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வடக்கில் திடீரென அதிகரித்த 
ப�ோத்தபர�ோருள் �ோவதன

வடக்கு மாகாணத்தில் 
ஹெர�ாயின் ர�ாதைபஹ�ா-
ருள் �ாவதை திடீஹ�ை அதிக-
ரித்ைதம மிகவும் கவதையளிப-
�ைாக பி�ைமர்

ஐ.நா சபபயின் முதல் குழுவின் 
தபலவராக மமாஹான் பீரிஸ்

ஆயுைக் குதைபபு மற்றும் சர்வரைச �ாதுகாபபு 
ஹைாடர்�ாை விடயஙகதைக் தகயாளும் ஐக்கிய  
நாடுகள் சத�யின் முைைாவது குழுவின் இவவரு-
டத்திற்காை ைதைவ�ாக,  இைஙதகயின் தூதுவரும் 
ஐக்கிய நாடுகள் சத�க்காை நி�நை�ப பி�திநிதியு-
மாை ஹமாொன் பீரிஸ் நியமிக்கப�ட்டுள்ைார். 
ஐக்கிய நாடுகள் சத�யின் �ணி முைன்தமயாக 
ஆறு (6) முக்கிய

ஐ.நாவில் 06ஆம திகதி வாகமகடுப்புககு வரவுள்ள

ரைா�ன்ஸ் ஹசல்வநாயகம்

ஐ.நா மனிை உரிதம ர��தவயில் இைஙதக ஹைாடர்�ாை புதிய 
பிர��தண எதிர்வரும் 6ஆம் திகதி வாக்ஹகடுபபுக்கு எடுத்துக் ஹகாள்-
ைப�டவுள்ை நிதையில், ஹவளிவகா� அதமசசர் அலி சபரி ைதைதம-
யிைாை அ�சாஙக உயர்மட்ட குழுஹவான்று ரநற்தைய திைம் மீண்டும் 
ஹெனிவாவுக்கு �யணமாகியுள்ைது.

ஐ.நா மனிை உரிதம ர��தவ கூட்டத்ஹைாடரில் பிரிட்டன் ைதைதம-
யிைாை இதண அனுச�தண நாடுகள் இைஙதக ஹைாடர்பில்

எதிர்மதை அெசியலோல் எ்ததனயும் சோதிக்க முடியோது;

பி�ைமர் திரைஷ் குணவர்த்-
ைை ைதைதமயில் ஸ்ைாபிக்-
கப�ட்டுள்ை ரைசிய சத�யில் 
ைமிழ்த் ை�பபுக்களும் �ங-
ரகற்க ரவண்டும் என்று 
அதமசசர் டக்ைஸ் ரைவா-
ைநைா �கி�ஙகமாக அதைபபு 

விடுத்துள்ைார்.  1987ஆம் 
ஆண்டிலிருநது கிதடக்கும் 
வாய்பபுக்கதை �யன்�டுத்-
ைாது, எதிர்மதையாை கருத் -
துக்கதை ஹவளியிட்டு வரும் 
ைமிழ்த் ை�பபுக்கள் மீண்டும் 
கிதடத்துள்ை 

அரச ஊழியரக்ளது சமப்ள 
குபைப்பு மசய்தி மபாய்யானது

ரைா�ன்ஸ் ஹசல்வநாயகம்

அ�சாஙக ஊழியர்களின் 
அடுத்ை மாை சம்�ைத்தில் 
எநை விை குதை�ாடுகளும் 
இருக்காது என்றும், அைதை 

குதைப�ைற்காை எநை ஒரு 
தீர்மாைத்தையும் அ�சாஙகம் 
ரமற்ஹகாள்ைவில்தை எைவும் 
நிதி இ�ாொஙக அதமசசர் 
�ஞ்சித் சிம்�ைா பிட்டிய ஹைரி-
வித்துள்ைார்.

நோயன் ்மோரகளோல் �ோடப�டட சிைபபுமிக்க

ஹ�ாட்டஹவவ குறூப நிரு�ர்

எதிர்காைத்தில் திருரகாணமதை திருக்ரகா-
ரணஸ்வ�ர் ஆையத்தினுதடய

அர்மரிக்கோவிலுள்ள இலஙதக தூ்தெகததின் முயற்சியில் குதைந்த விதலயுடன் �ோதுகோபபுக்கும் உறுதி;

மூலபர�ோருடகளுக்கோன வரிகதள நீக்கியது அெசு 
ரைா�ன்ஸ் ஹசல்வநாயகம்

அஹமரிக்கா இைஙதகக்கு 
ரமலும் 12 மில்லியன் 
ஹடாைர் ஹ�றுமதியாை மருந-
துகள் மற்றும் மருத்துவ உ�க-
�ணஙகதை வைஙகியுள்ைது.

அஹமரிக்காவில் உள்ை இைஙதகத் 
தூை�கம் அைற்காை நடவடிக்தககதை 

ரமற்ஹகாண்டதுடன் ரநற்று 
குறித்ை மருநதுகள் மற்றும் 
மருத்துவ உ�க�ணஙகள் அ�-
சாஙகத்திடம் ஒப�தடக்கப-
�ட்டுள்ைை.

அஹமரிக்காவிலுள்ை இைங-
தகத் தூை�கம் அஹமரிக்காவின் பி��ை 
மனிைாபிமாை உைவி அதமபபுகளுடன் 
இதணநது இைஙதகக்கு

இநபதாபனஷிய கால்பநது 
பபாட்டியில் கப்ளபரம

இந ர ை ா ர ை ஷி ய ா -
வில் கால்�நது ர�ாட்-
டியில் ஏற்�ட்ட வன்-
முதையில் 174 ர�ர் 
உ யி ரி ைந து ள் ை ை ர் . 
�ைர் �டுகாயமதடந-
துள்ைைாக ஹ�ாலிஸார் 
ஹைரிவித்துள்ைைர்.

இந ர ை ா ர ை ஷி ய ா -
வின் கிைக்கு ொவாவில் மைாங மாகாணத்தில் உள்ை கஞ்சு-
ருொன் தமைாைத்தில் ரநற்று கால்�நது ர�ாட்டி நடநைது. 
அதில் உள்ளூர் அணியாை 

பிரபல நடிகர தர்ஷன் 
தரமராஜ் காலமானார

ரைா�ன்ஸ் ஹசல்வநாயகம்

ைமிழ் �சிகர்களின் �ா�ாட்-
தடப ஹ�ற்ை சுைாமி, இனியவன் 
ர�ான்ை தித�ப�டஙகள் மற்றும் 
சிஙகைத் தித�ப�டஙகள்,  நாட-
கஙகளில் நடித்துள்ை பி��ை 
நடிகர் ைர்்ஷன் ைர்ம�ாஜ் ைமது 41 
வது வயதில் காைமாைார்.  இைக்-
குவாதை பி�ரைசத்தை பிைபபிட-
மாகக் ஹகாண்ட ைர்்ஷன் ைர்ம�ாஜ் 
திடீர் சுகவீைம்

ஆட்படா கட்டணத்பத
குபைகக முடியாது

ஆ ட் ர ட ா  
வண்டி கட்-
ட ண த் த ை 
கு த ை ப � து 
ஹ ை ா ட ர் � ா ை 
தீர்மாைத்தை முசசக்க�வண்டி சஙகஙகள் 
ஹவளியிட்டுள்ைை. 

இைன்�டி, ஹ�ற்ரைால் விதைதய 
குதைத்ைாலும் முசசக்க�வண்டி கட்ட-
ணத்தை குதைக்கபர�ாவதில்தை எை 
அநை சஙகஙகள் ஹைரிவித்துள்ைை.

வா�ாநை எரிஹ�ாருள் ஒதுக்கீடு மட்டுப�-
டுத்ைப�ட்டுள்ைைால் முசசக்க� வண்டி கட்-
டணத்தை குதைக்க வழி இல்தை

பதஙகாய் விபலகள 
திடீமரன அதிகரிப்பு

ர ை ங க ா ய் க -
ளின் விதைகள் 
ைற்ர�ாது 1.9 
சைவீைத்ைால் அதி -
க ரி த் து ள் ை ை ா க 
அ றி வி க் க ப � ட் -
டுள்ைது. கடநை 
29ஆம் திகதி இடம்ஹ�ற்ை ரைஙகாய் ஏை 
விற்�தையின் ர�ாது ஆயி�ம் ரைஙகாய்-
களின் விதை 58,516.87ஆக அதிகரித்-
துள்ைது.  இைஙதக ஹைஙகு அபிவிருத்தி 
சத�யிைால் நடத்ைப�ட்ட இநை ஏைத்தில் 
கிதடத்ை அதிக விதை 68,000 ரூ�ாவா-
கும்.

யாழ்ப�ாணம் வல்ஹவட்டித்துதை 
�குதியிலுள்ை  வீஹடான்றில் அதையில் 
தவக்கப�ட்டிருநை ஹ�ற்ரைாலில் தீ �ற் -
றியைால்,தூக்கத்தில் இருநை கணவனும் 
மதைவியும் தீக்காயஙகளுக்கு உள்ைாகி 
�ரிைா�க�மாக உயிரிைநை சம்�வஹமான்று  
ரநற்றுக்காதை �திவாகியுள்ைது.  
அதையில் தவக்கப�ட்டிருநை ஹ�ற்ரைா -
லில்

மநதபபா்ஷபண மசய்திகள 
அப்பட்டமான கட்டுககபத  

சிைர் கூறுவதைப ர�ான்று நாட்டில் 
மநைர�ா்ஷதண பி�சசிதை இல்தை 
எை சுகாைா� அதமசசர் ஹகெலிய 
�ம்புக்ஹவல்ை ஹைரிவித்துள்ைார். 
உணவுப �ணவீக்கம் கா�ணமாக ஒரு 
குடும்�த்தின் உணவு முதையில் மாற்-
ைஙகள் ஏற்�ட்டுள்ைதை ஒபபுக் -
ஹகாண்ட சுகாைா� அதமசசர், இைன் 
ரமாசமாை விதைவுகள் எதிர்காைத்-

தில் ஏற்�டக்கூடும் என்றும் குறிபபிட்டுள்ைார்.
எதிர்காைத்தில் இவவாைாைஹைாரு நிதைதம ஏற்�டாை 

வதகயில் அதைத்து நடவடிக்தககளும்

எதிரவரும ஜனவரி மாதம முதல் 
தபடயின்றி மின் விநிபயாகம 

எதிர்வரும் ெைவரி மாைம் முைல் 
மின்சா�த்தை ைதடயின்றி வைஙக 
முடியும் எை இைஙதக ஹ�ாதுப 
�யன்�ாடுகள் ஆதணக்குழுவின் 
ைதைவர் ஹைரிவித்துள்ைார்.

நிகழ்ஹவான்றில் கைநது ஹகாண்டு 
உத�யாற்றும் ர�ாரை அவர் 
இைதைத் ஹைரிவித்துள்ைார்.

அண்தமயில் �ழுைதடநை 
இ�ண்டு மின் உற்�த்தி அைகுக-
ளும் அடுத்ை இ�ண்டு வா�ஙகளில் 
மீண்டும் ரைசிய மின்ரைாட்டத்து -

டன் இதணக்கப�டும் எை எதிர் -
�ார்க்கப�டுவைாகவும் அவர் கூறி-
யுள்ைார்.

ரமலும் ஒக்ரடா�ர் இறுதிக்குள் 
நிைக்கரி தகயிருபபு

டீசலின் விபலபயயும அரசு
குபைகக முயல பவண்டும

ரைா�ன்ஸ் ஹசல்வநா-
யகம்

ஹ�ற்ரைாலின் விதை 
கு த ை வ த டந து ள் ை 
நிதையில், டீசலின் 
விதைதயயும் குதைப-
�ைற்கு நடவடிக்தக 

எடுக்குமாறு �ஸ் உரிதமயாைர்கள் சஙகம் அ�சாஙகத்தை 
ரகட்டுக் ஹகாண்டுள்ைது.

அவவாறு டீசல் விதை குதைக்கப�டுமாைால் அைன் பி�-
தி�ைதை சாைா�ண மக்களுக்கு ஹ�ற்றுக்ஹகாடுக்க நடவ -
டிக்தக எடுக்க முடியும் என்றும் அநை சஙகம்

சுகாதார அபணயாபடகப்ள
உளளூரில் தயாரிகக ஊககுவிப்பு

ரைா�ன்ஸ் ஹசல்வநாயகம்
உள்நாட்டில் ையாரிக்கப�டும் 

சுகாைா� அதணயாதட உற்�த்திகளுக்-
காக இைக்குமதி ஹசய்யப�டும் ஐநது 
மூைப ஹ�ாருட்களுக்காை வரிகதை 
நீக்குவைற்கு அ�சாஙகம் தீர்மானித் -
துள்ைது.

ஹ�ண்கள் மற்றும் �ாடசாதை மாண -
விகளின் சுகாைா� நைன்கதை உறுதி 

ஹசய்யும் வதகயில் சுகாைா� அதண-
யாதடகதை குதைநை விதையில் ையா-
ரிப�ைற்காக இநை தீர்மாைம் எடுக்கப-
�ட்டுள்ைது.

அநை வதகயில் இைக்குமதி ஹசய்யப-
�டும் சுகாைா� அதணயாதடகளுக்கு 
வரிச சலுதக வைஙகவும் தீர்மானிக்கப-
�ட்டுள்ைைாக  ெைாதி�தி ஊடகபபி-
ரிவு ஹைரிவித்துள்ைது.

இவவருட பதசிய மீலாத் 
தின விழா நிகழ்வுகள

திருகபகாபணஸ்வரர ஆலய 
வ்ளரச்சிககு இநதியா உதவும 

(அஜ்வாத் �ாஸி)   

முஸ்லிம் சமய கைாசா� திதணக்கைத்-
தின் ஏற்�ாட்டிைாை இவவருடத்திற்காை 
(2022) ரைசிய மீைாதுன் நபி விைா எதிர்-
வரும் 09ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிைதம 
ர�ருவதை, ொமியா நளீமிய்யா கைாபீட 
மாநாட்டு மண்ட�த்தில் 

முச்சக்கர வண்டி ்சங்கங்கள் அறிவிப்பு 

�ஸ் உரித்மயோளர சஙகம் பவண்டுபகோள் 

ப�ருவதள ஜோமியோ நளீமியயோவில்

பிெ்த்மர திபனஷ் ்ததலத்மயில் அக். 09இல்  

திடீர சுகவீனம் கோெண்மோக உயிரிழபபு த்ம்தோனததில் 174 ப�ர �லி; �லருக்கு கோயம் சுகோ்தோெ அத்மசசர ரகஹலிய ்மறுபபு 

இதுவதெ மூன்று ்தடதவகள் சுகோ்தோெ அத்மசசுக்கு வழஙகியது 

ஏல விறபமையில் 1.9 வீதம் உயர்வு 

யோழில் ்தம்�திகள் உயிரிழந்த சம்�வம்;
அறையிலிருந்த பெற்ைோல் 
தீபெறறிய்தோ்ே்ய உயிரிழபபு  ர�ோதுப�யன்�ோடுகள் ஆதணக்குழு ்ததலவர உறுதி

12 மில். மடாலர மபறுமதியான
மருநது, உபகரணஙகள அன்பளிப்பு 

ஆலய தரி்சைத்தில் 
இந்திய தூதுவர் ்கருத்து 

பிரதைர் ்கவமல; ்கடும் 
நடவடிகம்கககு பணிப்பு 

சமூக வதலத்தளஙகளில் விஷ்மப பிெசோெம்;ஆயு்த குதைபபு, சரவப்தச �ோதுகோபபு ர்தோடரபிலோன

நிதி இெோஜோஙக அத்மசசர ெஞ்சித சியம்�லோபிடிய 

புதிய பி்ேேறைக்கு
அேசு கடும் எதிர்பபு 

அலிசப்ரி தபலபமயில் அரச உயரமட்டககுழு மஜனீவா பயணம 

பதசிய சபப தமிழ் தரப்புககு 
கிபடத்துள்ள அரிய வாய்ப்பு
�ஙபகற்று கோரியதத்த சோதிக்க டக்ளஸ் அதழபபு 
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வெலிகம தினகரன் நிருபர் 

மககளுககு சேவெ வேய்ய 
அவமசேர் பதவி சதவெயிலவலை 
ோதாரண பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் 
பதவி மட்டும் சபாதுமானது என 
மாததவ்ற மாெட்்ட பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் (ஸ்ரீலைஙகா வபாதுஜன 
வபரமுன) கருணாதாஸ வகாடிதது-
ெககு வதரிவிததார். 

நான் இரண்டு ெரு்ட காலைமாக 
வபற்றுகவகாண்்ட பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் ேம்பளம் உட்ப்ட 
ஏவன்ய வகாடுப்பனவுகவளயும் 

மககளுககாக அன்பளிப்பு 
வேயத நிகழ்விசலைச்ய அெர் 
சமற்கண்்டொறு வதரிவித-
தார். 

வதா்டர்ந்து அெர் அஙகு 
உவர்யாற்றுவகயில, பாரா-
ளுமன்்ற உறுப்பினர் என்்ற 
ெவகயில, நான் மககள் 
பககம் நின்ச்ற எனது தீர்மா-
னஙகவள சமற்வகாள்சென். மகக -
ளுககு சேவெ வேய்ய முடி்யாவிடின் 
அப்பதவியில இருந்து பிரச்யாேனம் 
இலவலை. எலலைா ேந்தர்ப்பஙகளிலும் 

மககளின் சதவெகவளப் 
பூர்ததி வேயெதில கெனம் 
வேலுததுபெனாகசெ நான் 
பாராளுமன்்றததில வே்யற்ப-
டுகிச்றன். நான் இராஜாஙக 
அவமசசுப் பதவிககாக-
வும் அவைககப்பட்ச்டன். 
எனினும் நான் அதவனப் 
வபற்றுக வகாள்ள விரும்ப -

விலவலை. தற்சபாது பாராளுமன்்றத-
தில இருககும் எனககு ஜனாதிபதி, 
பிரதமர் மற்றும் அவமசேர்களின் 
பூரண ஒததுவைப்பு உள்ளது. இதன் 

மூலைம் மககளின் பிரசசிவனகவள 
தீர்வு காண முடியும். 

சதர்தல காலைஙகளில மககளுககு 
அளிதத ொககுறுதிகவள நிவ்ற-
செற்்ற நான் பின் நிற்கப் சபாெ-
திலவலை. 

இதன் ஒரு கட்்டமாகததான் எனது 
இரண்டு ெரு்ட ேம்பளம் உட்ப்ட 
ேகலை வகாடுப்பனவுகவளயும் மக -
களுககாக தி்யாகம் வேயசதன். 
இதவன நிவ்றசெற்்றக கிவ்டததவத 
நான் பாககி்யமாக கருதுகிச்றன் 
என்்றார்.  

இரண்டு வருட கால சம்பளப்பணம 
மககள் ்பணிகளுககாக அன்பளிபபு

இவெரு்டததிற்கான (2022) சதசி்ய மீலைாதுன் 
நபி விைா சபருெவள, ஜாமி்யா நளீமிய்யா 
கலைாபீ்ட மாநாட்டு மண்்டபததில எதிர்ெரும் 
09ஆம் திகதி நவ்டவப்றவுள்ளதாக முஸ்லிம் 
ேம்ய கலைாோர திவணககள பணிப்பாளர் 
அல்ாஜ் இப்்றாஹீம் அன்ஸார் வதரிவிததார்.   

சீனன்சகாட்வ்ட பள்ளிசேஙக நிர்ொகிகள் 
மற்றும் ஊர் முககி்யஸ்தர்கள், மற்றும் பிரசதே 
அவமப்புகளின் முககி்ய பிரமுகர்களு்டனான 
விசே்ட ேந்திப்பு சநற்று முன்தினம் (01) சீனன் -
சகாட்வ்ட பாஸிய்யா ஜும்ஆ பள்ளிொேலில 
நவ்டவபற்்றது.   

இககூட்்டததின் இறுதியில அவனெரினதும் 
ஏசகாபிதத முடிவுகளின் பிரகாரம் இவெரு்டத-
திற்கான சதசி்ய மீலைாத தின நிகழ்வுகள் ஜாமி்யா 
நளீமிய்யா கலைாபீ்டததில ந்டாததுெதாக தீர்மா-
னிககப்பட்்டது. சமற்படி கூட்்டததில சீனன் -
சகாட்வ்ட பள்ளிசேஙக இவணச வே்யலைாளர் 
அல்ாஜ் சி்ாப் தவலைவமயிலைான பள்-
ளிசேஙக உறுப்பினர்கள், அரே ்ஜ் கமிட்டி 
தவலைெர் அஹகம் உவெஸ், சீனன்சகாட்வ்ட 
இரததினககல ெர்ததக ேஙக பிரதிநிதிகள், 
சீனன்சகாட்வ்ட ொலிபர் ்ைரா வஜமாததின் 

அஙகததெர்கள், பிரசதே ேமூக சேவெ அவமப் -
புகளின் பிரதிநிதிகள், இஸ்லைாமி்ய அவமப்புக-
ளின் பிரதிநிதிகள், திவணககள அதிகாரிகளும் 
இககூட்்டததில கலைந்து சி்றப்பிததனர்.   

இதன்சபாது சமற்படி சதசி்ய மீலைாத தின 
நிகழ்வுகவள சி்றப்பாகவும் வெற்றிகரமாகவும் 
ந்டாததுெதற்கு கலைந்து வகாண்்ட பிரதிநிதிகள் 

பூரண ஒததுவைப்புகவள ெைஙகுெதாக இக -
கூட்்டததில தீர்மானிககப்பட்்டசதாடு இந்நி-
கழ்வெ சி்றப்பிககுமுகமாக ஜாமி்யா நளீமிய்யா 
கலைாபீ்டதவத வம்யப்படுததி நிவனவு முததி -
வரவ்யான்றும் வெபெரீதி்யாக வெளியி்டப்ப்ட -
வுள்ளதாக திவணககள அதிகாரி வெயக முப்தி 
முர்ஸி வதரிவிததார்.   

2022ஆம வருட தேசிய மீலாதுன 
நபி விழா இமமுறை த்பருவறளயில்

'மக்களுககு சேவை சேய்ய அவமச்சுப் பதவி அைசி்யமிலவலை என்கிறார்' ்கருணாசேன ச்காடிதுைககு எம்.பி 

சீனன்ச்காடவடை பள்ளிைாேலில நவடைசபறற கூடடைத்தில தீர்மானம்

வோசிப்பு ைோததமத முன்னிட்டு, சிறுவர்்களின் வோசிப்பு திறமை ்ைமபடுததும ்�ோககில் 
�ோச்சியோதீவு முஸ்லிம ை்கோ விததியோலய நூல்கததின் சிறுவர்்களுக்கோை நூல்க பிரிவு, 
சமூ்க ்சமவயோளர் ருமைஸ் வழஙகிய ஆதரவுடன் அபிவிருததி சசயயப்பட்டு அணமை -
யில் ைோணவர்்களிடம ஒப்பமடககும நி்கழ்வின் ்போது போடசோமல அதிபர் ஆர். எப்.எஸ்.
ரசூல், சமூ்க ்சமவயோளர் ருமைஸ், உட்பட பிரதி அதிபர், உதவி அதிபர், ஆசிரியர்்கள், 
ைோணவர்்கள் எை பலர் ்கலந்து ச்கோணடைர்.  (படம  திறப்பமை திை்கரன் நிருபர்

வகககிராெ குறூப் நிருபர்

ேர்ெசதே சிறுெர் தினதவத முன் -
னிட்டு ச்ாராப்வபாலை DX ேமூக 
முன்சனற்்ற கைகததினால ஏற்பாடு 
வேய்யப்பட்்ட இரதத தான நிகழ்வு 
(01)   ச்ாராப்வபாலை முஸ்லிம் 
மகா விததி்யாலை்யததில நவ்டவபற்-
்றது. இந்நிகழ்வில அநுராதபுரம் 
மாெட்்ட பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் 
இொக ரஹமான்  அதிதி்யாக கலைந்து 

சி்றப்பிததார். தம்புள்ள இரதத ெஙகி 
அதிகாரிகளின் பூரண ஒததுவைப்-
சபாடு நவ்டவபற்்ற இவவிரதத தான 
நிகழ்வில 100 இற்கும் அதிகமா -
சனார் கலைந்துவகாண்டிருந்தாலும் 
கூ்ட இரததம் வபற்றுகவகாள்ளும் 
பககட்டுககளின் தட்டுப்பாட்்டால 
50 சபரி்டம் மட்டுசம இரததம் 
தானமாக வபற்றுகவகாள்ளப்பட்-
்டவம குறிப்பி்டததககது.

சிறுவர் தின நிகழ்வில் இரத்த்தான முகாம்

சி்ரஷட ஊட்கவியலோளரும எழுததோளருைோை சுமுது சதுரோணி ஜயவர்ததை சிலுமிை பததிரிம்க-
யின் பிரதி ஆசிரியரோ்க (01) பதவி்யற்றுள்ளோர். இவமர சிலுமிை பததிரிம்க பிரதை ஆசிரியர் 
தர்ைன் விகரைரதை, சண்ட ஒப்்சர்வர் ஆசிரியர் தி்ைஷ வீரவஙச ைற்றும திை்கரன், திை்க-
ரன் வோரைஞசரி ஆசிரியர் சசந்தில் ்வலவர் ஆகி்யோர் சுமுது சதுரோணிககு வோழ்தது சதரிவிதத-
்போது எடுதத படம. 

இலைஙவகயில தற்சபாது 
காணப்படும் இந்த வபாருளா -
தார வநருககடி  வதா்டரும்பட் -
ேததில இலைஙவகயில நடுததர 
ெர்ககம் காணாமல சபாயவி -
டும் என்று   ஜனனம் அ்றககட்-
்டவள பணிப்பாளரும் ேர்ெ -
சதே இவே கலவிககான பயிற்சி 
நிவலை்யததின் இலைஙவக தூதுெ -
ரும் அதிெணககததுககுரி்ய பிதா 
அருட்கலைாநிதி எஸ் ேந்துரு வபர் -
னாண்ச்டா அெர்கள் வதரிவித -
துள்ளார்.

வகாழும்பில உள்ள கசனடி்ய 
உ்யர்ஸ்தானிகராலை்யததில கன -
்டாவுககான பிரதி உ்யர் ஸ்தானி -
கர் சமதகு ச்டனி்யல பூட்வ்ட 
சநற்று ேந்திதத சபாசத அருட்-
தந்வத இவொறு வதரிவித -
துள்ளார்.

இலைஙவக மககள் தற்சபாது எதிர்-
சநாககும் பலசெறு பிரசசிவனகள் 
குறிதது இந்த ேந்திப்பின் சபாது 
கலைந்துவர்யா்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிவலை வதா்டர்ந்தால இலைங -
வகயில நடுததர ெர்ககம் மட்டும் 
இருககாது என்றும் சமலதரப்பு 
மற்றும் தாழ்ததப்பட்்ட ெகுப்பின-
ராகி விடுொர்கள் என்றும் சுட்டிக-
காட்டியுள்ளார்.

குறிப்பாக உலைகில சி்றந்த 

சதயிவலைவ்ய உற்பததி வேயயும் 
மவலை்யகததில உள்ள சதாட்்ட 
வதாழிலைாளி ெர்கக மககள் நாவளான் -
றுககு ஆயிரம் ரூபா ேம்பளம் என்பது 
சிம்மவோப்பனமாகி விட்்டது.

மககளின் தற்சபாவத்ய 
நிவலைவமவ்ய எடுததுவரதத அருட் -
தந்வத,   கன்டாவில உள்ள அதிகா-
ரிகளின் கெனததிற்குக வகாண்டு 
வேலெதாக உ்யர் ஸ்தானிகர்  உறுதி்ய -
ளிததுள்ளார்.

இலஙம்க நிமலவரம சதோடர்பில்

அநுராதபுரம் சமற்கு தினகரன் நிருபர்

வபாலைன்னறுவெ புலைஸ்திபுர 
வபாலிஸ் பிரிவுககுட்பட்்ட அக-
பர்புர பஙகுரான பகுதியில உள்ள 
இரு வீடுகளில ஆயுதஙகள் மற்றும் 
ரவெகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக 
வபாலிோர் வதரிவிததனர்.

இராணுெ புலைனாயவு பிரிவின-
ருககு கிவ்டககப்வபற்்ற இரகசி்ய 
தகெல ஒன்றிற்கவம்ய க்டந்த (30) 
அதிகாவலை 4.40 மணி்யளவில புலைஸ்-

திபுர வபாலிோர் சமற்வகாண்்ட 
சதடுதலின் சபாது ஆயுதஙகளு்டன் 
32 மற்றும் 47 ெ்யதுவ்ட்ய இருெவர 
வகது வேயதுள்ளனர்.

குறிதத வீடுகளில இருந்து 303 ரக 
துப்பாககி 303 ரக வமகசின் 7,6×39 
ரவெகள் 7.62× 51 ரவெகள் இரும்பு 
துப்பாககிச ேன்னஙகள், வோட்கன் 
துப்பாககி சதாட்்டாககள் , ொள்கள் 
மற்றும் சமாட்்டார் வேககிள் வேயன் -
கள் சபான்்றவெகவள வபாலிோர் 
வகப்பற்றியுள்ளனர்.

ப்பாலன்னறுறவ வீடுகளில் 
ஆயுேஙகள், ரறவகள் மீட்புபுததளம் தினகரன் நிருபர்

ேர்ெசதே சிறுெர் தினதவத முன் -
னிட்டு புததளம் நகரில தமிழ் 
வமாழி மூலைம் முதன் முதலைாக ஸ்-
தாபிககப்பட்்ட ஐ.எப்.எம். முன்-
பள்ளியின் 50 ெது ஆண்டு நிவ்றவு 
வபான்விைாசொடு கூடி்ய, அதன் 
ெரு்டாந்த 'வ்டனி வ்டாட்ஸ்'  விவள-
்யாட்டு சபாட்டிகள் இன்று 03 ம் 
திகதி திஙகட்கிைவம மாவலை 3.45 
ககு புததளம் மாெட்்ட விவள்யாட்டு 
அரஙகில அதன் வபாறுப்பாசிரிவ்ய 
திருமதி எம்.எஸ்.வபௌசுல ரூஸி 
தவலைவமயில மிக விமரிவே்யாக 

நவ்டவப்றவுள்ளது. 
புததளம் நகரில தமிழ் வமாழி மூலை 

முன்பள்ளிகள் எதுவுசம இலலைாத 
ஒரு காலை கட்்டததில 04.02.1972 
ம் ஆண்டு இந்த ஐ.எப்.எம். முன்-
பள்ளி  முதன்முதலைாக ஆரம்பிககப்-
பட்டுள்ளது.

இந்த விவள்யாட்டு சபாட்டியில 
21 மைவலை சி்றார்கள் தமது தி்றவம-
கவள வெளிகவகாணரவுள்ளனர்.

"நாம் இலவலைச்யல நாவள என் -
பதும் இலவலை" என்பது இந்த 
ெரு்ட விவள்யாட்டு சபாட்டியின் 
வதானிப்வபாருளாகும். 

IFM முன்பள்ளியின விளையாட்டு ப்பாட்டி

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்             

வகப்பிததிவகாள்ளாெ பகுதியில 
காட்டு்யாவனயின்  தாககுதலுககுள்-
ளாகி குடும்பஸ்தர்  ஒருெர் உயிரிைந்-
துள்ளதாக  வபாலிஸார் வதரிவிதத-
னர்.

வகப்பததிவகாள்ளாெ வபாலிஸ் 
பிரிவிலுள்ள உ்டஙகாெ பகுதியில 
இசேம்பெம் இ்டம்வபற்றுள்ளதாக 
விோரவணகவள சமற்வகாண்டு 
ெரும் வபாலிஸார் வதரிவிததனர். 
ேம்பெததில உயிரிைந்தெர் 44 ெ்யது-
வ்ட்ய உ்டஙகாெ வகப்பிததிவகாள்-

ளாெ பகுதிவ்ய ெசிப்பி்டமாக 
வகாண்்டெர் என்பது வதரி்யெந்துள்-
ளது. ேம்பெம் பற்றி சமலும் வதரி-
்யெருெதாெது, உயிரிைந்த நபர் 
அசதபகுதியிலுள்ள மரண வீவ்டான்-
றுககு வேன்று மீண்டும் வீடு சநாககி 
ெரும் ெழியில காட்டு்யாவனயின் 
தாககுதலுககு உள்ளாகி ேம்பெயி-
்டததிசலைச்ய உயிரிைந்துள்ளார். ேம்-
பெம் வதா்டர்பான சமலைதிக விோ-
ரவணகவள வகப்பிததிவகாள்ளாெ 
வபாலிஸார் சமற்வகாண்டு ெருகின்-
்றனர். 

காட்டு யாளன ்தாக்கி குடும்்பஸ்தர் உயிரிழப்பு

அருட்ேநறே சநதுரு க்னடா 
உயர்ஸோனிகருடன சநதிபபு

106 வது சபோலிஸ் திை நி்கழ்விமை முன்னிட்டு ஏற்போடு சசயயப்பட்டிருந்த வடைததிய 
ைோ்கோண நி்கழ்வு அநுரோதபுரம சபோது விமளயோட்டு அரஙகில் ்�ற்று முன்திைம (01)   
ைோமல �மடசபற்றது. இதன்்போது நி்கழ்வுககு பிரதை அதிதி்களோ்க வரும்க தந்த வடைததிய 
ைோ்கோண சி்ரஷட பிரதிப் சபோலிஸ் ைோ அதிபர் கிதசிறி ஜயலத ைற்றும வடைததிய ைோ்கோண 
பிரதிப் சபோலிஸ் ைோ அதிபர் லகசிறி வி்ஜ்சை உள்ளிட்்டோர்   அணிவகுப்பு ைரியோமத-
யிமை ஏற்றுக ச்கோள்வமத படததில் ்கோணலோம.  படம:- அநுரோதபுரம திை்கரன் நிருபர்   

சபருெவள சீனன்சகாட்வ்ட ஸலைாஹ அரபிககலலூ-
ரியின் கீழ் புதிதாக ஆரம்பிககப்பட்டுள்ள பா்டோவலை 
வேலலும் மாணவிகளுககான பகுதி சநர ஹிப்ழ் பிரிவு 
மதரஸா சநற்று (02) சீனன்சகாட்வ்ட நளீம் ் ாஜி்யார் 
மாெதவதயில புதிதாக தி்றந்து வெககப்பட்்டது.   

மதரஸதுஸ் ஸலைாஹ மதரஸாவின் நிர்ொக ேவபதத-
வலைெர் அல்ாஜ் எம்.எஸ்.எம். ரஸ்வி தவலைவமயில 
நவ்டவபற்்ற இததி்றப்பு விைாவில சீனன்சகாட்வ்ட 
பள்ளிசேஙகததவலைெர் முகதார் ்ாஜி்யார் பிரதம 
அதிதி்யாக கலைந்து வகாண்டு புதி்ய கட்டி்டதவத 
தி்றந்து வெததார்.   

இந்நிகழ்வில விசே்ட சபசோளராக களுததுவ்ற 
மாெட்்ட ஜம்இய்யதுல உலைமா ேவபத தவலைெர் அஷ்-
வெயக அப்துர் ரஹமான் (பஹஜி) கலைந்து சி்றப்பிதத-
சதாடு பள்ளிசேஙக நிர்ொகிகள் உட்ப்ட ஊர் பிரமுகர்-
களும் கலைந்து சி்றப்பிததனர்.   

மதரஸதுல் ஸலாஹ் ப்பண்கள் பிரிவு திைநது றவபபு   



க � ொ ழு ம் பு 
மொந�ர சபையின் 
க�ொட்ொஞ்சபை 
்மற்கு ந�ரசபை 
உ று ப் பி ை ர ொ � வு ம் 
1947 க�ொ்க்கும் 
1977 வபர மத்திய 
க�ொழும்பு ைொரொ -
ளுமன்்ற உறுப்பி-
ைரொ�வும் ைணி-
யொற்றிய  இலஙப� 
�ம்யூனிஸ்ட �டசி -
யின் ஆரம்ை அங-
�த்�வரும் மற்றும் 
க ச ய ல ொ ள ரு ம ொ ை 
பீட்ர் க�ைமனின்  
105 ஆவது பி்றந� நொள் இன்று 
(03) அனுஷ்டிக்�ப்ைடுகி்றது. 

க�ொழும்பு மரு�ொபை எல்-
பின்ஸ்்ன்  மண்ைத்திற்கு 
முன்ைொல் அபமக்�ப்ைடடுள்ள  
பீற்்றர் க�ைமன்  உருவச்சிபலக்கு 
க�ொழும்பு ந�ர ் மயர் ் ரொஸி ் சை -
நொயக்� இன்று மலர் மொபல அணி -

வித்து அஞசலி 
கசலுத்துவொர்.

இந நி � ழ் வி ல் 
�ல்வி அபமச்சர் 
சட்த்�ரணி சுசில் 
பி்ரம கெயந�, 
முன்ைொள் அபமச்-
சர் டியூ குண்ச�-
ர,இலஙப� �ம்யூ-
னிஸ்ட �டசியின் 
பிர�ொை கசயலொளர் 
வி்ச் பவத்திய 
நிபுணர் ஜீ . வீர-
சிங�, க�ொழும்பு 
மொந�ர சபையின் 
பிரதி ்மயர் 

கமொஹமட  இக்ைொல், எதிர்க்-
�டசி �பலவர் எம். எச் மன்சில் 
ஆகி்யொரும் �லநது சி்றப்பிக்� -
வுள்ள�ொ�  ஏற்ைொடடுக்குழுவின்  
கைொருளொளரும்  ந�ர சபை உறுப் -
பிைருமொை  எல்.ஆர். ஸ்டீைன் 
க�ரிவித்�ொர்.

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஒக்டோ்பர் 3 திஙகட்கிழனை

                             திதி: --அஷடமி  

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  07.30  - 09.00வனர
சு்ப்ேரம : கோனல : 06.00  -  07.30வனர

சு்பகிருது வருடம - புரட்டோசி  16

இன்னறைய சு்பதினம

03 முதல் 06 வனர

ததோழுனக 
்ேரம

சுபஹ்  - 04.43
லுஹர்  - 12.01
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 06.01
இஷா  - 07.11

்யோகம: சிதத-ைரண ்யோகம
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கண்டி குண்டசோனலயில் அனைந்துளள ைகதேகுை கட்டட இயந்திர உ்பகரண ்பயிறசி ்போடசோனலயில் ்பயிறசி த்பறறை நூறைோவது அணியினருககு சோன்றிதழ் வழஙகும நிகழ்வு ்ேறறு 
ைததிய ைோகோண ்கட்்்போர் கூடததில் ேனடத்பறறைது. ்்போககுவரதது த்பருந்ததருககள ைறறும ஊடக அனைசசர் கலோநிதி ்பந்துல குணவர்ததன உனர நிகழ்ததுவனதயும கலந்து-
தகோண்்டோரில் ஒரு ்பகுதியினனரயும ்படஙகளில் கோணலோம. 

்லொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம் 

க�ற்கு அதி்வ� கநடுஞசொ-
பலயில் ையணித்� அதி கசொகுசு 
�ொகரொன்றிலிருநது ஆறு ்�ொடி 
ரூைொ கைறுமதியொை கஹ்ரொயின் 
்ைொப�ப் கைொருபள கைொலீசொர் ப�ப்ைற்றியுள்ளைர்.

அக்மீமை கைொலிசொருக்கு கிப்த்� ��வபலயடுத்து அதி்வ� 
கநடுஞசொபலயில் ையணித்� ்மற்ைடி �ொர் �டுத்து நிறுத்�ப் -
ைடடு ைரி்சொ�பை ்மற்க�ொண் ்ைொ்� அதிலிருநது 

ச�ொகுசு கொரில் கடத்தப்படட 
06 ககொடி ரூ்பொ க்பொத்தபச்பொருள்  
தெற்கு அதிவேக பாதெயில் தபாலிசாரால் மீட்பு  

இலஙப�யில் அவுஸ்தி்ரலிய 
நிறுவைங�ளின் மு�லீடு�பள 
்மற்க�ொள்ளுமொறு கவளிவி -
வ�ொர அபமச்சர் அலி சப்ரி 
அவுஸ்தி்ரலிய உயர்ஸ்�ொனி�ர் 
்ைொல் ஸ்டீைன்ஸி்ம் க�ரிவித் -
துள்ளொர்.

இருவருக்கும் இப்யில் ்நற்று 
முன்திைம் சநதிப்பு இ்ம்கைற்-
்ற�ொ� கவளிவிவ�ொர அபமச்சு 
்நற்று விடுத்துள்ள அறிக்ப�யில் 
க�ரிவிக்�ப்ைடடுள்ளது.

இ�ன்்ைொது, உள்நொடடு சவொல்-
�பள எதிர்க�ொள்வ�ற்�ொ� அண-
பமயில் அவுஸ்தி்ரலியொவிைொல் 

வழங�ப்ைட் உ்ைடியொை மனி -
�ொபிமொை உ�வி�ளுக்கு கவளிவி -
வ�ொர அபமச்சர் ைொரொடடு க�ரி-
வித்துள்ளொர்.

வலுசக்தி மற்றும் �ல்வித்துப்ற-
யில் மு�லீடு கசயவ�ற்�ொை சொத்-
தியக்கூறு�ள் குறித்து அவுஸ்தி்ர-
லிய உயர்ஸ்�ொனி�ர் �ருத்துக்�பள 
கவளியிடடுள்ளொர்.

அ்�்நரம், ைல்�ரப்பு மட்த் -
தில் ைரஸ்ைர நலன்�ள் உள்ளிட் 
ைல்்வறு இரு�ரப்பு வி்யங�ள் 
குறித்தும் இ�ன்்ைொது �லநதுபர-
யொ்ப்ைட்�ொ� கவளிவிவ�ொர 
அபமச்சு க�ரிவித்துள்ளது.

நாட்டில் அவுஸ்திரேலிய நிறுவனங்கள்
முதலீடு்களை ரமற்்காள்ை முடியும்

பீட்்டர் ்்கனமனின் 
105வது பிறநத தினம்

தேளிவிேகார அதைசசர் அலி சப்ரி வகாரிகதக

்லொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம்  

மு�லொம் தி�தி நள்ளிரவு மு�ல் நப்-
முப்றக்கு வரும் வப�யில் மதுைொைம் 
மற்றும் சி�கரட வப��ளின் விபல�ள் 
அதி�ரிக்�ப்ைடடுள்ளை.  

DCSL நிறுவைத்திைொல் அபைத்து மதுைொை வப��ளின் விபல-
�ளும் அதி�ரிக்�ப்ைடடுள்ள நிபலயில் 750 மில்லி லீற்்றர் வி்ச் 
மதுைொை ்ைொத்� கலொன்றின் விபல 150 ரூைொவொல் அதி�ரிக்�ப்ைட -
டுள்ளது.அ�ற்கிணங� ஏபைய மதுைொைங�ளின் விபல�ளும் அதி� -
ரிக்�ப்ைடடுள்ள�ொ� அந� நிறுவைம் க�ரிவித்துள்ளது.  

அ்�்வபள, சி�கரடடுக்�ளின் விபல�பள மு�லொம் தி�தி நள்-
ளிரவு மு�ல் அதி�ரித்துள்ள�ொ� இலஙப� புப�யிபல 

முதலோம திகதி ேளளிரவு ததோடககம

மதுபானம் மறறும் சி்கேட்
விளை்கள் அதி்கரிப்பு
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்லொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம்

�்லில் மூழ்�விருந� இழுபவ 
ை்கிலிருநது  உள்ளூர் சுற்றுலொப் 
ையணி�ள் 38 ்ைபர �்ற்ைப்யி-
ைர் ைொது�ொப்ைொ� மீடடுள்ளைர்.

இந� சம்ைவம் �ற்பிடடி ைகுதி -
யில் இ்ம்கைற்றுள்ளது.

சுற்றுலொப் ையணி�ளின் ்ைொக் -
குவரத்திற்�ொ� ைதிவு கசயயப்ைட -
டிருந� ்மற்ைடி இழுபவப் ை்கு 

�ற்பிடடி, ைத்�லஙகுணடு தீவுக்கு 
சுற்றுலொப் ையணி�ளு்ன் ையணித்� 
்ைொ்� ை்கிற்குள் நீர் �சிநது ை்கு 
நீரில் மூழ்கும் அைொயத்ப� அப்ந-
துள்ளது. அந� நிபலயில் அ�ன் உரி -
பமயொளர் �ற்பிடடி �்ற்ைப்யிை -
ருக்கு அறிவித்�ப�யடுத்து 

கறபிட்டி ்பகுதி ்படகு வி்பததிலிருந்து;

38 உள்ளூர் சுறறுைாப்பயணி்கள் 
்க்டறபள்டயால் மீட்்கப்பட்டுள்ைனர்
கடற்பதட ஊடகப்பிரிவு தெரிவிப்பு

துைொயில் 12,000 திர்ஹம்�ளுக்கு (சுமொர் 12 இலடசம் 
ரூைொ) சமூ� ஊ்�ங�ள் ஊ்ொ� குழநப�கயொன்ப்ற விற்-
ைபைகசயய முயன்்ற இலஙப�ப் கைண ஒருவர் உடை் 
மூவருக்கு துைொய நீதிமன்்றம் சிப்றத்�ண்பை விதித்து 
தீர்ப்ைளித்துள்ள�ொ� சர்வ்�ச ஊ்�கமொன்று கசயதி 
கவளியிடடுள்ளது.

சி்ரஷ்் பிரபெ�ளுக்�ொை 
வி்ச் நிபலயொை பவப்பு வடடி 
திட்ம் உ்ைடியொ� அமுலுக்கு 
வரும் வப�யில் இப்நிறுத்�ப்ைடடுள்ளது.

இது க�ொ்ர்ைொ� �்ந� மொ�ம் 22 ஆம் தி�தி அபமச் -
சரபவ தீர்மொைத்திற்கு அபமய, உரிய ைணிப்புபர�ள் 
இலஙப� மத்திய வஙகியிைொல் வர்த்�� வஙகி�ளுக்கு 
அறிவிக்�ப்ைடடுள்ளது.

இலஙதக மததிய வஙகியின்
அதிரடி அறிவிபபு

குழநத்ததய விறக முயன்்ற 
இலஙதக ச்பண் தகது 
துபாயில் வைலும் 03 தபணகள் சிககினர்
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்லொரன்ஸ் கசல்வநொய�ம்

ைரீடபசயில் சித்தியப்நதுள்ள 
கைருமளவொ்ைொர் வொழ்க்ப�யில் 
்�ொல்வியப்நதுள்ளைர் எை ஊ -்
�த்துப்ற மற்றும் ்ைொக்குவரத்து 
அபமச்சர் ைநதுல குணவர்�ை க�ரி-
வித்துள்ளொர்.�ணடி குண்சொபல ைகு-
தியில் இ்ம்கைற்்ற நி�ழ்கவொன்றில் 
�லநது க�ொணடு உபரயொற்றும்்ைொ்� 
அபமச்சர் இவவொறு க�ரிவித்துள்ளொர்.

நி�ழ்வில் க�ொ்ர்நதும் உபரயொற்-
றிய அபமச்சர்,

நொடடில் கைருமளவு பிள்பள�ள் 
�ல்விப் கைொது �ரொ�ர சொ�ொரண �ரம், 
உயர்�ரம் மற்றும் புலபமப் ைரிசில் 
ைரீடபச�ளில் சித்தியப்நதுள்ள 
்ைொதும் அவர்�ளில் கைரும்ைொலொ-
்ைொர் வொழ்க்ப�யில் ்�ொல்வியப -்
கின்்றைர்.

அ�ற்குக் �ொரணம் எமது �ல்வி 
முப்ற மூலம் உல� நொடு�ளில் 

்பரீடத�களில் சிததியதடகவொர் 
வொழ்கதகயில் க்தொறறு விடுகின்்றனர்
அதைசசர் பந்துல குணேர்ென தெரிவிப்பு
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ஆரியரதன க்னதகோட

}

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
2022Mk; Mz;L a+iy khjj;jpw;fhf 

gpd;tUk; rk;gsr; rigfspd; 

KbTfspdhy; Nktg;gl ;l 

Ntiyahsh;fSf;F Vw;Gilajhd 

rk;gs tpfpjq;fs; fPNo 

jug;gl;Ls;sd.

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp

njhopy; Mizahsh; mjpgjp

njhopy; jpizf;fsk;

nfhOk;G -05.

2022Mk; Mz;L nrg;nlk;gh; khjk; 

28k; jpfjp

nfhf;Nfh> Vyf;fha; 

kpsF vd;gd 

tsh;j;jy; kw;Wk; 

cw;gj;jpj; njhopypy;

,jw;F Nkyjpfkhf 2005Mk; 

Mz;bd; 36Mk; ,yf;f tuT 

nryT jpl;l epthuzg;gbr; 

rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; kw;Wk; 

2016Mk; Mz;bd; 04Mk; ,yf;f 

tuT nryTj;jpl;l epthuzg;gbr; 

rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; 

toq;fg;gl Ntz;ba nfhLg;gdit 

xt;nthU njhopy;jUeUk; Fwpj;j 

njhopyhsh;fSf;F toq;f 

Ntz;Lk;.

