd gplit tiffs;

02. Nritfs; 

1) mr;R Ntiyfs;. 

2) epy msitahsH Nrit.

3) rl;l Nritfs;.

4) gapw;wg;gl;l kw;Wk; gapw;wg;glhj CopaH Nritfs;. 

5) Gifg;glnkLj;jy;> tPbNah nra;jy; kw;Wk; glq;fs;  rl;lfkply;. 

6) fl;blq;fs; GJg;gpj;jy; (jfdk; nra;Ak; ,lk; cl;gl;ljhf) 

7) nkhopg;ngaHg;Gr; Nritfs;.

8) midj;J thfdq;fs; Nrit nra;jy;. 

9) thfdk;> ,ae;jpuhjpfs; GJg;gpj;jy;. 

10)  fzdp ,ae;jpuk;> mr;rply; ,ae;jpuk; cl;gl;ljhf mit  
rhHe;j cgfuzq;fs; GJg;gpj;;jy;. 

11)  Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk;> ngf;]; ,ae;jpuk;> Lg;Nsh ,ae;-

jpuk;> nykpNdl;bq; ,ae;jpuk; vd;gd mr;rply; cgfuzq;fs; 

GJg;gpj;jy;. 

12) thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs; thliff;F toq;fy;

13)  tPr;Rf; fj;jp> Ks;S> kz;ntl;b> fj;jp> cl;gl;l tPjpg; guhkup-

g;Gf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; GJg;gpj;jy;. 

14)  b[pl;ly; mwptpj;jy; gyif> ngdH> fl; mTl;> ];bf;fH mr;rp-

ly; Nritfs;. 

15) rPUilfs; ijj;jy;.

16) kuk; ntl;Ljy;. 
epge;jidfs;: 

01.  tpz;zg;gq;fs; NfhUk; filrpj; jpfjpapd; gpd;dH ehnshd;wpy;  

gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;Lfs; my;yJ 

fhNrhiy %yk; nra;ag;gLk; Ntz;LNfhs; epuhfupf;fg;gLk;. 

02.  NkNy jug;gl;Ls;s xt;nthU tiff;Fk; ntt;NtW tpz;zg;gq;fs; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mjw;fhf ntt;Ntwhf fl;lzk; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

03.  gjpT nra;tjw;fhf rkHg;gpf;fg;gLk; toq;fy; xd;W my;yJ 

Nrit xd;Wf;F tpz;zg;gj;Jld; &gh 1000.00 nrYj;jg;gly; 

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 

gw;Wr; rPl;nlhd;W ngw;Wf;nfhs;tjd; %yk; my;yJ nrayhsH> 

gpuNjr rig> khj;jiw vDk; ngaUf;F fhNrhiy xd;W 

mDg;Gtjd; %yk; nra;a KbAk;. fhRf;fl;lis 

Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

04.  2021Mk; Mz;by; gjpT nra;Js;s toq;FeHfsplk; ,Ue;J tpiy 

kDf;fs; Nfhug;gLk; vd;gJld; rkHg;;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 

MW (06) khjq;fSf;F khw;wk; nra;ag;glhj epiyahd 

jd;ikapy; itj;Jf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. Njit vd fUJk; 

re;jHg;gj;jpy; gjpT nra;Js;s toq;FeHfSf;Fg; Gwk;ghf NtW 

toq;FeHfsplk; ,Ue;Jk; gz;lq;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf 

tpiykDf;fs; NfhUk; cupik gpuNjr rigf;F cupj;JilajhFk;. 

05.  ,jw;fhf jq;fshNyNa jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

06.  Nfhug;gLk; NghJ tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fhj fl;lisaplg;gl;lJk; 

gz;lq;fs; toq;f Kbahky; NghFk; toq;FeHfs; kw;Wk; cupa 

juj;jpy; gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;fhj toq;FeHfspdJk; 

ngaHfs; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L ngaHfs; mgfPh;j;jpahNdhH 

gl;bayplg;gLthHfs;. 

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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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;.