Ntiyahs; 

xU 

ehisf;F

&gh 1638.61
}

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

KjyPl;L Kd;nkhopTfSf;fhd miog;G 
khjpnty cl`Ky;y 

FbapUg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;

khjpnty 
eilg;gapw;rp 
jlj;jpw;F 

,izthf FbapUg;G 

mgptpUj;jp

jpl;lj;jpw;fhd rpwe;j 
KjyPl;L tha;g;G

fhzpapd; msT : 0A 2R 23.33 (103.33 Ngh;r;)
Fj;jiff; fhyk; : 99 tUl Fj;jif mbg;gilapy;

mbg;gil tpiy &gh : 335>000>000.00

gpiz Kwp &gh : 5>000>000.00

• ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpz;zg;gjhuh;fs; njhlh;Gila Nkyjpf 

jfty;fis cs;slf;fpa KjyPl;Lg; gpNuuizfs; NfhUk; 

Mtznkhd;iw  ngw;Wf;nfhs;tjw;F ngWkjp Nrh; thp (VAT) 
cs;slf;fpa kPsspf;fg;glhj 100>000.00 &gh njhifia 

gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> fl;lk; 1> 6tJ khbapy; mike;Js;s 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epjpg; gphptpw;Fr; nrYj;jp> 

8Mk; khbapy; mike;Js;s me;j mjpfhu rigapd; Mjd 

Kfhikj;Jtk; kw;Wk; mgptpUj;jpg; gphptpypUe;J 2022 xf;Nlhgh;;; 

khjk; 05Mk; jpfjp Kjy; 2022 etk;gh;; khjk; 18Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp 

tiuapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

• tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> 

fl;lk; 1> 9tJ khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; 2022 etk;gh;; 08Mk; jpfjp K.g. 10.00  

kzpf;F ,lk;ngWk;.

• mgptpUj;jpg; gpNuuizfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022 brk;gh; khjk; 09Mk; 
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வளரிளம் பிள்ளகளின் 
ப�ோஷோக்கு மீதோன கரிச்ன
ப�ொருளோதோர நெருக்கடிக்கு உளளோகியுளள 

தறப�ோ்தய சூழலில் ெோட்டு மக்களின் 
உணவுப் �ோதுகோப்்�யும் ப�ோஷோக்்கயும் உறுதிப்-
�டுத்துவதில் விபஷட கவனம் நசலுத்தப்�ட்டுளளது. 
இதன் நிமித்தம் �ல்பவறு பவ்ைத்திட்டஙகள முன் -
நனடுக்கப்�ட்டுளளன.   

இந்நி்ையில் இந்ெோட்டில் உளள �ோைர் �ோடசோ-
்ைகளில் கல்வி கறகும் முன்�ளளி சிறோர்களுக்கு 
கோ்ை உண்வ இைவசமோக வழஙக திட்டமிடப்-
�ட்டுளளது. இதன் நிமித்தம் விபஷட பவ்ைத்திட்ட-
நமோன்்ற அறிமுகப்�டுத்துவது குறித்து அரசோஙகம் 
கவனம் நசலுத்தியுளளது.   

 தறப�ோ்தய சூழலில் இந்ெோட்டின் இளம் �ரோ-
யத்தினரின் ெைன்க்ளக் கருத்தில் நகோண்டு இவ் -
வோறோன பவ்ைத்திட்டத்்த அறிமுகப்�டுத்தநவன 
முன்நனடுக்கப்�ட்டுளள இத்திட்டத்்த ந�ரும்�ோைோ-
பனோர் வரபவறறுளளனர்.   

அந்த வ்கயில் இைங்கயின் முன்�ளளிப்�-
ருவ பிள்ளகளது அபிவிருத்தி ்மயஙகள நதோடர்-
�ோன பதசிய கணக்நகடுப்பின்�டி, ெோட்டில் சுமோர் 20 
ஆயிரம் �ோைர் �ோடசோ்ைகள உளளன. இப்�ோடசோ -
்ைகளில் 02 வயது முதல் 05 வயதுக்கு இ்டப்-
�ட்ட சுமோர் 05 இைட்சத்து 70 ஆயிரம் சிறுவர்கள 
�ோடசோ்ைக் கல்விக்கோகத் தயோர்�டுத்தப்�டுகின்ற-
னர். இப்�ணியில் ஈடு�ட்டுளள ஆசிரியர்களில் 83 
வீதமோனவர்கள நதோழில்வோண்்ம �யிறசி்யப் 
ந�றறவர்களோவர். ஆனோல் 9.5 வீதமோனவர்கள 
மு்றயோன �யிறசி்யப் ந�றறிரோதவர்களோவர். ெோட்-
டிலுளள �ோைர் �ோடசோ்ைகளில் 20 வீதமோன்வ 
உளளூரோட்சி மன்றஙகள உளளிட்ட ந�ோது நிறுவனங-
களோல் நிர்வகிக்கப்�டுகின்ற அபதபெரம், ந�ரும்�ோைோ-
ன்வ அரசசோர்�றற மறறும் தனியோர் நிறுவனஙக-
ளோல் ெடத்தப்�டுகின்றன.   

இந்ெோட்டில் 05 வயது முதல் 16 வயதுக்கு இ்டப்-
�ட்ட ஒவ்நவோரு பிள்ளயும் கல்வி ந�றுவது கட்டோ -
யமோகும். இது முறறிலும் இைவசமோக அளிக்கப்�டும் 
கல்வி. இதன் நிமித்தம் ெோட்டில் சுமோர் 10 ஆயிரம் 
�ோடசோ்ைகள இயஙகிக் நகோண்டிருப்�பதோடு, இப்-
�ோடசோ்ைகளில் 02 இைட்சத்து 30 ஆயிரத்துக்கும் 
பமற�ட்ட ஆசிரியர்களும் �ணியோறறிக் நகோண்டிருக்-
கின்றனர்.   

  ஒவ்நவோரு பிள்ளயும் கல்வி ந�றுவது கட்டோயப்-
�டுத்தப்�ட்டுளளது. அக்கல்விக்கோக 02 -நதோடக்கம் 
05 வயதுக்கு இ்டப்�ட்ட குழந்்தக்ள கல்விக்கு 
தயோர்�டுத்தும் நி்ையஙகளோகபவ �ோடசோ்ைகள 
உளளன.   

 இந்நி்ையில் ெோடு தறப�ோது எதிர்நகோண்டுளள 
ந�ோருளோதோர நெருக்கடியின் வி்ளவோக சிறு-
வர்கள ப�ோஷோக்கு நதோடர்�ோன அச்சுறுத்தலுக்கு 
முகம் நகோடுக்கக்கூடிய நி்ை்ம கோணப்�டுகிறது. 
ஆனோல் ஆபரோக்கியமோனதும் வளமோனதுமோன சமூ-
கத்்த உருவோக்குவதில் ப�ோஷோக்கு முக்கிய �ஙகு 
வகிக்கிறது. குறிப்�ோக வளரிளம் பிள்ளகளின் 
ப�ோஷோக்கு குறித்து உரிய கவனம் நசலுத்தத் தவறும் 
�ட்சத்தில் ஆபரோக்கியமோன எதிர்கோை சமூகத்்த உரு -
வோக்குவது ந�ரும் சவோலுக்குரிய விடயமோகி விடும். 
ப�ோஷோக்கோனது குழந்்தகளின் ஆறறல் மறறும் 
திறன்களின் வளர்ச்சிக்கு இன்றிய்மயோததோகும்.   

அதன் கோரணத்தினோல்தோன் தறப�ோ்தய ந�ோரு-
ளோதோர நெருக்கடிச் சூழலிலும் இந்ெோட்டு இளம் �ரோ-
யத்தினர் ப�ோஷோக்கு நதோடர்�ோன அச்சுறுத்த்ை 
எதிர்நகோளவ்தத் தவிர்த்துக் நகோளளும் வ்கயில் 
விபஷட கவனம் நசலுத்தப்�ட்டு இருக்கின்றது. இந் -
நி்ையில்தோன் எதிர்வரும் ெவம்�ர் மோதம் முதல் 
�ோைர் �ோடசோ்ை பிள்ளகளுக்கு கோ்ை உண்வ 
இைவசமோக வழஙக ெடவடிக்்க எடுக்கப்�ட்டு வரு -
வதோக சிறுவர் மறறும் மகளிர் விவகோர இரோஜோஙக 
அ்மச்சர் கீதோ குமோரசிஙக நதரிவித்து இருக்கின் -
றோர்.   

இது ெோட்டினதும், எதிர்கோை சந்ததியினரதும் ெைன்-
க்ள முன்னுரி்மப்�டுத்தி முன்நனடுக்கப்�டும் 
திட்டம் என்�தில் ஐயமில்்ை. இத்திட்டமோனது இந் -
ெோட்டு இளம்�ரோயத்தினர் முகம் நகோடுக்கக் கூடிய 
ப�ோஷோக்கு நதோடர்�ோன அச்சுறுத்த்ை முறியடிப்�-
தறகு �க்கத்து்ணயோக அ்மயும்.   

அரசோஙகமோனது ந�ோருளோதோர நெருக்கடிக்கு 
ெோடு முகம்நகோடுத்துளள சூழலிலும் வளரிளம் சிறோர்-
களின் ெைன்கள குறித்தும் கவனம் நசலுத்தத் தவற -
வில்்ை என்�்த இத்திட்டத்தின் ஊடோக ெோட்டுக்கு 
எடுத்துக் கூறியுளளது. அபதபெரம் கர்ப்பிணித் 
தோயமோரின் ப�ோஷோக்கு உணவுக்கோக �த்து மோதங-
களுக்கு 20 ஆயிரம் ரூ�ோ தறப�ோது வழஙகப்�டுகி-
றது. இத்நதோ்க்ய ரூ 250.00 ஆல் பமலும் அதி -
கரிகரித்து வழஙகவும் ெடவடிக்்ககள எடுக்கப்�ட்டு 
இருக்கின்றன.   

இவ்வோறு வளரிளம் சிறோர்களின் ப�ோஷோக்கு 
பமம்�ோடு நதோடர்பில் விபஷட கவனம் நசலுத்தி 
பவ்ைத்திட்டஙகள முன்நனடுக்கப்�டுகின்ற 
ப�ோதிலும், ந�றபறோரும் உறவினர்களும் தம் பிள-
்ளகளின் ப�ோஷோக்கு குறித்து கூடுதல் கவனம் 
நசலுத்தத் தவறக்கூடோது. அத்னத் தம் ந�ோறுப்-
�ோகக் கருத பவண்டும். அதுபவ முன்�ளளி சிறோர் -
களின் ெைன்கள குறித்து அக்க்ற நகோளளும் 
ந�ரும்�ோைோன ஆர்வைர்களின் கருத்தோகும்.     
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

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

பகைவர் ஏற முடியாத உயரம், ைாவலர் நிறை இயஙை வசதி-
யான அைலம், இடிகைமுடியாத வலிகை, ைடகை முடியாத 
பபாறிைளின் அருகை... இந் ான்கையும் மிகுதியாை  உகடய 
கைாடகடகயகய பசயறகை அரண் என்று நூலைள் கூறும்.

உயர்வ�லம் திண்ம அரு்மஇந் நான்கின்
அ்மவரண என்று்ரககும் நூல்

குறள் தரும் சிநதனை

உல� குடியிருப்பு தினம்:

உலை குடியிருப்பு தினம் 
ஒவபவாரு வருடமும் ஒக-
கடாபர் ைாதத்தின் முதலாவது 

திஙைடகிழகையில உலை்ாடுைளில 
பைாண்டாடப்படுகின்றது. இலஙகை-
யில உலை குடியிருப்பு தினம் ஜனாதிபதி 
ரணில விககிரைசிஙைவின் பஙகுபறறுத -
லுடன் இன்று பைாண்டாடப்படுகின்றது. 
்ைர அபிவிருத்தி ைறறம் வீடகைப்பு 
அகைசசர் பிரசன்ன ரணதுஙை, வீட-
கைப்பு இராஜாஙை அகைசசர் கதனுை 
விதானைைகை ஆகிகயாரும் இநநிைழ்-
வில பஙகைறகின்றனர்.   

 அலரிைாளிகையில உள்்ள கூடட ைண் -
டபத்தில கவத்து பலகவறு நிைழ்வுைள் 
இன்று ்கடபபறுகின்றன. வீடகைப்பு 
்ைர அபிவிருத்தி அகைசசின் கீழ் உள்்ள 
- வீடகைப்பு அபிவிருத்தி அதிைார சகப, 
்ைர அபிவிருத்தி அதிைார சகப, ் ைர குடி -
யிருப்பு நிறுவனம் ஆகியன இகணநது 
நிைழ்சசி நிரலைக்ள ஒழுஙகு பசய்துள்-
்ளன.  

 உலை குடியிருப்பு தினம் பறறி 
பாடசாகல ைாணவ, ைாணவியருககி -
கடகய ் டத்தப்படட சித்திரம் வகரதல, 
ைடடுகரப் கபாடடிைளில முகறகய 
முதலாம், இரண்டாம் மூன்றாம் இடங-
ைளில பவறறி பபறறவர்ைளுககு பணப்-
பரிசிலைளும் சான்றிதழ்ைள் ைறறும் 
விருதுைளும் அதிதிைளினால வழஙகி 
கவகைப்படும்.   

 அத்துடன் கதசிய வீடகைப்ப 
அபிவிருத்தி அதிைார சகபயின் 
கீழ் உள்்ள வீடகைப்புத் திடடங-
ைளில வாழும் சில குடும்பஙை-
ளுகைான வீடடுரிகைப் பத்திரங -
ைளும் இத்தினத்தில வழஙகி 
கவகைப்படுகின்றன.  

 உலை குடியிருப்பு தினம் 1986 
ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிகைப்படடு 
இநத வருடத்துடன் 36 வரு -
டஙைள் நிகறவகடகின்றது. 
வீடகைப்பு ைறறும் ்ைர அபி -
விருத்தி அகைசசு இவவருடத் -
தின் குடியிருப்பு தினத்கத 'பார -
படசம் ைாடடாதிருப்கபாம். 
யாகரயும் எநத இடத்கதயும் 
கைவிடாது பாதுைாப்கபாம்' 
எனும் பதானிப்பபாருளில 
பைாண்டாடுகின்றது.  

 வாழ்ககைககுப் பபாருத்த -
ைறற வீடுைளில வாழுகின்ற ைகைளின் 
வீடடுத் கதகவகயயும் அதகனாடு 
பதாடர்புகடய சுறறாடல பிரசசிகன -
ைக்ளயும் ைருத்திறபைாண்டு அவற -
கறத் தீர்த்து கவப்பதறைானபதாரு 
சநதர்ப்பத்திகன வழஙகுவகத உலை 
குடியிருப்பு தினத்தின் க்ாகைைாகும்.   

 தறைாலைடடத்தில சனத்பதாகை 
இரடடிப்பாை அதிைரித்துள்்ளதால 
உலை ்ாடுைளில உள்்ள இயறகையான 
ைாடுைள், இயறகை வ்ளஙைள் அழிக -

ைப்படடு அஙகு ைனிதன் குடியிருப் -
புகைக்ள அகைத்துக பைாள்கின்றான். 
்ைரையைாககுதலினால கிராைத்திலி -
ருநது ்ைரத்கத க்ாககி ைகைள் பகட -
பயடுககின்றனர்.   

 ஐககிய ்ாடுைள் சகபயின் கீழ் 
இயஙகுகின்ற பெபிடாட இது விட -
யத்தில முககிய ைவனம் பசலுத்தி 
பசயறபடுகின்றது.   

 உலகில உள்்ள எநத -
பவாரு அபிவிருத்தியகடநத 

அலலது அபிவிருத்தியகடநது வரும் 
்ாடுைளிகலா தத்தைது ்ாடடில 
வாழும் சனத்பதாகைககைறப வீட -
கைப்புத் திடடஙைக்ள பூர்த்தி பசய்த 
அலலது வீடடுப் பிரசசிகனைளுககுத் 
தீர்வுைள் ைண்ட ்ாடுைள் இதுவகர -
யும் ஒன்றுகை இலகல என ஜககிய 
்ாடுைள் உலை குடியிருப்பு அகையம் 
அன்கையில பவளியிடட அறிககை -
யில பதரிவித்துள்்ளது.  

பைாழும்பு ைாவடடத்தில ைடடும் 
ஒரு இலடசத்துககும் அதிைைான 
குடும்பஙைள் வீடிலலாது வாழ்நது வரு -
கின்றன. பைாழும்பில சாதாரனைாை 4 
கபர் பைாண்ட குடும்பம் ஒன்று வாழ் -
வதறகு ைாதபைான்றுககு வீடடு வாட -
கையாை 30 ஆயிரம் முதல 50ஆயிரம் 
ரூபா வகரயில உள்்ளது. அவர்ைள் தங -
ை்ளது ைாதாநதம் பபரும் சம்ப்ளத்திகன 
வீடடு வாடகைககை பசலுத்த கவண்டி -
யுள்்ளது. இதனால அவர்ைள் தஙை்ளது 
பிள்க்ளைளின் ைலவி ைறறும் வாழ்க-
கைச பசலவுைளுககு பணமின்றி திண்டா-
டுகின்றனர்.

 பைாழும்பில ்ைர அபிவிருத்தி 
அதிைார சகப ைடநத 10 வருடஙை்ளாை 
பதாடர்ைாடி வீடுைக்ள நிர்ைாணித்து 
வருகின்றது.
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அண்கையில பவளியான 
ை.பபா.த உயர்தர பரீடகச 
பபறுகபறுைளின் அடிப்பகட-

யில பலைகலகைழைத்திறகு தகைகை 
பபறறுள்்ள ைறறும் கபாதிய பவடடுப்-
புள்ளிைக்ள பபறாத ைாணவர்ைளுககு -
ைான வழிைாடடல ைருத்தரஙகு மூதூரில 
்டத்தப்படடது.   

 மூதூர் அப்ரார் சமூை அபிவிருத்தி நிறு-
வனத்தின் ஏறபாடடில மூதூர் அகனத்து 
பள்ளிவாசலைள் சம்கை்ளனத்தின் அனு-
சரகணயுடன் நிறுவனத்தின் தகலவர் 
அஷகஷேஹ். எம்.எம்.
ைனாஸீர் (்த்வி) தகலகை-
யில மூதூர் பபரலகிகரன்ட 
ைண்டபத்தில அண்கையில 
இநநிைழ்வு ்கடபபறறது.   

ை.பபா.த உயர்தர ைாணவர்-
ைளின் பலைகலகைழை தகு-
திகைான நுகழவுைளின் அடிப்-
பகடயில பலதுகற சார்நத 
பிரிவுைளுககுைாை ைாண-
வர்ைள் பலைகலகைழைஙை-
ளுககு பயிலச பசலகின்றர். 
இநநிகலயில கதகவயான 
வழிைாடடல, ஆகலாசகன-
ைக்ள ைாணவர்ைள் பபறறுக 
பைாள்வதறைான சநதர்ப்ப -
ைாை இவகவறபாடு பசய்-
யப்படடு இருநதது.   

இநநிைழ்வில பதன்கிழககு பலை -
கலகைழை சிகரஷட விரிவுகரயா்ளர் 
ைலாநிதி எப்.எச.ஏ. சிப்லி வி்ளகைம் 
அளித்தார்.    ைகல, வர்த்தைம், ைணிதம், 

உயிரியல விஞ்ானம் உள்ளிடட பல 
துகறைளுககுைாை ைாணவர்ைள் பலை-
கலகைழஙைளுககு உயர் ைலவி பயில -
வதறைாை பசலகின்றனர். இநநிகலயில 
ைாணவர்ைள் அதன் ஊடாை பபறறுக 

பைாள்ளும் உயர்ைலவி, பதாழில -
வாய்ப்பு, அதகன பவறறிபைாள் -
ளும் ஏகனய வழிைள் குறித்து 
ைாணவர்ைளுககு ைலாநிதி சிப்லியி -
னால சிறப்பாை வி்ளகைம் அளிகைப்-
படடது.   

 கபாதிய பவடடுப் புள்ளிைக்ள 
பபறாத ைாரணத்தினால பலைகலக -
ைழ பிரகவச சநதர்ப்பத்கத ைாண -
வர்ைள் இழநதாலும், பலகவறு 
வகையான உயர் ைறகைைக்ள -
யும், பதாழில ைறகைைக்ளயும் 
அறிநது ைறறுகபைாள்்ள கவண்டும். 
இவறகறயும் எவவாறு பவறறி 
பைாள்வது என்பது பறறியும் வி்ளக-
ைப்படடது.   

 கைலும் ைாணவர்ைள் ைத்தியில 
ஏறபடட பல ஐயஙைளுககுைான கைள்-
விைளுககும் பதளிவான பதிலைளும் 
கூறப்படடன.   

 மூதூர் அப்ரார் சமூை அபிவிருத்தி நிறு-

வனத்தினர் இனைத கவறுபாடுைளுககு 
அப்பால பலகவறு பபாது சமூைப் 
பணிைக்ள மூதூர் பிரகதசத்தில ஆறறி 
வருகின்றனர்.   

 இகதகபால எதிர்ைால ைாணவர் 
சமூைம் உயர்ைலவி பதாடர்பான திட -
டமிடகலயும் பதளிவாை அறிநது 
பபறறுக பைாள்்ள கவண்டும் என்பதில 
ஆர்வம் ைாடடி வழஙைப்படட இப்பணி 
பாராடடத்தகைது.   

முஸ்லிம், தமிழ் ைாணவர்ைள் உடபட 
200 இறகும் அதிைைான ைாணவர்ைள் 
ைலாநிதி எப்.எச.ஏ. சிப்லி மூலைாை 
பபறறுக பைாண்ட உயர்ைலவி வழிைாட -
டலினால பயனகடநதனர். ைாணவர் -
ைள் அதகன பபரிதும் பாராடடியதுடன் 
இதகன ஏறபாடு பசய்த ஏறபாடடுக 
குழுவினருககும் ்ன்றி பதரிவித்தனர்.  

உலை்ளாவிய தைவல அணுை-
லுகைான சர்வகதச தினத்கத 
முன்னிடடு, இலஙகையின் 

தைவல அறியும் உரிகை ஆகணககுழு 
ைடநத பசப்டம்பர் 28, 29 ஆம் திைதி -
ைளில யாழ்ப்பாணம் ைாவடடச பசய-
லைம், யாழ்ப்பாணம், முலகலத் தீவு 
ைறறும் கிளிப்ாசசி பத்திரிகைக ைழைங-
ைள் ைறறும் வடைாைாண ைலவியா்ளர்ை-
ளுடன் இகணநது பதாடர் ைலநதுகர-
யாடகல ்டத்தியது.  

 யாழ் ைாவடட பசயலைத்தில RTI 
ஆகணககுழு ைறறும் ைாவடட பசய-
லா்ளர் ைகைசன் தகலகையில வட -
ைாைாண பிரகதச பசயலைஙைள், அரச 
அதிைாரிைள் ைறறும் சமூைத்தினருடன் 
இகணநது ைடநத ஐநது வருடஙை்ளாை 
RTI சடடத்கத அமுலபடுத்துவதில 
ஏறபடட பவறறிைள் ைறறும் சவாலைள் 
குறித்து ைலநதுகரயாடப்படடது.  

 தைவலுகைான உரிகை ஆகணககு-
ழுவினால வழஙைப்படட ஆகணைள், 
நிலவிவைாரஙைள், பபாதுநிதி முைா-
கைத்துவம் பதாடர்பான நிர்வாைப் பிரச-
சிகனைள், ஊழலைக்ள பவளிப்படுத்து-
வதில அரச நிறுவனஙைளின் முகறயான 
பதாழிறபாடு கபான்ற பலகவறு வழக-
குைளில தைவலைக்ள பவளியிடுவ-
தறகு வழிவகுத்தது. கூடடத்தில கபசிய 
சமூைப் பிரதிநிதிைள், தைவல கைாரிக-
கைகய பசயலபடுத்தும் வகையில 
பகிரஙை அதிைார சகப இன்னும் திற-
கையாை பசயலபட கவண்டியதன் அவ-
சியத்கத சுடடிகைாடடினர். 

 தைவல அறியும் உரிகைச சடடத்-
கதப் பயன்படுத்தும் கபாது, சில பகி-
ரஙை அதிைார சகபை்ளால ஊகைைளிக-
ைப்படாத நிைழ்வுைக்ளயும் அவர்ைள் 
எடுத்துகரத்தனர்.  

  உரிய ைால வகர -
யகறயினுள் பகி -
ரஙை அதிைார சகப 
தைவலைக்ள வழங-
குவதன் முககியத்து-
வத்கத ஆகணககுழு 
வ லி யு று த் து கி ற து . 
கைலும் ைாலவகர-
யகறயிகன புறகை-
ணித்தால அலலது 
ஆகணககுழுவின் தீர் -
ைானத்துககு கீழ்ப்படி-
யவிலகல என்றால 
ைடுகையான ்ட -
வடிககை எடுகைப்படும் 
என்றும் கூறியது.  

  29ஆம் திைதி, வட-
ைாைாண பத்திரிகை ஆசி-
ரியர்ைள், இதழாசிரியர் 
தகலவர்ைள் ைறறும் 
ஊடைவியலா்ளர்ைளுடன் 
விரிவான ைலநதுகரயாடல 
இடம்பபறறது. அதிை எண்-
ணிககையிலான வழககுை-
ளில தைவலைக்ள பவளி-
யிடும் ஆகணககுழுவின் 
பணிகயப் பாராடடினா-
லும், பகிரஙை அதிைார 
சகபயின் தைவல கைாரிககைகய புறகை -
ணிககும் கபாககு பதாடர்நதால, தைவல 
அறியும் சடடம் குடிைகைளுககு சிறிய்ள-
விகலகய பயன்படும் என்றும் அவர்ைள் 
பதரிவித்தனர்.  

 தைவல அறியும் உரிகைச சடடம் 
துஷபிரகயாைம் பசய்யப்படடதறைான 
அகனத்து குறிப்பிடட நிைழ்வுைளும் 
ஆகணககுழுவின் ைவனத்திறகுக 
பைாண்டுவரப்பட கவண்டும் என்று 
பதிலளித்த ஆகணககுழு, கைலும் அத்-

தகைய விடயஙைக்ளஆகணககுழு 
விசாரகண பசய்யும் என்று கூறியது. 
பைாவிட 19 பதாறறு ைறறும் நிதி ப்ருக-
ைடியால ஏறபடட அகனத்து சிரைஙை -
க்ளயும் பபாருடபடுத்தாைல, வடைா-
ைாணத்தில உள்்ள குடிைகைள் ைறறும் 
ஊடைவியலா்ளர்ைள் தைவல அறியும் 
உரிகைச சடடத்கத தீவிரைாைப் பயன் -
படுத்துவகதக ைண்டு ஆகணககுழு 
ைகிழ்சசியகடகிறது. 

 சடடத்தின் இகடபவளி ைாரண-
ைாை, ஆகணககுழுவால ்ாட்ளாவிய 

ரீதியில ைாைாண 
அலுவலைஙைக்ள 
அகைகை முடியா -
விடடாலும், ்ாட -
்ளாவிய ரீதியில 
ைாைாண அைர்வு-
ைக்ள பதாடர்நது 
் ட த் து வ த ற கு 
ஆகணககுழு தீர் -
ைானித்துள்்ளது.  

 உண்கையில, 
இது ைடநத எடடு 
ை ா த ங ை ளி ல 
ய ா ழ் ப் ப ா ண த் -

தில ்கடபபறற மூன்றாவது அைர்வு 
ஆகும். வருஙைாலத்தில இதுகபான்ற 
பசயலபாடுைக்ள அதிைரிகை ஆகணக-
குழு எதிர்பார்ககின்றது, கைலும் RTI 
சடடத்கதப் பயன்படுத்துவதில குடி -
ைகைள் எதிர்பைாள்ளும் சிரைஙைக்ளக 
குகறகை மின்னஞசல மூலம் முகறயீடு-
ைக்ள ஏறறுகபைாண்டு, Zoom பதாழில-
நுடபத்தின் மூலம் பைாழும்பில அதன் 
வழகைைான கைன்முகறயீடடு அைர்வு -
ைக்ள ்டத்தியும் வருகின்றது. 

தகவல் அறியும் உரிமை ஆமைக்குழுவினால் 
யாழ் ைாவட்ட செயலகத்தில் கலந்துமையா்டல் 

மூதூரில் க.ச�ா.த உயர் தைத்தில் 
�ல்கமலக்கழக தமகமை ச�ற்ற 
ைாைவர்களுக்கு வழிகாட்டல்  

ஜனாதி�தியின் �ங்கறபு்டன் இன்று
அலரிைாளிமகயில் பிைதான மவ�வம்
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றிசாத் ஏ காதர் ...?
(ஒலுவில் மத்திய விசேட நிருபர்)

'இ ராவணன் என்்ற அரசன் இருந் -
ததில்லை என் ற்றா, இலைங்கை -
யில சிவ வ ழிபாடு இருந்த -

தில்லை  என்ற்றா எந்தவவாரு இடத்திலும் 
எத்ையும் நான் ஒருறபாதும் கூ்றவில்லை' 
என் று முன்ைாள் வபாதுமககைள் பாதுகைாப்பு 
அ்மசசராை சரத் வீரறசகைர எம்.பி றநற்-
றுமுன்திைம் வவளியிட்டுள்்ள அறிக்கை -
வ�ான்றில உறுதிபடத் வதரிவித்துள்்ளார்.

 'இராவணன் (இராவறணஸவரன் அலலை) 
என்று அ்ைககைப்படும் ஒரு மன்ைன் இலைங -
்கையில  ஆட்சி வசயதவர் என்று நான் உறுதி-
�ாகை நம்புகிற்றன். புராணககை்தகைளின்படி,  
அவர் இந்தி�ாவில சீ்த்� (இராமரின் 
ம்ைவி) கைடத்தி, தைது புகைழவபற்்ற  �ந்தி-
ர�ாவில (மயில விமாைம்) இலைங்கைககு 
அ்ைத்து வந்தார். இராவணன் இந்து  வர -
லைாற்று நுாலைாை இராமா�ணத்தின் முககி� 
எதிரி�ாகை குறிப்பிடப்படுகின்்றார்' என்றும் 
சரத் வீரறசகைர எம்.பி தைது அறிக்கையில 
சுட்டிககைாட்டியுள்்ளார்.   

திருறகைாணம்லை திருகறகைாறணஸவர 
ஆலை�த்தின் கை்டகை்்ள குத்த்கைககு வைங-
கும் விட�த்தில இழுபறிநி்லை்ம ஏற்பட்-
டுள்்ளது. குறித்த கை்டகை்்ள வபரும்பான்-
்மயிை வி�ாபாரிகைளுககு வைஙகுவதற்கு 
தமிழத் தரப்பு அரசி�லவாதிகைள் மத்தியில 
எதிர்ப்பு கி்ளம்பியுள்்ள நி்லையில, அது 
வதாடர்பில கைடந்த வசப்டம்பர் 22 ஆம் 
திகைதி சரத் வீரறசகைர எம்.பி உ்ரவ�ான்்்ற 
ஆற்றியிருந்தார்.   

  அவர் தைது உ்ரயில இலைங்கையில 
இராவறணஸவரன் என்்ற அரசர் இருந்த -
தில்லை என்னும் கைருத்வதான்றி்ையும் 
பதிவு வசயதிருந்தார். அககைருத்து வதாடர்-
பாகை தமிழ சமூகை ஆர்வலைர்கைள் மற்றும் 
அ்மப்புகைள் தரப்பிலிருந்து எதிர்ப்புகைள் 
வதரிவிககைப்பட்டை. 

  இது வதாடர்பாகை சரத் வீரறசகைர எம்.பி 
றநற்றுமுன்திைம் வவளியிட்ட அறிக்கை -
யில வதரிவிககைப்பட்டுள்்ளதாவது:

'சமூகை நலலிணககைத்திற்-
கைாை றதசி� அ்மப்பு' 
என்்ற அ்மப்பின் வச�ற்-
பாட்டா்ளர் விறைாத் 
பாலைசசந்திரன் ஊடகைஙகை-
ளுககு தமது அ்மப்பின் 
ஊடகை அறிகவ�ான்றி்ை 
வைஙகியிருந்தார்.   

குறித்த ஊடகை அறிக-
்கையில இராவணன் 
என்்ற அரசன் இல்லை 
என்றும், இலைங்கையில 
சிவ வழிபாடு இல்லை 
என்றும் நான் கூறியுள்்ளதாகை குறிப்பிட்டி -
ருந்தார். 

  வசப்வடம்பர் 22 ஆம் திகைதி பாராளுமன் -
்றத்தில நான் ஆற்றி� உ்ர்� கைவைமாகைக 
றகைட்குமாறு சமூகை நலலிணககைத்திற்கைாை 
றதசி� அ்மப்பிை்ரயும், அதன் வச�ற்-
பாட்டா்ளர் பாலைசசந்திர்ையும் றகைட்டுக 
வகைாள்கிற்றன். எைது உ்ரயில எந்தவவாரு 
இடத்திலும் இராவணன் என்்ற்ைககைப்ப-
டும் அரசன் இல்லை என்ற்றா சிவவழிபாடு 
சம்பந்தமாகை எத்ையுறமா நான் ஒருறபா -

தும் கூ்றவில்லை. இராவறணஸவரன் என்று 
ஒரு அரசன் இருந்ததில்லை என்ற்ற கூறியுள் -
ற்ளன்.   

 பாலைசசந்திரன் என்்ை இைவாதி என்று 
கூறி, சிறுபிள்்்ளத்தைமாகை இராவணன் 
உண்மயில இருந்தான் என்ப்த ஆவ-
ணஙகைளில உள்்ள பலறவறு புத்த-
கைஙகை்்ளக குறிப்பிட்டு நிரூபித்துக 
கைாட்டுகி்றார். இராவணன் என்று 
ஒரு மன்ைன் இல்லை என்று நான் 
ஒருறபாதும் குறிப்பிடா்மயி-
ைால, அவரு்ட� முழு அறிக்கை-
யும் அர்த்தமற்்றதாகி்றது.  

 இராவணன் (இராவறணஸவ-
ரன் அலலை) என்று அ்ைககைப்படும் 
ஒரு மன்ைன் இலைங்கையில ஆட்சி 
வசயதவர் என்று நான் உறுதி�ாகை 
நம்புகிற்றன். 'ரா' - என்்றால சூரி�ன் 
மற்றும் வை -என்்றால வன்்ஷ�ா 
அலலைது பைஙகுடி என்று அர்த்தமா-
கும். எைறவ இராவணன் என்்றால 
'சூரி�னின் பைஙகுடி' என்று 
வபாருள். அவர் எலலைாத் தி்ற்மகை-
ளிலும் கை்லைகைளிலும் வலலைவராகை 
இருந்தார். மன்ைன் இராவணன் 
எப்றபாதும் இராவணன் என்ற்ற 
அ்ைககைப்படுகி்றார், இராவ-
றணஸவரன் என்று அலலை.  

 பாலைசசந்திரன், சமூகை நலலிணக-

கைத்தில உண்ம�ாகை அககை்்ற வகைாணடவ-
ராகை இருந்தால, கைணணி�மாை, அ்மதி்� 
விரும்பும் ஒட்டுவமாத்த தமிழ சமூகைத்துக-
கும் அவப்வப�்ர ஏற்படுத்தும் வ்கையில 
நடந்து வகைாள்வ்தத் தவிர்ககுமாறு தமிழ 
பாராளுமன்்ற உறுப்பிைர்கை்்ள (வபரும்பா-
லும் TNA மற்றும் ACTC) றகைட்டுக வகைாள்்ள 
றவணடும். அப்படிப்பட்ட தமிழ எம்.பி 
ஒருவர் இராவறணஸவர்ைக குறிப்பிட்டு 
தைது இைவாதச வச�்லை நி�ா�ப்படுத்த 
மு�ன்்றார். அதைாலதான் அப்படிப்பட்ட 

ஒருவ்ரப் பற்றி நான் றகைள்விப்பட்டறத 
இல்லை என்ற்றன்.  

  முல்லைத்தீவு குருந்து விகைா்ரயில, 
வதாலவபாருள் தி்ணககை்ளத்திைால புைர-
்மககைப்பட்ட 2000 வருடஙகைள் ப்ை்ம-
�ாை தூபி உள்்ளது. புத்தரின் திருவுருவங-

கை்்ள அதில ்வப்பதற்கு சம� 
்வபவம் ஒன்று ஏற்பாடு வசய -
�ப்பட்டுள்்ளது, ஆைால தமிழ 
றதசி�க கூட்ட்மப்பு எம்.
பி.ககைளின் குணடர் குழுககைள் 
அதற்கு அனுமதிககைவில்லை. 
றமலும் தூபிககு ஒரு மலைர் 
கூட ்வககை முடி�ாமல 
த்லை்மப் பீடாதிபதிகைளும் 
மகைாசஙகைத்திைரும் திரும் -
பிச வசலலை றவணடியிருந் -
தது. இரணடு வாரஙகைளுககு 

முன்பும் இறத குணடர்கைள் குழுககைள் அதி -
கைாரபூர்வமாை இடத்்த ஆயவு வசயவ -
தற்கு வரு்கை தந்த குழு்வத் தாககி விரட் -
டி�டித்தைர்.  

  றபாரின் உசசககைட்டத்தில அம்பா்்ற 
றகைாணகை்லையில கைருவுற்றிருந்த சிஙகை்ள 
தாயமார்கை்்ளக கூட ப�ஙகைரவாதிகைள் 
வகைான்று குவித்த றபாது, வகைாழும்பில 
வீதிகைளில 'இந்து றவலவிைா' ஊர்வலைம் 
நடத்துவதற்கு சிஙகை்ளவர்கைள் ஒருறபாதும் 
இ்டயூறு வசய�வில்லை என்ப்த பாலைச -

சந்திரனுககு ஞாபகைப்படுத்த றவணடும். 
அப்படித்தான் ஏ்ை� மதஙகை்்ள நாஙகைள் 
மதிககிற்றாம்.  

 திருறகைாணம்லையில றகைாறணஸவரர் 
றகைாயிவிலுககுச வசலலும் வீதியில 60 வபட் -
டிககை்டகைளில சிஙகை்ளவர்கைற்ள அதிகைம் 

கைாணப்படுகின்்றைர். திைமும் ஏரா -
்ளமாை உள்ளூர் மற்றும் வவளியூர் 
சுற்றுலைாப் ப�ணிகைள் றகைாயிலுககு 
வந்து வசலகின்்றைர். குறித்த வபட் -
டிககை்டகைள் வபாலித்தீன் மற்றும் 
மரத்துணடுகை்ளால நிர்மாணிககைப் -
பட்டுள்்ளதைால கைடலின் அைகு 
பார்்வககு இ்டயூ்றாகை உள்்ளது. 
இத்ை மறுபு்றம் மாற்றி புதி� 
ஒரு ஒழுஙகில நிர்மாணிப்பதற்கு 
ஆளுநர் முடிவு வசயதுள்்ளார்.   

 குறித்த கை்டகை்்ள அறத நபர் -

கைளுககு வகைாடுககை திருகறகைாணஸ -
வர றகைாயில குழு உட்பட சம்பந் -
தப்பட்ட அ்ைத்து அதிகைாரிகைளும் 
அனுமதி வைஙகி�றபாதும், தமிழத் 

தரப்பு எம்.பி.ககைள் அதற்கு ஆட்றசப்ை 
வதரிவித்து அஙகுள்்ள அ்ைத்து சிஙகை்ள -
வர்கைளின் கை்டகை்்ளயும் அகைற்றுவதற்கு 
மு�ற்சித்துள்்ளைர். தஙகைள் வாதத்்த நி�ா -
�ப்படுத்த இராவறணஸவரன் என்்ற அரச -
்ைக குறிப்பிட்டார்கைள்.   

  பாலைசசந்திரன் உண்மயில சமூகை 
நலலிணககைத்தில அககை்்ற வகைாணடிருந் -
தால, என்்ை இைவாதி என்று கூறும் 
முன், அது வதாடர்பாகை நான் பாராளுமன் -
்றத்தில ஆற்றி� அ்ைத்து உ்ரகை்்ள -
யும் முழு்ம�ாகை றகைட்குமாறு கூறிக -
வகைாள்்ள விரும்புகின்ற்றன்.   

பாலைசசந்திரனின் தகைவலுககு இன்னு -
வமான்றி்ை கூறிகவகைாள்கின்ற்றன். நான் 
கைடற்ப்டயில பணியிலிருந்த கைாலைத்தில 
வடககு, கிைககில பலை வருடஙகைள் கைட -
்ம�ாற்றியுள்ற்ளன் என்று கூறுவ்த 
வபாரு்ம�ாகைக கைருதுகிற்றன். நானும் 
சிஙகை்ள வபௌத்த சகைாககைளும் பலை சந்தர்ப் -
பஙகைளில �ாழப்பாணத்தில உள்்ள தமிழ 
மககைளுககு இரத்த தாைம் வசயதுள் -
ற்ளாம். அப்படி�ாைால �ார் உண்ம -

�ாை இைவாதிகைள் என்று றகைட்டுக வகைாள் -
கின்ற்றன்.   

  புலிகை்ளால மனிதக றகைட�மாகை ்வக -
கைப்பட்டிருந்த 2,95,000 தமிழ மககை்்ள 
மீட்டு றபாரில வவற்றி வபற்ற்றாம். 
அந்தப் பணியில ஈடுபட்ட பலை சிஙகை -
்ளப் ப்டயிைர் தம் உயி்ரத் தி�ாகைம் 
வசயதைர். பாலைசசந்திரனின் கூற்றுப் -
படி இைவாதிகை்ளாகி� நாஙகைள் அ்தச 
வசயயும் றபாது, 'சமூகை நலலிணககைத்திற் -
கைாகை  தமிைர்கை்்ள மனிதக றகைட�மாகைப் 
ப�ன்படுத்துவ்த நிறுத்துஙகைள் அலலைது 
இராணுவத்்த றநாககி தப்பிச வசலலை 
மு�ன்்றவர்கை்்ளக வகைாலவ்த நிறுத்துங -
கைள் என்று புலிகைளிடம் றவணடுறகைாள் 
விடுத்ததிருந்தால சி்றப்பாைதாகை இருந்தி -
ருககும் .  

  தமிைர்கைளுககு வீடுகைள் கைட்டுவதற்கைாகை 
4,95,000 ஆயிரம் கைணணிவவடி -

கை்்ள அகைற்றி� றபாது, பாலைச -
சந்திரறைா அலலைது எந்த ஒரு 
தமிழ எம்.பிற�ா வந்து தமிழ 
சறகைாதரர்கைளுககைாகை உயி்ர 
பண�ம் ்வககும் இராணுவ 
வீரருககு ஒரு றதநீ்ர�ாவது 
வைஙகி�்த நான் கைாண -

வில்லை.  
 இராணுவ வீரர்கை்ளாகி� நாம் எமது தனி -

மனிதர்கைளின் பணத்்தப் ப�ன்படுத்தி 
வடககில தமிைர்கைளுககைாகை சுமார் 8000 
வீடுகை்்ளக கைட்டிகவகைாடுத்த றபாது, பாலைச -
சந்திரறைா அலலைது எந்தவவாரு தமிழப் 
பாராளுமன்்ற உறுப்பிைருறமா அந்தத் திட் -
டத்திற்கு ஒரு கூ்ர ஓடு கூட நன்வகைா்ட -
�ாகை வைஙகி�்த நான் கைவனித்ததில்லை.  

 நீணட கைாலைத்துககு முன்ைர், நான் கைா்ர -
நகைர் கைடற்ப்ட முகைாமில கைட்ட்்ள அதி -
கைாரி�ாகை கைட்ம�ாற்றி� றபாது, தீவில 
உள்்ள அ்ைவராலும் றநசிககைப்பட்ட 
ஒருவராகை இருந்றதன். றமலும் என்்ை 
வதாடர்ந்து கைட்ட்்ள அதிகைாரி�ாகை பணி -
�ாற்்ற அனுமதிககுமாறு கைா்ரநகைர் 
மககைள் ஜைாதிபதியிடம் றகைாரிக்கை ஒன் -
றி்ையும் விடுத்தைர். இவவாறு பணி -
�ாற்றி� என்்ை றநாககி பாலைசசந்திரன் 
றபான்்றவர்கைள் என்்ை இைவாதி என்று 
கூறுவது றவடிக்கை�ாகைவுள்்ளது.

 இவவாறு சரத் வீரறசகைர எம்.பி தைது 
அறிக்கையில வதரிவித்துள்்ளார்.   

 எனது பாராளுமன்ற உரரரை 'சமூக 
நல்லிணககத்திறகான தேசிை அரமப்பு' 
சசைறபாட்ாளர் விதனாத் பாலசசந்திரன 
முழுரமைாக தகடபது அவசிைம்

இராவணனும், சிவவழிபாடும் இலங்கையில் 
இருந்ததில்்லயென்று நான் கூறவவயில்்ல!

உறுதிைாகக கூறுகின்றார் 
சரத் வீரதசகர எம்.பி

கிழககு ை்கோண தமிழ்த்தின ்போட்டி்கள் இம்முமை ைட்டக்களப்பு சிசிலியோ பபண்கள் உயர்தர ்தசிய போடசோமையில் நமடபபறைன.்நறறு (02) ஞோயிறறுககிழமை இடம்பபறை இப்்போட்டி்களில்,ைோ்கோண ்கல்விப் பணிப்போளர் திருைதி நகு்ைஸ்வரி புள்ள நோய்கம் ைறறும் ைட்-
டக்களப்பு ்வையக ்கல்விப் பணிப்போளர் திருைதி சுஜோதோ கு்ைந்திரகுைோர் உட்பட உயர் அதி்கோரி்கள் ்கைந்து ப்கோணடனர்.இ்வர்்கள் ்வர்்வற்கப்படு்வமதயும், அரங்கத்தில் இடம்பபறை ்கமை நி்கழ்வு்கமளயும் படங்களில் ்கோணைோம்.     (படங்கள்: ஆமரயம்பதி தின்கரன் நிருபர்) 

(ஒலுவில விற்ஷட நிருபர்)

வருடாந்த இடமாற்்றம் (2023) 
வைஙகுவது வதாடர்பில றகைாரப்பட்ட 
விணணப்பஙகைளுககு,இடமாற்்ற 
ச்ப�ால சிபார்சு வசய�ப்பட்டது-
பட்டி�ல விபரஙகைள் வவளியிடப்பட்

டுள்்ளதாகை கிைககு மாகைாண பிரதிப்-
பிரதம வச�லைா்ளர் (நிருவாகைம்) ஏ. 
மன்சுர் வதரிவித்தார்.இது வதாடர்பில 
றமன்மு்்றயீடுகை்்ள வசய� விரும்பு-
றவார்

இம்மாதம் (13)  திகைதிககு முன்ைர் 
விணணப்பஙகை்்ள சமர்ப்பிககுமா-
றும் அவர் றகைாரியுள்்ளார். 

றமன்ம்்றயீடுகைள் வதாடர்பாை 
இறுதித் தீர்மாைஙகைள் அ்ைத்தும் 
அறி�த்தரப்படுவமைவும், இவவிட-
மாற்்றம் (2023,01,02) முதல ந்டமு-
்்றககு வரவுள்்ளதாகைவும் அறிவிககைப்-
பட்டுள்்ளது.

கைாலை தாமதமாகை கி்டககைப்வப-
றும் றமன்மு்்றயீடுகைள் வதாடர்பாகை 
எவவித நடவடிக்கையும் றமற்வகைாள்-
்ளப்பட மாட்டாது எைவும் வதரிவிக-
கைப்பட்டுள்்ளது.

வகைாவிட்19 வதாற்று கைாரணமாகை 
2022 ஆம் ஆணடிற்கைாை வருடாந்த 
இடமாற்்ற வச�ற்பாடுகைள் முன்வை-
டுககைப்படவில்லை.

அத்துடன் முகைா்மத்துவ றச்வ 
உத்திற�ாகைத்தர் (அதி சி்றப்பு) பதவிக-
கைாை இடமாற்்றப்பட்டி�ல விபரங-
கைள் வி்ரவில வவளியிடப்படுவமை-
வும் அவர் வதரிவித்தார்.

இது வதாடர்பாை விபரமடஙகி� 
சுற்றுநிருபம் கிைககு மாகைாணத்தி-
லுள்்ள சகைலை அ்மசசுககைளின் வச�லைா-
்ளர்கைள், பிரதிப் பிரதம வச�லைா்ளர்கைள், 
தி்ணககை்ளத் த்லைவர்கைள், நிறுவைத் 
த்லைவர்கைள் ஆகிற�ாருககு அனுப்பி 
்வககைப்பட்டுள்்ளது.

அம்பா்்ற, மட்டககை்ளப்பு 
மற்றும் திருறகைாணம்லை ஆகி� 
மாவட்டஙகைளில, ஒரு நி்லை�த்தில 
வதாடர்சசி�ாகை பலை வருடஙகை்ளாகை 
றச்வ�ாற்றும் அரச முகைா்மத்துவ 
உதவி�ா்ளர், அபிவிருத்தி உத்தி -
ற�ாகைஸதர், வமாழி வப�ர்ப்பா்ளர், 
சாரதி�ர், அலுவலைகைப் பணி�ா்ளர், 
வதாழிலநுட்ப உத்திற�ாகைஸதர், 
தகைவல வதாடர்பாடல வதாழிலநுட்ப 
உதவி�ா்ளர் ஆகிற�ார் இடமாற்்றம் 
வசய�ப்படவுள்்ளைர்.

2023ம் ஆணடுககைாை வருடாந்த 
இடமாற்்றத்்த சி்றப்பாகை ந்டமு-
்்றப்படுத்த ஒத்து்ைககுமாறும், 
இடமாற்்றம் வைஙகைப்பட்ட அலுவ-
லைகைர்கைள் புதி� றச்வ நி்லை�த்தில 
உரி� திகைதியில கைட்ம்� வபாறுப்-
றபற்கும் வணணம் விடுவிககை நடவ-
டிக்கை எடுககும்படியும் தி்ணககை்ள 
த்லைவர்கை்்ள அவர் றகைட்டுள்்ளார்.