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

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.
Nfs;tp ,y. Ntiy tpguk;

,f;lhl;

(ICTAD) 
jifik

xJf;ff; $ba 

khdpak; 

(thpfs; ,d;wp) 

&gh

Nfs;tpg; 

gpiz 

(kPsspf;fg; 

gLk;) &gh

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

Serial Bid No. Item Qty

Non 
Refundable 

biding 
document 
charges

Refundable bid 
bond charges

01. PGHB/AF/06/21 Supply & Installation of Fire Detection system 01 1000.00 24,000.00

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

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;

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

Gj;jk; Gjpa buhf;lh; kw;Wk; bNuyh; (BRAND NEW 

FOUR WHEEL TRACTOR WITH TIPPING TRAILER)  
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
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ghze;Jiw gpuNjr rig

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; 

fk;

gpujhd gpupT tupir 

,yf;fk;

cg gpupT

01 nghwpapay; kw;Wk; 

rptpy; NtiyfSf;fhd 

cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Nritfs;  

1.1 midj;J mYkpdpa cgfuzq;fs;

1.2 kpd; cgfuzq;fs;> kpd; gpwg;ghf;fp> tspr; rPuhf;fp toq;fy;

1.3 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; 

1.4 tPjp epu;khzg; nghUl;fs; (fUq;fy;> V.gp.rp> rpg;];> ruis> kzy;> 

rPnke;J> jhu;> Nfhyh];> tpwF)

 1.5 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;

1.6 rP.rP.B.tP nfkuh kw;Wk; ifNuif ,ae;jpuk;  

1.7 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;   

02 mYtyf jsghlq;fs; 2.1 mYtyf kw;Wk; Vida jsghlq;fs; mYtyf fjpiu> Nkir> 

mYkhup> Nfhg;G mYkhup Mfpa mYtyf cgfuzq;fs; (cUf;F> 

gyif> gpsh];bf;)

03 mYtyf cgfuzq;fs; 

kw;Wk; vOJnghUl;fs; 

3.1 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. 

3.2 midj;J tifahd vOJ nghUl;fs; kw;Wk; g;Nsd;f; fk;g;a+l;lu; 

ngf;];

04 jfty; njhopy;El;gk; (IT) 4.1 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)  
05 jfty; njhopy;El;g 

Nrit guhkupg;G 

5.1 jfty; njhopy;El;g cgfuzq;fspd; Nrit guhkupg;G 

tiyaikg;ghf;fy; 

06 jfty; njhopy;El;g 

Efu;Tr;rhkhd;

6.1 jfty; njhopy;El;g (IT) Efu;Tr;rhkhd; (Nlg; upg;gd; kw;Wk; Nlhdu;> 
fhl;upl;[;> ,Wtl;L)

07 mr;R 7.1 nghJthd mr;R cUg;gbfis toq;fy; (Kftup mr;rplg;gl;l 

Jz;Lg; gpuRuk;> fbj ciw> gbtq;fs;> Rtnuhl;b Nghd;wit)

7.2 fzdp mr;R nraw;ghL

7.3 ngaH gyif kw;Wk; ngzH

08   ifj;njhopy;Jiw 

cgfuzq;fs;> thfdk; 

gOJghu;j;jy; kw;Wk; 

guhkupg;G

8.1 midj;J tifahd thfd cjpupg;ghfq;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; 

nghJthd nghUl;fs;> Mzp Mfpad  

8.2 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 

8.3 xNu Ngd;l;]; kw;Wk; nghUl;fs;

8.4 kpd;fyk; kw;Wk; lau; l;Ag; (thfdq;fSf;fhf)

8.5 gl;liw kw;Wk; Nyj; Ntiy> Nyj; nkrpd; Ntiy

09 rPUil kw;Wk; ghJfhg;G 

cUg;gbfs;

9.1 rPUilf;F Njitahd Jzp tiffs;> rhjhuz ghjzp> rhup 

Mfpad

9.2 ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Milfs; (tNuhy; fpl;> ghJfhg;G 

ghjzp> fk;g+l;];> ifAiw> ntg;gkhdp> jiyf;ftrk; Mfpad) 

10 Rfhjhuk; rhu;e;j 

toq;fy;fs;

10.1 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. 

11 tpisahl;Lg; nghUl;fs; 11.1 rpWtu; g+q;fhTf;F Njitahd tpisahl;L njhFjp cl;gl 

tpisahl;L nghUl;fs;  

11.2 tpUJ epidTg; gjf;fq;fs;

12 iftplg;gl;l nghUl;fis 

nfhs;tdT nra;jy;

12.1 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.) 

13 Nritfs; 13.1 Nkhl;lhu; thfdk; gOJghu;j;jy;> Nkhl;lhu; thfdk; ed;dpiyg;gLj;jy; 

kw;Wk; Nkhl;lhu; thfdk; gOJghu;j;jy; Nrit toq;Fjy;

13.2 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;   

13.3 jfdf; $lk; Gduikg;G kw;Wk; Nrit nra;jy;

13.4 jfdf; $lj;jpw;fhf LP vupthA toq;fy;
13.5 rl;lj;juzp Nrit toq;fy;

   13.6 msitahsu; Nrit toq;fy;

13.7 nkhopngau;g;G Nrit toq;fy;

13.8 thfdq;fs; thliff;F toq;fy;

13.9 fl;blf; fiyQu; Nrit toq;fy;

13.10 cl;Gw tPl;L myq;fhu Nrit toq;fy;

13.11 MNyhrid Nrit toq;fy;

13.12 kuk; ntl;ly;> ,Oj;Jf; fl;Ljy; kw;Wk; kuk; cl;gl ntl;Lk; 

Nrit toq;fy;

14 cgruiz tplaq;fSf;F 

Njitahd czT 

ghzq;fs;

14.1 NjePUf;F Njitahd czT tiffs;

14.2 gfy; czT

14.3 fhiy czT

15 fHg;gpzpfSf;F 

Njitahd 

cgfuzq;fs;> Foe;ij 

cw;gj;jp

15.1 Fil> negp> rpWtH Milfs;> rtHf;fhu tiffs;> nfhNyhd; 

tiffs;

16 nrbtiffs;> 

cutiffs;

16.1 g+f;fd;Wfs;

16.2 kuf;fwp fd;Wfs;

16.3 tpij tiffs;

14.4 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

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. 

2022 Mk; Mz;Lf;fhf toq;Feu;fs;/ xg;ge;jjhuu;fs; gjpT nra;jy;

,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; (M) Nrit toq;fy;fs;

1. midj;J tifahd fhfpjhjpfs; toq;fy; 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. mYtyf cgfuzq;fs; (fzdp/ fzdp td;nghUs; / 
fdzp nkd;nghUs; / Nlhdh; / hpgd; / kw;Wk; fhh;l;hpr;)

2. midj;J tifahd thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

Nrh;tp]; nra;jy;

3. mYtyf cgfuzq;fs; (kuk;> gpsh];bf; / cUf;F / 
vk;bvt; cw;gj;jpfs;)

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. kpd;rhu cgfuzq;fs; (tPjp tpsf;Ffs; guhkhpg;G 

Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; mYtyf kpd;rhu 

Jizg;ghfq;fs;)

4. rl;lr; Nritfs; kw;Wk; epy msit Nritfs; 

toq;Fjy;

5. rPUilf;fhd Jzp / jpiur;rPiyfs; / fhyzpfs; 

fhYiwfs; kw;Wk; mYtyfg; igfs; toq;Fjy;

5. mghafukhd kuq;fis ntl;Lgth;fs;

6. tPjp kw;Wk; Rfhjhu njhopyhsh;fSf;Fj; Njitahd 

nghUl;fs;; (kio mq;fpfs;;> fk;g+l;];> ifAiwfs;> 

tha;f; ftrq;fs;> jiyf; ftrq;fs;> gpsh];bf; fz;zhb 

Nghd;wd cl;gl)

6. jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; 

nra;jy; kw;Wk; vhpthA toq;Fjy;

7. mr;R Ntiyfs;> mr;rbj;j gbtq;fs;> gw;Wr;rPl;Lfs; 

kw;Wk; Gj;jfq;fs;

7. ,yj;jpudpay; Kiwikfisj; jahhpj;jy; kw;Wk; 

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;

8. midj;J tifahd gjhiffs;> ngah;g; gyiffs; 

tiujy; / jahhpj;jy; / mr;rply; kw;Wk; Qhgfr; 

rpd;dq;fis toq;Fjy;

8. midj;J tifahd kpd;rhu cUf;fpnahl;Lk; 

Ntiyfs;

9. ePH gk;gp> gP.tp.rp. Foha;> [P.I. Foha; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs;> BI Foha; Jizg;ghfq;fs;> [PI  

Foha; Jizg;ghfq;fs;> gpsh];bf; ePh;j; jhq;fpfs;> 

Fg;igj; njhl;bfs;> nfhk;Ngh];l; gPg;gha;fs;

9. fl;blf; fiyf;fikthf tPl;L jpl;l tiuglk; kw;Wk; 

MNyhridr; Nritfs;

10. 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;

11. 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;)

12. midj;J uf thfdq;fSf;F lah;> ba+g;> ngw;whp kw;Wk; 

cjphpg;ghfq;fs; toq;fy;

13. midj;J tifahd tYNtw;wg;gl;l Foha;fs; cl;gl 

nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs;

14 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)

15 ,ioahd; nfhy;ypfs;> gPil ehrpdpfs;> fis ehrpdpfs; 

cl;gl;l ,urhadg; nghUl;fs;

16 jpfjp Kj;jpiufs; kw;Wk; ,wg;gh; Kj;jpiufs;

17 FbePh; Nghj;jy;fs; toq;Fjy;

18 tPjpg; guhkhpg;Gf;Fj; Njitahd nghUl;fs; (jhh; kw;Wk; 

gphPkpf;];)

19 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)