இடமாற்ற சபையின் சிைார்சு ைட்டியல்
மமன்முப்றயீடு சசயய காலஅவகாசம்

(புதி� கைாத்தான்குடி திைகைரன் நிருபர்)

கைாத்தான்குடி பத்ரிய�ாஹ் ஜும் -
ஆப்பள்ளிவாசல, மு்கைதீன் 
வமத்்தப் வபரி� ஜும்ஆப் வபரி� 

பள்ளிவாசலகைளுககு  றநற்றுமுன்தி -
ைம் (01) சனிககிை்ம இலைங்கைக -
கைாை இந்தி� தூதுவர் றகைாபால 
பாகறலை விஜ�ம் வசயதார்.

முதலில கைாத்தான்குடிபத்ரிய -
�ாஹ் ஜும்ஆப்பள்ளிவாசலுககு 
விஜ�ம் வசயத தூதுவருககு அப்துல 
ஜவாத் ஆலீம் வலியுலலைாஹ் நம் -
பிக்கை வபாறுப்பு நிறுவைத்திைால 
வரறவற்பளிககைப்பட்டது.ரபான் 
அடித்து தூதுவர் வரறவற்கைப்பட் -
டார்

 அப்துல ஜவாத் ஆலீம் வலியுல -
லைாஹ் நம்பிக்கை வபாறுப்பு நிறுவ -
ைத்தின் த்லைவர் வமௌலைவி ஏ.றஜ.
அப்துர் ரஊப் மிஸபாஹி த்லை்ம-
யிலைாை முககி�ஸதர்கைள் இந்தி� 

தூதுவ்ர வரறவற்்றைர்,பின்ைர், 
பள்ளிவாசல வ்ளாகைத்தில அடககைம் 
வசய�ப்பட்டுள்்ள அப்துல ஜவாத் 
ஆலிம் வலியுலலைாஹ் அவர்கைளின் 
அடககைஸதலைத்துககு றபார்்வ 

றபார்த்தி� தூதுவர் பிராத்த்ையி-
லும் ஈடுபட்டார்.

இ்த�டுத்து, இலைங்கை, 
இந்தி� ஸுபி நட்பு்றவு ஒன்றி� 
அலுவலைகைத்்த தி்றந்து ்வத்த 
இந்தி� தூதுவர், அதன் நி்ைவுப்-
பலை்கை்�யும் தி்ர நீககைம் வசயது 
்வத்தார்.

இந் நி கை ழ வி ல , கை ா த் த ான் கு டி 
பிரறதச வச�லைா்ளர் யு.உத� 
சிறீதர், கைாத்தான்குடி நகைரச்ப 
பிரதி தவிசா்ளர் எம்.ஐ.எம்.வஜசீம் 
உட்பட அப்துல ஜவாத் ஆலீம் வலி-
யுலலைாஹ் நம்பிக்கை வபாறுப்பு 
நிறுவைத்தின் முககி�ஸதர்கைள், 
உலைமாககைள் எைப்பலைரும் கைலைந்து 
வகைாணடைர். பள்ளிவாச்லை முழு -

்ம�ாகை பார்்வயிட்ட பின்ைர் தூது-
வருககு இஙகு நி்ைவுச சின்ைம் 
ஒன்றும் வைஙகைப்பட்டது. 

இதன் பின்ைர் கைாத்தான்குடி 
மு்கைதீன் வமத்்தப் வபரி� ஜும்-

ஆப்பள்ளிவாசலுககும் இந்தி� 
தூதுவர் விஜ�ம் வசயதார்.அஙகு,த-
்லைவர் ரஊப் ஏ மஜீத் த்லை்மயில 
பள்ளிவாசல நிர்வாகிகைள் அவ்ர  
வரறவற்்றைர்.

இவ்வபவத்தில, கைாத்தான்குடி 
பள்ளிவாசலகைள் முஸலிம் நிறுவ -
ைஙகைளின் சம்றம்ளைத் த்லைவர் 
வமௌலைவி எம்.ஐஆதம்வலைவ்வ, 
கைாத்தான்குடி ஜம்இய�த்துல உலைமா 
ச்ப த்லைவர் வமௌலைவி ஏ.எஸ.
எம்.ஹாறூன், சம்றம்ளை வச�லைா-
்ளர் வமௌலைவி ரமீஸ, கைாத்தான்குடி 
நகைர ச்ப வச�லைா்ளர் திருமதி ரிப்கைா 
்ஷபீன் உட்பட உலைமாச்ப மற்றும் 
சம்றம்ளை பிரதிநிதிகைள், பள்ளிவாசல 
நிர்வாகிகைள் கைலைந்து வகைாணடைர்.

கைாத்தான்குடி பள்ளிவாசல்கைளுக்கு
இநதிெ தூதுவர் வகைாபால்பாக்வல விஜெம்

பாண்டிருப்பு திசரௌபரே அம்மன ஆலை தீமிதிப்பு ரவபவம்
(பாணடிருப்பு திைகைரன் நிருபர்)

கிைககில 600 வருடஙகைள் பை்ம-
வாயந்த பாணடிருப்பு திவரௌப்த 
அம்மன் ஆலை� வருடாந்த தீமிதிப்பு 
்வபவம் எதிர்வரும் (07) வவள்ளிககி-
ை்ம மா்லை ந்டவப்றவுள்்ளது.

பாணடிருப்பு திவரௌப்த அம்மன் 
ஆலை�மாைது மகைாபாரத இதிகைாச 
கை்த்� நி்ைவு கூரும் முகைமாகை 18 
திைஙகைள் உற்சவம் ந்டவபறுவது 
வைககைமாகும். கைடந்த வசப்வடம்பர் (20) 

திருககைதவு தி்றத்தல, பூர்வாஙகை கிரி்�-
கைள், ஊர்ககைாவல பணணல, வகைாடிற�ற்-
்றம் ஆகி�வற்றுடன் இந்த உற்சவம் 
ஆரம்பமாகி ந்டவபற்றுவருகின்்றது.

இவவாலை� உற்சவத்தின் முககி� திரு-
விைாககை்ளாை  பாணடவர்கைள், ஸ்ரீ கிருஸ-
ணர், திவரௌப்த, றதவாதிகைள் சகிதம் 
வைவாசம் வசலலைல,(05) புதன்கிை்ம-
யும் அருசசுைன் பாசுபதம் வபறுவதற்-
கைாகை தவநி்லை வசலலைல, (06) வி�ாைக-
கிை்ம நள்ளிரவும், வவௌ்ளிககிை்ம 
(07) மா்லை 5 மணிககு தீப்பள்்ள�த்தின் 

சிகைரம் எை மதிககைப்படும் தீ மிதிப்பு 
்வபவமும் ந்டவபறும். மறுநாள் 
(08)  தருமருககு முடி சூட்டும் நிகைழவு, 
தீககுழிககு பாலவார்ககும் சடஙகு, 
அம்மன் முத்துசசப்பு்றத்தில எழுந்த-
ருளி ஊர்வலைம் வசலலைல ஆகி�வற்று-
டன் உற்சவம் நி்்றவு வப்றவுள்்ளது.

நாட்டின் நாலைாபாகைஙகைளிலிருந்தும் 
அதிகை்ளவிலைாை பகதர்கைள் பாணடி-
ருப்பு திவரௌப்த அம்மன் ஆலை�த்-
திற்கு வரு்கைதருவார்கைள் எை எதிர்-
பார்ககைப்படுகின்்றது. 
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திருக்்கோ்ேஸ்வரர்...
வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற-

கும் இந்திய அரசாங்கம் உதவுவ-
தறகு ்காத்துக் க்காண்டிருக்கின-
்றது எனே இந்திய தூதுவர் ்்காபால் 
பாக்்லே கதரிவித்தார்.

திரு்்காணமலலே திருக்்்கா்ணஸ்-
வர ஆலேயத்திறகு ் ேறறு (02) விஜயம் 
கசய்து பூலச வழிபாட்டில் ்கலேந்து 
க்காண்்டது்டன ஆலேய நிர்வா்க பணி-
்கலளயும் பார்லவயிட்்டார்.

இதலனேயடுத்து ்்காயில் நிர்வா-
்கத்தினேலரயும் சந்தித்து ்கலேந்துலரயா-
டியது்டன ்்காயில் நிர்வா்கத்தினேர் 
இந்திய தூதுவலர கபானனோல்ட 

்பார்த்தி க்கௌரவித்தனேர்.  இனல்றய 
ோள் ஒரு வி்ச்ட ோள். ேவராத்திரி 
்காலேம் விரதம் அனுஷ்டிக்்கபபடுகி்ற 
அ்த ்காலேத்தில் ்காந்தி கஜயந்தி ேல்ட-
கபறுகின்ற இனல்றய ோளில் இந்த 
இ்டத்துக்கு ோன விஜயம் கசய்து 
பூலஜ வழிபாடு்களிலும் மி்க ்ேர்த்-
தியா்க ோன ்கலேந்து க்காண்்டது மாத்-
திரமல்லே இந்த ஆலேயத்தினுல்டய 
கதானலமயானே வரலோறு பூர்வீ்க-
மானே வி்டயங்கள் அலனேத்லதயும் 
அறிஞர்்களும் ஆலேய நிர்வாகி்களும் 
எனேக்கு நில்றந்த கதளிவு்டன அறிய 
தந்தனேர். 

அமையிலிருந்த...
தீ பறறியதா்லே்ய இம்மரணம் ஏற-

பட்டுள்ளதா்க கபாலிஸார் கதரிவித்த-
னேர்.  

இவவாறு சம்பவ இ்டத்தில் இ்டம்-
கபற்ற த்டயவியல் விசாரலண மறறும் 
உ்டறகூறறு பரி்சாதலனேயின பின 
அறிக்ல்க கவளியி்டபபட்டுள்ளது.

 சம்பவத்தில் வல்கவட்டித்துல்ற 
கேடிய்காடு, ஏஜிஏ ஒழுஙல்கலயச் 
்சர்ந்த சரவணபவா ரஞ்சித்குமார் 
(வயது -30) அவரது மலனேவி கிருசாந்-
தினி (வயது -26) என்ற இருவரு்ம ச்டலே-
மா்க மீட்்கபபட்்டனேர்.

 தம்பதி உ்றஙகிய அல்றயில் தீ பறறி 
எரிவலதக் ்கண்்ட வீட்டிலிருந்தவர் 
அல்றலய உல்டத்து உள்நுலைந்த 
்பாது இருவரும் தீயில் எரிந்து ச்டலேமா-
்கக் ்காணபபட்்டனேர் எனறு விசாரலண-
யில் கதரிவிக்்கபபட்்டது.

சம்பவ இ்டத்தில் இ்டம்கபற்ற த்ட-

யவியல் விசாரலணயில் அல்றயில் 
மின ஒழுக்கு ஏறபட்்டலம மறறும் 
கபறக்றால் பரவியலம கதா்டர்பில் 
்கண்்டறியபபட்்டனே. அத்து்டன உயிரி-
ைந்த மலனேவியின ல்கயில் அலலே்பசி 
சார்ஜர் வயர் இருந்துள்ளலம மீட்்கப-
பட்்டது.

்கணவனின அலலே்பசி க்காழும்பில் 
தவ்றவி்டபபட்டுள்ளது. அதனோல் அவர் 
சீனோவின தயாரிபபிலோனே அலலே்பசி 
ஒனல்ற க்காள்வனேவு கசய்துள்ளார். 
அந்த அலலே்பசி கவபபமாகி அல்லேது 
சார்ஜர் கவபபமாகி தீ விபத்து ஏறபட்டி-
ருக்்கலோம் எனே சந்்த்கம் கவளியி்டப-
பட்டுள்ளது.

்மலும் படுக்ல்க அல்றயில் கபரிய 
்்கனிலும் மறறும் ்பாத்தலிலும் 
கபற்்றால் ்சமித்து லவக்்கபபட்டிருந்-
துள்ளனே எனறு த்டயவியல் விசாரலண-
யில் அறிக்ல்கயி்டபபட்டுள்ளது.

்்தசிய சமப ்தமிழ்...
வாய்பபிலனே இைந்து வி்டக்கூ்டாது எனறும் 

குறிபபிட்டுள்ளார்.  ் தசியசலபயின கூட்்டம் ்க்டந்த 
வியாைக்கிைலம ேல்டகபறறிருந்த நிலலேயில், 
பாராளுமன்றத்திலனேப பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் 
தமிழ்த் ்தசியக் கூட்்டலமபபு, தமிழ்த் ்தசிய 
மக்்கள் முனனேணி மறறும் தமிழ் மக்்கள் விடுதலலே 
முனனேணி ஆகிய ்கட்சி்களின பிரதிநிதி்கள் யாரும் 
அதில் பங்்கறறிருக்்கவில்லலே. 

இந்நிலலேயில் ்கருத்துகவளியிடும்்பா்த 
அலமச்சர் ்டக்ளஸ் ்தவானேந்தா ்மற்கண்்டவாறு 
கதரிவித்தார். 

அவர் ்மலும் கதரிவிக்ல்கயில், 
உரிலம்களுக்்கா்க ்பாராடிக்க்காண்டிருக்கும் 

தமிழ்த் தரபபுக்்களின ்பாராட்்டத்திறகு உரிய 
தீர்வு கில்டபபதற்கானே சாத்தியமானே எந்தகவாரு 

வி்டயங்கலளயும் எதிர்மல்றயா்க்வ ்கருதுகின்றார்-
்கள். இதனோல், பிரச்சிலனே்கள் தீர்க்்கபப்டாது நீடித்-
துக்க்காண்்்ட இருக்கின்றது. இதறகு அவர்்களின 
சுயலோப அரசிய்லே ்காரணமாகின்றது. பிரச்சிலனே-
்களுக்கு முறறுபபுள்ளி லவக்்கபபட்்டால் அவர்்க-
ளால் அரசியல் ்களத்தில் நிற்கமுடியாது எனபதற்கா-
்க்வ எதிர்மல்றயானே ்கருத்துக்்கலள கவளியிட்்ட 
வண்ணமுள்ளனேர்.  கதனனிலேஙல்கயின எந்த-
கவாரு தலலேவர்்களும், தனிோட்டிற்கானே ்்காரிக்-
ல்கலய அஙகீ்கரிக்்கப்பாவதில்லலே. ஆ்க்வ, 
குணாம்ச ரீதியானே அணுகுமுல்ற்கள் ஊ்டா்க பிரச்சி-
லனே்களுக்கு தீர்விலனேக் ்காண்பதறகு ே்டவடிக்ல்க-
்கலள முனகனேடுக்்க ்வண்டும். 

அதற்கா்க, கில்டக்கும் வய்பபுக்்கலள முல்றயா்க 
பயனபடுத்திக்க்காள்ள ்வண்டியுள்ளது. 

சு்கோ்தோர அமேயோமட்கமை...
 ஜனோதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க-

வின அறிவுறுத்தலுக்கிணங்க  இந்த 
வரிச்சலுல்கலய வைஙகுவதற்கானே 
ே்டவடிக்ல்க்கலள சம்பந்தபபட்்ட 
அரச அதி்காரி்கள் ்மறக்காண்டு 
வருவதா்கவும் அந்த பிரிவு கதரிவித்-
துள்ளது. 

உள்ோட்டில் தயாரிக்்கபபடும் 
சு்காதார அலணயால்ட உறபத்தி்க -
ளுக்்கா்க இ்றக்குமதி கசய்யபபடும் 
ஐந்து மூலேப கபாருட்்களுக்்கானே 
வரி்கலள நீக்குவதறகு அரசாங்கம் 
தீர்மானித்துள்ளது.

கபண்்கள் மறறும் பா்டசாலலே 
மாணவி்களின சு்காதார ேலேன்கலள 
உறுதி கசய்யும் வல்கயில் சு்காதார 
அலணயால்ட்கலள குல்றந்த 
விலலேயில் தயாரிபபதற்கா்க இந்த 
தீர்மானேம் எடுக்்கபபட்டுள்ளது.

அந்த வல்கயில் இ்றக்குமதி 
கசய்யபபடும் சு்காதார அலணயா -
ல்ட்களுக்கு வரிச் சலுல்க வைங -
்கவும் தீர்மானிக்்கபபட்டுள்ளதா்க  
ஜனோதிபதி ஊ்ட்கபபிரிவு கதரிவித் -
துள்ளது.

ஜனோதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங -
்கவின அறிவுறுத்தலுக்கிணங்க  
இந்த வரிச்சலுல்கலய வைஙகுவ -
தற்கானே ே்டவடிக்ல்க்கலள சம்பந் -
தபபட்்ட அரச அதி்காரி்கள் ்மற -
க்காண்டு வருவதா்கவும் அந்த பிரிவு 
கதரிவித்துள்ளது.

 உள்ோட்டில் சு்காதார அலண -
யால்ட்கலள தயாரிபபதற்கா்க  ( 
Sanitary Napkin ) இ்றக்குமதி 
கசய்யபபடும் பிரதானே 05 மூலேப -
கபாருட்்களுக்கு விதிக்்கபபட்டிருந்த 
அலனேத்து வரி்கலளயும் நீக்குவ -
தறகு அரசாங்கம் ே்டவடிக்ல்க 
எடுத்துள்ளது.

 அரசாங்கத்தின ்மறபடி தீர்மா -
னேத்திற்கலமய உள்ோட்டில் உற -
பத்தி கசய்யபபடும் 10 சு்காதார 
அலணயால்ட்கள் அ்டஙகிய ஒரு 
பக்்கறறின விலலே 50  கதா்டக் -
்கம் 60 ரூபாவால் குல்றவல்ட -
யும். அதற்கலமய  அதன அதி -
்கபட்ச சில்லேல்ற விலலே 260 
கதா்டக்்கம் 270 ரூபாவா்க இருக் -
கும்.அ்த்பானறு, இ்றக்குமதி 
கசய்யபபடும் முடிவுப கபாருட் -
்களின நு்கர்்வார் சில்லேல்ற 
விலலே்களும் 18வீதம் அல்லேது 
19 வீதத்தால் குல்றவல்டயும்.

 உறபத்தியாளர்்கள் இந்த மூலேப -
கபாருட்்கலள இ்றக்குமதி கசய்யும் 
சந்தர்பபத்தில் உரிய  வரிச் சலு -
ல்க்கலள கபறறுக்க்காள்வதறகு 
கதாழில் அலமச்சின கசயலோளரின 
பரிந்துலர்கலள கபறறுக்க்காள்ள 
்வண்டும் எனபதனோல் அதற்கானே 
கசயனமுல்ற்கலள தயாரிக்கும் 
பணி்கள் தற்பாது ஆரம்பிக்்கபபட் -
டுள்ளனே.

டீசலின் விமைமயயும்...
கதரிவித்துள்ளது. ்ேறறு முன-

தினேம் ேள்ளிரவு முதல் ேல்ட -
முல்றக்கு வரும் வல்கயில் 
கபற்்றாலின விலலே குல்றக்்கப-
பட்டுள்ளது.

அதறகிணங்க ஒக்்்டன 92 ர்க 
கபட்்ரால் ஒரு லீட்்டரின விலலே 
40 ரூபாவால் குல்றவல்டந்துள்ள-
து்டன ஒக்்்டன 95 ர்க கபட்்ரால் 
ஒரு லீட்்டரின விலலே 30 ரூபா வால்-
குல்றக்்கபபட்டுள்ளது. 

இந்த நிலலேயி்லே்ய டீசலின 
விலலேலயயும் குல்றபபதறகு ே்ட-
வடிக்ல்க எடுக்்க ்வண்டும் எனே 
பஸ் உரிலமயாளர் சங்கம் அரசாங-
்கத்லத ்்கட்டுக் க்காண்டுள்ளது. 

எவவாக்றனினும் கபட்்ரால் 
விலலே்கள் குல்றவல்டந்தாலும் முச்-
சக்்கர வண்டி்களின ்கட்்டணத்லத 
உ்டனேடியா்க குல்றக்்க முடியாது 
எனே முச்சக்்கர வண்டி உரிலமயா -
ளர்்கள் சங்கம் கதரிவித்துள்ளது.

இந்்தோ்ேஷிய....
அ்ரமா மறறும் கபர்கசபயா 

சுரபயா ஆகிய அணி்கள் ் மாதினே. 
இப்பாட்டியின ்பாது 

வனமுல்ற கவடித்தது. இப -
்பாட்டியில் அ்ரமா அணி 2-3 
என்ற ்்கால் ்கணக்கில் ்தால்வி -
யல்டந்தது. கசாந்த மண்ணில் 
தங்கள் அணி ்தால்வியல்டந் -
தலத தாஙகிக்க்காள்ள முடியாத 
அ்ரமா அணியின தீவிர ரசி்கர் -
்கள், ்கடும் ்்காபமல்டந்துள்ள -
னேர்.

்கால்பந்து ்பாட்டியில் தங்கள் 
அணி ்தால்வியல்டந்தலதய -
டுத்து ஆயிரக்்கணக்்கானே ரசி்கர் -
்கள் ஆடு்களத்திறகு கசனறுள்ள -
னேர். அப்பாது ்களத்தில் இருந்த 
பலே அ்ரமா வீரர்்கள் தாக்்கபபட் -
டுள்ளனேர்.

இலத ்கட்டுபபடுத்த மக்்கள் 
கூட்்டத்தின மீது கபாலிஸார் 
்கண்ணீர் புல்க குண்டு்கலள 

வீசியலத அடுத்து அஙகு கூட்்ட 
கேரிசல் ஏறபட்டுள்ளது. ்கலேவரம் 
மறறும் கூட்்ட கேரிசலில் சிக்கி 
பலேர் படு்காயமல்டந்துள்ளனேர். 
சுமார் 180 ்பர் மருத்துவமலனே -
யில் சிகிச்லச கபறறு வருகின்ற -
னேர்.

பாதிக்்கபபட்்டவர்்களில் பலேர் 
அதி்க கேரிசல் மறறும் மூச்சுத் 
திண்றல் ஆகியவற்றால் சம்பவ 
இ்டத்தி்லே்ய உயிரிைந்துள்ளனேர் 
எனறு ்ேரில் பார்த்தவர்்கள் கூறி -
யுள்ளனேர்.

உயிரிைந்தவர்்களில் 2 ்பர் 
கபாலிஸ் அதி்காரி்கள். 34 ்பர் 
லமதானேத்திறகுள் உயிரிைந்துள் -
ளனேர். மீதமுள்ளவர்்கள் மருத்து -
வமலனேயில் சிகிச்லச பலேனினறி 
உயிரிைந்துள்ளனேர். இதனோல் 
அபபகுதியில் கபரும் பதற்றம் 
நிலேவியதா்க கபாலிஸார் கதரிவிக் -
கின்றனேர்.

இவ்வருட ்்தசிய...
கவகுவிமர்லசயா்க ேல்டகப்ற 

ஏறபா்டாகியுள்ளதா்க முஸ்லிம் சமய 
்கலோசார திலணக்்கள பணிபபாளர் 
அல்்ாஜ் இப்றாஹீம் அனஸார் 
்ேறறு கதரிவித்தார்.   

இவவரு்ட மீலோத்  தினே நி்கழ்வு்கள் 
கதா்டர்பா்க சீனேன்்காட்ல்ட பள் -
ளிச்சங்க நிர்வாகி்கள் மறறும் ஊர் பிர -
மு்கர்்கள், பிர்தச அலமபபு்களின 
முக்கியஸ்தர்்களு்டனோனே வி்ச்ட 
சந்திபபு ்ேறறு முனதினேம் (01) 
சீனேன்்காட்ல்ட பாஸிய்யா கபரிய 
ஜும்ஆ பள்ளிவாசலில் ேல்டகபற-
்றது.இதன்பா்த  ்மறபடி இறுதித் 
தீர்மானேம் எடுக்்கபபட்்டதா்க  அவர் 
்மலும் கதரிவித்தார். 

இக்கூட்்டத்தின நீண்்ட்கலேந்து -
லரயா்டலின பினனேர் அலனேவரினே -
தும் ஏ்்காபித்த முடிவா்க ்தசிய 
மீலோத் தினே நி்கழ்வு்கலள ஜாமியா 
ேளீமிய்யா ்கலோபீ்டத்தில் ே்டாத்து -
வகதனேவும்  இதற்கா்க பூரண ஒத்து -
லைபபு்கலள சீனேன்்காட்ல்ட பள் -
ளிச்சங்கம் தலலேலமயிலோனே ஊர் 
பிரமு்கர்்கள், பல்்வறு அலமப -
பு்களின பிரதிநிதி்கள் இலணந்து 
வைங்க முனவந்துள்ளலத தான 
மனேபபூர்வமா்க   வர்வறபதா்க 
திலணக்்கள பணிபபாளர் இப்றா-

ஹீம் அனஸார் மகிழ்ச்சி கதரிவித்-
தார்.   

்மலும் விைாவில் பிரதம அதிதி-
யா்க மாண்புமிகு பிரதமர் தி்னேஷ் 
குணவர்தனே பிரதம அதிதியா்கவும்   
க்கௌரவ அதிதியா்க ்கலோசார அலமச்-
சர் விதுர விக்கிரமோயக்்க, கவளி-
ோட்டு அலமச்சர் அலிசபரி மறறும் 
வி்ச்ட அதிதி்களா்க ்க்டறக்றாழில் 
இராஜாங்க அலமச்சர் பியல் நிசாந்த, 
பாராளுமன்ற உறுபபினேர்்களானே 
மர்ஜான பளீல், இம்தியாஸ் பாக்கீர் 
மாக்்கார் ஆகி்யாரும்   ்கலேந்து 
சி்றபபிபபர்.   நி்கழ்வில் ்மலும் 
முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுபபினேர்-
்கள், கவளிோட்டு இராஜதந்திரி்கள், 
பள்ளிவாசல் சங்க பிரதிநிதி்கள், ேளீ-
மிய்யா ்கலோபீ்ட முக்கியஸ்தர்்கள், 
உலேமாக்்கள், சர்வமத தலலேவர்்கள், 
அரசியல் பிரமு்கர்்கள், கபாதுமக்்கள் 
பலேரும் ்கலேந்து   சி்றபபிக்்கவுள்ள -
தா்க திலணக்்கள பணிபபாளர் இப -
்றாஹீம் அனஸார்   தினே்கரனுக்கு 
கதரிவித்தார். ்மலும் விைாலவ 
சி்றபபிக்குமு்கமா்க ேளீமிய்யா ்கலோ-
பீ்டத்லத பிரதிபலிக்கும் வல்கயில் 
முதல் ோள் முத்திலரகயானறும் 
க வ ளி யி ்ட ப ப ்ட வு ள் ள த ா ்க வு ம்    
அவர் ்மலும் கதரிவித்தார்.  

புதிய பி்ரரமேககு...
பி்ரரலண ஒனல்ற சமர்பபித்-

துள்ளனே.
கபாறுபபுக் கூ்றல், மனித உரிலம-

்கள் மறறும் ேல்லிணக்்கம் கதா்டர் -
பி்லே்ய அந்த பி்ரரலண சமர்ப-
பிக்்கபபட்டுள்ள நிலலேயில் அதலனே 
இலேஙல்க முழுலமயா்க நிரா்கரிக்கும் 
எனே கவளிவிவ்கார அலமச்சர் அலி 
சபரி ஏற்கனே்வ கதரிவித்திருந்தார்.

இலேஙல்க கதா்டர்பானே புதிய 
பி்ரரலண எதிர்வரும் 6ஆம் தி்கதி 
க்காண்டு வரபப்டவுள்ள நிலலேயில் 
அது கதா்டர்பா்க அரசாங்கத்தின 
நிலலேபபாட்ல்ட அஙகு கதளிவுப -
டுத்தும் வல்கயி்லே்ய கவளிவ்கார 
அலமச்சர் தலலேலமயிலோனே குழு 
்ேறறு கஜனிவா கசனறுள்ளது.

அ்த்வலள ்மறபடி பி்ரர -
லணக்கு எதிர்பபு கதரிவிக்கும் 
வல்கயில் உறுபபு ோடு்களு்டன ்கலேந் -
துலரயா்டல்்கலள ்மறக்காள்ளும் 
ே்டவடிக்ல்க்கலளயும் அலமச்சர் 
தலலேலமயிலோனே குழுவினேர் ்மற -

க்காள்ளவுள்ளதா்கவும் கதரிவிக்்கபப -
டுகி்றது.

  ் மறபடி பி்ரரலண இறுதி வடிவம் 
கபறுவதறகு முனபதா்க இலண அனுச-
ரலண வைஙகும் ோடு்களின பிரதிநிதி்க-
ளு்டன ்கலேந்துலரயாடி இலேஙல்கயின 
நிலலேபபாட்டிலனே கதளிவுபடுத்தவும் 
அலமச்சர் தலலேலமயிலோனே குழு ே்ட -
வடிக்ல்க எடுக்்க உள்ளது.

ஏற்கனே்வ ்க்டந்த கசப்டம்பர் மாத 
ஆரம்பத்தில் கஜனிவாவுக்கு கசன -
றிருந்த அலமச்சர் தலலேலமயிலோனே 
்மறபடி குழுவினேர் ஐக்கிய ோடு்கள் 
மனித உரிலம ்பரலவ உயரஸ்தானி்க-
ரின  அறிக்ல்கக்கு பதிலேளித்தது்டன சர் -
வ்தச தரபபினேரு்டனும் சந்திபபு்கலள 
்மறக்காண்டிருந்தனேர்.

அதலனேயடுத்து அலமச்சர்  அலி 
சபரி ஐக்கிய ோடு்கள் கபாது சலப கூட்-
்டத்திலும் பங்்கற்றார். 

அந்த நிலலேயில் ்ேறல்றய தினேம் 
மீண்டும் அலமச்சர் தலலேலமயிலோனே 
குழுகவானறு கஜனீவா கசனறுள்ளது.

ஐ.நோ சமபயின் மு்தல்...
குழுக்்களால்  ்மறக்காள்ளபபடு-

கின்றது. முதலோவது குழு ஆயுதக் 
குல்றபபு, உலே்களாவிய சவால் -
்கள் மறறும் அலமதிக்்கானே அச்சு -
றுத்தல்்கள், சர்வ்தச சமூ்கத்லதப 
பாதிக்கும் மறறும் சர்வ்தச பாது -
்காபபில் உள்ள சவால்்களுக்கு தீர்வு -
்கலளத் ்தடுகின்றது. இந்தக் குழு 
ஐக்கிய ோடு்களின ஆயுதக் குல்றபபு 
ஆலணக்குழு மறறும் கஜனீவாலவ 
தளமா்கக் க்காண்்ட ஆயுதக் குல்றபபு 
மாோட்டு்டன கேருக்்கமானே ஒத்து -

லைபபில் கசயறபடுகின்றது.ஐக்கிய 
ோடு்கள் சலபயின முதலோவது குழு 
இனறு (03) ஆந் தி்கதி அதன முக்கிய  
பணிலயத் கதா்டங்கவுள்ளது.

தூதுவர் கமா்ான பீரிஸ்,  ஐக்கிய 
ோடு்கள் சலபக்்கானே இலேஙல்கயின 
நிரந்தரப  பிரதிநிதியா்க 2021 ஜனேவரி -
யில்  நியமிக்்கபபட்்டார். இவர் உயர் 
நீதிமன்றத்தின முனனோள் பிரதம 
நீதியரசரா்கவும் அதறகு முனனேர்  
சட்்டமா அதிபரா்கவும் பதவி வகித் -
துள்ளார். 

பிரபை நடி்கர்...
்காரணமா்க லவத்தியசாலலேயில் 

அனுமதிக்்கபபட்்ட நிலலேயில் உயிரி-
ைந்துள்ளதா்க அவரது குடும்பத்தினேர் 
கதரிவித்தனேர்.

தர்்ஷன தர்மராஜ் 2008ஆம் ஆண்டு  
சிட்னி சந்திர்ச்கர எனபவரினோல் தயா-
ரிக்்கபபட்்ட கதாலலேக்்காட்சி ோ்ட்க-
மானே ஏ9 கதாலலேக்்காட்சி ோ்ட்கம் 
மூலேம்   ்கலலேத்துல்றக்கு அறிமு்கமா-
னேவர்.

அ்தஆண்டில் பிரபா்கரன என்ற 
சிங்கள கமாழி திலரபப்டத்தில் அவர் 
ேடித்திருந்தார். அத்து்டன இனியவன, 
சுனோமி, ்்காமாளி கிஙஸ் ்பான்ற 
ப்டங்களிலும் கரல்லே  கவரலே்ட ஆத்ர 

என்ற சிங்கள கதாலலேக்்காட்சி ோ்ட்கத் -
திலும் அவர் ேடித்துள்ளது்டன தமிழ், 
சிங்கள மக்்கள் மத்தியில் அ்மா்க 
பாராட்டு்கலளயும் கபறறுள்ளார்.

்ேறல்றய தினேம் அவரது பூதவு -
்டல் க்காழும்பு கபாரலளயிலுள்ள 
ஜயரட்னே மலேர்ச்சாலலேயில் அஞ் -
சலிக்்கா்க லவக்்கபபட்்டது்டன 
இனறு  அவரது பி்றபபி்டமானே இ்றக் -
குவாலனேக்கு எடுத்துச் கசல்லேபப்ட -
வுள்ளது.

அவரது இறுதிக்கிரிலய்கள் கதா்டர்-
பானே த்கவல்்கள் பினனேர் அறிவிக்்கபப -
டும் எனே அவரது குடும்பத்தினேர் கதரி -
வித்துள்ளனேர்.

அரச ஊழியர்்கைது...
அரசாங்க ஊழியர்்களின அடுத்த 

மாத சம்பளம் குல்றக்்கபப்ட உள்-
ளதா்க ்மறக்காள்ளபபடும் பிரசா -
ரங்கள் மறறும் கசய்தி்களில் எந் -
தவித  உண்லமயும் கில்டயாது 
எனே கதரிவித்துள்ள அவர் அத்த -
ல்கய கூறல்ற முற்றா்க மறுபபதா -
்கவும் குறிபபிட்டுள்ளார்.

ோட்டு மக்்கலள தூண்டிவிடும் 
வல்கயில் 

சிலே தரபபினேர் இது்பான்ற 
திட்்டமிட்்ட கசயறபாடு்கலள 
்மறக்காண்டு வருவதா்க கதரி -
வித்துள்ள அவர், அவவா்றானே 
ஒரு தீர்மானேத்லத அரசாங்கம் 
்மறக்காள்ளவில்லலே எனறும் 
அது கதா்டர்பில்  ்மறக்காள் -
ளபபடும் பிரசாரங்கலள உண் -
லமக்கு பு்றம்பானேலவ எனறும் 
கதரிவித்துள்ளார். அரச ஊழி -

யர்்களின கதாழில் உரிலமலய 
பாது்காபபது அரசாங்கத்தின 
கபாறுபபு எனறும் கதரிவித் -
துள்ள அவர் மக்்கலளத் தூண் -
டிவிடும் வல்கயில் ்மற -
க்காள்ளபபடும் அத்தல்கய 
பிரசாரங்கலள  வனலமயா்க 
்கண்டிபபதா்கவும் கதரிவித் -
துள்ளார்.

அது கதா்டர்பில் ்கருத்து கதரி -
வித்துள்ள நிதியலமச்சின கசய -
லோளர் மஹிந்த சிறிவர்தனே,அர -
சாங்க ஊழியர்்களுக்கு அடுத்த 
மாதம் அலர மாத சம்பள்ம 
வைங்கபபடும் எனே சிலே சமூ்க 
வலலேத்தளங்கள் கசய்தி்கலள 
கவளியிட்டு வருவதா்கவும் அந்த 
கசய்தி்கள் முறறிலும் உண்லமக் -
குப பு்றம்பானேலவ எனறும் கதரி -
வித்துள்ளார்.

்வடககில் திடீரரே...
தி்னேஷ் குணவர்த்தனே கதரிவித்துள்ளார்.இது 

கதா்டர்பில் அவர் ்மலும் கதரிவித்ததாவது,
“ோ்டளாவிய ரீதியில் ்பாலதபகபாருள் விற -

பலனேயாளர்்கலளயும், பாதாள உலே்கக் குழுவி-
னேலரயும் ்தடிக்்கண்டுபிடிக்கும் ே்டவடிக்ல்க-
யில் கபாலிஸார், வி்ச்ட அதிரடிப பல்டயினேர் 
மறறும் முபபல்டயினேர் ்களமி்றஙகியுள்ளனேர்.

இந்த நிலலேயில், வ்டக்கில் க்்ராயின  
்பாலதபகபாருலள விறபலனே கசய்பவர்்க -
ளுக்கு எதிரானே ே்டவடிக்ல்க்கள் துரிதபபடுத்-
தபபடும்.

முதலில் ்பாலதபகபாருள் விறபலனேயாளர் -
்களுக்கு எதிரா்க ே்டவடிக்ல்க எடுத்தால்தான 
்பாலதபகபாருள் பாவலனேலய முடிவுக்குக் 
க்காண்டுவர முடியும்” என்றார்.

12 மில். ரடோைர்...
மருந்து்கலள வைங்க ்தலவயானே 

ே்டவடிக்ல்க்கலள முனகனேடுத்தி-
ருந்தது.

இதுவலர 03 த்டலவ்களில் சு்காதார 
அலமச்சுக்குமருந்துபகபாருட்்கள் 
அனுபபபபட்டுள்ள நிலலேயில் 
அதனஇறுதிக்்கட்்டமா்க ்மலுகமா-
ருகமாருகதால்கமருந்துபகபாருட் -
்கள் மறறும் மருத்துவ உப்கரணங்கள்-
்ேறறு  இலேஙல்க அரசாங்கத்தி்டம் 
ஒபபல்டக்்கபபட்டுள்ளனே. அ்த 
்வலளஇலேஙல்கயில் பாதிக்்கபபட்-
டுள்ள  மக்்களுக்கு மனிதாபிமானே 
உதவி்கலள வைங்க முனவந்துள்ள 
அலமபபு்கள் மறறும் மு்கவர் நிறுவ-
னேங்களு்டன கதா்டர்ந்தும் இலணந்து 
பணியாற்ற விரும்புவதா்க அகம-
ரிக்்காவுக்்கானே இலேஙல்கத் தூதுவர் 
மஹிந்த சமரசிங்க கதரிவித்துள்ளார்.

அத்து்டன Heart to Heart 
International, Hope Worldwide மறறும்  
Americaresஆகிய நிறுவனேங்களுக்கு  
தனேது ேனறி்கலளயும் அவர் கதரிவித்-
துள்ளார். Heart to Heart International  
நிறுவனேம் ்க்டந்த ஜூலலே மாதம் 
9.131 மில்லியன க்டாலேர் கபறும-
தியானே மருந்து்கலள இலேஙல்கக்கு 
ல்கயளித்திருந்தது. Americares நிறு-
வனேம் ்க்டந்த கசப்டம்பர் மாதம் 
இலேஙல்கக்கு வைஙகிய உதவியின 
கபறுமதி 773,000 அகமரிக்்க க்டாலேர்-
்களிலும் அதி்கமாகும். ்மலும் Hope 
Worldwide நிறுவனேம் ஒக்்்டாபர் 
மாதம் முதல் வாரத்தில் இலேஙல்கக்கு 
அனுபபும் உதவிப கபாருட்்களின  
கபறுமதி 1.74 மில்லியன அகமரிக்்க 
க்டாலேர்்கலள வி்ட அதி்கம் எனப -
தும் குறிபபி்டத்தக்்கது.

்்தங்கோய் விமை்கள் ...
ஏற்கனே்வ அதறகு முந்திய வாரத் -

தில் 1,000 ்தங்காய்்களுக்கு   63,700 
ரூபா்வ  ஏலேத்தில் கில்டத்துள்ளனே. 

இந்நிலலேயில் இந்த ஏலேத்தின ்பாது 
10 இலேட்சத்து 18 ஆயிரத்து 186 ்தங-
்காய்்கள் விறபலனேக்கு லவக்்கபபட்-
்டனே.

அதில், 7 இலேட்சத்து 6 ஆயிரத்து 9 

்தங்காய்்கள் விறபலனே கசய்யபபட்-
்டலம குறிபபி்டத்தக்்கது. இ்த்வலள, 
்க்டந்த ஜனேவரி முதல் ஆ்கஸ்ட் 
வலரயானே ்காலேபபகுதியில் ்தங்காய் 
அடிபபல்டயிலோனே கபாருட்்களின ஏற-
றுமதி 7 சதவீதத்தால் அதி்கரித்து அதன 
வருமானேம் 573 மில்லியன்களா்க 
உயர்ந்துள்ளலம கதரிந்த்த.

எதிர்்வரும் ஜே்வரி...
தீர்ந்துவிட்்டதால் மினகவட்ல்ட 

நீடிக்்க ்வண்டும் எனறு ோங்கள் 
நிலனேத்்தாம். ஆனோல் நிலேக்்கரி 
க்காள்முதல் சாத்தியம் ்காணபபடு-
கின்றது எனே கதரிவிக்்கபபட்டுள்ளது.

இ்த்வலள தற்பாது தினேசரி 
இரண்டு மணித்தியாலேங்கள் 20 

நிமி்டங்கள் மினசாரம் தல்டபப -
டுவ்தாடு, அனேல் மின நிலலேயத்-
தில் உள்ள 3 வது அலேகு எதிர்வரும் 
திங்கட் கிைலமக்குள் மீண்டும் 
்தசிய மினகதாகுபபு்டன இலணக்-
்கபபடும் எனே எதிர்பார்க்்கபபடுகி்றது 
எனேவும் அவர் குறிபபிட்டுள்ளார்.

ஆட்்டோ ்கட்டேதம்த...
எனேவும் அவர்்கள் சுட்டிக்்காட்டி -

யுள்ளனேர்.
்ேறறு முனதினேம்  (30) ேள்ளிரவு 

முதல் கபற்்றால் விலலே குல்றக் -
்கபபட்்டது. இதனபடி, ஒக்்்டன 92 
கபற்்றால் லீட்்டர்   ஒனறின விலலே 

40 ரூபாவால் குல்றக்்கபபட்டு அதன 
புதிய விலலே 410 ரூபாவாகும்.

ஒக்்்டன 95 கபற்்றால் லீட்்டர்  
ஒனறின விலலேயும் 30 ரூபாவினோல் 
குல்றக்்கபபட்டு அதன புதிய விலலே 
510 ரூபாவாகும்.

ைந்த்போஷமே ரசய்தி்கள்...
எடுக்்கபபட்டுள்ளதா்கவும் அவர் 

சுட்டிக்்காட்டியுள்ளார். 
உணவில் ஏறபட்்ட மாற்றங்க -

ளால், ோட்டு மக்்களின ஊட்்டச் -
சத்து நிலலே வீழ்ச்சியல்டந்து, 
அதி்க ஊட்்டச்சத்து குல்றபாடு 

திடீகரனே உருவானேது எனபலத 
ேம்ப முடியாது எனறும் 85 சதவீத 
மந்த்பாசலண  குல்றபாடு 
பறறிய ்கலத்கள் அபபட்்டமானே 
கபாய் எனறும் அவர் கதரிவித் -
துள்ளார்.

பரீட்மச்களில் சிததி... (03 ஆம் பக்கத ர்தோடர்)

உள்ள கதாழில் வாய்பபு்களுக்கு 
கபாருத்தமானே  ்கல்வியாளர்்கள் 
உருவா்காலம்ய. அ்த ்வலள 
இருக்கும் ்கற்றவர்்களுக்கு வைஙகு-
வதறகும் கதாழில்்கள் இல்லோதுள்-
ளது. இந்த இல்டகவளி ்காரண-
மா்க ோட்டில் கபரும்பாலோ்னோர் 
பயிறசியற்றவர்்களா்க அலமந்து 
விட்்டனேர்.ோன ்கல்வியலமச்சரா்க 

பதவி வகித்த்பாது உயர்்கல்வி-
யில் கதாழில் நுட்ப பா்ட கேறிலய 
க்காண்டு வந்து அதன மூலேம்  உலே-
கிறகு கபாருத்தமானே அறிலவ 
கபறறுக் க்காடுபபலத இலேக்்கா்கக் 
க்காண்டிருந்்தன. இப்பாது உயர் 
தர மாணவர்்கள் மத்தியில் முக்கி-
யமானே பா்டமா்க கதாழில்நுட்பம் 
அலமந்துள்ளது.

ரசோகுசு ்கோரில்... (03 ஆம் பக்கத ர்தோடர்)

ஆறு ்்காடி ரூபா கபறுமதியானே 
்பாலதபகபாருள் ல்கபபற்றப -
பட்டுள்ளதா்க கபாலிசார் கதரிவித்-
துள்ளனேர். 

சிலே லப்களில் கபாதி்களாக்்கப -
பட்டு மி்க இலோவ்கமா்க இந்த 
க்்ராயின ்பாலதப கபாருள் 
்க ்ட த் த ப ப ட் டு ள் ள த ா ்க வு ம் 
்காலர நிறுத்தி லப்கலள இ்றக்கி 

்சாதலனே கசய்து க்காண்டிருந்த-
்பாது குறித்த ்கார் தபபிச்கசனறுள் -
ளதா்கவும் கபாலிசார் கதரிவித்த -
னேர். 

சந்்த்க ேபர் பாணந்துல்ற பகுதி -
லயச் ்சர்ந்தவர் எனறும் அவலரத் 
்தடி ல்கது கசய்யும் ே்டவடிக்ல்க-
்கள் ்மறக்காள்ளபபட்டுள்ளதா்க-
வும் கபாலிசார் கதரிவித்துள்ளனேர். 

இைஙம்க ைததிய... (03 ஆம் பக்கத ர்தோடர்)

அத்து்டன, ்ேறறு முதல் 
சி்ரஷ்்ட பிரலஜ்களுக்்கானே 
வி்ச்ட நிலுலவ லவபபு மறறும் 
புதுபபித்தல் கசயல்பாடு்கலள ஏற-
றுக்க்காள்ள ்வண்்டாம் எனேவும் 
வர்த்த்க வஙகி்கள் பணிக்்கபபட்-
டுள்ளனே.

முனனேதா்க நிலலேயானே லவபபா -
ளர்்களுக்கு 14.5 சதவீதமானே வட்டி 
வைங்கபபட்டுள்ள நிலலேயில் 60 
வயதிறகு ்மறபட்்ட சி்ரஷ்்ட 
பிரலஜ்களுக்கு 15 சத வீத வட்டி 
வைங்கபபட்்டலம குறிபபி்டத்தக்-
்கது.

ைதுபோேம் ைற்றும்... (03 ஆம் பக்கத ர்தோடர்)

நிறுவனேம் கதரிவித்துள்ளது.  
அதறகிணங்க ்்கால்ட் லீப மறறும் 

கபனஸன எனட் ்்ஜஸ் ஆகிய 
சி்ககரட்டுக்்களின விலலே்க்ள ஐந்து 
ரூபாவால் அதி்கரிக்்கபபட்டுள்ள -
தா்க அந்த நிறுவனேம் கதரிவித்துள் -
ளது.  

அதனபடி ்்கால்ட் லீப சி்ககரட் 
ஒனறின விலலே 85 ரூபாவா்கவும் 
கபனஸன எனட் ்்ஜஸ் சி்ககரட் 
ஒனறின விலலே 90 ரூபாவா்கவும் 
அதி்கரிக்்கபபட்டுள்ளது.  

்க்டந்த வரவு கசலேவுத் திட்்டத் -

தில் அறிமு்கபபடுத்தபபட்்ட சமூ்க 
பாது்காபபு வரியானேது இம்மாதம் 
முதலோம் தி்கதி முதல் ேல்டமு -
ல்றக்கு வரும் நிலலேயில் அதறகி -
ணங்க்வ ்மறபடி இருவல்க சி்க -
கரட்டுக்்களின விலலே்கலள ஐந்து 
ரூபாவால் அதி்கரித்துள்ளதா்கவும் 
அந்த நிறுவனேம் கதரிவித்துள்ளது.  

எவவாக்றனினும் நிறுவனேத்தின 
ஏலனேய தயாரிபபு்களானே சி்ககரட்-
டுக்்களின விலலே்கள் அதி்கரிக்்கபப்ட-
வில்லலே எனறும் அந்த நிறுவனேம் கதரி -
வித்துள்ளது.  

குழநம்தமய விற்்க... (03 ஆம் பக்கத ர்தோடர்)

35 வயதுல்டய இந்்தா்னேசியப 
கபண் ஒருவர் தனேக்கு புதிதா்கப பி்றந்த 
குைந்லதலய பணத்திற்கா்க விற்க 
முயனறுள்ளார் எனறும் குைந்லதலய 
விறபதற்கானே ேபலர ்தடிக் ்கண்டுபி-
டிக்்க உதவிய 45 வயதுல்டய இலேங-
ல்கப கபண் உட்ப்ட 3 கபண்்கள் 
ல்கது கசய்யபபட்்டதா்கவும் கதரிவிக்-
்கபபட்டுள்ளது.

இரண்டு மாதக் குைந்லதலய 
விறபலனே கசய்வதா்க ்க்டந்த கபபர-
வரியில் இலணயத்தில் கவளியானே 
விளம்பரத்தின அடிபபல்டயில் துபாய் 
கபாலிஸார் விசாரலண்கலள முனகனே-
டுத்தனேர். இந்த விளம்பரம் இலேஙல்க-
லயச் ்சர்ந்த கபண் ஒருவரால் கவளி -

யி்டபபட்்டதா்க விசாரலண்களின 
மூலேம்  கதரியவந்தது.

அதனபடி, துபாய் நீதிமன்றத்தில் 
ேல்டகபற்ற வைக்கு விசாரலணயில், 
மூனறு சந்்த்க ேபர்்களும் ஆட்்க்டத் -
தல் குற்றவாளி்கள் எனே ்கண்்டறியப -
பட்்டது்டன, ்மறபடி  நீதிமன்றம் ஒரு 
சந்்த்க ேபருக்கு மூனறு ஆண்டு்கள் 
சில்றத்தண்்டலனேயும் 4000 திர்்ாம் 
அபராதமும் விதித்து தீர்பபளித்தது.