20 ,irf; fUtpfs;> Kd;gs;sp cgfuzq;fs; / tpisahl;Lg; 

nghUl;fs; kw;Wk; Kw;w tpisahl;L cgfuzq;fs;

21 E}yfg; Gj;jfq;fs;> rQ;rpiffs; kw;Wk; gj;jphpiffs;

22 gris ciwfs; kw;Wk; nghypj;jPd; ciwfs;

23 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 &. 1000.00 + 15% ntl; 

2. &. 100000.00 Kjy; 500000.00 tiu &. 3000.00 + 15% ntl;

3. &. 500000.00 Kjy; 1000000.00 tiu &. 5000.00 + 15% ntl;

4. &. 1000000.00f;F Nky; (,f;;lhl; gjpTld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;) &. 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: …………………………………..  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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ngWif mwptpj;jy; 
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; 

,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;. 

Nfs;tpr; RUf;fk; 

Nfs;tp ,yf;fk;
v];Nghy;l; 

cw;gj;jpafk;

toq;fy; 

msT fp. 

fpuhkk;

kPsspf;fg;glhj Nfs;tp 

gbtf; fl;lzk; &. 

(gjpT nra;ag;gl;l 

toq;FeHfs; jtpHj;J)

Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp &. 

fhrhf tq;fpg; gpiz

PRDA/WP/
PRO/2021/52

tftj;j v];Nghy;l; 

cw;gj;jpafk;
250>000.00 2,000.00 + ntl; thp 156>250.00 312>500.00

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;. 

04.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp 2021.11.03 K.g. 10.30 MtJld; Nfs;tpfs; jpwj;jy; 

mt;NtisapNyNa ,t; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;. mt;Ntisapy; toq;FeUf;F my;yJ mtuJ 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

jiytH> 

ngWiff; FO> 

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk/ kh)
,y. 59> nrd; nrg];jpad; NkL> 

nfhOk;G-12.

njh.Ng. :- 011-5676903

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

1.  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;

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; 

(VAT + NBT 
cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

%lg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/03/PT/6245(EL) 1000 Nos. Carbon Bruch for Container Cranes at 
JCT Stage III & IV 

150,000.00 3,500.00 30/11/2021
10.00kzp

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

800,000.00 12,500.00 30/11/2021
10.00kzp

CES/FP/04/PT/6246(MP) Spares for Caterpillar C -15 Engines of RTG 
Cranes at JCT

120,000.00 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

CMS/LP/21/PT/04/055 Trouser Black , Blue & White – 1700 Nos. 30,000.00 1,000.00 23/11/2021
13.30kzp

CMS/LP/21/PT/08/051 05 Nos. Radiators Assembly of Caterpillar C -15 
Engines

17,500.00 1,000.00 23/11/2021
13.30kzp

2.  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;.  

3.  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;.

4.  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;.

5.  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;.

6.  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.

njhiyNgrp vz;fs; : 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482638> 2482652

njhiyefy; ,y.  : 2381652> 2370443

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

 tpiykDj;jpwj;jy; - 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; Ntisapy; tpz;zg;gjhuH my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUtH khj;jpuk; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

ml;ltiz 01

tUlhe;j tHj;jf chpikfisf; Fj;jiff;F tpLjy;

(2022.01.01 Kjy; 2022.12.31)

njhlH 

,yf;fk;
miktplk;

tpiykDg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDj; 

njhif &gh

2022Mk; 

Mz;bw;fhd Mff; 

Fiwe;j Nfs;tp 

&gh

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

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

tpiykD mwptpj;jy;

f`l;lf];jpfpypa gpuNjr rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
PROCUREMENT OF VEHICLE MOUNTED 

ELEVATING AND ROTATING WORK PLATFORM 
(AERIAL PLATFORM VEHICLE)

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;.

ngWif 

njhlh;gPL
ngWifg; ngah;

tpiykDf;Nfhuy; 

Kiwik

tpiykDg;gpiz

(cj;juthjk;); 

njhif

ngNrt 

mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

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

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;. 

jiyth; - mikr;R ngWiff; FO> 

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw; Nritfs; mikr;R>

,y. 19> irj;jpa tPjp>

nfhOk;G-01.
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

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;. 

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.

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

2)  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;. 

3)  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;. 

4)  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;. 

5)  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis rpNu\;l Kfhikahshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,y:- 011-2236588/ 011-2237418.

jiytH> 

ngWiff; FO> 

,yq;if jphpNghr ypkpl;ll;> 

j.ng. 17> fg;Gtj;j> [h-vy. 

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

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 

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;. 

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;. 

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;. 

 thfd guhkupg;G Nrit kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fs; gjpT nra;ag;gLk; NghJ Fwpj;j 

nghwpapay; gupe;Jiufspd; gpufhuk; ,lk;ngWk;.

 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.

 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;

 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.

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuu;fisg; gjpT nra;jy;

kJuhty gpuNjr rig

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; 
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பாகிஸ்ான் – நியூசிலாந்து அணிகள் 
இடையிலான ரி 20 உலகக் கிண்ண 
சுபர் 12 சுற்றுப் பபாட்டியில் பாகிஸ-
்ான் அணி 5 விக்்கட்டுக்களால் ் ெற்-
றியிடனப் பதிவு ் ெய்திருக்கின்்றது.

பேலும் இப்பபாட்டியில் கிடைத் 
்ெற்றியுைன் அடுத்டுத  ் ்ெற்றி-
கடள பதிவு ்ெய்து பாகிஸ்ான் அணி 
இந்  ்ரி 20 உலகக் கிண்ணத ்்ாைரில் 
முன்பனறுகின்்றது.

 முன்ன்ாக ஷார்்ாவில் ்்ாைங்-
கிய இந்்ப் பபாட்டியில் நா்ணயச் 
சுழற்சியில் ்ெற்றி ்பற்்ற பாகிஸ-
்ான் அணியின் ்டலெர் பாபர் அொம் 
மு்லில் களத்டுப்பில் ஈடுபடும் ெந்-
்ர்ப்பததிடன ் ்ரிவு ் ெய்்ார்.

அ்ன்படி ரி 20 உலகக் கிண்ண ் ேது 
மு்ல் பபாட்டியில் இந்தியாவிடன 
வீழ்ததிய பாகிஸ்ான், துடுப்பாட்ைத-
திடன ஆரம்பித  ் நியூசிலாந்து வீரர்க-
ளுக்கு ஆரம்பததில் இருந்ப  ்்டுோற்-
்றம் ஏற்படுததியிருந்்து.

நியூசிலாந்து கிரிக்்கட் அணி 
்்ாைர்ந்தும் ்டுோற்்றததில் 
இருந்து மீளா  ் நிடலயில் 20 ஓெர்-
கள் நிட்றவில், 8 விக்்கட்டுக்கடள 

இழந்து 134 ஓட்ைங்கடள குவிததுக் 
்காணைது. நியூசிலாந்து அணியின் 
துடுப்பாட்ைம் ொர்பில் ஆரம்பததுடுப்-
பாட்ைவீரராக களம் ெந்  ் பைடரல் 
மிச்ெல் ேற்றும் ் ைபொன் ் கான்பெய் 
ஆகிபயார் ்லா 27 ஓட்ைங்கள் வீ்ம் 
்பற்றிருக்க, அணித்டலெர் பகன் 
வில்லியம்ென் 25 ஓட்ைங்கடள எடுததி-
ருந்்டே குறிப்பிைத்க்கது.

பாகிஸ்ான் அணியின் பந்துவீச்சு 
ொர்பில் ஹரிஸ ரவுப் ்ெறும் 22 ஓட்-
ைங்களுக்கு 4 விக்்கட்டுக்கடளச் 
ொய்க்க ெஹீன் அப்ரிடி, இோத ெஸீம் 
ேற்றும்   ் ோஹேட் ஹபீஸ ஆகிபயார் 
்லா ஒரு  விக்்கட் வீ்ம் ொய்ததிருந்-
்டே குறிப்பிைத்க்கது.

பின்னர் பபாட்டியின் ்ெற்றி 
இலக்கிடன அடைெ்ற்கு பதிலுக்கு 
துடுப்பாடிய பாகிஸ்ான் அணி, நியூ-
சிலாந்தின் சுழல்பந்துவீச்ொளர்களி-
னால் ்டுோற்்றம் காட்டிய பபாதும் 
்ொடஹப் ேலிக் ேற்றும் ஆசிப் அலி 
ஆகிபயார் நி்ானோன முட்றயில் 
துடுப்பாடி அணியிடன ்ெற்றிப்பா-
ட்க்கு ெழிநைாததினர். அந்்ெடக-
யில் பாகிஸ்ான் அணி பபாட்டியின் 

்ெற்றி இலக்கிடன 18.4 ஓெர்களில் 
5 விக்்கட்டுக்கடள இழந்து 135 ஓட்-
ைங்களுைன் அடைந்்து. பாகிஸ-
்ான் அணியின் ்ெற்றிக்கு உ்வி-
யாக இருந்  ் ்ொடஹப் ேலிக் 20 
பந்துகளில் இறுதிெடர ஆட்ைமிழக்-
காேல் இருந்து ஒரு சிக்்ஸர் ேற்றும் 2 
்பௌணைரிகள் அைங்கலாக 26 ஓட்-
ைங்கள் ்ப்ற, ஆசிப் அலி ்ெறும் 12 
பந்துகளில் 3 சிக்்ஸர்கள் ேற்றும் ஒரு 
்பௌணைரி அைங்கலாக 27 ஓட்ைங்-
கடள எடுததிருந்்ார். ேறுமுடனயில், 
்ோஹேட் ரிஸொனும் 33 ஓட்ைங்க-
டளப் ்பற்று அணியின் ்ெற்றிக்கு 
பங்களிப்பு ெழங்கினார்.