அத்து்டன, அவர்்கள் ஐக்கிய அரபு 
இராச்சியத்தில் சட்்டவி்ராதமா்க தங -
கியிருந்தலமக்்கா்க  ஒரு மாத சில்றத்-
தண்்டலனேயும் 1,000 திர்்ம் அபரா -
தமும் விதிக்்கபபட்்டதா்க சர்வ்தச 
ஊ்ட்கங்கள் கதரிவிக்கின்றனே.

38 உள்ளூர் சுற்றுைோ... (03 ஆம் பக்கத ர்தோடர்)

அவர்்கள் 38 ்பரும் ்காபபாற்றப -
பட்டுள்ளனேர்.

்க்டறபல்டயினேர் உ்டனேடியா்க 
கசயல்பட்்டலதயடுத்து வ்ட ்மறகு 
்க்டறபல்ட பிரிவின இரு ப்டகு்க-
ளும் ்க்ட்லோர  பாது்காபபு பல்டயின 
்கண்்காணிபபு ப்டகு ஒனறும் சம்பவ 
இ்டத்திறகு உ்டனேடியா்க கசனறுள்ள 
நிலலேயில் உள்ளூர் சுறறுலோ பயணி-

்கள் 38 ்பரும் பாது்காபபா்க மீட்-
்கபபட்டுள்ளதா்க ்க்டற பல்டயினேர் 
கதரிவித்துள்ளனேர். அதன ்பாது 
ப்டகில் 32 ஆண்்களும் ஆறு கபண்-
்களும் இருந்துள்ளதா்கவும் அவர்்கள் 
்கறபிட்டி துல்றமு்கத்திறகு பாது்காப-
பா்க அலைத்து வரபபட்்டதா்கவும் 
்க்டறபல்ட ஊ்ட்கப பிரிவு கதரி -
வித்தது.
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toq;Feh;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy;
2023Mk; Mz;L 

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G 
mikr;R

1.  efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F 2023Mk; Mz;bw;fhf nghUl;fs;> Ntiy 

kw;Wk; Nritfis toq;Fjy; rhh;ghf gpuNjr hPjpapy; toq;Feh;fs;/
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tij Kd;dpl;L jiyth;> efu 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; cs;@H cw;gj;jpahsh;fs;> cs;@H 

toq;Feh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs;> rdr%f rq;fq;fs;> MNyhrid epWtdq;fs; 

kw;Wk; ntspehl;L toq;Feh;fsplkpUe;J mDkjpf;fg;gl;l gpujpepjpfsplkpUe;J 

re;ij tpiy Kiwik (Shopping Bidding method) ,d; fPo; tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2. tpz;zg;gq;fs;/ MNyhridfs; kw;Wk; epge;jidfs;

 m.  tpz;zg;gjhhpfSf;F 2022.10.03 Kjy; 2022.10.31k; jpfjp tiuahd 

fhyj;jpw;Fs; fPo;f;fhZk; ~,iza| jsj;jpw;F gpuNtrpj;J mjd; 

Procurement Notice Clhf gjpT nra;tjw;F Njitahd tpz;zg;gq;fs; 

kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fis ,ytrkhfg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. (Download) efu mgptpUj;jp mjpfhu rig www.uda.gov.lk
 M.  gjpT nra;tJld; rk;ge;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Mtzj; 

njhFjpia fPo;f;fhZk; gFjpfisf; nfhz;bUf;Fk;

  i. gpujhd tpz;zg;gg; gbtk;

  ii. mwpTUj;jy;fs; kw;Wk; epge;jidfs; mlq;fpa gj;jpuk;

  iii. cUg;gb gl;bay; (Mq;fpy nkhopapy;)

NkNy Fwpg;gplg;gl;l Mtzq;fis ~,iza| jsj;jpd; Clhf ngw;Wf; nfhs;sy; 

gw;wp tpz;zg;gjhhp xUtUf;F VNjDk; rpf;fy;fs; Vw;gbd; efu mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapd; jiyikafj;jpy; fPo;f;fhZk; mjpfhhpia mioAq;fs; 

(mYtyf Neuq;fspy; kl;Lk;) 

   gpujpg; gzpg;ghsh; (ngWif) efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

   Neub njh. Ng. ,yf;fk; - 011 3049008

   011 2875916-20> 011-2873651-2> 011 2873644 ePbg;G

   011 2873649> 011 2875333> 011-2797200 2681

    cjtpg; gzpg;ghsh; (epjp) efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> ePbg;G - 2683

3. gjptpw;fhd cUg;gb fl;lzk; nrYj;Jjy;

 m.  xU cUg;gbf;fhf gjpT nra;jy; rhh;ghf tpz;zg;gjhhpnahUthplkpUe;J 

mwtplg;gLk; fl;lzk; &. 1>000.0 (thpAld;)

 M.  2023Mk; Mz;bw;F toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhf cUg;gb 

fl;lzk; ,yq;if tq;fpapd; epWtdf; fpisapy; ,y. 1534 vDk; 

fzf;fpw;F itg;gpypLkhW ,yq;if tq;fpapd; ve;jf; fpisapYk; 

my;yJ efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jiyikafk;> khfhz/ 
khtl;l mYtyfq;fspy; nrYj;jyhk;.

 ,.  cUg;gbf; fl;lzk; nrYj;Jk; NghJ rkh;g;gpf;fg;gLk; epjp itg;G gj;jpuk;/
gw;Wr; rPl;bd; %yg; gpujp tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 c.  tpz;zg;gjhhpapdhy; 2022.11.15k; jpfjp my;yJ mjw;F  Kd;G cUg;gb 

fl;lzj;ij nrYj;jp Kbj;jy; Ntz;Lk;. 2022.11.15k; jpfjpf;F gpd;dh; 

nrYj;jg;gLk; cUg;gbf; fl;lzk; gw;wpa efu mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapdhy; nghWg;Gf; $wg;gl khl;lhJ.

4.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis Fwpj;j Mtzq;fSld; 

2022.11.30k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;G fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; my;yJ nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; 

cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~toq;Feh;fisg; gjpT  

nra;jy; - 2023k; Mz;L| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>

ngWif gphpT> 7Mk; khb> 

~nrj;rphpgha|> gj;juKy;y.

5.  2023 Mz;bw;F efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F nghUl;fs;> Ntiy kw;Wk; 

Nrit toq;Fjy; rhh;ghf toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; rk;ge;jkhf ,Wjpj; 

jPHkhdk; vLf;Fk; chpik jiyth;> efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F 

chpaJ.

jiyth;>

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R.

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>

ngWif gphpT

7Mk; khb> ~nrj;rphpgha|>

gj;juKy;y.

2022 xf;Nlhgh; 03Mk; jpfjp

}

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT

Rj;jpfhpg;G tPlikgg;Gj; jpl;lj;jpw;fhd 
ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fjy; (11 Vf;fh; 

kw;Wk; 5 Vf;fh; Gnsf;Ffs;)

gfpuq;ff; Nfs;tp Fwpg;gPl;byf;fk;:

PD/SER/05/2022
12 khj fhyg; gFjpf;F Rj;jpfhpg;G tPlikg;Gj; 

jpl;lj;jpw;fhd ghJfhg;Gr; Nritia (11 Vf;fh; 

kw;Wk; 5 Vf;fh; Gnsf;Ffs;) toq;Ftjw;fhf jFjp 

tha;e;j Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J   Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.
gov.lk/public-tenders/.  tpiykDjhuh;fs; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000.00 &ghit (&. 

869.57 +  15% VAT)   ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; (jiyik 

mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; 

fzf;fpyj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT nra;J 

tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia tpiykDTld; 

,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

rfy tpiykDjhuh;fSk; 2022-10-12Mk; 

jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F fsdp> rg;Gf];fe;j> 

Rj;jpfhpg;Gg; gphptpy; ,lk;ngWk; js tp[aj;jpy; 

fye;Jnfhs;SkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

tpiykDf;fs; 2022-10-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F gpd;tUk; KfthpapYs;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

KbTWj;jy;; Neuj;jpd; gpd;dh; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; fye;Jnfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09

njhiyNgrp: 0094-11-5455332

njhiyefy;: 0094-11-5455424

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT

rg;Gf];fe;j Kidaj;jpw;F Jg;GuNtw;ghl;L 
kw;Wk; Rj;jpfhpg;G Nritfis toq;Fjy;

gfpuq;ff; Nfs;tp Fwpg;gPl;byf;fk;:

PD/SER/06/2022

2022-11-04Mk; jpfjp Muk;gpj;J 12 khj fhyg; 

gFjpf;F rg;Gf];fe;j Kidaj;jpw;F Jg;GuNtw;ghL 

kw;Wk; Rj;jpfhpg;G Nritia toq;Ftjw;fhf 

jFjp tha;e;j Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J   

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; 

miof;fpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.
gov.lk/public-tenders/.  tpiykDjhuh;fs; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000.00 &ghit (&. 

869.57 +  15% VAT)   ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; (jiyik 

mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 

vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT 

nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia 

tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

rfy tpiykDjhuh;fSk; 2022-10-12Mk; 

jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F fsdp> rg;Gf];fe;j> 

Rj;jpfhpg;Gg; gphptpy; ,lk;ngWk; js tp[aj;jpy; 

fye;Jnfhs;SkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

tpiykDf;fs; 2022-10-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F gpd;tUk; KfthpapYs;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; 

fye;Jnfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO (fPo;epiy)>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT

Rj;jpfhpg;G tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; 
Rj;jpfhpg;G tstpypUe;J jpz;kf; fopTfis 

mg;Gwg;gLj;Jjy;

gfpuq;ff; Nfs;tp Fwpg;gPl;byf;fk;:

PD/SER/08/2022

xU tUl fhyg; gFjpf;F Rj;jpfhpg;G 

tPlikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; Rj;jpfhpg;G 

tstpypUe;J cf;fpg; NghFk; kw;Wk; cf;fpg; 

Nghfhj (ngw;Nwhypa cw;gj;jpfs; mw;w) 

jpz;kf; fopTfis mg;Gwg;gLj;Jtjw;fhf 

jFjp tha;e;j Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J   

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiyth; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; 

jFjpahf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk; 

ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J ,ytrkhf 

jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;.

rfy tpiykDjhuh;fSk; 2022.10.18Mk; 

jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F fsdp> 

rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;Gg; gphptpy; ,lk;ngWk; 

js tp[aj;jpy; fye;Jnfhs;SkhW 

Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

tpiykDf;fs; 2022-10-26Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F gpd;tUk; KfthpapYs;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

Neuj;jpy; fye;Jnfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO (fPo;epiy)>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09

njhiyNgrp: 0094-11-5455332

njhiyefy;: 0094-11-5455424

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
fpk;Gyhgpl;ba> fy;kq;fl> #hpaNyhf 

tPjp> ,y. 326/1 vd;w tpyhrj;jpy; epue;ju 
tjptplj ;ijAk;> th ;j ;jkhdpa> 

mT];jphpNuypah> tpf;Nlhhpah> V#fh> 

];^t; Nfhl;> ,y. 05y; trpf;Fk; gy;Ny 

nfju gpughj; kJrq;f [aNrd Mfpa 

ehd;> 78/87 vd;w ,Ukbg;Gj; jhspy; 

ehl;Fwpg;G ,y. 1050 fPo;  2019.03.25e; 

jpfjp gjpag;gl;l gpurpj;j nehj;jhhpR 

b.gp.v];.V. rFy Fzjpyf mth;fs; 

%yk;> vOjp cWjpg;gLj;jg;gl;l ,y. 175 

kw;Wk; 2019.03.25e; jpfjpaplg;gl;l 

mw;Nwhzp jj;Jtj;jpd; %yk; vdJ 

mw;Nwhzpj ; jj ;Jtf ;fhuuhd 

fpk;Gyhgpl;ba> fy;kq;fl> #hpaNyhf 

tPjp> ,y. 326/1 vd;w tpyhrj;jpy; 

trpf;Fk; gy;Ny nfju [aNrd 

vd;gtUf;F mspf;fg;gl;l jj;Jtj;ij 

,d;W Kjy; ,uj;Jr; nra;ag;gLtNjhL 

=yq;fh [dehaf Fbaurpw;Fk;> nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; jUfpNwd;.

gy;Ny nfju gpughj; kJrq;f [aNrd

t/g GSf`nfhl rzr rq;fk;

fhzp xd;iw tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy;;
fNdKy;y GSf`nfhl V. b. g];ehaf;f 

khtj;ijf;F mUfpy; mike;Js;s 10 Ngh;r; rfy 

trjpfSldhd fhzp tpw;gidf;fhf 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  2020 xf;Nlhgh; 01 Kjy; xf;Nlhgh; 28k; jpfjp 

gfy; 2.00 tiu khj;jpuk; tpiykDf;fs; 

Vw;fg;gLk;.

2.  2022 xf;Nlhgh; 28 gp.g. 3.00 ,w;F tpiy 

kDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; rfy 

tpz;zg;gjhhpfSk; mt;Ntisapy; rKf 

kspj;jy; Ntz;Lk;.

3.  rfy tpiykDf;fSk; nfsut jiyth;> 

t/g GSf`nfhl rzr rq;fk;> 85/gP> 
GSf`nfhl fNdKy;y vd;w Kfthpf;F 

Nehpy; tUif je;J my;yJ gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

4.  fhzp kw;Wk; mjNdhL rk;ge;jg;gl;l 

Mtzq;fisg; ghPl;rpj;jy; mYtyf 

Neuq;spy; ,lk; ngwyhk;.

5.  gzpg;ghsh; rigapd; jPHkhdk; 

,Wjpj ;j PHkhdkhtJld; Nkyjpf 

jfty;fSf;F 011-2249903 vd;w njh.Ng. 

,yf;fj;ij mioAq;fs;

nfsut jiyth;>

t/g GSf`nfhl rzr rq;fk;.

GSf`nfhl. 2022.09.21

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT

,yq;if ngw;Nwhypf; $l;Lj;jhgdj;jpd;  
Rj;jpfhpg;Gg; gphptpw;F Jg;GuNtw;ghl;L 

Nritfis toq;Fjy;

gfpuq;ff; Nfs;tp Fwpg;gPl;byf;fk;:

PD/SER/07/2022

2022-11-04Mk; jpfjp Muk;gpj;J 12 khj 

fhyg; gFjpf;F ,yq;if nghw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Rj;jpfhpg;Gg; gphptpw;F 

Jg;guNtw;ghL Nritia toq;Ftjw;fhf 

jFjp tha;e;j Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J   

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; 

miof;fpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s 

jFjpfs; kw;Wk; jifikj; jfTj;jpwd;fisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

CPC ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; 

nra;Jnfhs;syhk;. c-k; http://ceypetco.
gov.lk/public-tenders/.  tpiykDjhuh;fs; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000.00 &ghit (&. 

869.57 +  15% VAT)   ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; (jiyik 

mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 

vDk; fzf;fpyj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaT 

nra;J tq;fpg; gw;Wr;rPl;il %yg; gpujpia 

tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

rfy tpiykDjhuh;fSk; 2022-10-12Mk; 

jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F fsdp> rg;Gf];fe;j> 

Rj;jpfhpg;Gg; gphptpy; ,lk;ngWk; js tp[aj;jpy; 

fye;Jnfhs;SkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

tpiykDf;fs; 2022-10-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F gpd;tUk; KfthpapYs;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif 

kw;Wk; fsQ;rparhiy)  Kfhikahshpd; 

mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; gpd;dh; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; 

fye;Jnfhs;syhk;

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO (fPo;epiy)>

Nk/gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09.

ml;Nlhh;zp mjpfhu gj;jpuj;ij ,uj;Jr;nra;jy;

nghuy];fKt> NjtyKy;y> 301Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; 

fphp;tj;JLtNf epye;jp ngNuuh (Nj.m.m.,y. 737081001V) 
Mfpa ehd; ,];Nuy;> nly; mtpt;> ,yq;if cah; ];jhdpfh; 

mYtyfj;jpd; Kjyhk; nrayhsh; lgps;a+. B. kNf\; 

Fzth;jd mth;fshy; cWjp nra;ag;gl;l 2021-07-20Mk; 

jpfjpiaf; nfhz;l tpNrl ml;Nlhh;zp mjpfhug; gj;jpuj;jpd; 

%yk; nghuy];fKt> NjtyKy;y> Nf. &gd; ngNuuh xOq;if> 

30/18 (301) ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; uj;ehaf;f Kjpad;NryhNf 

Ruq;fp neYk; uj;ehaf;f (Nj.m.m.,y. 199263603131) 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;ij 2022Mk; tUlk; 

nrg;nlk;gh; khjk; 28Mk; jpfjp Kjy; ,uj;Jr; nra;Js;sjhfTk; 

md;iwa jpdj;jpd; gpd; mtuhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU 

nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;G$w khl;Nld; vd ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; kw;Wk; nghJkf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fphp;tj;JLtNf epye;jp ngNuuh
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அளவெட்டி மைெ ெோலிபர் ைங்கம் நடத்திய 105 ஆெது ஆண்டு விழோவும் முதி்யோர் ைற்றும் சிறுெர் வ்கௌரவிப்பு  நி்கழ்வும்    ைனிககிழமை  
மைெ ெோலிபர் ைங்கத் தமைெர் ஓய்வு நிமை ைருநதோளர் ்க நோ்கலிங்கம் தமைமையில் அளவெட்டி கும்பிழோெமளப் பிளமளயோர் ஆைய 
திருைண ைண்டபத்தில் நமடவபற்்றது. இநநி்கழ்வில் பிரதை விருநதினரோ்க ் ்கோப்போய் ஆசிரியர் ்கைோைோமை பிரதி முதல்ெர் வைநதமிழ் வைோல்-
ைருவி ைநதிரவைௌலீைன் ைலீைன் ்கைநது வ்கோண்டோர். கும்பிளோெமளப் பிளமளயோர் ஆைய பிரதை குரு சிெஸ்ரீ இரோை.  சூரியபிரபோ்கர 
குருக்கள ஆசியுமர ெழஙகினோர். கும்பிழோெமள முன்பளளியின் சி்றோர்்கள பரிசுப் வபோருள்கள ெழஙகி வ்கௌரவிக்கப்பட்டனர். அளவெட்டி 
கிரோைத்தின் முதுவபரும் ஓதுெோரூம் ஓய்வு வபற்்ற ைருத்துெ ் ைமெயோளரும் ஆகிய நோ்கலிங்கம் ைபோரத்தினம் மூத்த ைைய பணியோளர் என்்ற 
ெம்கயில் வ்கௌரவிக்கப்பட்டோர்.  இெருக்கோன வ்கௌரெத்மத பிரதை விருநதினர் ெழஙகினர். நி்கழ்வின் நிம்றவில் அளவெட்டி மைெ ெோலிபர் 
ைங்கத்தின் 105 ஆம் ஆண்டு வபோதுககூட்டமும் புதிய நிர்ெோ்கத் வதரிவும் இடம்வபற்்றது.

வநடுநதீவு ்கத்்தோலிக்கத் திருஅமெயும்  வ்கோழும்புத் தமிழ்ச் ைங்கமும் இமணநது நடத்திய தெத்திரு தனிநோய்கம் அடி்களோரின் புைமைப் பகிர்வு. நி்கழ்வின் ்போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள.

சாவகச்சரி வி்ேட நிருபர்

சாவகச்சரிப் பபாலிஸாரால் 30/09 
பவள்ளிக்கிழமை இரவு பவவ்வறு சந் -
தர்ப்பஙகளில் பெ்ராயின் ்பாமதப்பபா -
ருளுடன் மூவர் மகதாகியுள்்ளனர்.

இதன்்பாது நாவற்குழிப் பகுதியில் தலா 

40 மில்லிகிராம் பெ்ராயினுடன் இருவ -
ரும்- ைறவன்புலவு பகுதியில் 15 மில்லிகி -
ராம் பெ்ராயினுடன் ஒருவரும் மகதா-
கியுள்்ளனர். மகதான சந்்தக நபர்கம்ள 
நீதிைன்றில் முற்படுத்துவதற்கான நடவடிக் -
மககம்ள சாவகச்சரிப் பபாலிஸார் முன்-
பனடுத்துள்்ளனர்.

(பரந்தன் குறுாப் நிருபர்)

்பாமதப் பபாருள் அற்ற உலமக 
தைக்கு பரிசாக மகயளிக்குைாறு 
்காரி கிளிபநாசசி ்காரக்கண் 
கட்டுச சிறுவர்கள் விழிப்புணர்வு 
்பரணி ஒன்மற   முன்பனடுத்துள் -
்ளனர்.

சர்வ்தச சிறுவர் ைற்றும் 
முதி்யார் தினைான ்நற்று  முன்தி -
னம் (01-.10-.2022) குறித்த ்பாராட்டம் 
முன்பனடுக்கப்பட்டது கிளிபநாசசி 
ைாவட்டத்தின் கண்டாவமலப் பிர்தச 
பசயலா்ளார் பிரிவுக்குட்பட்ட 
்காரக்கண் கட்டு கிராைத்தில் குறிப் -
பிட்ட சில பகுதிகளில் அதிகரித்து 
காணப்படுகின்ற சட்டவி்ராத 
ைதுபான உற்பத்திக்ளால் தஙக்ளது 
எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுவதாக -
வும் அவற்மற தடுத்து தஙகளுக்கு 
்பாமதயற்ற சூழமல உருவாக்கித் 
தருைாறு ்காரி குறித்த ்பாராட்டம் 
முன்பனடுக்கப்பட்டுள்்ளது.

 ஏ-35 வீதியின் ்காரக்கண் கட்டுச 
சந்தியிலிருந்து  ்காரக்கண் கட்டு 
கிராைம் வமர குறித்த  விழிப்பு-
ணர்வு ்பரணி முன்பனடுக்கப்பட் -
டதுடன் குறித்த பிர்தசத்மத ்சர்ந்த 
ஏரா்ளைான சிறுவர்கள் ்பாமதப் 
பபாருளுக்கு எதிரான ்காேங-

கம்ள எழுப்பியவாறு ்பரணியில் 
கலந்து பகாண்டிருந்தனர் ்ைற்படி 
கவனயீர்ப்பு ்பாராட்டத்தில் கிரைா 
அலுவலர் ்கா. ்சகர்  கிராை ைட்ட 
அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகள் 
சிறுவர் கழகஙகளின் பிரதிநிதிகள் 
எனப்பலர் கலந்து பகாண்டனர் -

ைன்னார் ைாவட்ட கரப்பந்தாட்ட சம் -
்ை்ளனத்தினால் இடம்பபற இருக்கின்ற 
ைாவட்ட கரப்பந்தாட்ட சுற்றுப்்பாட்டிமய 
முன்னிட்டு அதற்கான ஆரம்ப அறிமுக 
நிகழபவான்று  (01) ைன்னார் உப்புக்கு்ளத்-
தில் இடம்பபற்றது.

வன்னி ைாவட்ட பாராளுைன்ற உறுப்பி-
னரும் கிராமிய பபாரு்ளாதார இராஜாஙக 
அமைசசருைான   காதர் ைஸதான்   பிரதை 
அதிதியாக கலந்துபகாண்டு ஆரம்ப நிகழ-
விமன ஆரம்பித்து மவத்தார். குறித்த கரப்பந்-

தாட்ட சுற்றுப்்பாட்டியில் முதலிடஙகம்ள 
பபறும் அணியினருக்கான பணப்பரிசிமன 
அல்ொஜ் S. K காதர் பவுண்்டசனினால்  
அன்பளிப்பு பசய்து மவக்கப்பட்டது.

இந்நிகழவில் பாராளுைன்ற உறுப்பினர்   
வி்நா்நாகராதலிஙகம்,  ைன்னார் ைாவட்ட 
பபாலிஸ பபாறுப்பதிகாரி, ்தசிய கரப்பந்-
தாட்ட பயிற்றுவிப்பா்ளர்கள், ்தசிய நடு-
வர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் குறித்த நிகழவில் 
கலந்துபகாண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்-
கதாகும்.

யாழ.வி்சட நிருபர் 

யாழப்பாணம் ்பாதனா மவத்திய சாமலயினுள் இயஙகும் 
சிற்றுண்டி சாமலக்கு சிற்றுண்டி வழஙகும் வியாபாரியின் 
்ைாட்டார் மசக்கிள் திருட்டு ் பாயுள்்ளது. 

்பாதனா மவத்திய சாமல வ்ளாகத்தினுள் தனது ் ைாட்டார் 
மசக்கிம்ள நிறுத்தி விட்டு, சிற்றுண்டிகம்ள,சிற்றுண்டி 
சாமலக்கு பகாண்டு பசன்று வழஙகி விட்டு, ்ைாட்டார் 
மசக்கிம்ள நிறுத்தி மவத்த இடத்திற்கு திரும்பி வந்து பார்த்த 
்பாது, ்ைாட்டார் மசக்கிள் திருட்டு ்பானமத அறிந்து 
பகாண்டார்.  அது பதாடர்பில் யாழ.் பாதனா மவத்திய சாமல 
நிர்வாகத்திடமும் , யாழப்பாண பபாலிஸ நிமலயத்திலும் 
்ைாட்டார் மசக்கிள் உரிமையா்ளர் முமறப்பாடு பசய்துள்்ளார். 

(பரந்தன் குறுாப் நிருபர்)

கிளிபநாசசி அக்கராயன் பகுதியில் நிலவும் 
குடிநீர் ்தமவகம்ளப் பூர்த்தி பசய்து தருைாறு 
பாதிக்கப்பட்ட பகுதி ைக்கள் ்காரிக்மக விடுத்-
துள்்ளனர். கிளிபநாசசி அக்கராயன் பிர்தசத்-
திற்கு உட்பட்ட ்காணாவில் யூனியன்கு்ளம் அக்-
கராயன்; ைத்தி சுபாஸகுடியிருப்பு பகஙகாதரன் 
குடியிருப்பு ்பான்ற பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட சில 
பகுதிகளில்; குடிநீருக்கான தட்டுப்பாடு நிலவி 
வருகின்றது,

அண்மைய நாட்க்ளாக நிலவி வரும் பதாடர் 
வரட்சி காரணைாக கிணறுகளில் நீர் வற்றிக்கா -
ணப்படுவதுடன் சில கிணறுகளில் நீர் நிறம் 

ைாறியும் உவர்த்தன்மை பகாண்டும் காணப்படு-
கின்றது.

இதனால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகின் -
றது என்றும் தைக்கான குடிநீமரப்பபற்றுக்பகாள்-
வதில் பபரும் சிரஙகம்ள எதிர்பகாள்வதாகவும் 
தைது பகுதிகளுக்கான குடிநீமர வழஙக நடவ -
டிக்மக எடுக்குைாறு இப்பகுதி ைக்கள் ்காரிக்மக 
விடுத்துள்்ளனர்.

இ்த்வம்ள அண்மைய நாட்க்ளாக நிலவும் 
கடும் வறட்சி காரணைாக பயன்தரு ைரஙகள் பல 
அழிவமடயும் நிமல காணப்படுவதுடன் கால் -
நமடகளும் குடிநீர் ்தடிஅமலயும் நிமலயும் 
காணப்படுவதாகவும் இப்பகுதி ைக்கள் பதரிவித் -
துள்்ளனர்.

கரபவட்டி தினகரன்  நிருபர் 

முகைாமல சிவபுரவ்ளாகத்தில் 
அமைந்துள்்ள மூதா்ளர் அன்பு இல்லத்-
தில்  சர்வ்தச சிறுவர் முதி்யார் தினம் 
பவகுசிறப்பாகக் பகாண்டாடப்பட்டது.

"மூதா்ளர்களுக்கு ைதிப்பளிப்்பாம் 
சிறுவமர பாதுகாத்திடு்வாம்" என்ற 
கருப்பபாருளில் ்நற்மறய தினம் 
மூதா்ளர் அன்பு இல்லத்தில்  சிறுவர் 
முதி்யார் தினம் பகாண்டாடப்பட்டது.

்நற்று  முன்தினம் (  2022.10.01) 
நமடபபற்ற இந்நிகழவில் அன்்பசி-
வம் அறக்கட்டம்ளயின் பதாண்டர்கள் 
கலந்துபகாண்ட்தாடு மூதா்ளர்களுக்கு 
சிறப்புணவுகள் ைற்றும் இனிப்புகள் பரி-
ைாறப்பட்டு மூதா்ளர்கள் பகௌரவிக்கப்-
பட்டனர். சிவபுரவ்ளாகத்திமன சுற்றி -
யுள்்ள சிறுவர்களும் இமணந்து விழாமவ 
சிறப்பித்தமை சிறப்பம்சைாகும்.

மூதா்ளர்கள் தம்மையும் சமூகத்-
தின் அஙகைாகக் கருதி முன்பனடுத்த 
்ைற்படி நிகழவிற்கு அன்்ப சிவம் 

பதாண்டர்களுக்கு நன்றிகம்ள பதரிவித்த-
்தாடு தைது அன்பிமனயும் பரிைாறிக் -
பகாண்டனர்.

பருத்தித்துமற வி்சட நிருபர்

ைகாத்ைா காந்தியின் 153 வது பிறந்த 
நாள் பகாண்டாட்ட நிகழவுகள் ்நற்று  
யாழப்பாணத்தில் இடம்பபற்றது. 

யாழிலுள்்ள இந்தியத் துமணத் தூதர-
கத்தின் ஏற்பாட்டில் இடம்பபற்ற இந்-
நிகழவின்்பாது யாழப்பாணம் மவத்-
தியசாமல வீதியில் உள்்ள ைகாத்ைா 
காந்தியின் உருவசசிமலக்கு ைலர் 
ைாமல அணிவிக்கப்பட்டு ைரியாமத 
பசலுத்தப்பட்டது.

நிகழவில் இந்திய துமணத்தூதர் 
ரா்கஷ் நடராஜ் பஜயபாஸகரன், 
யாழப்பாண ைாவட்ட பசயலர் க.ை-
்கசன், நாடாளுைன்ற உறுப்பினர் 
க.வி.விக்்னஸவரன், நாடாளுைன்ற 
முன்னாள் உறுப்பினர்கள், வடைா-

காண சமப முன்னாள் உறுப்பினர்கள், 
யாழ ைாநகர பிரதி முதல்வர், ைாநகர 
ஆமணயா்ளர் ைற்றும் அரசியல் சமூக 
பிரதிநிதிகள், இந்திய துமணத்தூதரக 
அதிகாரிகள், அகில இலஙமக காந்தி 
்சவா சஙக பிரதிநிதிகள் எனப்பல -
ரும் கலந்து பகாண்டிருந்தமை குறிப் -
பிடத்தக்கது.

இதன்்பாது காந்தீயம் ஏடு யாழப் -
பாண ைாவட்ட பசயலர் க.ை்கச -
னால் பவளியிட்டு மவக்கப்பட்டது -
டன் இந்திய துமணத்தூதர் ரா்கஷ் 
நடராஜ் பஜயபாஸகரன் முதல் 
பிரதிமய பபற்றுக்பகாண்டார்.

்ைலும் ைகாத்ைா காந்திக்கு மிகவும் 
பிடித்தைான “ரகுபதி ராகவ ராஜாராம்” 
பாடலும் ைாணவர்களினால் இமசக்கப் -
பட்டது.

சாவகச்சரி வி்ேட நிருபர்

எழுதுைட்டுவாழ பதற்கு கைக்கார அமைப்பிற்குட்பட்ட  
2022/23 கால்பாக பநற்பசய்மகயா்ளர்களுக்கு யூரியா உரம் வழங-
குவதற்கான பதிவுகள் 03/10 திஙகட்கிழமை இடம்பபறவிருப்ப-
தாக கைக்கார அமைப்பின் பசயலா்ளர் இ.பதய்்வந்திரம்பிள்ம்ள 
பதரிவித்துள்்ளார்.  சாவகச் சரி கைநல ச்மவ நிமலய உத்தி்யா-
கத்தர்களினால் திஙகட்கிழமை காமல 9ைணி பதாடக்கம் பிற்ப-
கல் 3ைணி வமர எழுதுைட்டுவாழ பபாதுச சந்மத கட்டடத்தில் 
பதிவுகள் ்ைற்பகாள்்ளப்படவிருப்பதால் உரிய விவசாயிகள் 
2022ஆம் ஆண்டிற்கான ஏக்கர் வரி பற்றுசசீட்டு,2022ஆம் ஆண்-
டிற்கான சந்தா பணம் பசலுத்திய பற்றுசசீட்டு,் தசிய அமடயா்ள 
அட்மட ைற்றும் வஙகி புத்தகம் ஆகியவற்றுடன் வருமக 
தருைாறும்-அன்மறய தினம் ைாத்திர்ை பதிவுகள் இடம் -
பபறும் எனவும் ்ைலும் அவர் பதரிவித்துள்்ளார்.

குடிநீர் தேவைகவை பூர்த்தி செய்யுமாறு 
அககராயன் மககள் தகாரிகவக

முகமாலை சிவபுர வளாகத்தில் சிறுவர்,முதிய�ார் தினம்!

ய�ாலைப் ப�ாருள் அற்ற உைலக லக�ளிககயகாரி கிளிப�ாச்சி 
யகாரககண் கட்டுச் சிறுவர்கள் விழிப்புணர்வு ய�ரணி

மனனார் கரப்�நைாட்்ட சுறறுப்ய�ாட்டி

சாவகச்யசரிப் ப�ாலிஸாரால் பெயராயினு்டன மூவர் லகது

�ாழப்�ாணத்தில் மகாத்மா காநதியின
153வது பி்றநை �ாள் பகாண்்டாட்்ட நிகழவுகள்

�ாழ.ய�ாைனா லவத்தி�சாலையில்
யமாட்்டார் லசககிள் திருட்டு

யூரி�ா வழஙகலுககான 
�திவுகள் யமறபகாள்ளல்
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ஒவ்வோரோண்டும் புரட்டோதி ைோதம் வரு -
கின்ற பூர்வபட்்ஷ பிரதமை முதல் நவமி 
ஈ்றோ்க உள்ள ஒனபது தினங்கள நவரோத்-

திரி தினங்க்ளோகும்.நவரோத்திரி நோட்்க்ளோன ஒனபது 
நோட்்களில் முதல் மூனறு நோட்்கள கிரியோ சகதி-
யோன அனமன துர்கம்கமய யும், அடுத்த மூனறு 
நோட்்கள இசசோ சகதியோன திருை்கம்ளயும், இறுதி 
மூனறு நோட்்கள ஞோன சகதியோன ்கமைை்கம்ள-
யும் ்வண்டி வழிபட ்வண்டும் என சோஸ்திரங்கள 
சசோல்கின்றன.

 உைகின முககிய ் தமவயோன ஞோனம்,சசல்வம், 
வீரம் இமவ மூனறும் சபற்றுச சி்றந்திட முபசபருந் 
்தவியமரயும் மும்மூனறு நோட்்கள மும்றபபடுத்தி,-
்வண்டி வழிபட்டோலும் மூனறு சகதியரும் ஒன்றோன 
ஆதிசகதி்ய எனக ்கருதி சகதியின ஒனபது ரூபங-
்கம்ளயும் ஒனபது நோட்்களிலும் வழிபடுவது 
இனனும் சி்றபபோகும்.

நவரோத்திரி யின சி்றபபம்சைோ்க சபண் குழந்மத-
்களில் பத்து வயதுககுட்பட்ட ஒனபது குழந்மத்க-
ம்ளத் ்தர்ந்சதடுத்து,அவர்்கம்ள நோச்ளோனறுககு 
ஒருவரோ்க நீரோட்டி,புத்தோமட அணிவித்து அவர்்க-
ம்ளத் ்தவியோ்க நிமனத்து வணங்க ்வண்டும்.

இது்போல் ஒனபது நோட்்களும் அனமனககு்கந்த 
பிரசோதங்கம்ள ,சித்ரோனனங்கம்ளப பமடத்து 
வழிபடுவதும் சி்றபபோகும்.ஒவசவோரு நோளும் 
ைோமை ்நரத்தில் வீட்டில் மவத்திருககும் ச்கோலு 
முனபோ்க ,திருவி்ளக்்கற்றி அம்ைன படம் மவத்து 
அனமனயின திருமுன அைர்ந்து பகதிப போடல்்கள 
போடி மும்றபபடி வழிபட ்வண்டும்.முதல் நோள 
அம்பிம்கமய குைோரி வடிவைோ்க அைங்கரித்து 
ைல்லிம்க ைைர்ச சூடி சவண்சபோங்கல் பமடத்து 
வணஙகுதல் ்வண்டும்.இரண்டோம் நோளில் இரோ-
ஜரோ்ஜஸ்வரியோ்க அம்ைமன வழிபட ்வண்டும்.
ைல்லிம்க , து்ளசி சோற்றி,புளி்யோதமர பமடத்து 
அம்ைமன வழிபடைோம்.   மூன்றோம் நோள அம்பி-
ம்கமய ்கல்யோணியோ்க வழிபட ்வண்டும்.சம்பங-
கி,ைரிகச்கோழுந்து ்போன்றவற்்றோல் அனமனமய 
அைங்கரித்து சர்க்கமரப சபோங்கல் நி்வதனம் 
சசயயைோம்.்ரோகினி ்தவியோ்க அம்ைமன வழி-
படும் நோள நோன்கோம் நோ்ளோகும்.ஜோதி ைல்லிப 
பூசசூடி, ்கதம்ப சோதம் பமடத்து அம்ைமன வழி-
படைோம்.ஐந்தோம் நோ்ளனறு ்கோளி்கோ்தவியோயப 
போவித்து அம்ைனுககு போரிஜோத ைைர் சூடி,தயிர்ச-
சோதம் பமடத்து வழிபட ்வண்டும்.ஆ்றோம் நோளில் 

சண்டி்கோ ்தவியோய ்தவிமய வழிபட ்வண்டும்.
இநோநோளில் சசம்பருத்திப பூ்வோடு ்தங்கோய 
சசோதம் பமடத்து அம்ைன அருள சப்றைோம்.ஏழோம் 
நோளில் ்தவிககு தோழம்பூ பூைோமை ்போட்டு, எலு-
மிசமச சோதம் நி்வதனம் சசயது அனனபூரணி-
யோய வழிபடுதல் ்வண்டும்.எட்டோம் நோள அஷட 
்தவி்களுடன எழுந்தருளும் துர்கம்கயோய அம்ை-
மனப ்போற்்ற ்வண்டும்.்ரோஜோபபூ சோற்றி,போயோ-
சம் பமடத்து வழிபட ்வண்டும்.ஒனபதோம் நோள 
்கோ்ைசுவரி எனும் சிவசகதி ்்கோைத்தில் அம்ைமன 
சுபத்திரோ ்தவியோ்கப போவித்து சசந்தோைமர 
ைைரோல் அர்சசித்து திரட்டுபபோல் நி்வதனம் 
சசயது பூஜிக்க ்வண்டும்.

அனுபவமும் ஞோனத்மத சபறுவ -
தற்்கோன வழி்ய உை்க வோழகம்கமய 
உற்று ்நோககி போர்த்தோல். இமத நோம் 
உணர முடியும். பிறிசதோருவரின 
குணம், சசயல், இயல்பு ஆகிமவ்கம்ள அறிந்து 
ச்கோண்டு, அதன மூைம் அவன சபறுகின்ற 
பைன்கள. விம்ளவு்கம்ள அறிந்து ச்கோண்டோல், 
அது்வ நைககு அனுபவ போடத்மதக ்கற்றுக 
ச்கோடுககும். நற்சசயல்்க்ளோல் ்ை்ைோஙகி 
வ்ளர்பவர்்கம்ள, சமுதோயத்தில் நற்சபயர் 
சபற்்ற சோன்்றோர்்களின வோழமவ வழிக்கோட்டும் 
போடைோ்க நோம் ஏற்றுக ச்கோள்ள ்வண்டும்.

இ்த ்போல் ைனிதன ஒருவன தனது நமட, 
உமட, போவமன, நடத்மத. குணம் சசயல் 
ஆகியமவ்க்ளோல் உருவோகும் நற்பைன்களின 
மூைமும் அனுபவ போடம் ்கற்றுக ச்கோள்ள 
முடியும். தனமன சீர்த்திருத்திக ச்கோண்டு பி்றப-
பின ்நோக்கத்மத அமடவதற்்கோன வழியில் 
நடந்து ஒருவன நற்்கதி சப்ற ்வண்டும். 
அதோவது நற்்சர்கம்க, சுய ஆயவு, சிந்தமன, 
அனுபவம் ஆகியமவ்கம்ள ஆதோரைோ்கக 
ச்கோண்டு நல்ைறிவு சப்ற ்வண்டும். இம் முயற்-
சிமய சதோடர்ந்து சசயதிட ்வண்டும்.

ஞோனமில்ைோத வோழவு சபோரு்ளற்்றது. அறியோ -
மையோனது இம்மை (உை்க வோழகம்க) ைற்றும் 
ைறுமை (ஆனமீ்க வோழகம்க) ஆகியவற்ம்ற 
நோசைோககி விடும். என்வ அறியோமை இருளிலி -
ருந்து விைகி, ஞோன தீபத்தின ஒளிமய ்நோககி 
நோம் முன்னறிக ச்கோண்டிருக்க ்வண்டும். 
தனது ்சோம்பமையும் ்கவனமினமைமயயும் 

நீககி விட்டோல் தனனுமடய பைவீனம் அ்கனறு 
விடும் எனபமத ைனிதன உணர ்வண்டும். 
பினனர் அவன வோழவு சி்றபபுற்று வி்ளஙகும் 
எனபதில் எவவித ஐயமுமில்மை.

ைனிதன தனககுத் தோ்ன ஒரு முழுமை -
யோன மூைககூறு ஆவோன. அவனுககுள்்ள்ய 
அமனத்து சகதி்களும், பி்றந்ததிலிருந்்த 
உள்ளன. 

அந்த சகதிமய ஆதோரைோ்கக ச்கோண்டு, எந்த 
நிமையிலும் நோம் முழுமையோன சவற்றியின 
சி்கரத்மத சதோட்டுவிட முடியும்.

ைனிதனுமடய உள்ளத்தின விழிபபுணர்்வ, 
அமனத்து சதயவங்களின பிரதிநிதியோகும். 
உந்தன சகதி உன உள்ளத்தில் உ்றஙகி கிடக -
கும் வமர, அதற்கு எவவித ைதிபபும் இருக -
்கோது. அந்த சகதி விழித்துக ச்கோளளும் ்போது, 
நம்மை சுற்றி நோைோபு்றமும் அதிசய ஞோன ஒளி 
பிர்கோசிககும்.

நம் நற்குணங்க்்ளோ அல்ைது தீயகுணங-
்க்்ளோ தோன,  நோம் சபற்றிருககும் உனனத 
நிமை அல்ைது அவைநிமைககு ்கோரணம் ஆகும். 
சவளிபபு்ற ைோப-நட்டங்கள, உதவி - இமடஞசல்-
்கள இமவ யோவும் நம்மை உயர்த்துவதில்மை 
அல்ைது தோழத்துவதில்மை. 

நம் உயர்வுககும் தோழவுககும் நோ்ை சபோறுபபு. 
எவன தனமன உணர்ந்து, தன கும்ற்கம்ள 
்கம்ளந்து ்நர்ைம்ற சிந்தமனயுடன சசயல் -

படுகி்றோ்னோ அவன சவற்றிக ்்கோட்மடககு மி்க 
அருகில் இருககி்றோன. எவன ஒருவன தனது 
உள்ளோற்்றமை புரிந்து ச்கோண்டு அதமன தட்டி 
எழுபபுகி்றோ்னோ அவனிடம் அபரிதைோன சதயவ-
சகதி மிகுந்து ்கோணபபடும்.

சவளிபபு்ற உதவி்கம்ள பு்றந்தளளி, ைனித -
னின உள்்ள சபோதிந்துள்ள நல்லியல்பு்கம்ள 
சவளிக ச்கோணர்ந்து, உயர்வ்த சி்றபபு. முன -
்னற்்றத்திற்்கோன அமனத்து ஆதோரங்களும் 
ைனிதனின உள்ளோற்்றலின விழிபபுணர்வில் 
தோன உள்ளது. இவவம்கயில் ைனிதன அ்ளபப -
ரிய சகதி ச்கோண்டவனோவோன.

 பண்டிட் ஸ்ரீ ரோம் சர்ைோ ஆசசோர்யோ  
தமிழில்: ஸ்ரீ ஸகதி சுைனன  
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அ்ளவில்ைோப சபருஙகூத்தரோ-
கிய இம்றவரது திருககூத்-

திமன ஐம்புைன்களும் ஒனறிய 
ஒருமையுணர்வோற் ்கண்டு 
உருகிப ்போற்றித் திருவருளின-
பக்கடலில் திம்ளத்து இனபுற்-
்றோர்.  

தோம் சபற்்ற ்பரினபத்மத 
மவயத்தோர் அமனவரும் சபற்று 
ைகிழும் வண்ணம் கூத்தபசபரு-
ைோனது கீர்த்திமய விரித்துமரககும் 
சசந்தமிழப பனுவைோகிய சபோனவண்-
ணத் திருவந்தோதியிமனப போடியருளினோர். 
்சரர் போடிய திருவந்தோதியிமனக ்்கட்டு 
ைகிழந்த தில்மையம்பைவர் அதற்குப பரிசிைோ்கத் தூககிய திருவடியி-
ைணியப சபற்்ற திருசசிைபசபோலிமய நி்கழத்தியருளினோர்.   

ஆடற்சிைம்சபோலியிமனச சசவிைடுத்து அ்ளவிைோப ்பருவம்க-
யுற்்ற ்சரைோனசபருைோள ்கோைந்்தோறும் கூத்தபசபருைோமனக கும் -
பிட்டுத் தில்மையம்பதியிற் சிை நோள தஙகியிருந்தோர்.  

பினனர் நம்பியோரூரமரக ்கண்டு வணஙகுவதற்கு விரும்பித் தில் -
மையினினறும் பு்றபபட்டுப பை தைங்கம்ள வணஙகி திருவோரூமர 
அமடந்தோர் ்சரைோனசபருைோனோகிய ்கழறிற்்றறிவோர் நோயனோர். நம் -
பியோரூரர், சிவனடியோர்்களுடன அவமர எதிர்ச்கோண்டமழத்தோர். 

நம்பியோரூமரக ்கண்ட ்சர்வந்தர் நிைமிமச விழுந்திம்றஞசி-
னோர். தம்மை வணஙகிய ்சரைோனசபருைோம்ளத் தோமும் வணஙகித் 
தம் இரு ம்க்க்ளோலும் தூககிசயடுத்துத் தம் இரு ம்க்க்ளோலும் ஒரு -
வசரோவரிற் ்கைந்த சபரும் நட்பினரோயப சபருைகிழசசியுற்்றோர்்கள.   

இங்கனம் இருவரும் உயிர் ஒனறி உடம்பும் ஒன்றோம் என அனபி -
னோல் அ்ளவ்ளோவி ைகிழும் ்தோழமைத் தி்றத்மதக ்கண்ணுற்்ற சிவ-
னடியோர்்கள, நம்பியோரூரமரச ‘்சரைோன ்தோழர்’ என்ற சபயரோல் 
அமழத்து ைகிழந்தனர். ்சரைோன ்தோழரோகிய சுந்தரர் ்சரைோன 
சபருைோனது ம்கயிமன பற்றி அமழத்துச சசன்றோர். 

இருவரும் திருவோரூர்க திருக்்கோயிமை அமடந்து அடியோர்்கள 
வீற்றிருககும் ்தவோசிரிய ைண்டபத்மதப பணிந்து திருக்்கோயிமை 
வைம் வந்தனர்.           

்சரைோன சபருைோள உமடய நம்பியோரோகிய சுந்தமரத் சதோடர்ந்து 
சசனறு பூங்்கோயிைைர்ந்த சபருைோமன நிைமிமசப பை மும்ற 
விழுந்திம்றஞசினோர்.     புற்றிடஙச்கோண்ட சபருைோமனப ்போற்றிக 
்கண்்களில் அனபு நீர் சபோழியத் திருமும்ைணிக ்்கோமவசயன -
னுஞ சசஞநூல் ைோமை புமனந்்தத்தினோர்.              (சதோடரும்)
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்கைோநிதி சிவஸ்ரீ  

 கு.மவ.்க. மவத்தீஸ்வர குருக்கள

மானுடவியல்

கழறிற்றறிவார் நாயனார்

      ்்க. ஈஸ்வரலிங்கம்
தமிழர் நற்பணி ைன்றத் தமைவர்

(19287) சபோதுவோ்க ்்கோவில்்களில் சதயவ தரிசனத்மத முடித்து 
விட்டு சிறிது ்நரம் அைர்ந்து விட்டு வருவது வழக்கம். ஆனோல் எந்த 
்்கோவில்்களில் இவவோறு அைரககூடோது? ை்கோைட்சுமி வீற்றிருககும் 
விஷணு ்்கோவில்்களில்

(19288) இது ஏன?
இந்தக ்்கோவிலில் இருந்து நோம் வீட்டிற்கு சசல்லும் சபோழுது 

ை்கோைட்சுமி ஆனவள நம்முடன வருவதோ்க ஐதீ்கம் உள்ளது. என்வ 
எஙகும் அைரோைல் ்நரோ்க வீட்டிற்கு திரும்ப ்வண்டும்.

(19289)  வீட்டில் ்கணபதி ்�ோைத்மத நடத்துவதோ்க இருந்தோல் 
எப்போது சசயவது நல்ைது ?

பிரம்ை முகூர்த்தம் எனனும் அதி்கோமை 4.30 முதல் 6 ைணிககுள 
நடத்துவது நல்ைது. விநோய்கருககுரிய சதுர்த்தி திதி, அஸ்தம் நட்சத்திர 
நோளில் நடத்துவது இனனும் சி்றபபு

(19290) கிர்கபபிர்வசத்தின ்போது முதலில் பசுைோட்மட வீட்டிற்கு 
அமழத்து வருவது ஏன?  பசு ைட்சுமியின அம்சம். தர்ை ்தவமதயின 
அமடயோ்ளம். போல் தருவதோல் "்்கோைோதோ' எனறு தோயோ்கப ்போற்-
றுவர். வீட்டில் ைட்சுமி ்கடோட்சம் நிமைக்கவும், தர்ைம் தமழக்கவும் 
பசுமவ வீட்டுககுள அமழத்துச சசல்கி்றோர்்கள

(19291) ைதுமரயில் உள்ள சிவோையத்மத மீனோட்சி அம்ைன ் ்கோயில் 
எனறு குறிபபிடுகி்்றோம். சுவோமி சபயரோல் வழங்கபபடோதது ஏன?

திருைணம் சசயது ச்கோண்டு ்கணவன வீட்டிற்குச சசனறிருககும் நம் 
சபண்மணப போர்க்கச சசல்கி்்றோம். அபசபோழுது ""என சபண் வீட்-
டிற்குச சசல்கி்்றன,'' எனறு தோன கூறு்வோ்ை தவிர, ""ைோபபிளம்ள 
வீட்டிற்கு சசல்கி்்றன,'' எனறு கூறுவதில்மை்ய! ைதுமரமய ஆண்ட 
ைமையத்வஜ போண்டியனுககு ை்க்ளோ்க அவதரித்து ைதுமரயின அரசி-
யோ்க ைகுடம் சூடி, திகவிஜயைோ்க ம்கைோயத்துக்்க சசன்றவள மீனோட்சி. 
அந்த வீரத்திருை்கம்ள திருைணம் சசயதவர் சிவன. என்வ, அம்போ-
ளுககு இங்்க முககியத்துவம் தரபபட்டிருககி்றது.

19292) பிர்தோ்ஷம் எனபதன சபோருள எனன?
""பரளீயந்்த அஸ்வின ்தோ்ஷோ'' எனபது பிர்தோ்ஷம் என்ற 

சசோல்லின வடசைோழி இைக்கணம். அதோவது அமனத்து ்தோ்ஷங்க-
ளும் ஒடுஙகும் ்கோைம் எனறு சபோருள. ப்கல் முழுவதும் ைனிதர்்கள 
எவவ்ள்வோ சசயல்்கம்ளச சசயகி்றோர்்கள. அவற்றில் நல்ைமவ, 
ச்கட்டமவ ்கைந்்த இருககின்றன. அறியோைல் சசயத தீமை்கம்ளப 
சபோறுத்துக ச்கோளளுதலும், நல்ை சசயல்்களுககு இம்றவன அருள 
சசயதலும் இந்த பிர்தோ்ஷ ்கோைத்தில் தோன.-------------------------------------உடபபு,ஆண்டிமுமனயில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ முத்துைோரியம்ைன ஆையத்தின வருடோந்த நவரோத்திரி விழோ அண்மையில் 

இடம்சபற்்றது.  (படங்கள: உடபபு குறூப நிருபர்-)

நவராத்திரி விரதம்

அக்கரைப்பற்று சின்னககுளம் ஸ்ரீ 
வீைமா்காளியம்மன; ஆலய வரு-

டாந்த அலங்காைத் திருச்சடஙகு திருவி -
ழாவின ்பாற்குட்பவனி நேற்று முன-
தி்னம் (01) ப்பருநதிைளா்ன ்பக்தர்கள் 
்பஙந்கற்புடன ேரடப்பற்்றது.

அக்கரைப்பற்று ஸ்ரீ வம்மியடிபபிள்-
ரளயார ஆலயத்தில் இருநது ஆலய 
பிை்தமகுரு சிவஸ்ரீ ்ப.கு.ந்கதீஸவைககு-
ருக்களின ்தரலரமயிலா்ன பூரை வழி-
்பாடு்கநளாடு ஆைம்்பமா்ன ்பாற்குட்ப-
வனியில் வீைம்மா்காளியம்மன ஆலய 
்தரலவர பி.பிைா்சந்தன மற்றும் ஸ்ரீ வம் -
மியடிபபிள்ரளயார ஆலய ்தரலவர 
வி.சுகிர்தகுமார உள்ளிடட ஆலய 
அ்றங்காவலர்கள் உற்்சவ்காலகுரு உற்்சா-
ட்ன்பானு சிவத்திரு இ.நயா்கா்னந்தம் 
உ்தவிககுருமார்களா்ன ்சகதி பிரியன; 
சிவத்திரு ந்சா.்கநைநதிைன இளஞ்சுடர 
சிவத்திரு நயா.நமா்கனைாஜ் ்காளியின 
ரமந்தன சிவத்திரு பை.பையரூ்பன ்சக-

தி்தா்சன ;சிவத்திரு 
வி.நி்சாந உள்ளிட-
டவர்கள் ்கலநது 
ப்காண்டு ்பாற்குட்ப-
வனிரய ஆைம்பித்து 
ரவத்்த்னர.

வ ம் மி ய டி ப பி ள் -
ர ள ய ா ரு க ்க ா ்ன  
விந்சட பூரை்கள் 
இ ட ம் ப ்ப ற் ்ற து -
டன ்பாற்குட 
்பவனி ்பக்தர்களின 
ஆநைா்காைா எனும் 
நவண்டு்தலுககு மத் -
தியில் ஆைம்்பமா்னது.

்கண்பதி ந�ாமம் மற்றும் திருக்க -
்தவு தி்றத்்தலுடன  திருச்சடங்கா்னது   
ஆைம்்பமா்னது. இனறு 03ஆம் தி்கதி 
்காவடி ஆடடங்களுடன வலம் வரு்தல் 
இடம்ப்பறும்.  04ஆம் தி்கதி இடம்ப்ப -
றும் ்சகதி ம்கா யா்கம் நோரபபு பேல் 

நேர்தல் ஆகிய கிரிரய்களுடனும் 
05ஆம் தி்கதி அதி்காரல இடம்ப்பறும் 
்பகதி ்ததும்பும் தீமிதிபபுடனும் 12ஆம் 
தி்கதி இடம்ப்பறும் எடடாம் ்சடஙகுட -
னும் இவ்வுற்்சவம் நிர்றவுறும்.

ஆலய ்தரலவர  பி.பிைா்சந்தன 
்தரலரமயில்   இடம்ப்பற்்ற திருக -

்க்தவு தி்றககும் நி்கழ்விர்னயும் வரு -
டாந்த அலங்காைத் திருச்சடஙகிர்னயும் 
ஆலய வழி்பாடடு பிை்தா்ன கிரிரய -
்கள்  யாவற்ர்றயும் ஆலய பிை்தமகுரு 
்க.சிவைா்சா, உற்்சவ்காலகுரு சிவத்திரு 
இ.நயா்கா்னந்தம் உள்ளிடட பிை்தம 
குருமார்களாலும் சிவத்திரு ந்சா.்க -
நைநதிைன சிவத்திரு நயா.நமா்கனைாஜ் 
சிவத்திரு பை.பையரூ்பன சிவத்திரு 
வி.நி்சாந உள்ளிடட உ்தவி பூ்ச்கர்களா -

லும் ேடாத்தி ரவக்கப்படவுள்ளது-
டன வாத்ம ்சாநதி, கிைாம ்சாநதி, ்சகதி 
பூரை ஆகியவற்ர்ற சிவஸ்ரீ சீ.கு.
ப்கௌரி்சங்கர குருக்கள்  ேடாத்தி ரவக -
்கப்படவுள்ளரம குறிபபிடத்்தக்கது.  

 

அக்கரைப்பற்று சின்னககுளம் ஸ்ரீ வீைமா்காளியம்மன
ஆலய அலங்காைத் திருச்சடஙகு

வி.சுகிர்தகுமார  ...?
வோசசிககுடோ வி்்ஷட நிருபர்
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15 - 8409  டடோ்�ோட்டோ 
ட்கோட�ோல்ோ ்கோ ர் . 
டெனட்�ல பி னோனஸ் 
்கமபனி பி எலஸி,  
254,  ்கட்டு ்கஸ்டதோ-
ட்ட வீதி,   ்கண்டி. 081-
2234234 058076

60-9254 Nissan 
Caravan 1987,  
கூடி� விம்க ்்கோரி -

கம்கககு. டெலிபல 

பினோனஸ் பிஎலசி,  

இ். 310,  ்கோலி வீதி,  

ட்கோழுமபு- 03.  டதோ.்ப 

0714542 958 .

 057504

WP BIF-1779 Suzuki 
Burgman 2019 
Motor Cycle கூடி� 
விம்க ்்கோரி -
கம்கககு. டெலிபல 
பினோனஸ் பிஎலசி,  
இ். 310,  ்கோலி வீதி,  
ட்கோழுமபு- 03.  டதோ.்ப 
0711210 810 .
 057507

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

khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tzpf> 

tPlikg;G kw;Wk; eph;khzj;Jiw> Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs; 

ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhk mgptpUj;jp mikr;R Nky; khfhzk;

,t;tjpfhu rigapd; tftj;j m];/Nghy;l; njhopw;rhiyapd; 03 khj fhy Njitf;fhf jhh; toq;Ftjw;F 

mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. gpd;tUk; ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisf; nfhs;tdT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp 

,yf;fk;

m];/Nghl; 

njhopw;rhiy

toq;fy; 

msT 

fp.fpuhk;

kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzk; 

(gjpT nra;ag; 

ngw;Ws;s 

toq;Feh;fs; 

jtph;e;j)

Nfs;tpg; gpizaj;jpd; 

ngWkhdk; &gh

fhrhf tq;fp tiuT 

xd;whf

PRDA/WP/
PRO/2022/32

60/70 juj;jpd; 
jhh; tftj;j 

m];/Nghl; 

njhopw;rhiy

200>000
2>000.00 + ngNrt 

(VAT) 223>000.00 446>000.00

02.  2022.10.03 Kjy; 2022.10.17 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 900 Kjy; gp.g. 2.30  tiu 

Nkw;gb gbtf;fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,t;tjpfhu rigapd; ngWifg; gphptpy; ,jw;fhd Nfs;tpg; 

gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,jw;fhd Nfs;tpg; gpizaj;ijf; fhrhf my;yJ tq;fp 

tiuT xd;whf ngWif Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfspw;F mikthf Nkw;gb 

ngWkhdj;jpw;Fr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd jifikfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Nfs;tpj; njhif 

5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; rkaq;fspy; Nfs;tpjhuh; 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 08Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; toq;fg;gLk; nghJ 

xg;ge;jq;fs; gjpTr; rhd;wpjo; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpdk; 2022.10.18 md;W gp.g. 2.30 vd;gJld; Nfs;tpfisj; 

jpwj;jy; cldbahf ,t; mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mt;Ntisapy; toq;Feh; my;yJ 

mthpd; mjpfhuk; mspf;fg;ngw;w gpujpepjp xUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiyth;> ngWiff;FO> 

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

,y. 59> Gdpj nrg];jpad; NkL> 

nfhOk;G -12.

njh.Ng. ,y. 011-5676903.

60/70 juj;jpyhd jhh; toq;fy;

tj;jis khNghy efu rig

ngWif mwptpj;jy;
tj;jis  khNghy efu rigf;F nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; jpl;lq;fis g+Hj;jp 

nra;tjw;fhf Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; gpufhuk; jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fSf;F Nfs;tpfis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd miog;Gf;fs; tpLf;fg;gLfpd;wd.

njhlh; 

,y.
nraw;wpl;lj;jpd; ngah;

kjpg;gplg;gl;l 

njhif 

(&.)

CIDA gjptpd; 
vy;iy

Nfs;tpg;gbtf; 

fl;lzk; 

(kPsspf;fg;glhj) 

&.

Nfs;tpg; gpiz  

(kPsspf;fg;gLk;) 

&.

01
fy;ntl;ba thrpg;G kz;lgj;ij 

eph;khzpj;jy; (1k; fl;lk;)
2504160.99

C6 my;yJ 

mjw;F Nky;
1000.00 2500.00

02

etNyhf;f cjahd Guvy 

Rw;wptu nfhq;fphPl; kjpiy 

eph;khzpj;jy;

1926932.12
C9 my;yJ 

mjw;F Nky;
1000.00 2000.00

03

,y. 176gP fpuhk mjpfhhp 

gphptpy; = tpf;uk ghijapy; 

,y. 142> 152> 150> 151 Mfpa 

,lq;fspd; Kd;dhy; ghijapy; 

fhy;thia Fsj;J top tiu 

mgptpUj;jp nra;jy;

1825929.75
C6 my;yJ 

mjw;F Nky;
1000.00 2000.00

01. ngWif tpguk;

 i. ngWif gbtq;fs; tpepNahfpj;jy; - 2022.10.03 K.g. 9.00 Kjy; 2022.10.25 gp.g. 3.00 tiu

 ii. Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;sy; - 2022.10.26 gp.g. 3.00 ,w;F Kd;

02.  ngWif Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf vOj;J %y Ntz;Ljy; fbjnkhd;iw efu rig gpujhd 

mYtyfj;jpw;F rkh;g;gpj;J Nfs;tpg; gbtq;fis mgptpUj;jpg; gphptpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;

03.  tpguq;fis mwpe;J nfhs;tjw;fhf tj;jis> khNghiy efu rigapd; mgptpUj;jp gphptpy; Ntiy mjpfhhpaplk; 

tprhhpj;J mwpayhk; (njhiyNgrp ,y. 011 2932132)

04.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tpg; gbtf; fl;lzj;ij fhrhf nrYj;jp ,t; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;  

nfhs;sg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fspd; %yk; khj;jpuk; Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  mt;thNw ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tpg; gpizAld; rk;ge;jg;gl;l fl;lzj;ij ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpapypUe;J my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l fhg;GWjp 

epWtdj;jpypUe;J my;yJ efu rigapy; itg;Gr; nra;J gw;Wr;rPl;L Nfs;tpg; gpizia gbtj;jpd; %yk; 

khj;jpuk; Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  rhpahfg; g+Hj;jp nra;J nghwpaplg;gl;l efy; gpujpfSld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis 2022.10.26 gp.g. 3.00 ,w;F 

Kd;G fpilf;FkhW jiyth;> tj;jis khNghy efu rig> tj;jis vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk;. my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

07.  rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis ,U gpujpfSld; jahhpj;J %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad Fwpg;gpl;L 

,U ciwfspy; ,l;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; Nfs;tp rkh;g;gpf;Fk; xU ciwapy; ,l;L mt; ciwapy; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; jpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L tyJ gf;fk; fPNo jiyth;> tj;jis khNghy 

efu rig vd;W Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

08. Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;Sk; Neuk; Kbtile;jTld; efu rig jiyikafj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

09. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vOj;J %y mDkjp ngw;w gpujp epjpnahUtUf;F kl;LNk rKfkspf;fyhk;.

10.  Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; ngWiff; FOtpd; ghpe;Jiuapd; gpufhuk; tj;jis khNghy efu rigf;F 

chpaJ.

lgps;a+. khh;f; V. vk;. FzNrf;fu

jiyth;>

tj;jis khNghiy efu rig>

njhiyNgrp ,y. 011 2932275

2022.09.29

}

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
2022Mk; Mz;L xf];l; 

khjj;jpw;fhfg; gpd;tUk; rk;gsr; 

rigfspd; KbTfspdhy; Nktg;gl;l 

Ntiyahsh;fSf;F Vw;Gilajhd 

rk;gs tpfpjq;fs; fPNo 

jug;gl;Ls;sd.

gP.Nf. gpughj; re;jufPHj;jp

njhopy; Mizahsh; mjpgjp

njhopy; jpizf;fsk;

nfhOk;G -05.

2022Mk; Mz;L nrg;nlk;gh; khjk; 

28k; jpfjp

nfhf;Nfh> Vyf;fha; 

kpsF vd;gd 

tsh;j;jy; kw;Wk; 

cw;gj;jpj; njhopypy;

,jw;F Nkyjpfkhf 2005Mk; 

Mz;bd; 36Mk; ,yf;f tuT 

nryT jpl;l epthuzg;gbr; 

rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; kw;Wk; 

2016Mk; Mz;bd; 04Mk; ,yf;f 

tuT nryTj;jpl;l epthuzg;gbr; 

rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; 

toq;fg;gl Ntz;ba nfhLg;gdit 

xt;nthU njhopy;jUeUk; Fwpj;j 

njhopyhsh;fSf;F toq;f 

Ntz;Lk;.

Ntiyahs; 

xU 

ehisf;F

&gh 1732.80
}

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;
01.  gpd;tUk; Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; 

,g;NghJ NfhUfpwhh;.

ml;ltiz - 01

xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

tpiyf; 

Nfhuy; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk;

tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpapd; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

01
khzth; tpLjpfSf;fhd House Keeping kw;Wk; 
n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; - 2022/2023
xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/HKJ/2022/2023

2023.01.25 &gh 
15,000.00

&gh 
830,000.00 2023.02.24

02

A tyaj;jpw;fhd jpz;kf; fopTg; nghUl;fis 

mg;Gwg;gLj;Jjy; kw;Wk; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; 

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/CL/ZA/2022/2023

2023.01.25 &gh 
15,000.00

&gh 
734,000.00 2023.02.24

03
B tyaj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; 
Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y.  - USJP/EIS/CL/ZB/2022/2023
2023.01.25 &gh 

5,000.00
&gh 

305,000.00 2023.02.24

04 A tyaj;jpw;fhd ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/SEC/ZA/2022/2023 2023.01.11 &gh 
4,500.00

&gh 
239,300.00 2023.02.08

05 B tyaj;jpw;fhd ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/SEC/ZB/2022/2023 2023.01.25 &gh 
11,000.00

&gh 
430,000.00 2023.02.24

06
C tyaj;jpw;fhd ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy 

xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/SEC/ZC/2022/2023 2023.01.25 &gh 
12,500.00

&gh 
512,000.00 2023.02.24

02.  cj;Njr Nritf; fhyk; 365 ehl;fshFk;.

03. ,e;jf; tpiyf;Nfhuy; nraw;ghLfs; Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy; hPjpapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

04.  Nkw;gb 04> 05> 06 ,yf;fj;jpd; fPOs;s USJP/EIS/SEC/ZA/2022/2023, USJP/EIS/SEC/ZB/2022/2023, USJP/EIS/SEC/
ZC/2022/2023 vDk; xg;ge;j ,yf;fq;fSf;F 1998Mk; Mz;bd; 45Mk; ,yf;f jdpahh; ghJfhg;G Kfth; epWtdj;ij 

xOq;FgLj;Jk; rl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s nry;YgbahFk; mDkjpg;gj;jpuj;ijf; nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fs; 

kl;LNk tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F jFjpiag; ngWth;.

05.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; 

cjtpg; gjpthsh; / epWtdk; (jfty; kw;Wk; Nritfs;) mth;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 011-

2802856 kw;Wk; gpd;tUk; Kfthpapy; 2022-10-03Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-25Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuahd thuj;jpd; ve;jnthU Ntiy ehspYk; tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

06.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-10-03Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-25Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpy; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijAk;  vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwAk; nra;tjd; Nghpy; 

KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. ,f;nfhLg;gdTfis K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuahd Ntiy ehl;fspy; gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhf kl;Lk; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

07.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; eph;thff; fl;blj;jpYs;s gzpahl;njhFjpapdh; $l;l kz;lgj;jpy; fPo;f; 

Fwpg;gplg;gl;l tifapy; tpiyf;NfhuYf;F Kd;duhd $l;lk; ,lk;ngWk;.

ml;ltiz ,y. 02

xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

tpiyf; Nfhuy; 

Kd;Ndhbf; $l;l 

Neuk;

tpiy kDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; Neuk;

01 khzth; tpLjpfSf;fhd House Keeping kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; 
Nritfs; - 2022/2023 xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/HKJ/2022/2023

2022.10.13

K.g.10.00 kzpf;F

2022.10.26

gp.g.2.30 kzpf;F

02
A tyaj;jpw;fhd jpzkf; fopTg; nghUl;fis mg;Gwg;gLj;Jjy; 

kw;Wk; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/CL/ZA/2022/2023

2022.10.13

K.g.11.00 kzpf;F

2022.10.26

gp.g.2.30 kzpf;F

03
B tyaj;jpw;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; Nritfis 

toq;Fjy; xg;ge;j ,y.  - USJP/EIS/CL/ZB/2022/2023
2022.10.13

K.g.11.00 kzpf;F

2022.10.26

gp.g.2.30 kzpf;F

04 A tyaj;jpw;fhd ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/SEC/ZA/2022/2023
2022.10.14

K.g.10.30 kzpf;F

2022.10.26

K.g.10.30 kzpf;F

05 B tyaj;jpw;fhd ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/SEC/ZB/2022/2023
2022.10.14

K.g.10.30 kzpf;F

2022.10.26

K.g.10.30 kzpf;F

06 C tyaj;jpw;fhd ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y. - USJP/EIS/SEC/ZC/2022/2023
2022.10.14

K.g.10.30 kzpf;F

2022.10.26

K.g.10.30 kzpf;F

08.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; eph;thff; fl;blj;jpYs;s gzpahl;njhFjpapdh; $l;l kz;lgj;jpy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

jpfjpfspy; tpiykDg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; tpiykDjhuh;  my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 

,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

09.  tpiykDg;; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fk;> tpiyf;Nfhuypd; 

tpguk; kw;Wk; jpwf;fg;gLk; jpfjp vd;gd Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDg;;; 

gbtq;fis 2022-10-26Mk; jpfjp   my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; fq;nfhltpy> ENfnfhlapy; mike;Js;s 

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg; gjpthsh; / epWtdk; (jfty; kw;Wk; Nritfs;) mth;fSf;F gjpTj; 

jghypy; rkh;g;gpf;fyhk; my;yJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNy tpiykDjhuUf;F jpUg;gpaDg;gg;gLk;. 

jhkjk; njhlh;gpy; jghypy; mDg;gg;gl;lij cWjp nra;Ak; rhl;rpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLtjw;fhf eph;zapf;fg;gl;l fhyk; Kbtile;j cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;; 

my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjp (xU tpiykDjhuUf;F xU gpujpepjp vd;w tpfpjj;jpy;) tpiykDf;fs;; 

jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;.

10. ,J njhlh;gpy; jpizf;fg; ngWiff; FOtpdNu ,Wjpj; jPh;khdj;ij Nkw;nfhs;th;.

11.  tpiykDf;fSld; tpiykDj; juTfspy; toq;fg;gl;Ls;s ngWkjpf;F = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; Jiz 

Nte;jhpd; ngaUf;F ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;iw ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

12.  njhpTnra;ag;gl;l Nrit toq;Feh; ehl;by; epyTk; njhopyhsh; rl;lj;jpw;F mikthf nraw;gLjy; Ntz;Lk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fSf;F ,iaghd KfthpahdJ gpd;tUkhwhFk;.

Nfs;tpg; gbtq;fisg; ghPl;rpj;jy;> Nfs;tpg; gbtq;fisr; rkh;g;gpj;jy;> g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 

xg;gilj;jy; 

cjtpg; gjpthsh; / epWtdk; (jfty; kw;Wk; Nritfs; gphpT)>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy>

ENfnfhil.

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Kfthp:

eph;thff; fl;blj;jpd; gzpahl;njhFjpapdh; $l;l miw>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> fq;nfhltpy>

ENfnfhil.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;.

2022-09-29.

tpz;zg;gk; njhlh;ghd mwptpj;jy; 
nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpy;

,y. 90 vg;nghl;]; tPjp> vg;nghl;]; Nyq;yp 

WD5 0BH If;fpa ,uhr;rpak; vd;w Kfthpiar; 

Nrh;e;j ,we;j mDyh jkae;jp epfnghj 

vd;gthpd; ,Wjp tpUg;ghtzk; njhlh;gpy; 

gphpj;jhdpa Nty;]; cah; ePjpkd;wj;jpd; 

xf;];Nghh;l; khtl;l kuzrhjd mjpfhug;gj;jpu 

gjptfj;jhy; N`uj; Kjpad;nryhNf tp[pj 

nyhF gz;lhu epfnghj vd;gtUf;F 2020 

[dthp khjk; 20Mk; jpfjp toq;fg;gl;l kuz 

rhjdg; gj;jpuj;jpid kPs; ,yr;rpid ,Ltjw;fhf 

Fbapay; eltbf;if rl;lf; Nfhitapd; 

XXXVIIIB mj;jpahaj;jpd; 554U gphptpd; fPo; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w tpz;zg;gk; njhlh;gpy;

N`uj; Kjpad;nryhNf tp[pj nyhF gz;lhu 

epfnghj

,y. 90> vg;nghl;]; tPjp

vg;nghl;]; Nyq;yp WD5 0BH>
If;fpa ,uhr;rpak;

gpd;tUk; mw;Nwhzp jj;Jtf;fhuh; %yk; 

Njhd;Wfpd;whh;

mNahkp khndy; mYtp`hu

11/4> ghh;f; Nyd;> uh[fphpa> ,yq;if.

kDjhuh;

,y. 90> vg;nghl;]; tPjp> vg;nghl;]; Nyq;yp N`h;l;]; WD5 0BH If;fpa 
,uhr;rpak; vd;w Kfthpiar; Nrh;e;j (,we;j) mDyh jkae;jp epfnghj 

vd;gthpd; kuznrhj;J epiwNtw;Weuhd N`uj; Kjpad;nryhNf tp[pj 

nyhF gz;lhu epfnghj vd;gtUf;F gphpj;jhdpa Nty;]; cah; ePjpkd;wj;jpd; 

xf;];Nghh;l; khtl;l kuz rhjd mjpfhug;gj;jpu gjptfj;jhy; toq;fg;gl;l 

kuzrhjdg; gj;jpuj;jpid kPs; ,yr;rpid ,Ltjw;fhf Fbapay; eltbf;if 

rl;lf;Nfhitapd; XXXVIIIB mj;jpahaj;jpd; 554Mk; gphptpd; fPo;> ,e;j 

mwptpj;jypd; gpuRhpg;Gj; jpfjpapypUe;J 28 ehl;fs; Kbtile;j gpd;dh; 

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpw;F tpz;zg;gk; xd;W Nkw;nfhs;sg;gLk; vd 

,j;jhy; mwptpj;jy; toq;fg;gLfpd;wJ.

2022Mk; Mz;L nrg;nlk;gh; khjk; 09Mk; jpfjpad;W ,d;W

NkNy ngah; Fwpg;gplg;gl;l kDjhuh; rhh;gpyhd rl;lj;juzp

vg;. N[. vd;l; [P. b Nruk;

kDjhuh; rhh;gpyhd rl;lj;juzp

,y. 216> b Nruk; gpNs];> nfhOk;G -10.

tof;fpyf;fk;: 104/2022/DTS
eltbf;if Kiw: RUf;fk;

jd;ik: kuzrhjdk;

ngWkjp &. 74>850.000.00
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (NCB)

fy;tp mikr;R

ghlrhiy rPUilj; JzpfSf;fhd ngWif - 2023
(cs;ehl;L nerT kw;Wk; nray;Kiw)

xg;ge;j ,y. ED/07/101/20/2022-G-08

gpd;tUk; ml;ltizapd; gpufhuk; cs;ehl;L Jzp cw;gj;jpf;fhf ifj;njhopy; mikr;rpd; fPo; gjpT 

nra;Jnfhz;Ls;s kw;Wk; Jzp nerT trjpfisf; nfhz;Ls;s jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fy;tp mikr;rpd; rhh;gpy; 

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff; FOtpd; (SCAPC) jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

,y. Jzpfspd; tif

Njitahd 

msT 

(kPw;wh;fs;)

tpiyf;NfhuYf;fhd 

Mff; Fiwe;j msT 

(kPw;wh;fs;)

tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz Kwp

01 nts;is epw Nrh;l; / rl;ilj; Jzp 2>766>900 50>000

20>000>000.00

02 nts;is epw fhw;rl;ilj; Jzp 642>000 50>000

03 ePy epw fhw;rl;ilj; Jzp 300>000 50>000

04 mq;fpj; (Robe) Jzp 91>110 25>000

05 kQ;rs; / ntsph;ePy epw Nrh;l; 15>500 5>000

06 gpuTz;/nk&d; fhw;rl;ilj; Jzp 15>500 5>000

2. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b tpiyNfhuy; (NCB)  %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

3. Mh;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis gj;juKy;y> ~,RWgha| fy;tp 

mikr;rpd; 5k; khbapYs;s ngWifg; gphptpypUe;J 2022-10-03Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-21Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

4. jifikj; Njitg;ghLfspd; cs;slq;Ftd: ifj;njhopy; mikr;rpd; fPo; gjpT nra;Jnfhz;Ls;s 

kw;Wk; Jzp nerT trjpfisf; nfhz;Ls;s cw;gj;jpahsh;fs;. Nkyjpf jfty;fs; tpiykD 

Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

5. kPsspf;fg;glhj 100>000.00 fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy;  Nkw;$wpa Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; %yk; fy;tp Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Mq;fpy nkhopapyhd 

KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdT Kiw 

nuhf;fg; gzkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

6. tpiykDf;fis (4) ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F 2022-10-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ 

Kd; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.  tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; mDg;g tpUk;ghj tpiykDjhuh;fs; 

Nkw;$wpa Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.  gpe;jpa tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. ,jd; gpd; gpd;tUk; Kfthpf;F jhkhf tUif je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; njhpTnra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L cld; 

jpwf;fg;gLk;. 

7. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-10-13Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F fy;tp mikr;rpd; 

5Mk; khbapYs;s rig miwapy; ,lk;ngWk;. ,jpy; fye;Jnfhs;SkhW tpiykDjhuh;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.

nrayhsh;>

fy;tp mikr;R>

~~,RWgha||> gj;juKy;y.

SCAPC jiyth; rhh;gpy;.

2022-10-03

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

tpiykDf;Nfhuy;

,uj;kyhid> (CIAR) nfhOk;G rh;tNjr tpkhd epiyaj;jpYs;s 

tpkhdf; nfhl;lif kw;Wk; epyg;gug;G ,lj;jpd; Fj;jiff;fhf Njrpa 

Nghl;b hPjpapy; tpiykDf; Nfhuy; 

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk;. 007/T/2022)

(NATIONAL COMPETITIVE BIDDING FOR THE LEASE OF AIRCRAFT HANGAR AND 
LAND SPACE AT COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT RATMALANA (CIAR) 

05 tUl fhyj;jpw;F ,uj;kyhid nfhOk;G ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpYs;s tpkhdf; nfhl;lif kw;Wk; 

epyg;gug;G ,lj;jpd;; Fj;jiff;fhf nfhOk;G> ,uj;kyhidiaj; jskhff; nfhz;l rptpy; tpkhd Nritfs; 

njhlu;ghd tzpf eltbf;iffspy; <LgLtjw;F ,yq;ifapd; rptpy; tpkhdg; Nghf;Ftuj;J gzpg;ghsu; ehafj;jpd; 

Njitahd mDkjpfisg; ngw;w jFjpAk; cs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.  

(tpiykDjhuh;fs; tpkhdf; nfhl;lif kw;Wk; epyg;gug;G ,lj;jpw;fhf KOtjw;Fk; my;yJ mjd; xU gFjpf;F 

tpiyf;Nfhuyhk;)

,jw;fhd tpjpKiwfSk; tiuaiwfSk; kw;Wk; Fwpj;j Vida jfty;fs; tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fSld; 

ntspaplg;gLk;. mf;Fwpj;j tpiyf;Fwpg;gPl;L Mtzq;fs;> 2022-11-01Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g 

09.00 kzpapypUe;J gp.g 2.30 kzptiuapyhd ,ilg;gl;l fhyg;gFjpf;Fs; vOj;jhyhd Ntz;LNfhs; Kd;itf;fg;gl;L 

kPsspf;fg;glhj 15,000/= &gh gzk; nrYj;jp> fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; gazpfs; 

Kidaf; fl;blj;jpy;> 02Mk; khbapy;> 37Mk; ,yf;f miwapy; mike;Js;s th;j;jfk; kw;Wk; cilikfs; 

gpuptpy; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;;;. tpiykDf;fis tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdj;jpd;  www.airport.lk vd;w ,izajsj;jpypUe;Jk; kPsspf;fg;glhj 

15,000/= &gh fl;lzj;ij epfo;epiy (online) %ykhfr; nrYj;jp fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd 

epiyak;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdj;jpd; th;j;jfk; 

kw;Wk; cilikfs; gpupTj; jiytUf;F vOj;J%ykhd Nfhhpf;ifnahd;iwr; nra;tjd; Nghpy; tpiykDf;fisf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;.  tpiykDf;fis fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyak;> tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdj;jpd; th;j;jfk; kw;Wk; cilikfs; gpupTj; 

jiythpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

epWtdj;jpdhy; ntspaplg;gLfpd;w tpiyf;Nfs;tp khjpupg;gbtq;fspy; khj;jpuk; tpiyf;Nfs;tpfs; rku;g;gpf;fg;gl 

Ntz;baJld;> tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpahd tpiyf;Nfs;tp gpiz Kwpiar; rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiyf;Nfs;tp gpizKwp tpiyf;Nfs;tp jpwf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J 150 ehl;fs; nry;Ygbahd tpjj;jpy; 

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mq;fPfupf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpdhy; my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l ,yq;iff;Fs;Ns nray;gLk; cupkk; ngw;w tpN\l tq;fpnahd;wpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

tq;fp tiuthf my;yJ gpizKwpahf my;yJ gzkhf Kd;itf;f KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfis Kd;itg;gJ njhlu;ghd fhuzq;fisj; njspTgLj;Jk; $l;lk; kw;Wk; ,lj;ij ghu;itaply; 

2022-10-21Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F ,uj;kyhid nfhOk;G ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpYs;s tpkhdf; 

nfhl;lif kw;Wk; epyg;gug;G ,lj;jpy; ,lk;ngWk;. Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfis jiyth;;> Nfs;tpg;gj;jpu 

rig ,yf;fk; 01> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdk;> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak; vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ fl;Lehaf;f> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 

(jdpahu;) epWtdk;> toq;fPl;Lj;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpw;F Neubahf ifaspf;fyhk;. tpiykDf;fs; 2022-11-

02Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F KbTWj;jg;gLk; vd;gJld;  mjd; gpd; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdk;> toq;fPl;Lj;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; jpwf;fg;gl;L gfpuq;fkhf 

thrpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;ljd; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vdg;Jld; 

mit jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

tpiyf;Nfs;tpfs; njhlu;ghd midj;J tpguq;fisAk; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyak;> 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdj;jpd; th;j;jfk; kw;Wk; 

cilikfs; gpupTj; jiythplkpUe;J 011-2264002 my;yJ 011–2252744 vDk;  njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; 

my;yJ head.cp@airport.lk vDk; kpd;dQ;rypD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdkhdJ> $wg;gl;ltw;iw 

epuhfhpg;gjpy;> xd;WNrh;j;jy; my;yJ mfw;wptpLjy; Mfpatw;wpd; fUj;Jg;gb> ve;jnthU fhuzj;ijAk; 

Kd;itf;fhky; VNjDk; my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epWtdj;jpd; eyDf;fhf epuhfhpf;Fk; chpikia 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdk;>

gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyak;> fl;Lehaf;f.

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

tpiykDf;Nfhuy;

fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyaj;jpy; ntspNaWk; 

eilghij topapYs;s filfspd; nraw;ghl;bw;fhf Njrpa Nghl;b 

hPjpapy; tpiykDf; Nfhuy; 

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk;. 049/T/2022)
(NATIONAL COMPETITIVE BIDDING FOR THE OPERATION OF SHOPS IN THE 

WALKWAY  AT BANDARANAIKE INTERNATIONAL AIRPORT (BIA), KATUNAYAKE 

05 tUl fhyj;jpw;F gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhd epiyaj;jpYs;s ntspNaWk; eilghij topapYs;s MW 

(06) fil ,ltrjp nraw;ghl;bw;fhf gjpT nra;ag;gl;l epWtdq;fs;> mikg;Gfs; my;yJ jdpegh;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

filfspd; tFjpfs; ,lj;jpd; 

,y.

gug;gsT

(rJu mbfs;)

i. ,aw;if czTfs; kw;Wk;/my;yJ ,yq;if thridj; jputpaq;fs; kw;Wk;/
my;yJ jfuj;jpyilf;fg;gl;l czTfs;

06 kw;Wk; 

08
355

ii. ifg;gzpg; nghUl;fs; kw;Wk;/my;yJ Milfs; kw;Wk;/my;yJ 

Jizg;ghfq;fs;
09 134

iii. cs;ehl;L xg;gidg;nghUl;fs; kw;Wk;/my;yJ cs;ehl;L thrid g+r;Rfs; 

kw;Wk;/my;yJ Nghh;rypd; kw;Wk;/my;yJ kl;ghz;l cw;gj;jpfs;
13 134.0

iv njd;id kw;Wk;/my;yJ gid kw;Wk;/my;yJ Vida gid cw;gj;jpfs; 17 163.0

v. gor;rhW kw;Wk; ghy; ghh; kw;Wk;/my;yJ Gjpa goq;fs; / kw;Wk;/my;yJ 

I];fpwPk; Nfhzh; kw;Wk;/my;yJ Vida ,dpg;G nghUl;fs; - cs;ehl;L
23 209.0

,jw;fhd tpjpKiwfSk; tiuaiwfSk; kw;Wk; Fwpj;j Vida jfty;fs; tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fSld; 

ntspaplg;gLk;. mf;Fwpj;j tpiyf;Fwpg;gPl;L Mtzq;fs;> 2022 xf;Nlhgh; 25Mk; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g 09.00 kzpapypUe;J gp.g 2.30 kzptiuapyhd ,ilg;gl;l fhyg;gFjpf;Fs; fbjj; jiyg;gpy; 

vOj;jhyhd Ntz;LNfhs; Kd;itf;fg;gl;L kPsspf;fg;glhj 5,000/= &gh gzk; nrYj;jp> fl;Lehaf;f> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; gazpfs; Kidaf; fl;blj;jpy;> 02Mk; khbapy;> 31Mk; ,yf;f miwapy; 

mike;Js;s th;j;jfk; kw;Wk; cilikfs; gpupT mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;;;. tpiykDf;fis 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdj;jpd;  www.airport.lk 
vd;w ,izajsj;jpypUe;Jk; kPsspf;fg;glhj 5,000/= &gh fl;lzj;ij epfo;epiy (online) %ykhfr; nrYj;jp 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.  tpiykDf;fis fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyak;> tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdj;jpd; th;j;jfk; kw;Wk; cilikfs; gpupTj; 

jiythpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

epWtdj;jpdhy; ntspaplg;gLfpd;w tpiyf;Nfs;tp khjpupg;gbtq;fspy; khj;jpuk; tpiyf;Nfs;tpfs; rku;g;gpf;fg;gl 

Ntz;baJld;> tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpahd tpiyf;Nfs;tp gpiz Kwpiar; rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiyf;Nfs;tp gpizKwp tpiyf;Nfs;tp jpwf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J 150 ehl;fs; nry;Ygbahd tpjj;jpy; 

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mq;fPfupf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpdhy; my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; 

mq;fPfupf;fg;gl;l ,yq;iff;Fs;Ns nray;gLk; cupkk; ngw;w tpN\l tq;fpnahd;wpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

tq;fp tiuthf my;yJ gpizKwpahf my;yJ gzkhf Kd;itf;f KbAk;.

tpiyf;Nfs;tpfis Kd;itg;gJ njhlu;ghd fhuzq;fisj; njspTgLj;Jk; $l;lk; kw;Wk; ,lj;ij ghu;itaply; 

2022 xf;Nlhgh; 14Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;. Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l tpiyf;Nfs;tpfis fl;Lehaf;f> 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) 

(jdpahu;) epWtdk;> toq;fPl;Lj;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; itf;fg;gl;Ls;s 01Mk; ,yf;f Nfs;tpg;ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022 xf;Nlhgh; 26Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F KbTWj;jg;gLk; 

vd;gJld;  mjd; gpd; tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdk;> 

toq;fPl;Lj;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpy; jpwf;fg;gl;L gfpuq;fkhf thrpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;ljd; 

gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld; mit jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;. 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspdhy; Kiwahf mq;fPfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; Ntisapy; fye;Jnfhs;syhk;.

tpiyf;Nfs;tpfs; njhlu;ghd midj;J tpguq;fisAk; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyak;> 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdj;jpd; gazpfs; Kidaf; 

fl;blk;> 2Mk; khb> 31Mk; ,yf;f miwapYs;s th;j;jfk; kw;Wk; cilikfs; gphptpd;  011-2264006 my;yJ 011–
2264000 vDk;  njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; my;yJ head.cp@airport.lk vDk; kpd;dQ;rypD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) epWtdk;>

gz;lhuehaf;f rh;tNjr tpkhd epiyak;> fl;Lehaf;f.



tPnlhd;wpd; cupik vd;w czu;Tg+u;tkhd 
nrhy;yhly;> efu mgptpUj;jp kw;Wk; 
tPlikg;G mikr;rpdhy; ,k;Kiw cyf 
trpg;gpl jpd nfhz;lhl;lj;jpy; mjpfk;  
mu;j;jg+u;tkhf;fg;gLfpwJ. tPnlhd;wpd; cupik 
FLk;gk; xd;wpd; mikjpahd tho;thFk;. 
tPlikg;G mgptpUj;jpapd; Gjpa Nghf;if 

Nehf;fp gazpf;Fk;NghJ tPl;L cupik gw;wpa 
gpur;rpidfis jPu;j;J ,t;thW nraw;gLtJ kpf 

Kf;fpakhFk;. 
“NtWghl;il nra;ahjpUg;Nghk;> ve;j xUtiuAk; ve;j ,lj;ijAk; 

iftplhJ ghJfhg;Nghk;” vd;w njhdpg;nghUspy;> nfhtpl;-19> fhyepiy  
kw;Wk; mz;ikf;fhy gpur;rpidfs; vd rpf;fy;fshy; mjpfupj;J tUk; 
Vw;wj;jho;T kw;Wk; Mgj;JfSf;F Kf;fpa mtjhdk; nrYj;jp If;fpa 
ehLfs; rig ,k;Kiw cyf trpg;gl jpdj;ij nfhz;lhLfpwJ.  
vd;whYk; ehk; nfhtpl; ngUe;njhw;Wf;Fg; gpd;du; nghUshjhu 

neUf;fbf;F kj;jpapNyNa cyf trpg;gpl jpdj;jpw;F fhnyLj;J 
itf;f Ntz;b Vw;gl;Ls;sJ. gy fhyg;gFjpfspy; gy gpur;rpidfSf;F 
Kfk;nfhLj;J> eilKiw uPjpapy; mjw;F Kfk;nfhLj;J jPu;g;gjw;F 
xU ehlhf vk;khy; Kbe;Js;sJ. ,e;j gpur;rpidf;F kj;jpapYk; me;j 
,yf;Fld; gazpf;Fk; vkf;F cyf trpg;gpl jpdj;jpd; njhdpg;nghUis 
Vw;gJ fbdkhf ,Uf;fhJ. 
nfsut [dhjpgjp udpy; tpf;fpukrpq;f mtu;fspd; Mrpu;thjj;Jld;> 

Gjpa ghijia Nehf;fpajhd ,e;j nraw;jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; 
nraw;gLfpd;w Jiwrhu; mikr;ru; nfsur gpurd;d uzJq;f mtu;fs;> 
nfsut NjDf tpjhdfkNf> nfsut mUe;jpf;f ngu;dhz;Nlh Mfpa 
,U ,uh[hq;f mikr;ru;fs;> njhlu;Gila midj;J mur kw;Wk; 
mur rhu;gw;w epWtdq;fs; kw;Wk; midtUf;Fk; tho;j;Jfis 
njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.  
midtUf;Fk; epoy; jUk; tifapy; rupahd fhy tiuaiwf;Fs; 

Fwpg;gpl;l ,yf;if Nehf;fp neUq;Ftjw;F midtUf;Fk; KbAkhFk; 
vd;W vjpu;ghu;f;fpNwd;. 

jpNd~; Fztu;jd
gpujku;> ,yq;if [dehaf Nrhrypr FbauR

xt;nthU Mz;Lk;> cyf tho;tpl jpdk; kdpj FbapUg;Gfspd; 
epiy Fwpj;J ftdk; nrYj;JfpwJ.
,e;j Mz;L - ',ilntspia kdjpy; nfhs;Sq;fs;. ahiuAk; 

tpl;LtplhjPu;fs;> ve;j ,lj;ijAk; tpl;LtplhjPu;fs; "vd;w 
njhdpg;nghUspy;  - cynfq;fpYk; cs;s tho;f;if epiyikfspy; 
Vw;wj;jho;Tfisf; fistjpy;; ftdk; nrYj;JfpwJ.
fhyepiy khw;wq;fs; Kjy; nfhtpl;-19 tiuapyhd rthy;fs; 

njhlu;r;rpahdit> kpfTk; ghjpf;fg;glf;$ba kf;fis fLikahf 
jhf;FfpwJ.

tpiuthd kw;Wk; jpl;lkplg;glhj efukakhf;fy; ,e;j rthy;fspy; gytw;iw Nkhrkhf;FfpwJ.
,d;W> xU gpy;ypaDf;Fk; mjpfkhd kf;fs;> Nghjpa tPLfs; ,y;yhj> neupryhd 

FbapUg;Gfspy; tho;fpd;wdu; - NkYk; me;j vz;zpf;if xt;nthU ehSk; mjpfupj;J 
tUfpwJ.
kpd;rhuk;> jz;zPu;> Rfhjhuk;> Nghf;Ftuj;J kw;Wk; gpw mbg;gil NritfSf;fhd 

mZfYld; - midtUf;Fk; kypT tpiyapy; tPLfis toq;f vq;fSf;F mjpf mtrukhf 
mjpf KjyPL Njit. ahiuAk; tpl;Ltplf; $lhJ vd;gNj epiyahd tsu;r;rpf;fhd 2030 
epfo;r;rp epuypd; Kf;fpa cWjpnkhopahFk;.
,jd; nghUs; efuq;fis ngz;fs; kw;Wk; Foe;ijfs; njhlu;gpy; Vw;fdNt cs;s 

,ilntspfis Fiwg;gJ: ,J cs;stu;fSf;Fk; ,y;yhjtu;fSf;Fk; ,ilNa efu;g;Gw 
kw;Wk; fpuhkg;Gwq;fSf;fpilapy;  tsu;e;j kw;Wk; tsUk; gFjpfSf;fpilapyhd ,ilntsp 
vd;gd Fiwf;fg;gl Ntz;Lk;. 
cs;slf;fpa> ghJfhg;ghd> kPs;jpwd;> kw;Wk; epiyahd efuq;fs; kw;Wk; kdpj FbapUg;Gfs; 

Kf;fpakhdit - kw;Wk; cs;Supyhd eltbf;if Kf;fpakhdJ.
 efuq;fs; kw;Wk; r%fq;fSf;fpilapyhd  Vw;wj;jho;Tfis eptu;j;jp nra;tjw;Fk;> 

midtUf;Fk; NghJkhd jq;Fkplj;ij cWjp nra;tjw;Fk;> fhyepiy neUf;fbiar; 
rkhspg;gjw;Fk;> gRikahd kw;Wk; cs;slf;fpa njhw;WNeha; kPl;rpf;F toptFg;gjw;Fk; 
GJikahd jPu;Tfis Kd;ndLf;f KbAk;.
kf;fis ikakhff; nfhz;l nfhs;iffisg; gpd;gw;Wjy;> Efu;T kw;Wk; cw;gj;jpapd; 

epiyahd tbtq;fis Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; gRik kw;Wk; nefpo;r;rpahd cs;fl;likg;gpw;F 
Kd;Dupik mspg;gJ Mfpait ,jpy; mlq;Fk;.
cyf tho;tpl jpdj;jpy;> xUtUf;nfhUtu; gfpu;e;J nfhs;Sk; nghWg;ig epiwNtw;w 

cWjpnkhop vLg;Nghk;.

vd;NlhdpNah FlNu]; 
I.eh. nghJr; nrayhsH

12 2022 xf;Nlhgu; 03 jpq;fl;;fpoik 03-10-2022

,g;gj;jpupif mN]h]pNal;ll; epa+]; Ngg;gH]; xg; rpNyhd; ypkpll; fk;gdpauhy; nfhOk;G ,y. 35> b.MH. tp[atHjd khtj;ijapYs;s Nyf; `T]py; 2022 xf;Nlhgu; khjk; 03 jpfjp jpq;fl;fpoik mr;rpl;Lg; gpuRupf;fg;gl;lJ.