நியூசிலாந்து அணியின் பந்துவீச்சு 
ொர்பில் இஸ பொதி 28 ஓட்ைங்க-
ளுக்கு 2 விக்்கட்டுக்கடளச் ொய்க்க, 
ட்்ரன்ட் பபால்ட், மிச்ெல் ொன்ட்னர் 
ேற்றும் டிம் ்ெௌததி ஆகிபயார் ்லா 
ஒரு விக்்கட் வீ்ம் டகப்பற்றியிருந்-
்டே குறிப்பிைத்க்கது.

பபாட்டியின் ஆட்ைநாயகனாக 
பாகிஸ்ான் அணிக்காக பந்துவீச்சில் 
அெததியிருந்  ்ஹரிஸ ரவுப் ்்ரிொகி-
னார்.

நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அடுத்தைடுத்தை வெற்றிக்ை
பதிவு வெயதை  பாகிஸதைான் கிரிகவகட் அணி

ஐசிசி 20க்கு 20 உலகக் கிண்ண பபாட் -
டிகள் ஐக்கிய அரபு இராச்சியததில் மு்ல் 
சுற்று ஆட்ைங்கள் விறுவிறுப்பாக நடை -
்பற்று ெருகி்றது. கைந்் ்ெள்ளிக்கி -
ழடே முடிெடைந்் எட்டு பநரடி ்குதிச் 
சுற்றுகளில் பெரும் நான்கு அணிகடளத 
ப்ர்வு ்ெய்ெ்ற்கான  ்குதிச் சுற்று பபாட் -
டிகளுக்குப் பி்றகு, முக்கிய பபாட்டிகள்  
்்ாைங்கின.

இலங்டக, பரி்ாபகரோன நிடயலில் 
இருந்்ாலும் அணடேயில் இைம்்பற்்ற, 
பங்களாப்ஷ் ேற்றும் இன்னும் அறியப் -
பைா் ஆறு அணிகளுைன் ்குதிச் சுற்று -
களில் விடளயாை பெணடிய கட்ைாயம் 
ஏற்பட்ைது. எவொ்றாயினும், நெம்பர் 14 
ெடர நடை்பறும் பிர்ான பபாட்டியில் 
நமீபியா, அயர்லாந்து ேற்றும் ்ந்ர்லாந் -
துக்கு எதிரான மூன்று பபாட்டிகளிலும் 
இலங்டக ்ெற்றி்பற்்றது.

ப்றாயல் கல்லூரியின் கிரிக்்கட் அணித -
்டலெர் ரஞென் ேடுகல்ல 1979 உலகக் 
கிண்ணப் பபாட்டிக்கு ஒரு பாைொடல 
ோ்ணெனாகச் ்ென்்றதிலிருந்து, இலங்டக 
கிரிக்்கட் அணிகளில் பல கைந்் ஒப்ெர் -
ெர் பாைொடல துடுப்பாட்ை வீரர்கடள 
நாம் பார்ததிருக்கிப்றாம். இலங்டக 
அணிடய பிரதிநிதிததுெப்படுததும் மூன்று 
சி்றந்் கைந்் ஒப்ெர்ெர் SLT ்ோபி்ைல் 
பாைொடல சிறுெர் கிரிக்்கட் வீரர்கள் 
ஐக்கிய அரபு இராச்சியததில் இருப்ப்ால் 

இம்முட்ற விதிவிலக்கு இல்டல. அெர் -
கள் திபனஷ் ெந்திோல், பானுக ரா்பக்ஷ 
ேற்றும் ெரித அெலங்க.

மூன்று ெடிெங்களிலும் இலங்டகடய 
ெழிநைததிய இலங்டக அணியின் 
முன்னாள் ்டலெர் ெந்திோல், 2009 ஆம் 
ஆணடு Observer -SLT Mobitel ஆணடின் 
சி்றந்் பாைொடல கிரிக்்கட் வீரராக 
உரு்ெடுத்்ன் மூலம் மு்லில் ்ெளிச் -
ெததிற்கு ெந்்ார். ேற்்ற இருெரும் இலங் -
டகக்காக அதிகம் விடளயாைவில்டல 
என்்றாலும், இருெரும் ஒப்ெர்ெர் SLT 
்ோபி்ைல் பாைொடல துடுப்பாட்ை வீர -
ருக்கான விருட் ்லா இரணடு ்ைடெ -
கள் ்ென்று ்னிததுெோன ொ்டனடய 
எட்டியுள்ளனர்.