Njrk; xd;whf kPz;Lk; vOe;J epw;Fk; Kaw;rpapy; ehk; 
,Uf;Fk; NtisapNyNa 36MtJ cyf trpg;gpl jpd 
nfhz;lhl;lj;jpy; ehk; <Lgl;Ls;Nshk;. 
Rje;jpuk; ngw;W miu E}w;whz;L jhz;ba ehL 

xd;whf> ,t;thwhd epiyf;F Kfk;nfhLg;gJ gw;wp ehk; 
midtUk; Ra tpku;rdj;jpy; <Lgl Ntz;Lk;.  
vk;ik tplTk; r%f kw;Wk; nghUshjhuj;jpy; fPo; 

epiyapy; cs;s gpuhe;jpa kw;Wk; cyfpd; gy ehLfSk; 
jw;NghJ vk;ik gpd;js;sp nrd;Ws;sd. cw;gj;jp 

mbg;gilapy; Vw;Wkjpg; nghUshjhuk; kw;Wk; Ngz;jF mgptpUj;jpia 
ngWtjw;F fhuzkhfpd;w> ePz;l fhy Njrpa nfhs;iffs; ,d;wp ehnlhd;iw 
Nkk;gLj;JtJ fbdkhd gzpahFk;. 
mbg;gil kdpjj; Njit xd;whf fUjg;gLk; tPL xd;W gw;wpa fdit 

cz;ikahf;Ftjw;F rk;gpujhakhd rpe;jidapy; ,Ue;J tpyFk; Njit 
jhkjk; ,d;wp Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;. ,aw;if tsq;fisf; nfhz;l 
ehnlhd;wpy; trpf;fpd;w ehk;> 36 Mz;Lfshf xU mbg;gil NjitiaNaDk; 
epiwNtw;w Kbahky; ,Ug;gJ njhlu;gpy; kpfTk; Mokhf rpe;jpf;f 
Ntz;bAs;sJ. vkJ nghUshjhuk; kw;Wk; mjw;F xj;Jiog;G toq;Fk; 
Njrpa nfhs;if tFg;gpy; epiyahd Kiwik xd;W njhlu;gpy; ehk; ,d;Dk; 
xUkpj;j epiyg;ghl;Lf;F tutpy;iy. tWik epiy ehnlhd;Wf;F Mguzkhf 
,Uf;fhJ. ehk; mjpy; ,Ue;J tpLgl Ntz;Lk;. 
FLk;gj;jpy; md;Gf;Fupatu;fSld; jkJ tPl;by; kfpo;r;rpahf tho;fpd;w 

r%fk; xd;iw fl;b vOg;Gtjw;F mtrpakhapd;> ehl;Lf;fhf ehk; midtUk; 
xd;wpize;J nraw;gLtJ mtrpak; vd;W ehd; ghu;f;fpNwd;. 
vOfpd;w gpur;rpidfs; vt;thwhdjhf ,Ue;jNghJk; mjw;F ntw;wpfukhf 

Kfk;nfhLf;f KbAkhd ePz;l fhy nfhs;if> rl;lk; kw;Wk; epfo;r;rpia 
jahupg;gJ fhyj;jpd; NjitahFk;. fpuhkk; kw;Wk; efupy; thOk; Fiwe;j 
tUkhdk; <l;Lk; FLk;gq;fspd; Njitfis nray;jpwd; nfhz;ljhf kw;Wk; 
kdpjhgpkhd uPjpapy; jPu;f;f Ntz;Lk;. ahiuAk; iftplhj> Vw;wj;jho;tw;w> 
gpd;thq;fhjtu;fisf; nfhz;l r%fk; xd;iw fl;bnaOg;Gtjw;F Mokhf 
Ma;T nra;Ak; Njitia kPz;Lk; xUKiw epidt+l;b 2022 cyf trpg;gpl jpd 
nfhz;lhl;lj;jpw;F vdJ kdg;g+u;tkhd tho;j;Jfis njupj;Jf;nfhs;fpNwd;.

udpy; tpf;fpukrpq;f
[dhjpgjp> ,yq;if [dehaf Nrhrypr FbauR

cyf kf;fs; njhifapy; ghjpf;Fk; mjpfkhd kf;fs; 
efu #oypy; tho;fpd;wdu;. 2030 Mk; Mz;lhFk;NghJ 
kf;fs;njhifapy; 60% efu kf;fshf ,Uf;f $Lk; vd 
vjpu;T$wg;gl;Ls;sJ. ,e;j cyf epiy ,yq;iff;Fk; 
nghJthdJ.   
,e;j epiy fhuzkhf Kiwaw;w FbNaw;wq;fs;> 

cl;fl;likg;G trjpfs; NghJkhdjhf ,y;yhik> tPLfs; 
gw;whf;Fiw> fhzp cupik gw;wp gpur;rpidfs;> thfd 
neupry;> tsp khriljy;> Rw;Wr;#oy; khR> Rfhjhu 

kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL> Ntiytha;g;G kw;Wk; epyk; kl;Lg;gLj;jg;gl;bUg;gJ 
Nghd;w rpf;fy;fs; gyJf;Fk; vjpu;fhyj;jpy; cyf kf;fSf;F kw;Wk; ,yq;if 
kf;fSf;F Kfk;nfhLf;f Ntz;b Vw;gLk;. 
efukakhf;fypd; tpisthf ,t;thwhd rpf;fy;fSf;F Kfk;nfhLg;gjw;F 

Vw;gLtjhy; Kd;ndr;rupf;ifAld; nraw;gLtjd; Clhf vjpu;fhyj;jpy; 
Vw;glf;$ba rpf;fy;fis Fiwg;gJ vkJ mbg;gil Nehf;fkhFk;. ,jdhy;> 
Kiwahd jug;gLj;jg;gl;l tifapy; tPlikg;G kw;Wk; Kiwaw;w FbapUg;Gfis 
Kiwg;gLj;Jtjw;F Kf;fpaj;Jtk; mspf;f Ntz;b cs;sJ.
,e;j rpf;fiy milahsk; fz;L nfhOk;ig mbg;gilahff; nfhz;L efu;Gw 

Fiwe;j trjpfisf; nfhz;l kf;fSf;F jug;gLj;jg;gl;l njhlu;khbf; FbapUg;G 
xd;wpy; thOk; cupikia cWjp nra;Ak; jpl;lk; xd;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
2010 Mk; Mz;L njhlf;fk; gbg;gbahf nraw;gLj;jg;gLfpd;w ,e;jj; jpl;lj;jpd; 
%yk; jw;NghJ 7619 FLk;gq;fs; Kiwahd FbapUg;Gfspy; thOk; tha;g;G 
cUthf;fg;gl;Ls;sJ. 2022 Mk; Mz;L Kbtpy; NkYk; 20192 FLk;gq;fs; Kiwahd 
FbapUg;Gfspy; thOk; #oy; xd;iw cUthf;Ftjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. ,jw;F 
,izahf Vida gFjpfspYk; efu;Gwq;fspy; trpf;fpd;w Fiwe;j trjpfisf; 
nfhz;l FbapUg;Gfspd; kf;fSf;fhfTk; ,e;jj; jpl;lk; nraw;gLj;jg;gLfpwJ. 
,it midj;J ,lk;ngWtJ cyfshtpd nfhtpl; ngUe;njhw;Wf;F kj;jpapy; 
ehL Kfk;nfhLj;jpUf;Fk; nghUshjhu neUf;fbf;F jPu;T fhZk; #oYf;F 
kj;jpapyhFk;. mjd;gb nghUshjhu neUf;fbf;F epue;j jPu;it ngw;Wj; jUtjw;F 
,izahf kf;fspd; tPl;Lj; Njit cl;gl Vida Nritfs; kw;Wk; trjpfis 
Nkk;gLj;JtJ njhlu;gpy; muR mtjhdk; nrYj;jp cs;sJ.   

“Vw;wj;jho;T fhz;gpf;fhJ – ahiuAk; ve;j ,lj;jpYk; iftplhJ ghJfhg;Nghk;” 
vd;w njhdpg;nghUspd; fPo; ,k;Kiw 2022 cyf trpg;gpl jpdk; nfhz;lhlg;gLfpwJ. 
nfhtpl; 19> fhyepiy kw;Wk; Nkhjy;fs; vd;w Kk;Kid gpur;rpidfs; Clhf 
tsu;e;J tUk; Kuz;ghL kw;Wk; rpf;fy;fs; njhlu;gpy; mtjhdk; nrYj;jp me;jg; 
gpur;rpidfis Njhw;fbj;J kf;fspd; trpg;gpl rpf;fYf;F tpiuthf jPu;T toq;f 
cWjpg+ZNthk;.

gpurd;d uzJq;f
mikr;ru;> efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G

cyf trpg;gpl jpdk;

“Vw;wj;jho;T fhz;gpf;fhJ –  ahiuAk; 
ve;j ,lj;jpYk; iftplhJ ghJfhg;Nghk;”

,yq;ifapd; gy fpuhkg; gFjpfspYk;> nfhOk;G cl;gl efu 
gFjpfspYk; epue;j tPL xd;iw mikg;gjw;F KbahjpUf;Fk; 
Fwpg;gplj;jf;f kf;fs; tho;fpwhu;fs;. mtu;fSf;F epoy; nfhLg;gjw;F 
murhq;fj;jplk; ,Ue;J cjtp vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. ,jw;fhf Ml;rpf;F 
te;j midj;J muRfs; %yKk; tPlw;w mt;thwhd kf;fSf;F 
cjtp toq;Fk; gy;NtW jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
Mdhy; jw;Nghija nghUshjhu rthy;fSf;F Kd; ,t;thwhd 

eyd;Gup tPlikg;Gf; nfhs;if xd;iw mur jiyaPl;by; nraw;gLj;JtJ 
rthyhf cs;sJ. mt;thwhd gpd;dzpapYk; $l efu mgptpUj;jp 

kw;Wk; tPlikg;G mikr;R %yk; fle;j gy Mz;Lfspy; kf;fspd; tPl;Lj; Njitf;fhf 
gy;NtW jpl;lq;fs; nraw;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,k;Kiw cyf trpg;gpl jpdk; “Vw;wj;jho;T 
fhz;gpf;fhJ – ahiuAk; ve;j ,lj;jpYk; iftplhJ ghJfhg;Nghk;” vd;w njhdpg;nghUspd; 
fPo; nfhz;lhlg;gLfpwJ. mjd;%yk; fpilf;fpd;w ntspr;rj;jpd; Clhf njhlu;e;Jk; ,e;j 
jpl;lj;ij ntw;wpngwr; nra;a KbAkhFk; vd;gJ vdJ xNu vjpu;ghu;g;ghFk;.

mUd;jpf ngu;dhz;Nlh
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G ,uh[hq;f mikr;ru;

1985 Mk; Mz;L 
,yq;ifapdhy; Kd;itf;fg;gl;l 
gupe;Jiuf;F mika> If;fpa 
ehLfs; rigapdhy; xt;nthU 
Mz;Lk; xf;Nlhgu; khjk; Kjy; 
jpq;fl;fpoik cyf trpg;gpl 
jpdkhf mwptpf;fg;gl;lJ. 
mjd;gb 1986 Mk; Mz;L “Shelter 
is my Right” (tPL vdJ cupik) 

vd;w njhdpg;nghUspy; Kjy; Kiw nfhz;lhlg;gl;l 
cyf trpg;gpl jpdj;jpd; 36MtJ nfhz;lhl;lk; ,d;iwa 
jpdj;jpy; (2022 xf;Nlhgu; 03) ,lk;ngWfpwJ. 
,d;whFk;NghJ nfhtpl; - 19 nghUe;njhw;W 

epiyikf;F gpd; KO cyFk; gy;NtW gpur;rpidfSf;F 
Kfk;nfhLj;J kPz;Lk; vOfpd;w re;ju;g;gj;ij fle;J 
tUfpNwhk;. kdpj Fyk; vd;w tifapy; ehk; ngw;w 
ntw;wpfis jpir jpUg;Gk; #oYf;F kj;jpapy;> Ntfkhf 

mjpfupj;J tUk; gQ;rk; kw;Wk; cs;Nshu; - ,y;yhjtu; 
,ilntsp njhlu;gpy; xl;Lnkhj;j r%fj;jpYk; 
tpthjk; xd;W Vw;gLk; tifapy; ,k;Kiw cyf 
trpg;gpl jpd njhdpg;nghUs; (“Mind the Gap. Leave 
No One and Place Behind” - Vw;wj;jho;T fhz;gpf;fhJ 
– ahiuAk; ve;j ,lj;jpYk; iftplhJ ghJfhg;Nghk;) 
Nju;T nra;ag;gl;bUg;gNj Kf;fpa mk;rkhFk;. mjd;gb 
,k;Kiw cyf trpg;gpl jpd nfhz;lhl;lk;> gQ;rj;ij 
xopf;Fk; Gjpa kw;Wk; Ngz;jF ghijf;F vk;ik ,l;Lr; 
nry;Yk; jpUg;GKidahf mikAk; vd vjpu;ghu;f;fpNwd;. 
me;j vjpu;ghu;g;ig cz;ikahf;Fk; Nehf;fpd; Muk;gg; 

gbahf efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R kw;Wk; 
mjDld; ,ize;j epWtdq;fshy; cyf trpg;gpl 
jpdj;Jf;F ,izahf Fiwe;j trjpfs; nfhz;l efu 
FbapUg;Gfspy; trpf;fpd;w gps;isfis ,yf;F itj;j 
Nghl;bfs;> me;j FbapUg;Gfspy; cs;s kf;fspd; 
Ra njhopy; Nkk;ghl;il ,yf;F itj;j epfo;r;rpfs;> 

cupik cWjp toq;fy; kw;Wk; cyf trpg;gpl jpdj;jpd; 
njhdpg;nghUs; gw;wp kf;fis mwpt+l;Lk; epfo;r;rpfs; 
Nghd;w gy;NtW epfo;r;rpfs; elj;jg;gLfpd;wd. 
2022 cyf trpg;gpl jpd epfo;r;rpfs; Kjw;nfhz;L 

,e;j mikr;rpdhy; nraw;gLj;jg;gLfpd;w Vida 
mgptpUj;jp epfo;r;rpfSf;fhf Njitahd topfhl;ly;fis 
ngw;Wj;jUk; nfsut [dhjpgjp mtu;fs;> nfsut gpujku; 
mtu;fs;> efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G nfsut 
mikr;ru; mtu;fs; kw;Wk; nfsut ,uh[hq;f mikr;ru;fs; 
,UtUf;Fk; vdJ nfsutkpf;f ed;wpfisj; njuptpj;Jf; 
nfhs;tNjhL ,e;jf; Nfhl;ghl;il cz;ikahf;Ftjw;F 
ghLgLfpd;w efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R 
kw;Wk; mjDld; ,ize;j epWtdq;fspd; rf gzpf; 
FOTf;F vdJ ed;wpfis njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

gpujPg; uj;dhaf;f
nrayhsu;> efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

kdpjdpd; tho;f;ifj; juj;ij rhjfkhd msTf;F 
nfhz;LtUtjw;F Fiwe;jJ czT> cil kw;Wk; 
tPL Mfpa %d;W mbg;gil Njitfs; g+u;j;jpahf 
Ntz;Lk;. mjpy; tPL vd;gJ Kf;fpa ,lj;ij 
ngWfpwJ. rpwe;j tPl;bdhy; fpilf;fpd;w ghJfhg;G> 
jkf;F epoy; ngw;Wf;nfhs;s KbAkhtjd; %yk; 
,aw;ifahfNt kdpjDf;F Vw;gLfpd;w tPl;Lld; 
xd;wp ,Uf;Fk; jd;ikahy; cUthFk; cly;> 
cs mikjp tho;Tf;F mbj;jskhFk;. ,k;Kiw 

cyf trpg;gpl jpdk;> “Vw;wj;jho;T fhz;gpf;fhJ – ahiuAk; ve;j 
,lj;jpYk; iftplhJ ghJfhg;Nghk;” vd;w njhdpg;nghUspd; fPo; 2022 
xf;Nlhgu; khjk; 03 Mk; jpfjp jpq;fl;fpoik nfhz;lhlg;gLfpwJ. mjd; 
midj;J eltbf;iffSk; ntw;wpngw Ntz;Lk; vd vdJ tho;j;Jfis 
njuptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

NjDf tpjhdfkNf
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G ,uh[hq;f mikr;ru;

nfsut [dhjpgjp mtu;fspd; tho;j;Jr; nra;jp

mikr;ru; mtu;fspd; tho;j;Jr; nra;jp tPlikg;G ,uh[hq;f mikr;rupd; tho;j;Jr; nra;jp

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R nrayhsupd; Mrpr; nra;jp

tPlikg;G ,uh[hq;f mikr;rupd; Mrpr; nra;jp

nfsut gpujkupd; Mrpr; nra;jp I.eh nghJr; nrayhsupd; tho;j;Jr; nra;jp

cyfg; 
ngUe;njhw;wpd; 
mopTf;F 

Kfk;nfhLj;J mjd; tpisit 
mDgtpj;J tUk; jUzj;jpy; 
,k;Kiw cyf tprg;gpl 
jpdk; nfhz;lhlg;gLfpwJ. 
,k;Kiw nfhz;lhl;lj;jpd; 
njhdpg;nghUs;> “Vw;wj;jho;T 
fhz;gpf;fhJ – ahiuAk; 
ve;j ,lj;jpYk; iftplhJ 
ghJfhg;Nghk;” vd;gjhFk;. 
,e;;jj; njhdpg;nghUSf;F 
fhuzkhd xd;whf 
mz;ikf; fhyj;jpy;> cyif 
Ntjidf;F cl;gLj;jpa 
xd;whd nfhtpl; - 19 cs;sJ. 
kw;wJ INuhg;ghitNa 
mr;rj;jpw;F cl;gLj;jpAs;s 
njhlu;e;J ,lk;ngw;W tUfpd;w 
u~;a – cf;iud; Nghu; 
cs;sJ. ,k;Kiw trpg;gpl 
jpd njhdpg;nghUs; mtjhdk; 
nrYj;jp ,Ug;gJ mt;thW 
ghjpg;Gf;F cs;shd cyif 
mikjpg;gLj;Jtjw;F vd;d 
nra;a Ntz;Lk; vd;gij 
fUj;jpy; nfhz;lhFk;.    
nfhtpl; - 19 

nghUe;njhw;Wf;F 
Kfk;nfhLj;j r%fj;jpy; 
ngUk; Vw;wj;jho;T 
Vw;gl;Ls;sJ. tsu;e;J tUk; 
kw;Wk; tsu;e;j ehLfSf;F 
ngUe;njhw;W xNu tifapy; 
jhf;fk; nrYj;jpaNghJk; 
me;jj; jhf;fk; twpa 
ehLfSf;F jhq;fpf; nfhs;tJ 
fbdkhdJ. mjdhy; murpay; 
];jpukw;w epiy kw;Wk; 
nghUshjhu neUf;fb Vw;gl;L 
ngUk; rPuopTf;F cyfpd; 
gy ehLfSk; ,yf;fhfpd. 
mjd; fhuzkhf ehL xd;whf 
ghu;f;Fk;NghJ nghUshjhu 
Kd;Ndw;wk; ngw;wtu;fs; 
kw;Wk; nghUshjhu 
rpf;fYf;F cs;shdtu;fs; 
,ilNa ngUk; Vw;wj;jho;T 
kw;Wk; nghUshjhu mopT 

xd;W Vw;gl;Ls;sJ. me;j 
NtWghL tsu;tjw;F ,lk; 
nfhLf;fhJ twpa ehLfs;> 
twpa gpuhe;jpaq;fs;> twpa 
kf;fs; vd tifg;gLj;jhJ 
rkj;Jtj;Jld; ghu;j;J 
guhkupg;gJ cyfpd; 
mtjhdj;ij ngw;Ws;sJ.    
,e;j nghUshjhu kw;Wk; 

r%f tPo;r;rp mopit Nehf;fp 
tsu;tjw;F ,lkspf;fhJ 
twpa ehLfs; gpd;dilit 
re;jpf;fhj tifapy; 
nraw;gLtJk;> nry;te;j 
kw;Wk; tsu;e;j ehLfs; 
cjtpfis mtu;fSf;F 
toq;f Ntz;ba NjitAk; 
Vw;gl;Ls;sJ. mJ jtpu 
jw;NghJ cyfpd; xU 
gFjpapy; nfhba Nghu; 
#oy; cs;sJ. mJ 
nghUshjhuj;ij Nkhrkhf 
ghjpj;Js;sJ. Fwpg;ghf 
vz;nza; kw;Wk; vupthA 
tpiy cau;e;jJld; 
cynfq;Fk; nghUl;fspd; 
tpiy mjpf Ntfj;jpy; 
cau;e;Js;sJ. ,jdhy; 
nghJkf;fspd; tho;f;ifr; 
Rik ngUk; rthYf;F 
cs;shfpAs;sJ. ,J 
nghUshjhuj;jpw;F kpfTk; 
Nkhrkhf ghjpg;ig 
Vw;gLj;jpAs;sJ. mNjNghd;W 
ehLfSf;Fs; Vw;gLfpd;w 
fpsu;r;rp kw;Wk; murpay; 
];jpukw;w epiy fhuzkhfTk; 
murpay; kw;Wk; nghUshjhu 
Fog;gq;fs; Vw;gl;Ls;sd. 
jw;NghJ ,yq;ifapy; 
,jid kpfTk; jPtpukhf 
ghu;f;f KbfpwJ. ,e;j 
epiyapy; ,Ue;J vOe;J 
tUtjw;F jPu;T xd;whf 
me;epNahd;a xj;Jiog;G 
fyhrhuk; xd;W> mjhtJ 
,Ug;gtu;fs; ,y;yhjtu;fSf;F 
cjtp toq;Fk; kdepiy 
fl;bnaOg;gg;gLtJ 
mtrpakhFk;.

cynfq;Fk; gutpa nfhtpl;-19 ngUe;Njhw;W 
cyf ehLfSf;F ,ilNaAk;> ehLfspYk; 
gy;NtW Vw;wj;jho;Tfis cUthf;fpaJ. 

ngUe;njhw;W cyf ehLfSf;F nra;j jhf;fk; twpa 
ehLfSf;F kpfTk; ghjfkhf ,Ue;jJ. tsu;e;j ehLfs; 
ngUe;njhw;wpd; jhf;fj;jpw;F <LnfhLf;f Kbe;jNghJk; twpa 
ehLfSf;F mjid jhq;f KbahjpUe;jJ. mjdhy; cyf 
ehLfspilNa Vw;wj;jho;T cUthdNjhL twpa ehLfspd; 
kf;fspilNaAk; ghuJ}ukhd Vw;wj;jho;T Vw;gl;ljhfj; 
njupfpwJ. ,e;j epiyikapy; cyf ehLfs; ,ilNa 
,Uf;fpd;w Vw;wj;jho;Tf;Fk; ehl;by; cs;s kf;fspilNa 
cs;s Vw;wj;jho;Tf;Fk; jPu;nthd;iw fhz;gJ ,d;iwa 
cyfpd; Kf;fpa gzpahf cs;sJ vd;gJ kpifay;y.    
Njrj;jpd; tPl;L mikg;ghsuhd Njrpa tPlikg;G 

mgptpUj;jp mjpfhurigf;F ,q;F toq;fg;gLk; nghWg;G 
xd;W cs;sJ. Fiwe;j epjp epiyapd; fPo; tPl;Lf; 
fld; kw;Wk; cjtpj; jpl;lq;fis nraw;gLj;JtJ 
rthYf;Fupajhf khwpAs;sJ. ,Uf;fpd;w epjp tsj;ij 
kpfTk; gaDs;sjhf gad;gLj;j Ntz;Lk;.   
,e;j #oypy; tuyhw;W uPjpahd fhuzpfs; Clhf 

ghu;f;Fk;NghJ khdpa Kiwapd; fPo; my;yJ ,ytrkhf 
tPL ngw;Wf;nfhLg;gJ njhlu;e;Jk; rhj;jpakhd xd;wy;y. 
mjw;F jhf;fk; nrYj;Jk; fhuzq;fs; gy cs;sd. 
fhzpg; gpur;rpid mjpy; gpujhdkhdJ. jw;NghjpUf;Fk; 
fhzpfs; kpfTk; ngWkjp kpf;f ,lq;fspy; nghUshjhu 
ikag;Gs;spfSf;F mUfpy; ,Ug;gjhy;> ,e;jf; 
fhzpfs; eyd;Gup tpl;Lj; jpl;lq;fSf;F 
gad;gLj;JtJ mepahakhdjhFk;. 
,jd; fhuzkhf tPlikg;G mjpfhurig 
khw;W nraw;ghl;il Nehf;fp mtjhdk; 
nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 
,q;F tPlikg;G mjpfhurig mtjhdk; 

nrYj;jp ,Ug;gJ tPlw;w epiyia ngUk; 
gpur;rpidahff; nfhz;l eLj;ju kf;fs; 
kPjhFk;. ehl;by; ngUk;ghd;ikapdu; ,e;j 
tu;f;fj;ijr; Nru;e;jtu;fshtu;. ,tu;fSf;F 
tPl;L cupik ,y;iy. efupy; epu;khzpf;fg;gLk; 
tPl;il thq;Fk; msTf;F nghUshjhu 
epiyAk; ,y;iy. ,tu;fs; tuyhW KOtJk; 
nfsutkhd Viofshf tho;fpwhu;fs;. 
,tu;fspd; cz;ikahd gpur;rpidia 
fUj;jpy;nfhz;L tPlikg;G mjpfhurig efupd; 
kj;jpapy; kw;Wk; efu; rhu;e;j mjpfhu rigf;F 
nrhe;jkhd fhzpfspy; eLj;ju kf;fSf;F 
thq;Ftjw;fhf tPLfis fl;l Ntz;Lk; 
vd jPu;khdpf;fg;gl;lJ. mjw;fhf tPlikg;G 
mjpfhurig nraw;gLj;Jfpd;w njhlu;khb 
FbapUg;G epu;khzj; jpl;lq;fs; rhu;e;j 
epyj;ij mjpfhurigahy; toq;fp jdpahu; 
tu;j;jfu;fs; my;yJ $l;L KjyPl;lhsu;fis 

,izj;Jf;nfhs;tjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j ,U 
jug;Gk; ,ize;J me;j tPLfis tpw;gjw;F eltbf;if 
vLg;gNjhL ,jd; fPo; mz;ikapy; nfhOk;G – fpUsgid> 
kp`pe;J Gu eLj;ju kf;fSf;fhf epu;khzpf;fg;gl;Ls;sJ. 
(udhy> [y;ju> thj;Jt – rP gpuP];> N`hkhfk – kTd;l; 
fpspg;l; Nghd;wit). Gjpa tPl;Lj; jpl;lq;fs; Muk;gpg;gjw;F 
fk;g`h – ntuy;Nytj;j> kujf`Ky – ntNtnfhnly;y> 
jq;fy;iy – Nghd;w fhzpfs; milahsk; fhzg;gl;Ls;sd.     
,t;thwhd nghUshjhu neUf;fbfs; nfhz;l 

fhyj;jpy; ,t;thwhd tplaj;jpw;F Njitahd epjpia 
mur gpuptpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;tJ kpff; fbdkhdJ 
vd;gjhy;> epu;khzg; gzpf;F cjtp toq;f KbAkhd 
njhopy;Kaw;rpahsu;fis milahsk; fz;L mtu;fspd; 
epjpj; jpwid ngw;Wf;nfhz;L tPlikg;G mjpfhurigapd; 
mwpT kw;Wk; mur nghwpapay; $l;Lj;jhgdj;jpd; 
MNyhridAld; vjpu;fhyj;jpy; nraw;gLtJ eilKiwf;F 
cfe;jjhFk;. Ke;ija fhyk; njhlf;fk; ,Jtiu ,Ue;j 
muRfs; kw;Wk; tPlikg;G mjpfhurigf;F mt;tg;NghJ 
epakpf;fg;gl;l Kfhikj;Jt rigfspdhy; ehl;bd; tPl;Lg; 
gpur;rpidia jPu;g;gjw;fhf Fiwe;j mstpy; my;yJ 
$ba mstpy; gq;fspg;Gr; nra;Js;sd. Mdhy; ehl;bd; 
tPl;Lg; gpur;rpidf;F KOikahd jPu;T xd;iw ngw;Wj; 
jUtjw;F ,d;Dk; KbAkhftpy;iy. ehk; rpe;jpf;f 
Ntz;baJ tPl;Lg; gpur;rpidf;F ,Jtiu Nkw;nfhs;sg;gl;l 
gytPdkhd nraw;ghLfis kPz;Lk; nra;tjh ,y;iyNay; 

Gjpa jPu;TfSf;F nry;tjh vd;gjhFk;. mJ gw;wp jPtpu 
mjhdk; nrYj;jpa tPlikg;G mjpfhurig ehl;by; 
Vw;gl;Ls;s fbdkhd #oy; kw;Wk; nghUshjhu neUf;fb 
,Uf;Fk; epiy njhlu;gpy; fUj;jpy; nfhz;L ,e;jj; 
jpl;lj;ij nraw;gLj;Jtjw;F KbT nra;ag;gl;lJ. ,e;jj; 
jpl;lq;fSf;F ey;y tuNtw;F fpilf;fpwJ. mjdhy; 
,e;jj; jpl;lj;ij ntw;wpfukhf> eilKiw rhj;jpakhdjhf> 
ajhu;j;jg+u;tkhdjhf khw;w KbAk; vd;w ek;gpf;if cs;sJ.    
tPlikg;gpd; Njrpa epWtdkhf Njrpa tPlikg;G 

mjpfhurig cs;sJ. 4 jrhg;jq;fshf Njrj;jpw;F 
tPL toq;Fk; Njrpa gzpia Nkw;nfhz;lJ Njrpa 
tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhurigahFk;. tuyhw;iw 
ghu;f;Fk;NghJ nraw;gLj;jg;gl;l jpl;lq;fs; cs;sd. 
cjhfk; jpl;lk;> tPl;Lf; fld; jpl;lk;> cjtpj; jpl;lq;fs; 
nraw;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,e;jj; jpl;lq;fSld; Njrpa 
jpl;lq;fshf xU ,yl;rk; tPLfs; jpl;lk;> gj;J ,yl;rk; 
tPLfs; jpl;lk; Nghd;wit nraw;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
[dnrtd ,y;yk; kw;Wk; [dhthr jpl;lq;fs; ,t;thW 
gy;NtW jpl;lq;fs; Clhf ehl;bd; tPl;Lg; gpur;rpidfSf;F 
eilKiw uPjpahd jPu;T xd;iw ngWtjw;F eltbf;if 
vLj;j gpujhd epWtdkhf Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp 
mjpfhurig cs;sJ. ehk; Muk;gpj;j cjtp tPl;Lf; fld; 
jpl;lj;ij Kd;khjpupahff; nfhz;L ,e;ehl;L tu;j;jf 
tq;fpf; fl;likg;G tPl;Lf; fld; jpl;lq;fis Gjpjhf 
mwpKfg;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLj;jJ vkJ ntw;wpia 

cWjp nra;tjhf cs;sJ. vd;whYk; mjd; 
topahf vkJ epWtdk; nraw;gLtJ ,yhg 
Nehf;fpyd;wp Njrpa Njit xd;iw g+u;j;jp nra;Ak; 
Nehf;fpyhFk;. tPl;Lf; fld; xd;W gw;wp epidf;Fk; 
xUtupd; kdJf;F Kjypy; epidTf;F tUk; 
ngau; tPlikg;G mjpfhurigahf ,Ug;gJ mjd; 
fhuzkhfthFk;. 
fle;j fhyj;jpy; tPl;Lf; fld; kw;Wk; cjtp 

toq;Ftjw;F kl;Lg;gLj;jg;gl;bUe;j tPlikg;G 
mjpfhurig jw;NghJ jkJ tuk;ig tpupTgLj;jp 
tPl;Lr; re;ijf;F Eioe;jpUg;gJ jdpahu; 
Jiwapd; mjpf tpiy nfhz;l tPl;Lr; re;ijf;F 
Eioa Kbahj eLj;ju kf;fSf;F Rkf;f 
KbAkhd epahakhd tpiyf;F tPL xd;iw 
ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;if Kd;dpWj;jpahFk;. 
jw;NghJ vkJ njhlu;khb FbapUg;G jpl;lk; kpf 
ntw;wpfukhf Kd;Ndhf;fpr; nrd;W ehl;L kf;fspd; 
tuNtw;ig ngw;Ws;sJ. 
1986 njhlf;fk; tUlhe;jk; cyf trpg;gpl 

jpd nfhz;lhl;lj;jpw;F gq;Nfw;fpd;w Njrpa 
tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhurig tPlikg;G 
kw;Wk; trpg;gpl mgptpUj;jpf;fhf If;fpa ehLfspd; 
trpg;gpl Mizf;FOtpd; ,yf;F kw;Wk; Nehf;if 
cs;ehl;by; nraw;gLj;Jtjw;F mu;g;gzpg;Gld; 
cs;sJ.

Vw;wj;jho;it ,y;yhky; nra;a ahiuAk;> ve;j ,lj;jpYk; iftplf;$lhJ

Njrpa tPlikg;G mgptpUj;jp mjpfhurig
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FbNaw;wq;fSld; r%fj; 
Njitfs; gbg;gbahf 
tpuptiltJ kw;Wk; 

efukakhf;fiy Nehf;fp gazpg;gJld; 
trpg;gjw;F nghUj;jkhd trjpfSldhd 
tPnlhd;wpd; vjpu;ghu;g;G midtuJk; 
mbg;gil tho;f;ifj; NjitahfTk; 
vjpu;ghu;g;ghfTk; cs;sJ. efukakhf;fy; 
fhuzkhf Vw;gl;bUf;Fk; tPLfspd; 
Njitf;F Vw;g epyg; gFjpAk; me;j 
neupry; kpf;f gFjpfspy; ,y;iy vd;gjhy; 
epyj;jpy; gue;j tPl;Lf;F gjpy; njhlu;khb 
tPLfs; me;j r%f Njitia g+u;j;jp 
nra;tjw;F epu;khzpf;fg;gl;ld.   
kf;fs; njhif mjpfupg;Gld; rkg;gLj;j 

Kbahj ,e;j tPl;Lg; ghw;whf;Fiw 
,ilntspia Fiwg;gjw;fhf mur 
Jiw kw;Wk; jdpahu; Jiw %yk; ,e;jj; 
njhlu;khb FbapUg;Gfs; epu;khzpf;fg;gl;ld. 
mitfspd; ePz;lfhy ,Ug;G kw;Wk; rpwe;j 
r%f gpd;dzpia cUthf;Ftjw;fhf 
1973 ,d; 10Mk; ,yf;f nghJ trjpfs; 
rig rl;lk; jpUj;jg;gl;L 2003,d; 24Mk; 
,yf;f nghJ trjpfs; rig (jpUj;jg;gl;l) 
rl;lj;jpd; %yk; $l;L Mjd Kfhikj;Jt 
mjpfhurig cUthdJ. $l;L Mjd 
Kfhikj;Jt mjpfhurigapd; Kjd;ikahd 
gzpfshtd>

1. mur kw;Wk; jdpahu; Jiwfs;  %yk; 
epu;khzpf;fg;gLfpd;w $l;L Mjd 
cilikf;Fs; nghJf; $Wfs; kw;Wk; 
nghJ trjpfs; Kiwahd tifapy; 
mikf;fg;gl;bUg;gij cWjp nra;J 
$l;L Mjd rhd;wpjo; toq;fy;.

2. mur kw;Wk; jdpahu; $l;L Mjd 
cilikfspd; fl;Lg;ghL> guhkupg;G 
kw;Wk; epu;thfj;ij elj;jpr; 
nry;tjw;fhf Kfhikj;Jt 
epWtdq;fis mikj;jy; kw;Wk; 
mitfis njhlu;e;J ,af;Fjy;.

3. $l;L Mjd cilik njhlu;gpyhd 
gpur;rpidfis jPu;f;fpd;w kw;Wk; $l;L 
Mjd cilikfspd; nghJ $Wfs; 
kw;Wk; nghJ trjpfSf;F ,ila+whd 
tifapy; epu;khzpf;fg;gl;bUf;Fk; 
rl;ltpNuhj fl;Lkhdq;fis mfw;wy;.

$l;L Mjd rhd;wpjo; 
toq;fy;

mur kw;Wk; jdpahu; gpupTfs; %yk; 
epu;khzpf;fg;gLk; njhlu;khb fl;llq;fspd; 
$l;L Mjd kw;Wk; nghJ $Wfspd; 
fl;Lg;ghL> guhkupg;G> epu;thfk; kw;Wk; 
Kfhikj;Jtj;jpw;F trjpahd tifapy; 
Fwpg;gpl;l cilik jahupf;fg;gl;Ls;sJ 
vd;gij cWjp nra;J rhd;wpjo; 
toq;fg;gLk;. ,t;thW rhd;wpjo; 
toq;FtJ mjpfhurigapd; gpujhd epjp 
%Nyhghak; vd;gNjhL mjpfhurigapd; 
epu;thfk; kw;Wk; guhkupg;Gf;fhf ve;j 
xU jpiuNrwp xJf;fPLk; ngwhj 
,yhgk; <l;Lfpd;w mur epWtdkhf ,J 
cs;sJ. mt;thW ntspaplg;gLfpd;w 
rhd;wpjio mbg;gilahff; nfhz;L 

rl;lg+u;tkhf xt;nthU gpupTfspd; cupik 

nfhs;tdthsUf;F toq;Ftjw;F $l;L 

Mjd fhzp Nkk;ghl;lhsUf;F KbAkhf 

cs;sJ. njhlu;khbf; FbapUg;G tPLfs; 

xd;Nwhnlhd;W gpizf;fg;gl;bUg;gjhy; 

me;j tPLfSf;F cWjp toq;Ftij 

Nkw;nfhs;s Ntz;baJ me;j vy;iyfis 

Fwpg;gpl;L jpl;lj;ij jahupg;gNjhL 

me;jj; jpl;lk; $l;L Mjd jpl;lk; 

vd miof;fg;gLfpwJ. mJ $l;L 

Mjd Kfhikj;Jt mjpfhurig 

%yk; Fwpj;j rl;luPjpahd epiyikf;F 

kw;Wk; xOq;FKiwf;F mika cWjp 

nra;j gpd; Fwpj;j gpufld cWjpia 

gjpT mYtyfj;jpy; gjpit nra;jy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. mjdhy; Fwpj;j $l;L 

Mjd fl;llj;jpd; jw;fhypf gFjpfs; 

jtpu;j;J vQ;rp myFfSf;fhf cWjp 

toq;Ftjw;F KbAkhf cs;sJ. $l;L 

Mjd cilikia nfhs;tdT nra;Ak; 

midtUk; mjpfk; mtjhdk; nrYj;j 

Ntz;ba gpujhd fhuzpahf fhzp 

Nkk;ghl;lhsu; %yk; me;j $l;L Mjd 

ciilikf;fhf $l;L Mjd rhd;wpjo; 

xd;iw ngw;wpUg;gjhf cWjp nra;jy;. 

$l;L Mjd cilik njhlu;gpy; 

mur xOq;FgLj;jy; mjpfhurig vd 

2006 – 2021 fhyj;jpy; 1>345 $l;L Mjd 

cilik rhd;wpjo;fs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

fhzp Nkk;ghl;lhsu; ,e;j $l;L Mjd 

rhd;wpjio ngWtjd; %yk; me;j tPl;L 

myF cupikahsu;fSf;F jkJ xt;nthU 

tPl;L myFfSf;Fk; njhlu;Gilajhf nghJ 

$Wfs; kw;Wk; nghJ trjpfs; njhlu;gpy; 

cWjp xd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;F tha;g;G 

mikf;fg;gl;Ls;sJ.  

Kfhikj;Jt epWtdq;fis 

mikj;jy;

mur kw;Wk; jdpahu; Jiw %yk; 

epu;khzpf;fg;gLfpd;w njhlu;khbf; 

FapUg;Gfspd; Kfhikj;Jtk;> guhkupg;G 

kw;Wk; epu;thfk; mitfspd; ePz;lfhy 

nraw;ghl;Lf;fhf Kf;fpakhd fhuzpahFk;. 

mitfspd; cupikia mfw;wpa gpd; 

(cWjp %yk; myFfs; cupikahsu;fSf;F 

toq;fy;) mitfspd; nraw;ghL kw;Wk; 

guhkupg;G nraw;ghl;il muRf;F my;yJ 

jdpahu; fhzp Nkk;ghl;lhsu;fSf;F 

njhlu;r;rpahf elj;jpr; nry;tjw;F KbahJ. 

mur njhlu;khb FbapUg;Gfshapd; mit 

,jw;F Kd; guhkupf;fg;gl;lJ nghJ 

trjpfs; rig %ykhFk;. vd;whYk; mur 

tupg; gzj;jhy; mitfis guhkupj;J 

elj;jpr; nry;tJ jpiwNrupf;F Rikahf 

,Ug;gNjhL mJ Rfhjhu> fy;tp Nghd;w 

JiwfSf;fhf nrytpl Ntz;ba gzk; 

tPl;L guhkupg;Gf;fhf gad;gLj;JtJ 

ehl;bd; Vida kf;fSf;F nra;fpd;w 

epahakw;w nrayhFk;. mjdhy; 1982,d; 

45Mk; ,yf;f tup tPl;L cupik (jpUj;j) 

rl;lk; %yk; $l;L Mjd cilik nghJ 

$Wfs; kw;Wk; nghJ trjpfs; fl;Lg;ghL> 

Kfhikj;Jtk; kw;Wk; guhkupg;ig Kiwahf 

eilj;jpr; nry;tjw;fhf Kfhikj;Jt 

epu;thfj;ij cUthf;fp Kfhikj;Jt 

epWtdk; vd;w rl;luPjpahd mikg;G 

xd;W mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. mjd;%yk; 

$l;L Mjd cilik xd;wpd; midj;J 

tPl;L cupikahsUk; ,e;j Kfhikj;Jt 

epWtdj;jpd; mq;fj;jtu; vd;gNjhL mt;thW 

epWtg;gLfpd;w Kfhikj;Jt epWtdj;jpw;F 

jiytu;> nrayhsu;> nghUshsu; Kjw;nfhz;L 

mjpfhupfs; Fohk; xd;iw me;j tPl;L 

cupikahsu;fspy; ,Ue;J epakpf;f KbAk;. 

me;j Kfhikj;Jt epWtdj;jpd; Kf;fpa 

Fwpf;Nfhshf Ntz;baJ jkJ $l;L Mjd 

cilik guhkupg;G> Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

epu;thfk; %yk; elj;jpr; nry;tjhFk;. ,J 

$l;L Mjd cilik xd;wpy; xt;nthU 

myfpd; cupikahsuJk; jhu;kPfg; nghWg;ghFk;. 

mt;thW ,y;yhtpl;lhy; kpff; FWfpa 

fhyj;jpy; ,itfspd; Kiwahd guhkupg;G 

,y;yhjjd; fhuzkhf rPuope;J kdpjd; 

tho;tjw;F nghUj;jkw;w epiyf;F khwptpLk;. 

mNjNghd;W $l;L Mjd cilik xd;wpy; 

mike;Js;s njhlu;khb FbapUg;Gfspy; 

ghupa msthd Gduikg;Gf;fhf mwf;fl;lis 

xd;iw mikf;f Ntz;Lk; vd;gNjhL mJ 

$l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhurig %yk; 

xOq;FgLj;jy; Ntz;Lk;.

ePz;l fhykhf gy;NtW rpf;fy;fspdhy; 

murhq;fj;jpd; %yk; epu;khzpf;fg;gl;l 

22>308 njhlu;khbf; FbapUg;Gfs; cWjp 

toq;f Kbahky; ,Ue;jd. ,J njhlu;gpy; 

mtjhdk; nrYj;jpa efu mgptpUj;jp 

kw;Wk; tPlikg;G mikr;ru; nfsut gpurd;d 

uzJq;f mtu;fspdhy; xU tUlj;jpw;Fs; 

me;j cWjpia toq;Ftjw;F Njitahd 

eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  ,e;j 

njhlu;khbf; FbapUg;Gfspd; epu;thfk; 

kw;Wk; Kfhikj;Jtj;ij Nkw;nfhs;tjw;F 

mq;Fs;stu;fSf;F cWjp ,y;yhjJ 

,Jtiu jlq;fyhf ,Ue;jJ. mjdhy; 

cWjp toq;fg;gl;ljd; %yk; ,e;j njhlu;khb 

FbapUg;GfSf;F Kiwahd tifapy; 

Kfhikj;Jt epWtdj;ij mikj;J 

mitfspd; guhkupg;G> epu;thfk; kw;Wk; 

Kfhikj;Jtj;ij Kiwg;gb Nkw;nfhs;tjw;F 

KbAkhf ,Uf;Fk;.  

$l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhurig 2005 

njhlf;fk; 2022 tiu mur kw;Wk; jdpahu; 

gpupTfspd; $l;L Mjd cilikfspy; 

1>128 Kfhikj;Jt epWtdq;fis mikj;J 

mitfis xOq;FgLj;JfpwJ.

$l;L Mjd cilik 
rr;ruTfis jPu;j;jy;

$l;L Mjd cilik njhlu;gpy; 

jug;GfspilNa ,Uf;Fk; rr;ruit jPu;f;Fk; 

mjpfhuk; vkJ mjpfhurigf;Nf cs;sJ. 

mt;thW jug;Gfs; ,ilNa rr;ruT 

vOk; re;ju;g;gj;jpy; me;j egu; my;yJ 

Kfhikj;Jt epWdk; %yk; mjpfhurigia 

mwpTWj;jpa gpd; mjw;F ePjp epahakhd 

Miz xd;W gpwg;gpf;fg;gLk;. mjd;%yk; 

$l;L Mjd cilik ghJfhg;G kw;Wk; 

jug;Gfspd; cupikia mjpfhurig %yk; 

cWjp nra;ag;gLk;. mt;thW mjpfhurig 

%yk; ntspaplg;gLfpd;w cj;juit Vw;fhj 

egu;fSf;F ePjpkd;wj;jpy; toq;Fj; njhLf;f 

eltbf;if vLf;fg;gLk;. 

,t;thW eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLtJ 

mtu;fSf;F kpfTk; trjpahd tho;if 

xd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;F Njitahd mur 

xOq;FgLj;j KiwahfthFk;. mNjNghd;W 

fpilf;fg;ngWk; KiwaPLfis tprhupg;gjw;F 

Kd; nghwpapay; gpupT %yk; Kiwg;ghL 

njhlu;gpy; Jiwrhu; tprhuiz xd;W 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

rl;ltpNuhj fl;Lkhdk;

$l;L Mjd cilikapy; ,lk;ngw 

Kbahj tplakhf rl;ltpNuhj cilikfs; 

fl;LtjhFk;. ,J mjpfkhf ghu;f;f KbtJ 

mur njhlu;khb FbapUg;GfspyhFk;. ve;j xU 

njhlu;ghb FbapUg;gpYk; fl;Lkhd fl;likg;G 

cUthf;fg;gLtJ mjpy; mike;jpUf;Fk; 

khbfspd; vz;zpf;iff;F mika mjd; 

m];jpthuj;jpw;F Rkf;f KbAkhd 

vilia fUj;jp nfhz;lhFk;. rl;ltpNuhj 

fl;Lkhdj;jpd;NghJ me;j fl;llj;jpw;F 

Njitaw;w mk;rq;fs; Nru;g;gjhy; fl;ll 

mikg;Gf;F ghjpg;G Vw;gLtNjhL mJ Vida 

njhlu;khb FbapUg;G cupikahsu;fis 

Mgj;jpw;F cl;gLj;JfpwJ. ,t;thwhd 

fl;llq;fspd; MAs; fhyKk; FiwtNjhL 

rpy ,lq;fspy; nghJ trjpfs; kw;Wk; nghJ 

$WfSf;Fk; ,ila+W Vw;gLk; tifapy; 

mitfs; epu;khzpf;fg;gl;bUg;gij fhz 

KbAk;.  murpay; jiyaPL fhuzkhf 

mitfis mfw;WtJ fbdkhfp ,Ue;jNghJk; 

$l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhurigf;F 

fpilf;fg;ngw;wpUf;Fk; mjpfuj;jpw;F mika 

mitfis mfw;wp ghJfhg;ghd $l;L Mjd 

cilik xd;iw cUthf;Ftjw;F ehk; 

mu;g;gzpg;Gld; nraw;gLfpNwhk;.   

,k;Kiw cyf trpg;gpl jpdj;jpd; 

njhdpg;nghUSf;F mika $l;L Mjd 

tPl;L cupikahsu;fSf;Fk; fhzp 

Nkk;ghl;lhsu;fSf;Fk; Jiw rhu;e;j 

njhopy;Kiwahsu;fSf;Fk; njhlu;r;rpahd 

ghJfhg;ig toq;FNthk;. efukakhf;fypdhy; 

$l;L Mjdj; Jiw midj;J jug;gpdiuAk; 

jdpikg;gLj;jhJ mtu;fSf;F gykhf 

,Ue;Njhk;. mjdhy; cq;fsJ $l;L Mjd 

tho;it kpfTk; rpwg;ghf;Ftjw;F ehk; 

njhlu;e;Jk; cq;fSld; ,Ug;Nghk;. tYthd 

Kfhikj;Jt epWtdk; trjpahd njhlu;khb 

FbapUg;G tho;Tf;F gyk; Nru;f;Fk;.

njhlu;khb FbapUg;ig 
ghJfhf;Fk; $l;L Mjdk;

efu FbapUg;G Nkk;ghl;by; efu FbapUg;G 

mgptpUj;jp mjpfhurigapd; gq;fspg;G

2008,d; 36Mk; ,yf;fk; nfhz;l 
ghuhSkd;w rl;lj;jpd; %yk; efu 
FbapUg;G mgptpUj;jp mjpfhurig 
Muk;gpf;fg;gl;lJ efupd; Fiwe;j 
trjp nfhz;l FbapUg;Gfis 
Kd;dpiyg;gLj;jp Nkw;nfhs;sg;gl;l 
Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j nrayhFk;. 
Fiwe;j trjp cila 
FbapUg;Gfspy; tho;fpd;w kf;fis 
mgptpUj;jp nraw;ghLfspy; Neub 
gq;Fjhuu;fshf;Fk; Nehf;fpy; efu 
FbapUg;G mgptpUj;jp mjpfhurig 
mikf;fg;gl;lJ.  
Ngz;jF efu FbapUg;G 

%yk; ngUikkpf;f tho;it 
cWjpg;gLj;jy;> efu FbapUg;G 
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
Nehf;F vd;gNjhL KOikahd 
efu mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpw;F 
,zq;fpa trjpfs; nfhz;l efu 
FbapUg;Gfspy; tho;NthuJ tPl;Lg; 
gpur;rpidfSf;F jPu;T ngw;Wj;jUtJ 
kw;Wk; mjw;F ,izahf mtu;fs; 
r%f> nghUshjhu kw;Wk; fyhrhu 
mbg;gilapy; tYt+l;Lk; gzpahf 
,J cs;sJ.  
mjd;gb Fiwe;j trjpAila 

efu FbapUg;Gfspy; thOk; kf;fspd; 
tPLfis> efu cl;fl;likg;G 
trjpfs; kw;Wk; Nritfis 
Nkk;gLj;jy;> kw;Wk; nfhs;if 
tFj;jy; %yk; ngsjPf uPjpahd 
mgptpUj;jp kw;Wk; kf;fspd; gyj;ij 
mjpfupg;gjd; %yk; tho;f;ifj; 
juj;ij cau;j;Jtjw;fhd kdpj 
ts nraw;ghLfSf;fhd gpd;dzp 
mjpfhurigapy; cUthf;fg;gl;Ls;sJ.
,jd;%yk; mbg;gilapy; 

Xuq;fl;lhJ kf;fshf r%fj;jpy; 
nraw;gLtjw;Fj; Njitahd 
gpd;dzp cUthf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j 
kf;fspd; mbg;gilj; Njitfs; 
kw;Wk; nghJ trjpfs; njhlu;gpy; 
kw;Wk; kf;fspd; Njitfs; njhlu;gpy; 
mtjhdk; nrYj;jp mtu;fs; Clhf 
jpl;lkplg;gl;L nraw;gLj;jg;gLk;. 
ehL KOtJk; khtl;lq;fs; Clhf 
tUlhe;j Kiwahd Kiwik 
Clhf Nju;T nra;ag;gLk; efupd; 
Fiwe;j trjp nfhz;l FapUg;Gfs; 
Kiwg;gb fz;fhzpf;fg;gl;L 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w Nrhjid 
mbg;gilapy; kf;fspd; r%f> 
nghUshjhu> fyhrhu gz;Gfs; 
kpfTk; tpupthf kw;Wk; ju;f;fuPjpahf 
Ma;T nra;ag;gLk;. mjd;gb 
kf;fspd; Njitfis kjpg;gPl;bd; 
mbg;gilapy; milahsk; fhz;fpd;w 
Njitfis g+u;j;jp nra;tjw;F 
kf;fis nraw;gLj;Jtjpy; efu 
FbapUg;G mgptpUj;jp mjpfhurig 
Kf;fpa gq;fhw;WfpwJ. 
Fiwe;j trjp nfhz;l 

efu FbapUg;Gfspy; tho;fpd;w 
kf;fspd; tho;f;ifj; juj;ij 
cau;j;JtJ kw;Wk; Ra 
gyj;Jld; vOtjw;Fj; Njitahd 
gpd;dzpia cUthf;Ftjpy; 
topfhl;Lgtu;> eLepiy tfpg;gtu;> 

MNyhrfu;> trjp toq;Fgtu; vd;w 
ghj;jpuq;fis r%f ,af;fg; gpupT 
Nkw;nfhs;fpwJ. mbg;gilapy; 
kf;fspd; Njitfis kjpg;gpLtJ 
kw;Wk; kf;fs; nraw;ghl;L jpl;lk; 
xd;iw jahupj;J FbapUg;GfSf;fhd 
mgpUj;jp rhu;e;j Nghf;F xd;Wf;F 
xd;wpj;J kf;fs; rf;jp jpl;lj;jpd; 
%yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. 
FbapUg;Gfspy; ,Uf;Fk; Rfhjhu 
kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L> Fbg; 
gof;fk;> Nghijg;nghUs; cl;gl 
gy;NtW r%f gpur;rpidfs; 
Nghd;wit ,jd;NghJ gpujhdkhf 
mtjhdpf;fg;gLfpwJ.  
fy;tp kw;Wk; fyhrhu mbg;gilapy; 

rpWtu; kw;Wk; ,isQu;fis 
tYt+l;Ltjw;F nedgy 
epfo;r;rp nraw;gLj;jg;gLfpwJ. 
rpWtu; mgptpUj;jp kw;Wk; 
rpf;fy;> Njitfs; njhlu;gpy; 
kpfTk; czu;Tg+u;tkhdjhf 
nraw;gLtJ kw;Wk; mtu;fspd; 
jpwikfis Nkk;gLj;JtJ ,jpy; 
Kjd;ikahdjhFk;. trjpfis 
toq;fy; kw;Wk; njhopy; gapw;rp 
kw;Wk; fy;tp Nkk;ghL ,e;j 
epfo;r;rpapd; kw;nwhU Nehf;fkhFk;. 
Gjpa njhopy;Kaw;rpahsu;fis 

cUthf;fy; kw;Wk; Nkk;gLj;jYf;fhf 
nraw;gLfpd;w tYt+l;Lk; epfo;r;rp 
kf;fspd; nghUshjhu mgptpUj;jpf;F 
Njitahd gpd;Gyj;ij 
cUthf;FfpwJ. ,q;F FbapUg;G 
mstpy; njhopy;Kaw;rpahsu;fis 
cUthf;FtJ> gapw;rp mspg;gJ> 
tu;j;jf tha;g;Gfis cUthf;FtJ> 
Ra njhopYf;fhd fld; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; toq;fy; Nghd;wit 
Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. gy;NtW 
kdepiy rhu;e;j Neha;fshy; 
mtjpAWk; kf;fis Kiwahd 
MNyhrid Kiw %yk; r%fj;Jld; 
,izg;gjw;F ,jd;%yk; eltbf;if 
vLf;fg;gLfpwJ.
r%f ,af;f nraw;ghL 

gpu[hrf;jp> nedgy> rtpgy> 
jptptUd Mfpa epfo;r;rpfspd; 
fPo; xd;wpize;jpUg;gNjhL 
kf;fspd; NjitfSf;fhf 
kpfTk; rpwe;j gad;jUk; #oy; 
cUthf;fg;gl;Ls;sJ. 
tPlikg;G kw;Wk; nghJ 

trjpfs; mgptpUj;jp njhlu;gpy; 
nraw;gLk;NghJ kf;fspd; 
NjitfSf;F mika Fiwe;j 
trjpfs; nfhz;l efu 
FbapUg;Gfspd; kf;fSf;F trjpfs; 
nfhz;l ghJfhg;ghd #oy; xd;W 
cUthf;fpj;jUtJ Kf;fpakhFk;.  
rpwpa ,l trjp> epue;j 

KftupNaDk; ,y;yhj rl;ltpNuhj 
FbapUg;ghsuhf> fopg;giw> 
ePu;> kpd;rhuk; Mfpa Fiwe;j 
trjpfSld; kpfTk; Fiwe;j 
mstpy; gytPdg;gLk; egu;fspd; 
tho;f;if epiyia gbg;gbahf 
ey;y epiyf;F nfhz;ltUtJ 
,jd;%yk; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. 

mEuhjGuk; ky;tj;J Xah 
rhu;e;j Fiwe;j trjpfspd; 
fPo; tho;fpd;w kf;fSf;fhf 
epu;khzpf;fg;gl;l JU,JUfk 
tPl;Lj; jpl;lk;> nlhupd;ldpy; 187 
FbapUg;Gfspy; tho;e;j kf;fSf;fhf 
epu;khzpf;fg;gl;l nghuis rpq;`Gw 
tPl;Lj; jpl;lk;> nkhul;Lit 
mq;Fyhd tPl;Lj; jpl;lk;> Ydht 
efu tPl;Lj; jpl;lk;> fhyp u[fk 
tPl;Lj; jpl;lk; ,itfspy; 
Kf;fpakhditahFk;. ,e;j tPl;Lj; 
jpl;lq;fs; kf;fs; Njitfis 
Kiwahf Ma;T nra;J mgptpUj;jp 
kw;Wk; eyd;Gup gz;GfSld; 
nraw;gLj;jg;gl;lJ.  

cyf trpg;gpl jpdKk; 
efu FbapUg;G mgptpUj;jp 
mjpfhurigapd; gq;fspg;Gk; 
efukakhf;fYf;F Kd; ,Uf;fpd;w 

rpf;fy;fs; njhlu;gpy; 1985,y; 
[ikf;fhtpy; ,lk;ngw;w If;fpa 
ehLfs; tPlikg;G khehl;by; 
,yq;ifahy; Kd;itf;fg;gl;l 
gupe;Jiuf;F mika 1986 Mk; 
Mz;L njhlf;fk; cyf trpg;gpl 
jpdk; nfhz;lhlg;gLfpwJ. mJ 
njhlu;gpy; fle;j xU jrhg;j 
fhykhf efu FbapUg;G mgptpUj;jp 
mjpfhurig nraw;ghl;L jpl;lq;fis 
Nkw;nfhs;fpwJ. kf;fs; mgptpUj;jp 
Nfhl;ghLfis gpd;gw;wp Fiwe;j 
trjp cila efu FbapUg;Gfspy; 
tho;fpd;w kf;fis njhlu;GgLj;jp 
trpg;gpl jpdj;ij nfhz;lhLtjw;F 
nraw;gLj;jg;gLfpd;w epfo;r;rpfs; 
fhuzkhf Rarf;jp kdpj mgptpUj;jp 
jpl;lq;fSf;fhf ,e;j kf;fs; nraY}
f;fj;Jld; ,iztJ rhjfkhd 
#oyhFk;.  
rpWtu; kw;Wk; ,sk; r%fj;jpd; 

jpwikia Nkk;gLj;Jtjw;fhf 
nraw;gLk; fy;tp> fiy kw;Wk; 
tpisahl;Lg; Nghl;bfs;> 
njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp 
epfo;r;rpfs; kw;Wk; Nghl;bfs;> 
rka kw;Wk; Md;kPf Nkk;ghl;L 
epfo;r;rpfs;> Nghd;w nraw;ghLfs; 
gy Mz;Lfshf efu FbapUg;G 
mgptpUj;jp mjpfhurig %yk; cyf 
trpg;gpl jpd nfhz;lhl;lj;ij xl;b 
nraw;gLj;jg;gLfpwJ. 
,k;Kiw cyf trpg;gpl jpdj;ij 

nfhz;lhLtjw;F ,izahf Ra 
njhopy; kw;Wk; njhopy;Kaw;rp 
Nkk;ghl;L re;ij> ehL KOtJk; 
,lk;ngWk; rpWtu; rpj;jug; 
Nghl;b> ehL KOtJk; ,lk;ngWk; 
tPl;Lj;Njhl;l gapu;r;nra;if Nghl;b> 
FWe;jpiug;gl Nghl;b Nghd;w 
epfo;r;rpfs; nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. 
,jd;%yk; kf;fspd; rpe;jid 
Nkk;ghL kw;Wk; efu FbapUg;G 
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
gzpfis kf;fsplk; nfhz;L 
nry;tjw;F top Vw;gLj;jg;gLtJ 
vd;gJ njspthdJ. ,e;j 
epfo;r;rpfSf;fhf If;fpa ehLfspd; 
rpWtu; mwf;fl;lis (UNICEF 
SRILANKA) `l;ld; ne~dy; 
tq;fp (HNB)> nfhku;~y; tq;fp 
kw;Wk; Njrpa Nrkpg;G tq;fp (NSB) 
Mfpa epWtdq;fs; mDruiz 
toq;Ffpd;wd. 
mgptpUj;jp vd;gJ ntspapy; 

,Ue;J ,wf;Fkjp nra;a Kbahj 
xd;W vd;gJ mgptpUj;jp njhlu;ghd 
epGzu;fspd; fUj;jhFk;. mJ 
kf;fspd; Gupjiy Nkk;gLj;jy; kw;Wk; 
Njitfis g+u;j;jp nra;jYf;fhd 
gpd;Gyj;ij jahu;nra;J Nkw;nfhs;s 
Ntz;bajhFk;. ,e;jg; gzpia 
nra;Ak;NghJ Fiwe;j trjpAila 
FbapUg;Gfis ,yf;F itj;J 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w efu FbapUg;G 
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 
gzp mgptpUj;jp ,yf;if g+u;j;jp 
nra;tjw;F kpf Kf;fpakhdJ vd;gJ 
njspthfpwJ.

2022 Mk; Mz;L xf;Nlhgu; khjk; 

03 Mk; jpfjpf;F ,lk;ngWk; cyf 

trpg;gpl jpdj;jpd; njhdpg;nghUs;> 

“Vw;wj;jho;T fhz;gpf;fhJ – ahiuAk; 
ve;j ,lj;jpYk; iftplhJ ghJfhg;Nghk;” 
vd;gjhFk;. mjd;%yk; efu; rhu;e;j kdpj 

FbNaw;wq;fspy; ,Uf;Fk; tsu;e;J tUk; 

Vw;wj;jho;T kw;Wk; rthy; Mfpa tplaq;fs; 

njhlu;gpy; mtjhdk; nrYj;jg;gLfpwJ. 

mNjNghd;W> ,e;jj; njhdpg;nghUs; Clhf 

Kk;Kid ‘C’ neUf;fbahd nfhtpl; 19 
(Covid 19)> fhyepiy (Climate)> kw;Wk; Nkhjy; 
(Conflict) Mfpa gpur;rpid kw;Wk; neUf;fb 

njhlu;gpy; mtjhdk; nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 

,e;j NkYs;s tplaq;fis 

epiwNtw;Wtjw;F efu mgptpUj;jp 

mjpfhurig ghupa gzpfis 

Nkw;nfhs;tNjhL> vjpu;fhyj;;jpy; epiyahd 

efukahf;fiy Vw;gLj;JtJ ,yf;fhFk;.

efu mgptpUj;jp mjpfhurig> vkJ 

ehl;bd; gpujhd jpl;lkply; epWtdkhFk;. 

,jd;gb> mjpfhurigapd;  rl;lj;jpw;F 

mika> efu mgptpUj;jp mjpfhu 

vy;iyf;Fs; ngsjPf> nghUshjhu> 

r%f kw;Wk; Rw;Wr;#oy; mgptpUj;jp 

nraw;ghLfis epiwNtw;Wtjw;fhd 

Fwpj;j rl;luPjpahd nraw;ghLfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. ehl;by; mjpfupj;J 

tUk; tPl;Lf;fhd Njitf;fhf nraY}

f;fj;Jld; gq;fspg;Gr; nra;J kw;Wk; efu 

mgptpUj;jp mjpfhurigapd; jpl;lq;fs; 

kw;Wk; fl;ll xOq;FKiwfSf;F mika 

Kiwahd jpl;lf; fiyia gpd;gw;wp 

KOikahd trjpfisf; nfhz;l> tPlikg;G 

mgptpUj;jp jpl;lk; ,e;j mjpfhurig %yk; 

nraw;gLj;jg;gLfpwJ.  

,t;thW mjpfupj;J tUk; tPl;Lf;fhd 

Nfs;tpf;F rkfhyj; jPu;thf efu mgptpUj;jp 

mjpfhurigapdhy; gy;NtW tifahd 

njhlu;khbf; FbapUg;Gfis fl;Lk; jpl;lq;fs; 

gyJk; nraw;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

1. efu mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; 

epu;khzpf;fg;gLk; tPl;Lj; jpl;lq;fs;. 

2. Fiwe;j tUkhdk; ngWNthUf;fhd 

tPl;Lj; jpl;lk;

3. fPo; eLj;ju tUkhdk; ngWNthUf;fhd 

tPl;Lj; jpl;lk;

4. cau; tUkhdk; ngWNthUf;fhd tPl;Lj; 

jpl;lk;

5. Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs; 

mgptpUj;jpapd; fPohd tPl;Lj; jpl;lk;  

nfhOk;G efupd; kf;fs;njhifapy; 50% 
f;Fk; mjpfkhdtu;fs; tho;tJ efupd; KO 

epyg;gFjpapy; 9% I Mf;fpukpj;jpUf;Fk; 

Fbir> Nrupfs; my;yJ cile;j gioa 

tPl;L myFfspyhFk;. efu mgptpUj;jp 

mjpfhurig 2010 Mk; Mz;L elj;jpa 

fzf;nfLg;G %yk; kdpjd; tho;tjw;F 

jFjpaw;w ePu; Nghd;w mbg;gil 

cl;fl;likg;G trjpfis mZf trjpaw;w 

1>499 kf;fs; nfhj;jzpfspy; (Fiwe;j 

tUtha; nfhz;l FbapUg;Gfs;) thOk; 

KO FLk;gq;fspd; vz;zpf;if 68>812 

vd milahsk; fhzg;gl;lJ. kpd;rhuk;> 

Jg;GuNtw;ghL Nghd;w Vw;Wf;nfhs;s 

KbAkhd jug;gLj;jYf;F mika 

toq;fg;gl;l Gjpa tPl;Lj; jpl;lq;fspy; 

me;jf; FLk;gq;fis kPs; FbNaw;wy;> 

efu mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; Nehf;fj;ij 

g+u;j;jp nra;jy; kw;Wk; Rj;jkhd kf;fs; 

#oy; xd;iw nfhz;l efu; xd;iw 

cUthf;FtJ gpujhd Nehf;fkhFk;. nfhOk;G 

efu;Gw gFjpfis jpl;lkpl;l tifapy; 

Kd;Ndw;Wk; Nehf;fpy; efupd; Fiwe;j 

tUkhdk; nfhz;l FbapUg;GfSf;fhf 

midj;J trjpfisAk; nfhz;l njhlu;khb 

FbapUg;Gfis ngw;Wf;nfhLf;Fk; 

jpl;lj;ij> efu Gj;Japu; jpl;lk; vd 

efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; fPo; 

Muk;gpf;fg;gl;L jw;NghJ nraw;gLj;jg;gl;L 

tUfpwJ. ,e;jj; jpl;lk; jpiwNrup 

epjpfshy; khj;jpuk; nraw;gLj;jg;gLk; 

jpl;lkpy;iy vd;gNjhL mJ Ra epjp 

tUtha; jpl;lk; xd;whf mikr;ruit 

xg;GjYld; nraw;gLj;jg;gLfpd;w rpwg;Gj; 

jpl;lk; xd;W vd;gNjhL Fiwe;j trjpfs; 

nfhz;l FbapUg;Gfspy; thOk; fhzpia 

mgptpUj;jp jpl;lj;jpw;fhf gad;gLj;Jtjd; 

%yk; jpl;lj;jpw;F Njitahd epjp 

Nrfupf;fg;gLfpwJ. 

jw;NghJ ,e;jj; jpl;lj;jpd; %yk; 

nfhOk;G efu; kw;Wk; nfhyd;dhit efu 

rig mjpfhu vy;iyia ikakhff; 

nfhz;L 24 tPl;Lj; jpl;lj;jpd; fPo; 14>607 

tPl;L myFfs; epu;khzpf;fg;gl;L kf;fs; 

cupikahf;fg;gl;bUg;gNjhL 12>046 

tPl;L myFfspy; tPl;L cupikahsu;fs; 

FbNaw;wg;gl;Ls;sdu;. mNjNghd;W 

fpl;lj;jl;l 112 Vf;fu; msT fhzp 

,e;jj; jpl;lj;jpd; Neub jiyaPl;by; 

tpLtpf;fg;gl;Ls;sJ.  

tPl;Lj; jpl;lj;jpd; %yk; toq;fg;gLk; 

tPl;L myF xd;W 450 rJu mb my;yJ 

550 rJu mb msitf; nfhz;bUg;gNjhL> 

tjptpl miw> 02 Xa;tiw> Fspayiw> 

ngy;fdp kw;Wk; Ngd;l;up Mfpa mk;rq;fis 

nfhz;bUf;Fk;. mNjNghd;W. ,e;j midj;J 

tPl;Lj; jpl;lKk; FbePu;> kpd;rhuk;> fopTfis 

mfw;Wk; trjpfs; kw;Wk; ePu; tpepNahff; 

fl;likg;G cl;gl mbg;gil cl;fl;likg;G 

trjpfis nfhz;ljhFk;.       

 jw;NghJ epu;khz Ntiy 

g+u;j;jpnra;ag;gl;l tPl;L myFfspd; 

vz;zpf;if – 14> 473
 jw;NghJ nraw;gLj;jg;gl;Ls;s tPl;L 

myFfspd; vz;zpf;if – 1>516
 jw;NghJ nraw;gLj;jg;gl;Ls;s AIIB tPl;L 

myFfspd; vz;zpf;if – 4>074
 Kd;nkhopag;gl;l Fiwe;j tUtha; tPl;Lj; 

jpl;lk;

 rPd epjpAjtpd; fPo; nraw;gLj;jg;gl;Ls;s 

tPl;Lj; jpl;lq;fs; - 1>996

 Fiwe;j trjpAilNahUf;fhd tPl;Lj; 

jpl;lk; - 900

 AIIB tPl;Lj; jpl;lk; - 1>272
 KO tPl;L myF vz;zpf;if – 24>231 

nfhOk;G efu Gj;njOr;rp jpl;lj;jpw;F 

cjTk; jpl;lk; (SCURP)
(Mrpa cl;fl;likg;G trjpfs; KjyPl;L 

tq;fpapd; epjpAjtpapd; fPo;)

jw;NghJ nraw;gLj;jg;gl;Ls;s efu 

Gj;njOr;rp jpl;lj;jpw;F cjTtjw;fhf 

2019Mk; Mz;L Mrpa cl;fl;likg;G 

trjpfs; KjyPl;L tq;fp (AIIB) epjpAjtpapy; 
,e;jj; jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. mJ jtpu 

njhopy;El;g jpl;lq;fis Nkk;gLj;jy;> 

kPs; FbNaw;wk; kw;Wk; gpd; kPs;FbNaw;w 

nfhs;if guhkupg;G xOq;FKiw> Gduikg;G 

Eiotpd; Gj;jhf;fk; kw;Wk; tPl;Lf;fhf 

kf;fs; jiyaPL> ePz;l fhy Ngz;jF 

jd;ik kPsha;T Nghd;w mk;rq;fSk; 

cs;slq;Fk;. 

 jpl;lq;fspd; KO KjyPL – 280 kpy;ypad; 
mnkupf;f nlhyu;

 AIIB ,w;F cl;gl;lit – 200 kpy;ypad; 
mnkupf;f nlhyu;

 ,yq;if muRf;F cl;gl;lit – 80 
kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; 

,e;jj; jpl;lq;fs; 3 fl;lq;fisf; 

nfhz;lit

 $W I – 5500 tPl;L myFfs; 

epu;khzpj;jy;

 $W II – Fiwe;j trjpfs; nfhz;l 

FLk;gq;fs; Gjpa tPLfSf;F nrd;w gpd; 

fhzpfspy; ,Ue;J fpilf;Fk; tUthia 

cr;r epiyf;F nfhz;LtUjy;

 $W III – njhopy;El;g cjtp kw;Wk; 

nfhs;if Nkk;ghL  

eLj;ju tUtha; ngWNthUf;fhd tPl;Lj; 

jpl;lk;

efu mgptpUj;jp mjpfhurig %yk; 

nraw;gLj;jg;gLfpd;w eLj;ju tUtha; 

ngWNthUf;fhd tPl;Lj; jpl;lj;jpd; 

%yk; eLj;ju kf;fs; kw;Wk; Ntiyapy; 

<Lgl;Ls;stu;fspd; tPl;Lj; Njitia g+u;j;jp 

nra;tjw;F eltbf;if vLg;gJ mbg;gil 

,yf;fhFk;. mjd;gb eLj;ju tUkhd 

ngWNthu; tPl;Lj; jpl;lj;jpd; %yk; jw;NghJ 

2 tPl;Lj; jpl;lq;fs; ePu;khzpf;fg;gl;L 

kf;fs; cupikahf;fg;gl;Ls;sd. me;jj; 

jpl;lq;fshdJ>    

1. Xty; tpAt; mur Copau; tPl;Lj; jpl;lk; - 

nghwis – 608 tPl;L myFfs;

2. Nyf; fpNu];l; tPl;Lj; jpl;lk; - mq;nfhil 

– 500 tPl;L myFfs; - 1108 tPl;L 

myFfs; 

NkYk;> jw;NghJ eLj;ju tUkhdk; 

ngWNthUf;fhd 12 tPl;Lj; jpl;lq;fs; 

epu;khzpf;fg;gl;L tUtNjhL> mjd;%yk; 

3667 tPl;L myFfspd; Njit g+u;j;jp 

nra;ag;gl;Ls;sJ.  

eLj;ju tUtha; ngWNthu; tPl;Lj; 

jpl;lq;fspy; tPl;L myFfs; ntspehl;by; 

cs;s ,yq;ifau;fs;> njhopyhsu;fs; 

cl;gl FOtpdUf;F thoq;Ftjw;F 

trjpfis nra;J nfhLf;f eltbf;if 

vLf;fg;gl;Ls;sNjhL> mnkupf;f nlhyu; 

%yk; Nkw;nfhs;sg;gLk; me;j nfhLg;gdT 

xNu jlitapy; Nkw;nfhs;sg;gl;lhy; 10% 
fopT toq;Fjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. 

,jw;fhf efu mgptpUj;jp mjpfhurigapd; 

Kfhikj;Jt rigapd; xg;Gjy; 

ngwg;gl;bUg;gNjhL> tq;fp %yk; me;epar; 

nrytzp fzf;if jpwg;gjw;F eltbf;if 

vLf;fg;gl;Ls;sJ. mjd;gb> ntspehl;by; 

cs;s Copau;fSf;fhf nlhyu; %yk; tPl;il 

nfhs;tdT nra;tij Nkw;nfhs;s KbAkhf 

cs;sJ.   

fle;j gy jrhg;jq;fs; njhlf;fk; 

,yq;ifapy; tPlikg;Gj; Jiwapy; Gjpa 

Nghf;F xd;W nfhz;Ltug;gl;bUg;gJ 

gpujhdkhf eLj;ju kf;fshy; Vw;gLj;jg;gl;l 

tPl;Lf;fhd NjitahFk;. tu;j;jf 

rf;jpfshy; ,af;fg;gLk; nraw;ghL %yk; 

eLj;ju tUkhdk; <l;Lk; FOtpdupd; 

mjpfg; ngUk;ghd;ikahNdhu; Fwpg;ghf 

r%fj;jpy; fPo; eLj;ju tUkhd ngWk; 

gpupT ,e;j tPLfis ngWtjpy; ,Ue;J 

ntspNaw;wg;gl;Ls;sdu;. mjdhy;> ,e;j 

Kuz;ghl;il jPu;g;gJ kw;Wk; tPLfis 

gfpu;e;jspg;gjpy; ntw;wpfukhd nraw;ghL 

xd;iw jahupg;gjw;fhf mur Jiw 

epWtdq;fspd; jiyaPL fhyj;jpw;F 

nghUe;Jk; NjitahFk;. mjd;gb> eLj;ju 

tUkhd ngWk; gpuptpdUf;F tPl;Lf;fhd 

EioTf;F cs;s jilfis jfu;j;jy; 

kw;Wk; njhopy; ,lj;jpw;F ,yFthd 

ghijia ngw;Wj; jUtjw;F efu mgptpUj;jp 

mjpfhurig jiyapLfpwJ.

Ngz;jF efukakhf;fYf;fhd 
efu mgptpUj;jp mjpfhurig
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Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; (NBRO)
ghJfhg;G mikr;R

jhf;ff; Fiwg;G nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT ghjpg;ig 

Fiwf;Fk; nraw;wpl;lk; (RLVMMP)

Mrpa cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fp  (AIIB) kw;Wk; 
,yq;if murhq;fj;jpdhy; (GOSL) epjpaplg;gl;lJ

fld; ,yf;fk;: L0124A,  ehL: ,yq;if

Etnuypah khtl;lj;jpYs;s `l;ld; - k];nfypah - ey;yjz;zp B-149 tPjpapy; 31/1 kw;Wk; 
31/2 kjFfSf;fpilapy; jzpf;Fk; eltbf;iffspdhy; kz;rhpT jhf;ff; Fiwg;G Ntiyfs;

RFP Fwpg;gPl;byf;fk;: RLVMMP/WORKS/09

1.  jhf;ff; Fiwg;G nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT ghjpg;ig Fiwf;Fk; nraw;wpl;lj;jpd; 

(RLVMMP) MFnrytpw;fhf ,yq;if murhq;fkhdJ Mrpa cl;fl;likg;G 

KjyPl;L tq;fpaplkpUe;J Vw;fdNt epjpiag; ngw;Ws;sJld; ,g;ngWiffspd; 

gFjpnahd;iw Etnuypah khtl;lj;jpYs;s `l;ld; - k];nfypah - 

ey;yjz;zp B-149 tPjpapy; 31/1 kw;Wk; 31/2 kjFfSf;fpilapy; jzpf;Fk; 

eltbf;iffspdhy; kz;rhpT jhf;ff; Fiwg;G Ntiyfspd; xg;ge;jj;jpw;fhd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf mtru gzpfs; kw;Wk; ng.Nr.t. Mfpad ePq;fyhf 

287.2 kpy;ypad; ,yq;if &gh vd;w kjpg;gPl;L nkhj;j MFnrythFk;. 

2.   ,J mtru Ntiyahff; fUjg;gLfpd;wJ. ,e;jf; Nfhhpf;ifapy; njhlh;Gila 

tpjpfs; Nrh;f;fg;gl;Ls;sd. khw;wpaikf;fg;gl;l fhyf;nfL kw;Wk; Vida 

Njitg;ghLfs; vd;gtw;iw xg;ge;jf;fhuh;fs; fl;lhak; filgpbg;ghh;fs; vd 

vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wJ. 

3.  Etnuypah khtl;lj;jpYs;s Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jFjp tha;e;j 

Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ghJfhg;G 

mikr;rpd; rhh;gpy; nraw;wpl;lg; ngWiff; FOj;  jiyth; ,g;NghJ 

miof;fpd;whh;.  ,e;j xg;ge;jj;jpd; epUkhzf; fhyg;gFjpahdJ 240 ehl;fhl;b 

ehl;fshFnkd;gJld; FiwghLfs; nghWg;Gf; fhyg;gFjpahdJ eph;khz 

Ntiyfis g+h;j;jp nra;j gpd;dh; 365 ehl;fshFk;.

  k];nfypah - ey;yjz;zp tPjpia ghJfhg;ghd Kiwapy; xU topg;ghijapy; 

jpwg;gJ kw;Wk; Slide nghUl;fis mfw;wp/my;yJ kWrPuikg;gjd; %yk; jsj;ij 

cWjpg;gLj;JtJ cs;spl;l ,ilf;fhy ,yf;F njhlf;f jpfjpapypUe;J 30 

ehl;Fwpg;G ehl;fs; MFk;.

  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitg; gLj;jy;fis g+h;j;jp 

nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 m)  cs;ehl;L Nfs;tpjhuh; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; 

(CIDA/ ICTAD- Kd;G ICTAD  vd;wiof;fg;gl;lJ) fl;blk; kw;Wk; rptpy; 

nghwpapaypd; fPo; C-2 my;yJ Nkw;gl;l juj;jpy; my;yJ soil nailing and 
Stabilization  ,d; fPo; SP-1 juj;jpy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s 

gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. ve;jnthU ntspehl;L xg;ge;jf;fhuUk; 

vt;tpj ~~eph;khz xg;ge;jj;ij|| gpujhd/jiyik jhq;Fk; rhuhuhf 

Nkw;nfhs;s tpUk;gpdhy;> mjdJ Nfs;tpapd; ntw;wpjhuuhf njhpT 

nra;ag;gl;lhy;> ntspehl;L xg;ge;jf; fhuUf;fhd jw;fhypf gjpTr; 

rhd;wpjio ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk; - 2018.08.23 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 

2085/19 vd;w ,yf;fKilaJk; ~~ntspehl;L xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT 

nra;jy;|| vd;w jiyg;GKila th;j;jkhdpia ghh;f;fTk; - ,jid www.
documents.gov.lk  vd;w ,izaj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;ayhk; 

vd;gJld; Nkyjpf tpguq;fSf;F www.cida.gov.lk   vd;w ,izaj;ijAk; 

ghh;itaplTk;. 

 M)  gpd;tUk; gpujhd jifikfisAila jFjpAs;s Nfs;tpjhuh;fs; 

khj;jpuNk ,f;Nfs;tpapy; gq;Fngwyhk;.

 A. epjpaply;:

  i.  jputr; nrhj;Jf;fs;> jilfsw;w Mjdq;fs;> fld; thpirfs; kw;Wk; 

Vida epjpaply; topfs; (xg;ge;j hPjpapyhd Kw;gzf; nfhLg;gdTfs; 

ePq;fyhf) eph;khz fhRg; gha;r;ry; Njitg;ghLfis g+h;j;jp 

nra;tjw;fhf kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s 118 kpy;ypad; ,yq;if 

&ghit   Nfs;tpjhuhpd; Vida flg;ghLfs; ePq;fyhf ,e;j 

xg;ge;jj;jpw;fhf (xg;ge;jq;fs;) ,Ug;gjhf Nfs;tpjhuh; ep&gpj;jy; 

Ntz;Lk; my;yJ mtw;iw ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd topfis 

Kd;itj;jy; Ntz;Lk;.  

  ii.  Nfs;tpjhuh; njhopy;jUehpd; jpUg;jpf;fhf jw;NghJ eilngw;Wf; 

nfhz;bUf;Fk; Ntiyfs; kw;Wk; vjph;fhy xg;ge;j flg;ghLfSf;fhd 

fhRg; gha;r;ry; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;tjw;fhd NghJkhdsT 

epjp tsj;ijf; nfhz;Ls;shh; vd;gijAk; ep&gpj;jy; Ntz;Lk;. 

  iii.  fzf;fha;T nra;ag;gl;l Ie;njhiffs; my;yJ Nfs;tpjhuhpd; 

ehl;bd; rl;lj;jpdhy; Njitg;glhjtplj;J> njhopy;jUeUf;F 

Vw;GilajhfTs;s Vida epjpaply; $w;Wf;fs; fle;;j 5 

tUlq;fSf;fhdit (2017-2018) Kjy;  (2021-2022) tiuAkhd 

itAk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; Nfs;tpjhuhpd; jw;Nghija 

epjpaply; jd;ikapd; epiyik mj;Jld; mjdJ ePz;lfhy 

,yhgj;jpd; tsikiaAk; Rl;bf; fhl;ly; Ntz;Lk;. (Mff; Fiwe;j 

Njitg;ghl;bd; gpufhuk; Nfs;tpjhunuhUthpd; nkhj;j Mjdq;fspdJk; 

kw;Wk; nkhj;j fld;nghWg;Gf;fspdJk; NtWghlhf fzf;fplg;gl;l 

Njwpa tUkhdk; rhjfkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. ,yhgj; jd;ikapd; 

ghjfkhd ngWNgwhdJ Nfs;tpapd; epuhfhpg;gpw;F toptFf;Fk;. 

  iv.  fle;j Ie;J tUlq;fspy; (2017 [dthp 1Mk; jpfjpapypUe;J) 

epiwNtw;wg;gl;l epUkhz Ntiyapd; Mff; Fiwe;jJ ruhrhp 

tUlhe;j ngWkjp Mff; Fiwe;jJ 474 kpy;ypad; ,yq;if &ghthf  

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

 B. epUkhz mDgtk;:

  nghJthd mDgtk;.

  i.  2017 [dthp 1Mk; jpfjpapy; Muk;gpj;J Mff; Fiwe;jJ fle;j 05 

tUlq;fspy; gpujhd xg;ge;jf;fhuh;> $l;LKaw;rp  mq;fj;jth;> cg 

xg;ge;jf;fhuh; my;yJ Kfhikj;Jt xg;ge;jf;fhuuhf epUkhd 

xg;ge;jq;fspy; mDgtkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

   jpl;ltl;lkhd mDgtk;:

  ii.  Mff; Fiwe;j ngWkjpapy; 273 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;fhd xU 

xg;ge;jj;ij jpUg;jpfukhf> gpujhd xg;ge;jf;fhuuhf> $l;LKaw;rp 

mq;fj;jpduhf> Kfhikj;Jt xg;ge;jf;fhuuhf my;yJ cg 

xg;ge;jf;fhuuhf 2012 [dthp 1Mk; jpfjpf;Fk; Nfs;tpf;fhd ,Wjp 

jpfjpf;Fkpilapy; fzprkhd mstpy; g+h;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

   my;yJ

    Mff; Fiwe;jJ 3 xg;ge;jq;fs; epfuhd eph;khz El;gq;fs; 

rkfhyj;jpy; g+h;j;jp nra;ag;gl;lJk; nkhj;j ngWkjp 273 kpy;ypad; 

&ghtpw;F  Nkw;gl;ljhfTk; epfuhfTk; gpujhd xg;ge;jf;fhuuhf> 

$l;L Kaw;rp mq;fj;jth;> Kfhikj;Jt xg;ge;jf;fhuuhf my;yJ 

cg-xg;ge;jf;fhuuhf 2012 [dthp 1Mk; jpfjpf;Fk; Nfs;tpia 

rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpfjpf;FkpilapYs;sitfSk; ghprPypf;fg;gLk;.  

  iii.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;sitf;Fk; NtNwjhtJ xg;ge;jf;fSf;Fk; 

(fzprkhdsT g+h;j;jp nra;ag;gl;l kw;Wk; eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk;) 

gpujhd xg;ge;jf;fhuuhf my;yJ $l;L Kaw;rp mq;fj;jth; my;yJ 

cg xg;ge;jf;fhuuhf 2012 [dthp 1Mk; jpfjpf;Fk; tpz;zg;gq;fis 

rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpfjpf;Fkpilapy; gpd;tUk; Kf;fpa 

nraw;ghLfspy; Mff; Fiwe;jsT epUkhz mDgtj;Jld; Fwpg;gpl;l 

fhyg;gFjpapy; VjhtJ xU tUlj;jpy; ntw;wpfukhf g+h;j;jp 

nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

     Construction of Soil nails/Soil Anchoring kw;Wk; ,ize;j 

Ntiyfs;: 3.100 kpy;ypad;

    nrq;Fj;J epiuapYs;s tbfhy;fspd; eph;khzk;: 420 kpy;ypad;. 

 C.   Kf;fpakhd cgfuzk; kw;Wk; Mszpapdh;:

   Nfs;tp Mtzj;jpd; IIIMk; gphptpd; 4 kw;Wk; 5Mk; ,yf;f  mk;rq;fspy; 

gl;bayplg;gl;l mtrpakhd cgfuzk; kw;Wk; gzpahsh;fis jFe;j 

Neuj;jpy; ifNaw;gjw;fhd Kd;nkhopTfs;.

4.  2016 [_d; 2Mk; jpfjpapl;l gadhspf;fhd nfhs;tdT gzpg;Giufspd; AIIB 
,d; Interim Operational Directive ,y; epUzapf;fg;gl;l Nfs;tpf;fhd 

Nfhhpf;ifnahd;iw (RFT) ghtpj;J Njrpa Nghl;b hPjpapyhd (NCT) Nfs;tp 

rkh;g;gpj;jy; Clhf Nfs;tp elhj;jg;gLk;.

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s rh;tNjr kw;Wk; cs;@H; Nfs;tpjhuh;fs; RLVMMP 
nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J Nkyjpf jftiyg; ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; 

(njhiyNgrp: 011-2559869) Ntiy ehl;fspy; nfhOk;G-05> [htj;j tPjp> 99/1Mk; 

,yf;fj;jpYs;s Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdj;jpy; mYtyf Neuq;fspy; 

K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuAk; Nfs;tp Mtzq;fis 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. Nfs;tp MtzkhdJ www.nbro.gov.lk  vd;w 

,izaj;jpYk; 2022.10.03Mk; jpfjpapypUe;J 2022.10.17Mk; jpfjp tiuAk; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. ,izaj;jpypUe;J gjptpwf;fk;; nra;ag;gl;l Nfs;tp 

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

6.  Nfs;tpia rkh;g;gpg;gjw;fhf> Mq;fpy nkhopapYs;s Nfs;tp Mtzq;fs; 

2022.10.04Mk; jpfjpapypUe;J 2022.10.14Mk; jpfjp tiuAk;> kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 45>000.00 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-05> [htj;j tPjp> 

99/1 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd gzpg;ghsh; 

ehafj;jpw;F tpahghu jiyg;Gf; fbjj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis toq;FkhW 

Nfl;fg;gly; Ntz;Lk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpy; 

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd fhrhshplk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

  NkYk;> PCA-3 gbtj;ij ngWtjw;fhf www.drc.gov.lk vd;w fk;gdpfspd; 

gjpthshpd; epfo;epiyapd; (online) %yk; njhlh;G nfhs;syhk;. gjpT nra;jy; 

nraw;ghlhdJ xd;iyd; Kiwikf;F eroc.dre.gov.lk  vd;w ,izaj;jpd; %yk; 

khw;wg;gl;Ls;sJ. 

7.  2022.10.07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F nfhOk;G-05> [htj;j tPjp> 99/1 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd Nfl;Nghh; $lj;jpy; Nfs;tp 

Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. js tp[ak; 2022.10.06Mk; jpfjp Kd;nkhopag;gl;l 

kz;rhpT miktplq;fspy; K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;. 

8.  Nfs;tpfs; 2022.10.17Mk; jpfjpad;W fPNoAs;s Kfthpf;F gp.g. 2.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

,yj;jpudpay; Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. jhkjkhd Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; mitfis %ba gpd;dh; Nfs;tpjhuhpd; epakpf;fg;gl;l 

gpujpepjpfs; kw;Wk; rKfkspg;gjw;F njhpT nra;ag;gl;Nlhh; Kd;dpiyapy; 

fPNoAs;s Kfthpapy; gfpuq;fkhf jpwf;fg;gLk;. 

9.  midj;J Nfs;tpfSlDk; 5 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpy; my;yJ ,yFthf 

ntspehl;L ehzaj;jpy; khw;wf;$ba Nfs;tp gpiz ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

  Nfs;tp gpizahdJ Nfs;tp gbtq;fspd; IV gphptpy; toq;fg;gl;Ls;s 

cUkhjphpf;fikthf njhopy;jUehpdhy; Vw;Wf;nfhs;sf;$baJk; ,yq;if 

kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;Ls;s th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; 

toq;fg;gl;lnjhU epge;jidaw;w gpizahftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  Njitg;gLk; Nfs;tpg; gpizj; njhifia ,yFthf khw;wf;$ba ehzakhf 

khw;Wtjw;F> Nfs;tpia rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj;jpfjpf;F 28 ehl;fs; Kd;duhf 

gpuRhpf;fg;gl;l tpw;;gid nra;Ak; ghpth;jid tpfpjkhdJ gpuNahfpf;fg;gLk;. 

  Nfs;tpg; gpizahdJ ,d;ndhU ehl;bYs;s tq;fpnahd;wpypUe;J 

ngwg;gl;bUe;jhy;> Nfs;tp gbtq;fSf;fhd IV gphptpy; toq;fg;gl;Ls;s 

cUkhjphpf;fikthf ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

nghUe;jpAs;s tq;fpnahd;wpdhy; cWjpg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

10.  NkNy Fwpg;g;PL nra;ag;gl;Ls;s nraw;wpl;l Kfthp(KfthpfshdJ) 

gpd;tUkhwhFk;. nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid> 

jhf;ff; Fiwg;G  nraw;ghLfspdhy; kz;rhpT ghjpg;ig Fiwf;Fk; nraw;wpl;lk;> 

Njrpa  fl;bl Muha;r;rp epWtdk;> ,y. 99/1> [htj;j tPjp> nfhOk;G-05> 

,yq;if.  

 jiyth;>

 nraw;wpl;l ngWif FO>

 ghJfhg;G mikr;R>

 tpj;ah khtj;ij>

 nfhOk;G-07. ,yq;if.

CDU/TS/2022/11&12

,yq;ifr; Rq;fk;

muRhpikahf;fg;gl;l  nghUl;fis 
tpw;gid nra;tjw;fhd Nfs;tp

muRhpikahf;fg;gl;l thfdq;fs;> jq;fk; / jq;f Mguzq;fs; /  kpd;rhuk; 
kw;Wk; ,yj;jpudpay;  cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida ehdhtpjg; nghUl;fis 

Nfs;tp %yk; tpw;gid nra;tw;fhd Nfs;tp Nfhuy; 2022 xf;Nlhgh; 06Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,yq;ifr; Rq;fk;> kj;jpa mg;Gwg;gLj;jy; 

,af;Fzufj;jpy; ,lk;ngWk;.

,e;jg; nghUl;fspd; gl;bay; kw;Wk; ,jd; tpguq;fs; mlq;fpa gbtnkhd;iw 

kPsspf;fg;glhj 25.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,yq;ifr; Rq;fj;jpd; 

3Mk; khbapy; cs;s kj;jpa mg;Gwg;gLj;jy; ,af;Fzufj;jpy; 2022 

xf;Nlhgh; khjk; 03> 04 kw;Wk; brk;gh; 05 Mfpa jpfjpfspy; K.g. 10.00 kzp 

Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

NkYk; tpw;gidf;Fs;s nghUl;fspd; gl;bay; www.customs.gov.lk vDk; 

Rq;fj;jpd; cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpy; 2022 nrg;nlk;gh; khjk; 30Mk;;;; 

jpfjpapypUe;J fhl;rpg;gLj;jg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F gpd;tUk; vz;fSld; njhlh;Gnfhs;sTk;:

 011-2430795

 011-2143434 – ePbg;G 7300

Rq;fg; gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;ifr; Rq;fk;>

Rq;f ,y;yk;>

,y. 40> gpujhd tPjp>

nfhOk;G-11.

01.  khNfh gpuNjr rigf;F 2023Mk; tUlj;jpy; fPo;f;fhZk; 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf; nfhs;;tjw;fhf 

mq;fPfupf;fg;gl;l Nrit toq;FeHfs;> xg;ge;jf;fhuHfspl 

kpUe;J tpz;;zg;gq;;fs; Nfhug;gLfpd;;wd.   

02.  tpz;zg;gg;gbtq;fis 2022.10.01Mk; jpfjp Kjy; 

2022.11.30Mk; jpfjp tiu khNfh gpuNjr rigf;Fr; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. cq;fshy; jahhpj;Jf;nfhz;l 

tpz;zg;gq;fs; rfpjk;    tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; 

gpujpnahd;iwAk; ,izj;J mDg;Gjy;; Ntz;Lk;. NkYk; 

xg;ge;jf;fhuh;fs; rPlh epWtdj;jpd; gjpTr; rhd;wpjopd; 

gpujpiaAk; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nkyjpf 

tpguq;fis mYtyf ehl;fspy; ,e;j mYtyfj;jpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp ,yf;fk; 0372275275) 

03.  midj;J tpz;zg;gg;gbtq;fSf;Fk; gjpTf; fl;lzkhf 

1000.00 &gh mwtplg;gLk;. jghypy; my;yJ $hpah; 

Nrit %yk; mDg;gg;gLk; tpz;zg;gg;gbtq;fSf;F 

fhNrhiy kw;Wk; fhRf;fl;lis vd;gtw;iw nrayhsh; 

gpuNjr rig khNfh ngahpy;  nfhLg;gdTfisr; 

nra;ayhk;.

toq;fy;fs;;:

01. kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;Ffs; toq;Fjy;

02. mYtyf fhfpjhjpfs; toq;Fjy;

03. thfd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;

04. lah;/ba+g;/gw;whp toq;Fjy;
05.  fzdp kw;Wk; Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuj;jpw;fhd Nlhdh;/ 

fhl;hp[;/ hpgd; toq;Fjy;
06.  fl;blg; nghUl;fs;/eph;khz %yg; nghUl;fs;/ ̀ hl;ntahh; 

nghUl;fs;/jiuapy; gjpf;Fk; fy; toq;Fjy;

07.  rPUil/ jpiur;rPiy/nld;l;/fk;a+l;];/ ifAiwfs;/
njhopy;El;g ghJfhg;G Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;

08.  b[pl;ly; gphpd;bq;/];bf;fh;/ngah; gyif kw;Wk; mr;R 

tplaq;fis  Nkw;nfhs;sy;

09. nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfis toq;Fjy;

10. mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; jsghlq;fis toq;Fjy;

11. jhh; kw;Wk; jhh; rhh;e;j cw;gj;jpfis toq;Fjy;

12. mYkpdpak;/ fz;zhb Ntiyfs; Nkw;nfhs;sy;

13.  rpWth; g+q;fh/tpisahl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; clw;gapw;rp 

cgfuzq;fs;

14.  czT ghzq;fs; cw;rt kz;lg trjpfs; kw;Wk; miw 

trjpfs;

15. jfd rhiyf;F fh]; toq;Fjy;

16.  ePH gpy;lh; ,w;F Njitahd cgfuzq;fs; toq;Fjy; 

kw;Wk; gOJ ghh;j;jy;

17.  mYtyf Rfhjhu kw;Wk; Jg;GwNtw;ghl;L cgfuzq;fs; 

toq;Fjy;

Nritfs;

01.  fzdp/ngf;];/mr;R ,ae;jpuk; toq;Fjy; cjphpg;ghfq;fs; 

toq;Fjy; gOJ ghh;j;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

02. thfd gUt Nritfis Nkw;nfhs;sy;

03. thfdq;fs;/,ae;jpuq;fs; gOJ ghh;j;jy;

04.  CCTV nfkuh mikg;G> cs;s njhiyNgrp mikg;G 

kw;Wk; fzdp tiyaikg;G cUthf;fy;> gOJghh;j;jy;

xg;ge;jf;fhuh;fs;

01. rfy eph;khzq;fSf;fhf  xg;ge;jf;fhuh;fspd; gjpT 

vr;. vk;. tp[pj;j mKDfk>

jiyth;>

khNfh gpuNjr rig.