ஆனந்தியன் ெந்திோல் , 2010 ேற்றும் 
2011 ஆம் ஆணடுகளில், ப்றாயலலிஸட் 
ரா்பக்ஷ ஒப்ெர்ெர் SLT ்ோபி்ைல் 
பாைொடல ோ்ணெர் துடுப்பாட்ை வீரராக 
ஆனார். கைந்் ொரம் நமீபியாவிற்கு 
எதிரான ்குதிச் சுற்றில் ரா்பக்ஷ சில 
ஆரம்ப ஆட்ைதட் ்ெளிப்படுததினார், 
அங்கு அெர் 27 பந்துகளில் 42 ஓட்ைங் -
கடளப் ்பற்்றார். இரணடு சிக்்ஸர்கள் 
ேற்றும் நான்கு பவுணைரிகள் அதில் அைங் -
கும்.

இ்ற்கிடையில், காலி றிச்ேன்ட் கல்லூரி -
யின்  ்யாரிப்பான அெலங்க, 2015 ேற்றும் 
2016 ஆம் ஆணடுகளில் புகழ்்பற்்ற பட் -

ைதட் ்ெல்லும் அரிய ொய்ப்டபப் 
்பற்்றார்.

இரணடு ெருைங்களில் ஒப்ெர்ெர் 
பாைொடல சி்றந்் கிரிக்்கட் வீரர் விருட் 
்ென்்ற முன்னாள் கிரிக்்கட் வீரர்க -
டளப் பற்றி பபசும்பபாது,   இலங்டகயின் 
முன்னாள் ்டலெரும், முன்னாள் ஐசிசி 
பபாட்டி நடுெருோன பராஷன் ேஹாநாே 
்பருடேப்படுகி்றார்.

விடளயாட்டுக்கு ஆைம்பரோக பங் -
களித்ெர் ேற்றும் நாலந்்ாவில் இருந்் 
நாட்களில் இருந்து ்னது அடையாளதட் 
பதித்ெர். விடளயாட்டில் மு்லிைதட் 
அடைய விரும்பும் அடனதது இளம் கிரிக் -
்கட் வீரர்களுக்கும் அெர் ஒரு சி்றந்் முன் -
ோதிரியாக ோறினார். 

கைந்் பே ோ்ம் 55 ெயட் எட்டிய 
ேஹாநாே, இலங்டகக்காக 52 ்ைஸட் 
பபாட்டிகளில் விடளயாடி 4 ெ்ங்கள் 
ேற்றும் 11 அடரெ்ங்களுைன் 2,576 ஓட் -
ைங்கள் குவிததுள்ளார்.

1983 ேற்றும் 1984 ஆம் ஆணடுகளில் 
ஒப்ெர்ெர் பாைொடல துடுப்பாட்ை வீரராக 
உரு்ெடுத் ேஹாநாே, விடளயாட்டின் 
்ரதட் பப்ண பெணடுோனால், ஒரு 
பருெததில் ஒரு பள்ளி அணி விடளயாை 
பெணடிய பபாட்டிகளின் எணணிக்டக -
யில் ெேநிடல இருக்க பெணடும் என்று 
உறுதியாக நம்புகி்றார்.

"நாங்கள் ோெட்ை அணிகளுக்கு ொய்ப் -

புகடள ெழங்க பெணடும், ஆனால் அப் 
பநரததில் ்ரததின் இழப்பில் அட் ்ெய் -
யக்கூைாது" என்று ேஹாநாே ெமீபததிய 
பபட்டியில் கூறினார்.

நாட்டின் மு்ல் ேற்றும் மு்ன்டேயான 
பாைொடல கிரிக்்கட் விருது - ஒப்ெர்ெர் 
ஸகூல்பாய் கிரிக்்கட்ைர் ஆஃப் தி இயர், 
ஒவ்ொரு பருெததின் முடிவிலும் அெர் -
களின் கடின உடழப்பிற்காக ்ெகுேதி -
டயப் ்ப்ற எதிர்பார்ததுக்்காணடிருக்கும் 
பபாது,   பாைொடல வீரர்கடள எப்பபா -
தும் ஊ க்குவிப்ப்ாக முன்னாள் நாலந்் 
அணியின் ்டலெர் கூறினார்.

“இந்் ெடகயான விருது விழாக்கள் 
மூலம் பாைொடல கிரிக்்கட்டில் எங் -
களுக்கு இது ஒரு ்பரிய உந்து்லாக 
இருந்்து. இது எங்களுக்கு ஒரு ்பரிய 
ஊக்கோகவும், ெளர்ந்து ெரும் கிரிக் -
்கட் வீரர்களுக்கு ஊக்கோகவும் இருந் -
்து. ஒவ்ொரு பருெததின் முடிவிலும் 
உங்கள் ொ்டனகள் அங்கீகரிக்கப்படுகின் -
்றன என்பட் நீங்கள் அறிந்்ால் அது எப் -
பபாதும் ஒரு ் பரிய உ்ணர்ொக இருக்கும்,” 
என்்றார்.

பல டேல்கல் ொ்டனகளுைன் ்பரிய 
லீக்கில் இைங்களுக்குச் ்ென்்றாலும், 
ேஹாநாே ்னது ேகுைம் சூடும் ்ரு்ணங் -
கடள 'ஆணடின் ஒப்ெர்ெர் பாைொடல 
கிரிக்்கட்ைர்' என்று ்னது ொழ்க்டகயில் 
ஒரு முக்கிய டேல்கல்லாக இருந்்து என 
குறிப்பிடுகி்றார்.

“நீங்கள் சி்றந்் பாைொடல கிரிக்்கட் 
வீரராக ்ெளிப்படும் பபாது அது ஒரு 
சி்றந்் உ்ணர்டெத ்ருகி்றது. பருெததின் 
முடிவில் கடின உடழப்பிற்காக ்கௌரவிக் -
கப்பட்ைது ஒரு ்பரிய உ்ணர்வு ேற்றும் 
ஊக்கம். இது எனது கனவுகளில் ஒன்்றாக 
இருந்்்ால், இந்் விருட்ப் ்பறுெ -
்ற்கு நான் பாக்கியமும் ்பருடேயும் 
்பற்ப்றன், ”என்று அெர் கூறினார்.

"இது ஒரு ே்றக்கமுடியா் ெந்்ர்ப்பம் 
ேற்றும் கழக ேட்ைததிற்கும் அ்ன்பின் 
ெர்ெப்ெ கிரிக்்கட்டிற்கும் ஒரு படியா -
கும். சி்றந்் பாைொடல கிரிக்்கட் வீரராக 
முடிசூட்ைப்பட்ை்ன் மூலம், ெர்ெப்ெ 
கிரிக்்கட்டின் ரெடனடயப் ்ப்றவும், உய -
ரங்கடள அடையவும் கடினோக உடழக்க 
நான் பேலும் உறுதியாக இருந்ப்ன்,” 
என்்றார்.

“இன்ட்றய பந்துல ெர்்ணபுரவின் நாட் -
களில் இருந்து பாைொடலகளுக்கிடையி -
லான அடனதது விடளயாட்டுக்களுக்கும் 
முழு வீடுகள் இருந்்ன. அது ஒரு ்பரிய 
ஆர்ெோக இருந்்து. 

ேறுபு்றம், பாைொடல அதிகாரிகளும் 
பபாட்டிகடளக் கா்ண சிறுெர்கடள ்ங்கள் 
எணணிக்டகயில் ெருோறு ஊக்கப்படுததி -
னர், ”என்று அெர் பேலும் கூறினார்.

உைனடி ்ெற்றிடய எதிர்பார்க்கும் ்ற் -
பபாட்ய கிரிக்்கட் வீரர்களில் சிலருக்கு 
ேஹாநாே சில சி்றந்் ஆபலாெடனகடள 
ெழங்கினார். உச்ெதட் எட்டுெ்ற்கு 
குறுக்குெழிகள் எதுவும் இல்டல என்்றார். 

“பாைொடல கிரிக்்கட் வீரர்கள் ்ெற் -
றிக்கான குறுக்கு ெழிகடளத ப்டுெட் 
விை தியாகங்கடளச் ்ெய்ய ்யாராக 
இருக்க பெணடும். 

இளம் பாைொடல கிரிக்்கட் வீரர்கள் 
்ங்கள் இலக்குகடள பநாக்கி அர்ப்பணிப் -
புைன் பணியாற்றுெ்ற்கான உணடேயான 
விருப்பமும் ்காணடிருக்க பெணடும். 

்ெற்றிக்கு குறுக்குெழிகள் இல்டல 
என்பட் அெர்கள் எப்பபாதும் ேனதில் 
்காள்ள பெணடும்,'' என்்றார்.

இன்றைய பாடசா்ை மாணவர்களுக்கு 
மஹாநாம சிறைந்த ஆலைாச்ை வழங்கல்
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