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; 
gjpT nra;jy; 2023

khNfh gpuNjr rig

mwptpj;jy;
rg;ufKt khfhz rig

2023Mk; Mz;bw;F 
toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; 
2023Mk; Mz;bw;Fs; rg;fufKt khfhz rigf;Fr; nrhe;jkhd 

epWtdq;fSf;F Njitahd mYtyf cgfuzq;fs;> 

fhfpjhjpfs; cw;gl nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;ff;$ba 

mur $l;Lj;jhgdk;> rig> mikg;Gfs;> cw;gj;jpahsHfs;> 

toq;FeHfs;> xg;ge;jf;fhuHfs; kw;Wk; rq;fq;fspypUe;J 

2022.10.03 Kjy; 2022.12.15 tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpz;zg;gq;fs;> epge;jidfs; kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fs; 

gpujp gpujk nrayhsH (epjp Kfhikj;Jtk;)> 

gpujp gpujk nrayhsH (epjp Kfhikj;Jtk;) mYtyfk;> 

rg;ufKt khfhz rig> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

vd;w Kfthpf;F 9" x 4" mstpyhd Kfthpaplg;gl;l Kj;jpiu 

ciwnahd;iw mDg;Gtjd; %yk;> ,e; epWtdj;jpw;F tUif 

jUtjd; %yk; my;yJ www.sg.gov.lk vd;w ,izajsj;jpw;F 

gpuNtrpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. g+Hj;jp nra;ag;gl;l 

tpz;zg;gq;fs; 2022.02.15k; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;G Nkw;gb 

Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

2022.12.15k; jpfjpapd; gpd;dH rkHg;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs; 

Vw;fg;glkhl;lhJ. 

njhiyNgrp ,y. 045-2222893/ 045-2228099 %yk; gpujp gpujk 

nrayhsH (epjp Kfhikj;Jtk;) mYtyfj;ij mioj;J 

Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Rdpy; [ayj;> 

gpujk nrayhsH> 

rg;ufKt khfhz rig> 

Gjpa efuk;> 

,uj;jpdGhp. 

ml;Nlhh;zp mjpfhu gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

nghuy];fKt> NjtyKy;y> 301Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; 

fphp;tj;JLtNf epye;jp ngNuuh (Nj.m.m.,y. 737081001V) 
Mfpa ehd; ,];Nuy;> nly; mtpt;> ,yq;if cah; ];jhdpfh; 

mYtyfj;jpd; Kjyhk; nrayhsh; lgps;a+. B. kNf\; 

Fzth;jd mth;fshy; cWjp nra;ag;gl;l 2021-07-20Mk; 

jpfjpiaf; nfhz;l tpNrl ml;Nlhh;zp mjpfhug; gj;jpuj;jpd; 

%yk; nghuy];fKt> NjtyKy;y> Nf. &gd; ngNuuh xOq;if> 

30/18 (301) ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; uj;ehaf;f Kjpad;NryhNf 

Ruq;fp neYk; uj;ehaf;f (Nj.m.m.,y. 199263603131) 

vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;ij 2022Mk; tUlk; 

nrg;nlk;gh; khjk; 28Mk; jpfjp Kjy; ,uj;Jr; nra;Js;sjhfTk; 

md;iwa jpdj;jpd; gpd; mtuhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU 

nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;G$w khl;Nld; vd ,yq;if 

[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpw;Fk; kw;Wk; nghJkf;fSf;Fk; 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fphptj;JLtNf epye;jp ngNuuh
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ntw;wplq;fs;

tiuaWf;fg;gl;l GSMB njhopy;El;g Nritfs; (jdpahh;) epWtdk;
(Gtpr;rhpjtpay; msit kw;Wk; Ruq;fq;fs; gzpafj;jpd; ,iz epWtdk;)

01) gpujhd epiwNtw;W mjpfhup (HM 2-1)

 ntspthhp kw;Wk; cs;thhp tpz;zg;gjhuu;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

nghwpapay;/ tpQ;Qhdk; my;yJ tpahghu epu;thfj;jpy; ,skhzpg; gl;lk;.

  mj;Jld;

   nghwpapay; / tpQ;Qhdk;;/ tpahghu epu;thfj;jpy; gl;lg; gpd;gbg;Gg; gl;lk; 
(Masters) my;yJ Kfhikj;Jtj;jpy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdj;jpd; $l;Lth;j;jf mq;fj;Jtk;

  mj;Jld;

   Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; Fiwe;jJ 10 tUl mDgtk; ,Uf;f Ntz;Lk; 

mjpy; 05 tUl fhyk; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; (MM) ep&gzkhd rhjidg; 

gjpT kw;Wk; Muk;gg; gl;lj;ijg; ngw;w gpd;du; $l;Lj;jhgdk;;> rig my;yJ 

Gfo;ngw;w th;j;jf epWtdnkhd;wpy; Kfhikj;Jt mDgtj;Jld; ,Uf;f 

Ntz;Lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

nghwpapay;/ tpQ;Qhdk; my;yJ tpahghu epu;thfj;jpy; ,skhzpg; gl;lk;.

  mj;Jld;

  nghwpapay;/ tpQ;Qhdk;; my;yJ tpahghu epu;thfj;jpy; PHD gl;lk; my;yJ

  mj;Jld;

   Muk;gg; gl;lj;ijg; ngw;wjd; gpd;> $l;Lj;jhgdk;> rig my;yJ Gfo;ngw;w 

th;j;jf epWtdnkhd;wpd; ep&gpf;fg;gl;l rhjid kw;Wk; Kfhikj;Jt 

mDgtj;Jld; Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; (MM) Fiwe;jgl;rk; 05 tUl fhy 

mDgtk;.

   gy-xOq;F FOf;fis topelj;Jtjw;Fk; jiyik jhq;Ftjw;Fk; 

ep&gpf;fg;gl;l jpwd;.

   kdpj tsq;fs; kw;Wk; gpw tsq;fis Kiwahf tupirg;gLj;jy; kw;Wk; 

jpwikahd Kfhikj;Jtj;jpy; mDgtk;.

• taJ  :  35 taJf;F FiwahkYk; 55 taJf;F Nkw;glhkYk;; 

,Uf;f Ntz;Lk;. cs;thhp tpz;zg;gjhuu;fSf;F cr;r 

tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

 rk;gs msT :   (HM 2-1) - &. 91>645.00 kw;Wk; epWtdj;jhy; toq;fg;gLk; 
Vida nfhLg;gdTfs;

(02)  nraw;ghLfs; gzpg;ghsh; (Ruq;fk;) (HM 1-1)
 

 ntspthhp mNgl;rfh;fs; (1 kw;Wk; 2 mj;Jld; 4 my;yJ 1 kw;Wk; 3 mj;Jld; 4)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

Ruq;fg; nghwpapay; / kz; Muha;r;rp nghwpapay; Mfpatw;wpy; tpQ;Qhd 

,skhzpg; gl;lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

Ruq;fg; nghwpapay; / G+kp tsq;fs; nghwpapay; Jiwapy; gl;lg; gl;lg;gbg;G 

jFjp (Masters)

 3.  gjtpf;F ,iaghd Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;la epWtdj;jpd; 

KOikahd mq;fj;Jtk;

 4.  $l;Lj;jhgdk; / rig / epajpfs; rig / epWtdk; / Gfo;ngw;w jdpahu; 
epWtdj;jpy; Ruq;fg; nghwpapay; Jiwf;F njhlu;Gila 'Kfhikj;Jt 

epiy"apy; Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) tUlfhy mDgtk;.

 cs;thhp mNgl;rfh;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  Nkw;$wpa ntspthhp tpz;zg;gjhuu;fSf;Fj; Njitahd jFjpfisg; 

ngw;wpUj;jy;

 2.  Ruq;fg; nghwpapay; / kz; Muha;r;rp nghwpapay; Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G 

gl;lk; rfpjk; gjtpAld; njhlu;Gila Ruq;fg; nghwpapay; Jiwapy; 

Kfhikj;Jt tFjpapy; (MM 1-1) 1Mk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 

Ie;J (05) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

(03)  nraw;ghLfs; gzpg;ghsh; (Gtpr;rhpjtpay;;) (HM 1-1)

 ntspthhp mNgl;rfh;fs; (1 kw;Wk; 2 mj;Jld; 4 my;yJ 1 kw;Wk; 3 mj;Jld; 4)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

Gtpr;rhpjtpaypy;; tpQ;Qhd ,skhzpg; gl;lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

Gtpr;rhpjtpaYf;F ,iaghd Jiwapy; gl;lg; gl;lg;gbg;G jFjp (Masters)

 3.  gjtpf;F ,iaghd Gtpr;rhpjtpay; Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

gl;la epWtdj;jpd; KOikahd mq;fj;Jtk;

 4.  $l;Lj;jhgdk; / rig / epajpfs; rig / epWtdk; / Gfo;ngw;w jdpahu; 
epWtdj;jpy; Gtpr;rhpjtpay;; Jiwf;F njhlu;Gila ~~Kfhikj;Jt epiy"apy; 

Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) tUlfhy mDgtk;.

 cs;thhp mNgl;rfh;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  Nkw;$wpa ntspthhp tpz;zg;gjhuu;fSf;Fj; Njitahd jFjpfisg; 

ngw;wpUj;jy;

 2.  Gtpr;rhpjtpay; Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lk; rfpjk; gjtpAld; njhlu;Gila 

Gtpr;rhpjtpay;; Jiwapy; Kfhikj;Jt tFjpapy; (MM 1-1) 1Mk; tFg;G 

gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; Ie;J (05) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

04) epjpg; gzpg;ghsh;; (HM 1-1)

  ntspthhp mNgl;rfh;fs; (1 kw;Wk; 2 mj;Jld; 4 my;yJ 1 kw;Wk; 3 mj;Jld; 4)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

th;j;jfk; / fzf;fpaypy; ,skhzpg; gl;lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

fzf;fpay; / epjpapYf;F ,iaghd Jiwapy; gl;lg; gl;lg;gbg;G jFjp 

(Masters)

 3.  gjtpf;F ,iaghd fzf;fpay; / epjpj; Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

gl;la epWtdj;jpd; KOikahd mq;fj;Jtk;

 4.  $l;Lj;jhgdk; / rig / epajpfs; rig / epWtdk; / Gfo;ngw;w jdpahu; 
epWtdj;jpy; fzf;fpay; / epjpj;;; Jiwf;F njhlu;Gila ~~Kfhikj;Jt 

epiy"apy; Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) tUlfhy mDgtk;.

  cs;thhp mNgl;rfh;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  Nkw;$wpa ntspthhp tpz;zg;gjhuu;fSf;Fj; Njitahd jFjpfisg; 

ngw;wpUj;jy;

 2.  fzf;fpay; / epjpapay; Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lk; rfpjk; gjtpAld; 

njhlu;Gila fzf;fpay; / epjpapay; Jiwapy; Kfhikj;Jt tFjpapy; 

(MM 1-1) 1Mk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; Ie;J (05) Mz;Lfs; 

jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

05) kdpj tsq;fs; kw;Wk; eph;thfg;; gzpg;ghsh;; (HM 1-1)

 ntspthhp mNgl;rfh;fs; (1 kw;Wk; 2 mj;Jld; 4 my;yJ 1 kw;Wk; 3 mj;Jld; 4)

 1.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ Kfhikj;Jtk; / 
tpahghu Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk; vd;gtw;wpy; ,skhzpg; gl;lk;.

 2.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; (UGC) mq;fPfupf;fg;gl;l 

kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ Kfhikj;Jtk; / tpahghu 
Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk; vd;gtw;wpw;F ,iaghd Jiwapy; gl;lg; 

gl;lg;gbg;G jFjp (Masters)

 3.  gjtpf;F ,iaghd kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ 
Kfhikj;Jtk; / tpahghu Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk; vDk; 

Jiwfspy; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;la epWtdj;jpd; KOikahd 

mq;fj;Jtk;

 4.  $l;Lj;jhgdk; / rig / epajpfs; rig / epWtdk; / Gfo;ngw;w jdpahu; 
epWtdj;jpy; kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ 

Kfhikj;Jtk; / tpahghu Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thf Jiwf;F 

njhlu;Gila ~~Kfhikj;Jt epiy"apy; Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) tUlfhy 

mDgtk;.

 cs;thhp mNgl;rfh;fs; (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

 1.  Nkw;$wpa ntspthhp tpz;zg;gjhuu;fSf;Fj; Njitahd jFjpfisg; 

ngw;wpUj;jy;

 2.  kdpjts Kfhikj;Jtk; / nghJ eph;thfk; / nghJ Kfhikj;Jtk; / tpahghu 
Kfhikj;Jtk; / tpahghu eph;thfk; vDk; Jiwfspy; gl;lg; gpd;gbg;G 

gl;lk; rfpjk; gjtpAld; njhlu;Gila fzf;fpay; / epjpapay; Jiwapy; 

Kfhikj;Jt tFjpapy; (MM 1-1) 1Mk; tFg;G gjtpapy; Fiwe;jgl;rk; 

Ie;J (05) Mz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritia g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

• rk;gs msT (02> 03> 04 kw;Wk; 05)

 HM 1-1 - &. 80,295.00 kw;Wk; epWtdj;jhy; toq;fg;gLk; Vida nfhLg;gdTfs;

• taJ (02> 03> 04 kw;Wk; 05)

  35 taJf;F FiwahkYk; 55 taJf;F Nkw;glhkYk;; ,Uf;f Ntz;Lk;. cs;thhp 

tpz;zg;gjhuu;fSf;F cr;r tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

 gjtpf;Fhpj;jhd nghJthd epge;jidfs;

 njhpT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuh; jkJ mbg;gilr; rk;gsj;jpd; 8% 

Copah; Nrkyhg epjpf;F toq;Fjy; Ntz;Lk;. epWtdj;jpdhy; 12% kw;Wk; 

Nkyjpfkhf C.e.ngh.epjpaj;jpw;F 3% Kk; gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;.

 murhq;f Nrit / epajpfs; rl;lr; rig tpz;zg;gjuh;fs; jkJ epWtdj;jpd; 

jiyikapd; Clhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 tpz;zg;gjhuh; njhlh;ghf cWjpnra;J nfhs;tjw;fhf cwtpduy;yhj 

,Uthpd; Kfthp my;yJ njhiyNgrp ,yf;fj;ij tpz;zg;gg;gbtj;Jld; 

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

fy;tpj; jifikfs;> mDgtk;> njhopy;rhh; jifikfs; kw;Wk; Vida ,iaGila 

rhd;wpjo;fspd; Gifg;glg; gpujpia tpz;zg;gj;Jld ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiaf; Fwpg;gpl;L Ra 

juTfSldhd jkJ tpz;zg;gg;gbtj;ij gpd;tUk; Kfthpf;F 20.10.2022Mk; jpfjpf;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. FWk; gl;bayplg;gl;l 

tpz;zg;gjhuh;fs; kl;LNk Neh;Kfj; Njh;tpw;F miof;fg;gLthh;fs;.

jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l GSMB njhopy;El;g Nritfs; (jdpahh;) epWtdk;>

,y. 190/A, uztPu fl;blk;>

];Nld;yp jpyfuj;d khtj;ij>

ENfnfhl.



2021  ஜூலை 1 முதல் 
இதுவலை 837 சரவததச மற்றும் 
உள்ளூர த�ோட்டிகலை நடத்தி-
யுள்ைதோக  இைஙலக உலதப் -
�நதோட்ட சம்தமைனத்தின் 
தலைவர ஜஸவர உமர ததரிவித் -
தோர. 30 சுப்�ர லீக் த�ோட்டிகள், 
33 மோகோண த�ோட்டிகள், 91 
சம்பியன்ஸ லீக் த�ோட்டிகள், 
தஙகம்/தவள்ளிக் தகோப்ல� 
த�ோட்டிகள் உட்�ட  நோடு 
பூைோவும் 652 த�ோட்டிகள் நடத் -
தப்�ட்டுள்ைன. அதன்�டி 
2021ஆம் ஆண்டு முதல் நலட-
த�ற்்ற உள்நோட்டுப் த�ோட்டி-
களின் தமோத்த எண்ணிக்லக 806 
ஆகும். இநதக் கோைகட்டத்தில் 
நலடத�ற்்ற தமோத்த சரவதத -
சப் த�ோட்டிகளின் எண்ணிக்லக 
31ஆகும். ததசிய அணி 11 த�ோட்-
டிகளில் த�ண்கள் அணி 02 த�ோட் -

டிகளில், 23 வயதுக்குட்�ட்ட அணி 
03 த�ோட்டிகளில், 19 வயதுக்கு 
கீழ�ட்ட அணி த�ண்கள் அணி 05 
த�ோட்டிகளிலும், 20 வயதுக்குட் -
�ட்ட அணி 07 த�ோட்டிகளிலும், 17 
வயதுக்குட்�ட்ட அணி 03 த�ோட்டி-

களிலும் �ஙதகற்றுள்ைது. கட் -
டோரில் 09 நோள் �யிற்சி முகோம், 
சவூதி அதைபியோவில் 17 நோள் 
�யிற்சி முகோம் , மீண்டும் கட் -
டோரில் 9 நோள் �யிற்சி முகோம், 
03 சரவததச �யிற்சி முகோம்கள் 
என்�னவும் நடத்தப்�ட்டுள்-
ைன.

2021   ஜூலை 01க்கு முன் 33 
த�ோட்டிகள் மட்டுதம நடோத்தப் -
�ட்டன.

கோல்�நதோட்டத்லத தமம்-
�டுத்துவதற்கு விலையோட்டு 
வீைரகளுக்கு சரவததச மற்றும் 
உள்நோட்டு த�ோட்டி அனு�-

வஙகள் மிகவும் அவசியமோனது 
என்றும், இைஙலகயரகளுக்கு கிரிக் -
தகட் த�ோைதவ கோல்�நலதயும் 
பிை�ைமோக்குவதத தனது தநோக்க-
மோகும் என்றும் ஜஸவர உமர குறிப்-
பிட்டோர.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஒக்ே்டா்பர் மா்தம 3ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 ஒக்ே்டா்பர் 3 திஙைடகிழகம

ஸாஹிரா சுப்பர் 16 கிண்ணம்
ஸாஹிரா கல்லூரி வசமானது
ருலைக் �ோரூக் 

இைஙலகயில் கோல்�நது வீைர -
கலை உருவோக்குவதில் முன்னணி 
�ோடசோலைகளில் ஒன்்றோக இருக்-
கும் தகோழும்பு ைோஹிைோ கல்லூரி 
ைோஹிைோ சுப்�ர 16 எழுவர கோல் -
�நது ததோடரில் சம்பியன் கிண் -
ணத்லத தவன்்றது. 

தகோழும்பு குதிலைப்�நதய திடல் 
லமதோனத்தில் கடநத சனிக்கிழலம 
நலடத�ற்்ற இநத த�ோட்டியில் 
ைோஹிைோ கல்லூரி இறுதிப் த�ோட்-
டியில் தோருஸைைோம் கல்லூரிலய 
வீழத்தியது.   

இறுதிப் த�ோட்டி 1-1 என சமநி -
லையில் முடிநத நிலையில் முடிலவ 
தீரமோனிக்க த�னல்ட்டி சூட் அவுட் 
முல்ற �யன்�டுத்தப்�ட்டது. 
அதில் தனது ஆதிக்கத்லத நிரூபித்த 
ைோஹிைோ மூன்று தகோல்கலை த�ற்்ற-
ததோடு தோருஸைைோம் கல்லூரியோல் 
ஒரு �நலததய வலைக்குள் தசலுத்த 
முடிநதது. 

கிண்ணத்துக்கோன பிரிவில் 

த்றோயல் கல்லூரி மூன்்றோம் இடத்லத 
த�ற்்றது.  நடப்புச் சம்பியனோன 
புனித தஜோசப் கல்லூரி பிதைட் தகட-
யத்லத லகப்�ற்றியது.  

இதில் இறுதிப் த�ோட்டியின் நோய-
கனோக ைோஹிைோ கல்லூரியின் எம்.

எச்.எம் ஹபீல் ததரிவோனததோடு 
தஙகக் லகயுல்றலயயும் ைோஹிைோ-
வின் எம்.எச்.எம் ஹபீல் தவன்்றோர. 
தஙக கோைணிலய தோருஸைைோம் கல்-
லூரியின் பி.எம்.எம் சுலஹப் லகப்-
�ற்றினோர. 

ஓமானில் கிரிக்கட் ஆட
இலங்கயின் மூவர் தேர்வு
மோளிலகக்கோடு குறூப் நிரு�ர 

சோயநதமருலதச் தசரநத மூன்று 
இலைஞரகள் ஓமோன் நோட்டிலுள்ை 
விலையோட்டுக் கழகதமோன்றுக்-
கோக ஒப்�நத அடிப்�லடயில் கிரிக்-
தகட் விலையோடுவதற்கு ததரிவு 
தசயயப்�ட்டு ஓமோன் �யணமோனோர-
கள். சோயநதமருது பிைததசத்லதச் 
தசரநத �ை முன்னணி விலையோட்டுக்-
கழகஙகளிலும், கல்வி கற்்ற கோைத்தில் 
கல்முலன ைோஹிைோ ததசியக் கல்லூரி 
கிரிக்தகட் அணியிலும் �ஙதகற்று �ை 
தவற்றிகளுக்கு கோைணமோக அலமநத 
இவரகள் பிைததசமட்டம் , மோவட்ட 

மட்டம் , மோகோண மட்டம் மற்றும் 
ததசிய மட்டத்திலும் கிரிக்தகட்  த�ோட்-
டிகளில் ஆடியுள்ைனர. 

தஜ.எச். அப்ைோல் கோரியப்�ர , எம்.
சஜோத் , எம்.ஏ.எம்.்றஸ�ோஸ ஆகிய 
மூன்று இலைஞரகளும் கல்முலன 
ைோஹிைோ ததசியக் கல்லூரியின் 
�லழய மோணவரகள் என்�து குறிப்பி-
டத்தக்கது.

இலங்க ்்பணகள் அணி
முேல் த்பாட்டியில் தோல்வி

மகளிர ஆசிய கிண்ணத் ததோடரில் 
இைஙலக அணி ஆடிய முதல் 
த�ோட்டியில் இநதிய த�ண்களி-
டம் 41 ஓட்டஙகள் வித்தியோசத்தில் 
ததோல்விலய சநதித்தது. 

�ஙகைோததஷின் சில்தஹட்டில் 
கடநத சனிக்கிழலம (01) நலட-
த�ற்்ற த�ோட்டியில் முதலில் துடுப்-
த�டுத்தோட �ணிக்கப்�ட்ட இநதிய 
அணி 20 ஓவரகளுக்கு 6 விக்தகட் -
டுகலை இழநது 150 ஓட்டஙகலை 
த�ற்்றது. ஜமிமோ தைோட்ரிகஸ 53 �ந -
துகளில் 76 ஓட்டஙகலை த�ற்்றோர. 

இைஙலக சோரபில் �நதுவீச்சில் 
ஓஷதி ைணசிஙக 3 விக்தகட்டுகலை 

�தம்�ோரத்தோர. இநநிலையில் �தி-
தைடுத்தோட கைமி்றஙகிய இைஙலக 
மகளிர அணி 18.2 ஓவரகளில் 109 
ஓட்டஙகளுக்தக சுைண்டது. ஹோசினி 
த�தைைோ அதிக�ட்சமோக 30 ஓட்டங-
கலை த�ற்்றோர.   

மன்னார் மாவட்ட ைரப்பந்தாட்ட சமேம்ளனத்தினால் ந்டத்்தப்ப்டவுள்ள மாவட்ட ைரப்பந -
்தாட்ட சுற்றுபே்பாடடிகே முன்னிடடு அ்தற்ைான ஆரம்ப அறிமுை நிைழகவான்று ை்டந்த 
சனிக்கிழகம (01) மன்னார் உபபுக்கு்ளத்தில் இ்டமக்பற்்றது. வன்னி மாவட்ட ்பாராளு-
மன்்ற உறுபபினரும கிராமிே க்பாரு்ளா்தார இராஜாஙை அகமச்சருமான ைா்தர் மஸ்்தான் 
பிர்தம அதிதிோை ை�நதுகைாண்டே்தாடு ்பாராளுமன்்ற உறுபபினர்  விேநா நாைர்தலிங -
ைம உட்ப்ட பிரமுைர்ைள ை�நதுகைாண்டனர்.

இநததோதனசியோவில் கோல்�நது 
த�ோட்டி ஒன்றில் இடம்த�ற்்ற தநரி-
சலில் குல்றநதது 174 த�ர உயிரிழந-
துள்ைனர. விலையோட்டு அைஙகு 
ஒன்றில் இடம்த�ற்்ற மிக தமோசமோன 
சம்�வஙகளில் ஒன்்றோக இது மோறியுள்-
ைது. 

கிழக்கு ஜோவோவில் கடநத சனிக்கி-
ழலம (01) நடநத கோல்�நது த�ோட்-
டியில் ஆதைவோைரகள் லமதோனத்திற்-
குள் நுலழநதலத அடுத்து அவரகலை 
கட்டுப்�டுத்த த�ோலிைோர கண்ணீரப் 
புலகப்பிைதயோகம் தமற்தகோண்டலத 
அடுத்தத இநத தநரிசல் ஏற்�ட்டுள்-
ைது. 

உள்ளூர அணியோன அதைமோ கோல்-
�நது கழகம் தனது கடும் த�ோட்டியோ-
ைைோன த�ரதச�ோயோ சுை�யோ அணியி-
டம் 2–3 தகோல் கணக்கில் ததோல்வி 
அலடநதலத அடுத்து இடம்த�ற்்ற 
இநத சம்�வத்தில் தமலும் 180 த�ர 
வலை கோயம் அலடநதுள்ைனர.  

அைஙகின் தகோள்ைைவோன 38,000 
ைசிகரகலைத் தோண்டி 4,000 த�ர 
வலை வநததோக இநததோதனசிய 
தலைலம �ோதுகோப்பு அலமச்சர 
குறிப்பிட்டுள்ைோர. இநததோதன-
சியோவின் முன்னணி கோல்�நது 
லீக்கின் அலனத்து த�ோட்டிகலையும் 
விசோைலண முடியும் வலை நிறுத்தும்-
�டி ஜனோதி�தி தஜோதகோ விதடோதடோ 
உத்தைவிட்டுள்ைோர. 

த�ோட்டி நில்றவுக்கோன இறுதி 
விசில் ஊதப்�ட்ட பின் ைசிகரகள் 
லமதோனத்திற்குள் ஓடிவருவது வீடி-
தயோக்களில் ததரிகி்றது.  

இதலன அடுத்து த�ோலிைோர 
கண்ணீர புலகப்பிைதயோகம் தமற்-
தகோண்டலத அடுத்து ைசிகரகளி-
லடதய தள்ளுமுள்ளு ஏற்�ட்டு 
மூச்சுத்திண்றல் நிகழநதிருப்�தோக 
கிழக்கு ஜோவோ த�ோலிஸ தலைவர 
நிதகோ அபின்டோ ததரிவித்தோர.

‘அஙகு த�ரும் குழப்�நிலை ஏற்-
�ட்டது. அவரகள் அதிகோரிகள் மீது 
தோக்க ஆைம்பித்தோரகள். கோரகளுக்கு 
தசதம் ஏற்�டுத்தினோரகள்’ என்று 
அவர குறிப்பிட்டோர. இதில் இரு 
த�ோலிஸ அதிகோரிகள் உயிரிழநதவர-
களில் அடஙகுவதோக குறிப்பிட்டோர.  

‘அலனவரும் கைவைத்தில் ஈடு�ட-
வில்லை என்று நோன் கூ்ற விரும்புகி-
த்றன். சுமோர 3,000 த�ர வலை தோன் 
லமதோனத்திற்குள் நுலழநதோரகள்’ 
என்று அவர தமலும் கூறினோர. 

உயிரிழநதவரகளில் ஐநது வயது-
லடய சிறுவனும் இருப்�தோக மருத்-
துவமலன ஒன்று ததரிவித்துள்ைது. 

லமதோனத்திற்குள் நுலழநத ைசிகர-
கள் ஒரு �க்கமோக இருக்கும் தவளி-

தயறும் வோயிலை தநோக்கி ஓட்டியுள்-
ைனர. ததோடரநது அஙகு கூட்டம் 
குவிநது குறுகிய �ோலத ஊடோக 
அலனவரும் தவளிதய தசல்ை 
முயன்றுள்ைனர. தநரிசலில் சிக்கி-
யவரகளுக்கு ஒட்சிசன் இன்றி மூச்-
சுத்திண்றல் ஏற்�ட்டுள்ைது என்று 
ஜோவோ த�ோலிஸ தலைவர அபின்டோ 
கூறினோர.  

ைசிகரகள் தவலிலய ஏறிக் கடக்க 
முயற்சிக்கும் வீடிதயோக்கள் சமூக 
ஊடகஙகளில் �ைவியுள்ைன. உயி-
ைற்்ற உடல்கள் தலையில் இருப்�லத 
கோட்டும் வீடிதயோ ஒன்றும் சமூக 
ஊடகத்தில் கோணப்�டுகி்றது. 

‘அதிகோரிகள் கண்ணீர புலகப்-
பிைதயோகம் தமற்தகோண்டததோடு 
மக்கள் தோனோகதவ தவளிதய தசல்ை 
அவசைப்�ட்டோரகள். ஒருவலை 
ஒருவர தள்ளிக்தகோண்டதோதைதய 
உயிரிழப்புகள் ஏற்�ட்டன’ என்று 
சம்�வத்லதப் �ோரத்த 43 வயதோன 
ைசிகர ஒருவர ஏ.எப்.பி தசயதி நிறுவ-
னத்திற்கு ததரிவித்தோர.

‘அஙகு ஒன்றும் நடக்கவில்லை, 

கைகம் ஒன்று இருக்கவில்லை. 
அவரகள் திடீதைன்று கண்ணீரப் 
புலகப்பிைதயோகம் தமற்தகோண்ட-
தற்கு என்ன கோைணம் என்று புரி-
யவில்லை. அவரகள் சிறுவரகள், 
த�ண்கலைக் கூட நிலனக்கோதது 
தோன் எனக்கு அதிரச்சி அளிக்கி்றது’ 
என்றும் அவர கூறினோர.

த�ோட்டிகளில் த�ோலிைோர 
அல்ைது கோவைரகள் கூட்டத்லத 
கட்டுப்�ோடுத்த கண்ணீர புலகலய 
தமற்தகோள்வதில்லை அல்ைது 
�யன்�டுத்துவதில்லை என்று சரவ-
ததச கோல்�நது சம்தமைனம் தவளி-
யிட்ட அறிக்லகயில் குறிப்பிடப்�ட்-
டுள்ைது. 

இது ததோடரபில் விசோைலணகலை 
ஆைம்பித்திருப்�தோக குறிப்பிட்ட 
இநததோதனசிய கோல்�நது சம்தமை-
னம், இது இநததோதனசிய கோல்�ந-
துக்கு கைஙகத்லத ஏற்�டுத்தும் சம்-
�வம் என்று வரணித்துள்ைது. 

கோல்�நது த�ோட்டிகளில் 
வன்முல்ற தவடிப்�து இநததோ-
தனசிய கோல்�நது த�ோட்டிகளில் 

புதிதல்ை. இதில் அதைமோ கோல்-
�நது கழகம் மற்றும் த�ரதச�ோயோ 
சுை�யோ அணிகள் நீண்ட கோைமோக 
கடும் த�ோட்டியோைரகைோக உள்ை-
னர. 

தமோதல் தவடிக்கும் அச்சம் கோை-
ணமோக த�ோட்டிக்கோக த�ரதச�ோயோ 
சுை�யோ ைசிகரகளுக்கு டிக்தகட் விற்-
கப்�டோமல் இருநதது. எனினும் 
கன்ஜஜுருஹோன் அைஙகில் நலட-
த�ற்்ற இநதப் த�ோட்டிக்கோக 42,000 
டிக்தகட்டுகள் விற்கப்�ட்டிருப்�-
தோக தலைலம �ோதுகோப்பு அலமச்-
சர மஹ்பூத் எம்.டி இன்ஸடோகிைோம் 
�க்கத்தில் ததரிவித்துள்ைோர. 

விசோைலண முடியும் வலை லிகோ 
1 த�ோட்டிகள் அலனத்தும் நிறுத்தப்-
�டும் என்று அறிவித்த ஜனோதி�தி 

விதடோதடோ, நோட்டில் இது கலடசி 
கோல்�நது அவைமோக இருக்க 
தவண்டும் என்று அலழப்பு விடுத்-
தோர.  

விலையோட்டு அைஙகுகளில் நலட-
த�றும் அனரத்தஙகளின் ததோடரச்-
சியோகதவ இநதச் சம்�வம் இடம்-
த�ற்றுள்ைது.  

1964ஆம் ஆண்டு த�ரு நோட்டு 
தலைநகர லிமோவில் ஆரஜன்-
டீனோ மற்றும் த�ரு அணிகளுக்கு 
இலடதய இடம்த�ற்்ற ஒலிம்பிக் 
தகுதிகோண் த�ோட்டி ஒன்றில் ஏற்-
�ட்ட தநரிசலில் தமோத்தம் 320 த�ர 
உயிரிழநதததோடு ஆயிைத்துக்கும் 
அதிகமோனவரகள் கோயமலடநதனர. 

த�ல்ஜியம் தலைநகர பிைசல்ஸில் 
உள்ை தஹயசல் அைஙகில் 1985 
ஆம் ஆண்டு இடம்த�ற்்ற லிவர-
பூல் மற்றும் ஜஜுவோன்டஸ அணிக-
ளுக்கு இலடயிைோன ஐதைோப்பிய 
கிண்ண இறுதிப் த�ோட்டியில் சுவர 
ஒன்று இடிநது விழுநததில் 39 த�ர 
உயிரிழநதததோடு 600 த�ர வலை 
கோயமலடநதனர

இந்தோ்ேசிய கோல்பநது ்்போட்டியில
ரசிகரகளிடை்ய நெரிசல: 174 ்்பர ்பலி
கண்ணீர்ப் புககப்பிரய�ோகத்ோல் ்ள்ளுமுள்ளு

இநதிய ந்போருளோதோரம்
மீள்திறன் ந்பற்றுள்ளது

உைகப் த�ோருைோதோைம் 
புதிய அலை ஒன்ல்ற எதிர-
தகோண்டத�ோதும் இநதியப் 
த�ோருைோதோைம் மீள்தி்றன் 
த�ற்றிருப்�தோக இநதிய 
ரிசரவ் வஙகி ஆளுநர சக்தி -
கோன்தோ தோஸ ததரிவித்துள்-
ைோர. தனது த�ோருைோதோை 
தகோள்லக �ற்றி கருத்துக் 
கூறும்த�ோதத அவர இதலனத் ததரி-
வித்தோர.

“கடநத இைண்டலை ஆண்டுகளில் 
தகோவிட்-19 த�ருநததோற்று மற்றும் 
உக்லைன் தமோதல் என்்ற இரு அதிரச்-
சிகலை உைகம் �ோரத்தது. இநத 

அதிரச்சிகள் உைகப் த�ோரு-
ைோதோைத்தில் த�ரும் தோக் -
கத்லத ஏற்�டுத்தியுள்ைன.  

அது த�ோதோததன்று, 
தற்த�ோது,  ஆக்தைோஷ -
மோன நிதிக் தகோள்லக 
நடவடிக்லககள் மற்றும் 
அதமரிக்க மத்திய வஙகி 
த�ோன்்ற தமம்�ட்ட 

த�ோருைோதோை மத்திய வஙகிகளில் 
இருநது அதலன விடவும் ஆக்தைோ -
ஷமோன முடிவுகள் என மூன்்றோவது 
�ோரிய அதிரச்சிக்கு மத்தியில் நோம் 
இருக்கித்றோம்” என்று அவர சுட்டிக் -
கோட்டினோர. 

குவோட் அலமப்பின் 
உறுப்பு நோடுகளின் 
தவளிவிவகோை அலமச்-
சரகள் கூட்டோக தவளி -
யிட்டுள்ை அறிக்லகயில் 
சீனோ, ைஷயோ, ஈைோன் 
ஆகிய நோடுகளில் இருநது 
வைக்கூடிய லச�ர தோக் -
குதல்களில் இருநது 
தம்லமப் �ோதுகோத்துக்த -
கோள்ளும் எதிர நடவ -
டிக்லககலை தமற்தகோள் -
ளும் எனத் ததரிவிக்கப்�ட்டுள்ைது.

ஐ.நோ. த�ோதுச்சல�யின் 77வது 
மோநோட்டில் கைநதுதகோண்ட இநதிய 
தவ ளிவிவகோை அலமச்சர தஜயசங-
கர, அதமரிக்க தவளிவிவகோை அலம-
சச்ர அன்தனி பிளிஙகன், அவுஸ-
திதைலியோவின் த�ன்னி தவோஸ, 
ஜப்�ோனின் ஹயோஷி தயோஷிமோைோ 
ஆகிதயோர தனியோக நடத்திய கூட் -
டத்தின் பின்னதைதய இக்கூட்ட -
றிக்லக தவளியிடப்�ட்டது. 

�ணய தோக்குதலுக்கு எதிைோன 
அறிக்லக என அலழக்கப்�டும் இநத 
அறிக்லகயில் ஒரு நோட்டின் ததசிய 
�ோதுகோப்பு, நிதிப் பிரிவு, வரத்தக 
முயற்சிகள், மிக முக்கியமோன கட்ட -
லமப்புகள் மற்றும் பிைத்திதயக தை-
வுகள் என்�னவற்ல்ற இநத �ணய 
தோக்குதல் மிக தமோசமோக �ோதிப்�-
தோகவும், இநததோ -�சுபிக் பிைோநதியத்-
தில் லச�ர குற்்றஙகளுக்கு எதிைோன 
அதமரிக்க தலைலமயிைோன �ணய 
தோக்குதலுக்கு எதிைோன முயற்சிக -

ளுக்கு 36 நோடுகள் ஆதைவு 
ததரிவித்திருப்�லத தோம் 
வைதவற்�தோகவும் குறிப் -
பிடப்�ட்டிருநதது.

�ணய தோக்குதல் 
என்�து நோடுகளின் மிக 
முக்கியமோன நிதி, �ோது -
கோப்பு மற்றும் வரத்தகக் 
கட்டலமப்புகளின் மீது 
லச�ர தோக்குதல் நடத்து-
வதோக �யமுறுத்துவது 
மற்றும் தோக்குதல் நடத்தி 

அக்கட்டலமப்புகலை தன்வசம் 
எடுத்துக்தகோண்டு அவற்ல்ற �ண-
யமோக லவத்து தமது ததலவகலை 
நில்றதவற்றிதகோள்வலதக் குறிக்-
கும். 

இத்தலகய தோக்குதல்கள் சீன, 
ைஷயோ, வடதகோரியோ, ஈைோன் ஆகிய 
நோடுகளில் இருநது நலடத�றுவ-
தோக குவோட் நோடுகள் கருதுகின்்றன.

இநததோ �சுபிக் பிைோநதிய நோடு-
களில் பிைதயோகிக்கப்�டக்கூடிய 
லச�ர தோக்குதல்கலை முறியடிக் -
கவும் தோக்குப் பிடிக்கவும் நோம் 
தமலும் நோடுகளுடன் இலணநது 
தசயல்�டவுள்தைோம். 

இப் பிைோநதிய த�ோருைோதோை 
அபிவிருத்தி மற்றும் �ோதுகோப்ல� 
ஸதிைப்�டுத்தும் வலகயில் அலமக்-
கப்�ட்டு லச�ர கட்டலமப்ல� 
�ைவீனப்�டுத்தும் முயற்சிகளுக்கு 
எதிைோன நோம் இலணநது தசயல்�டு-
தவோம் எனவும் இநத கூட்டறிக்லக-
யில் குறிப்பிப்�ட்டுள்ைது.

2021 ஜூ்ல முேல் 837 
த்பாட்டிகள் நடதேப்பட்டன
இலங்கை உ்ைப்பநைதாட்ட சம்மேளன ை்லவர் ஜஸவர் உமேர்

கச்பர் ்தாக்கு்தல்ைளில் இருநது

இந்தோ ்பசுபிக் பிரோநதியதடத ்போதுகோக்க
குவோட் ெோடுகளின் நவளிெோட்ைடைசசரகள் உறுதி



I2022 ஒக்டோபர் 3 திங்கட்கிழமை 3–10–2022

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460)

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

vdJ ,yf;fk;

 KDS/PAN/04/04/02/25
fhzp mikr;R 

,y. 4-3/B/2014/PC/323

fPNo cs;s ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s   fhzpfis 

RtPfhpg;gjw;F   cj;Njrpf;fg; 

gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

jaT nra;J ,yq;if [dehaf 

Nrh\yprf; Fbaurpd; 2022.08.15Mk; 

jpfjpa 2293/13Mk; ,yf;f tpN\l 

murhq;f th;j;jkhdpia ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; - kj;jpa 

  khfhzk;

khtl;lk; - fz;b

gpuNjr nrayhsh; 

gphpT - gd;tpy

fpuhk Nrth; gphpT - ,y. 729 gd;tpy

fpuhkk; - clFGu

fhzpapd; ngah; - fy;gp`py;y 

  Njhl;lk;

tiugl ,yf;fk; - K.gp. k`h 

  7118

Jz;L ,yf;fk; - 01

nkhj;j tp];jPuzk; - 0.4346

epuQ;rd; =ke;j NrdhjPu

gpuNjr nrayhsh;>

gd;tpy gphpT

2022.09.08Mk; jpfjp

gd;tpy gpuNjr nrayfj;jpy;

ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

gyif mWitf;fhd 
kuq;fis tpw;gid nra;jy;
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; eph;tfpf;fg;gLk; 

ty`d;Jt mur Njhl;lj;jpypUe;J mg;Gwg;gLj;j Ntz;ba 

5533 ,wg;gh; kuq;fs; kw;Wk; 11 ml;Nlhh;dpah  kuq;fis 

tpw;gid nra;tjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,e;j Nfs;tpf;fhd epge;jidfs; kw;Wk; 

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd gbtq;fs; cs;slq;fshd 

Nfs;tp Mtzq;fis 2000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp mur 

ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; nfhOk;gpy; mike;Js;s 

jiyik mYtyfj;jpy; my;yJ ty`d;Jt Njhl;l 

mYtyfj;jpw;Fr; nrYj;jp 2022-10-06Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-

14Mk; jpfjp gp.g. 3.30 kzp tiuapy;  ty`d;Jt Njhl;l 

mYtyfj;jpypUe;Jk;> 2022-10-06Mk; jpfjp Kjy; gp.g. 1.00 kzp 

tiuapy; nfhOk;G jiyik mYtyfj;jpypUe;Jk;  nfhs;tdT 

nra;ayhk; vd;gJld; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis 

mur ngUe;Njhl;lf; $l;lj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy;  

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-10-17Mk; jpfjp gp.g. 

1.30 kzpf;F Kd; cs;sply; Ntz;Lk; vd;gJld; md;iwa 

jpdNk gp.g. 1.30 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

2022-10-17Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpapd; gpd; vf;fhuzk; 

nfhz;Lk; Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;glhJ vd;gJld;> 

ve;jnthU Nfs;tpiaAk; my;yJ Nfs;tpapd; gFjpnahd;iw 

Vw;Wf;nfhs;Sk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; my;yJ ,uj;Jr; nra;Ak; 

mjpfhuj;ij ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ vd;gJld; mjd; 

jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 21> kPuhdpah tPjp>

nfhOk;G 12.

2022-10-03Mk; jpfjp.      

tprhuizfs;: 0115-921463/ 091-5634900

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,y fhzp vLj;jy; 
(jpUj;jr;) rl;lg;gb jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 

vLj;jw; rl;lk; (460MtJ mj;jpahak;)
7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;

,yf;fk;: 4/31/119(iv)

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd 

fPo;f;fhZk; fhzpia /Ml;;rp chpikia 

vLj;Jf; nfhs;s murhl;rpahsh; 

vz;zpapUf;fpwhh;fs; Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2279/09 ,yf;fKila kw;Wk; 2022.05.09 

jpfjpAila ,yq;if rdehaf Fbaurpd; 

mjp  tpN\l th;j;jkhdpia ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky; khfhzk;

khtl;lk; :  fSj;Jiw

gpuNjr nrayfg; gphpT : fSj;Jiw

fpuhk Nrtfh; gphpT :  729> 

  mYNghf`yd;j> 

  729> ehnfhil> (nj)

fpuhkk; : ehnfhil

fhzpapd; ngah; :  nfhignfyFGu> 

  nfh];tj;j> 

  f`lf`tj;j

tiugl ,yf;fk; : K.gp.f. 4851

fhzpj;Jz;L ,yf;fk; : 1 Kjy; 18 tiu

gpukhzk; : n`f;lahh; 0.0205

v];. jphpkhd;d

gpuNjr nrayhsh;>

fSj;Jiw.

Kfthp: gpuNjr nrayfk;>

 fSj;Jiw

jpfjp: 2022.09.06

epjp mikr;R

mgptpUj;jp nyhj;jH rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
300 vz;zpf;ifahd nyhj;jH 

tpw;gidf; $lq;fis nghUj;Jjy; 
toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

tpiy ,y. :- DLB/PRO/2022/19

300 vz;zpf;ifahd nyhj;jH tpw;gidf; $lq;fis nghUj;Jjy; toq;Fjy; 

kw;Wk; tpepNahfpj;jYf;fhf MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis mgptpUj;jp nyhj;jH rigapd; rhHghf jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; jiytH miof;fpd;whH. 

02.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; (NCB) Kiwikapd; gpufhuk; 

elj;jg;gLk;.

03.   XH kPsspf;fg;glhj Mtzf;fl;lzk; &. 4>600.00 (ntl; 15% cld;) nrYj;Jtjd; 

Nghpy; 2022.09.30 Kjy; 2022.10.13 tiu (Ntiy ehl;fspy;) K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 

3.00 kzp tiu nfhOk;G-02> a+dpad; gpNs];> fyhepjp nfhy;tpd; MH b rpy;th 

khtj;ij ,y. 356 mgptpUj;jp nyhj;jH rig> ngWiff; gphptpd; toq;Feuhy; 

XH vOj;J%y Ntz;Ljiy rkHg;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd 

njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk; kw;Wk; ,ytrkhfg; 

ghprPypf;fyhk;. fl;lzk; nrYj;Jk; Kiw fhrhf ,Uf;Fk;.

04.  tpiykD Mtzj;jpd; gpufhuk; XH tpiykDg; gpiziar; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.   tpiykD Mtzq;fspy; Njitg;gLkhW vy;yh tpgukhd jfty;fisAk; 

tpiykDjhuH ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

06.   tpiy epge;jidfspd; gpufhuk;> 2022.10.14 gp.g. 2.30 kzpf;Fg; gpe;jhky;> ,yq;if 

nfhOk;G-2> fyhepjp nfhy;tpd; MH b rpy;th khtj;ij> mgptpUj;jp nyhj;jH 

rig> rpwpa ngWiff; FO> jiytiu milAkhW> fbj ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; 300 vz;zpf;ifahd nyhj;jH tpw;gidf; $lq;fis nghUj;Jjy; 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; vd;W Fwpg;gpl;L efy;fSldhd tpiykDf;fs; 

tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; mjd; gpwF fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 

Vw;fg;glkhl;lhJ.

07.  tpiykDf;fs; 2022.10.14 gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G nfhOk;G-02> 

fyhepjp nfhy;tpd; MH b rpy;th khtj;ij> ,y. 356> mgptpUj;jp nyhj;jH rig> 

rpwpa ngWiff; FO> jiytH> mgptpUj;jp nyhj;jH rigapd; ngWifg; gphptpy; 

cs;s ngl;bapy; itg;Gr; nra;ayhk; my;yJ tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022.10.14 gp.g. 2.30 ,w;F %lg;gLk;. 

mj;Jld; tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gLk; 

Neuj;jpd; gpd;dH cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

06.  tpiykD Mtzq;fis m.nyh.r ,izajsk; www.dlb.lk ,y; ghHitaplyhk;.

jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO>

mgptpUj;jp nyhj;jH rig>

356> fyhepjp nfhy;tpd; MH.b. rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-02.

njh.Ng- 011-4824824

www.dlb.lk
30.09.2022

2022 xf;Nlhgh; 05Mk; jpfjpad;W Vy tpw;gidapD}lhf 85>000 
kpy;ypad; &ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;

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

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

Iv];Ivd;* LKA09123A066 LKA18223D075 LKA36423J068

Kd;itf;fg;gl;l 
njhif (&. kpy;.)

30,000 30,000 25,000 85,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 xf;Nlhgh; 05

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 xf;Nlhgh; 07

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 xf;Nlhgh; 07

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

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 xf;Nlhgh; 05 Gjd;fpoik K.g. 11.00 

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

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

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

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

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

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

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

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

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid MdhYk; 

Kd;itf;fg;gLfpd;w nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

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

,yq;if tq;fp 2541938

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

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w 
tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis 

nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

nghJg;gLfld; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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

ngah; khw;wk;
kl;lf;fsg;G khtl;lk;> gl;bg;gis 

gpuNjr nrayfg; gphptpy; 

Kidf;fhL fpof;F fpuhk 

Nrtfh; gphptpy; trpf;Fk; Njrpa 

milahs ml;il ,y. 

851354468V ,yf;fKilaJk; 

gpwg;Gg; gjpT ,y. 3152 

,yf;fKila N]h];tud; 

Mfpa ehd; vdJ ngaiu 

NahNf];tud; vd khw;wpf; 

nfhs;fpd;Nwd; vd;Wk; ,yq;if 

rdehaf  Nrh\ypr FbauRf;Fk;  

kf;fSf;Fk; mwpaj;jUtNjhL 

vjph;fhyj;jpy; vdJ ngaiu 

rfy Mtzq;fspYk ; 

Nahf];tud; vd gad;gLj;JNtd; 

vd ,j;jhy; cWjpaspf;fpd;Nwd;.

ml;Nlhh;zp mjpfhu gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

nghuy];fKt> NjtyKy;y> 301Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; 

fphp;tj;JLtNf epye;jp ngNuuh (Nj.m.m.,y. 737081001V) 
Mfpa ehd; ,];Nuy;> nly; mtpt;> ,yq;if cah; ];jhdpfh; 

mYtyfj;jpd; ,uz;lhk;; nrayhsh; Nf. [P. N`kr;re;jpu 

mth;fshy; cWjp nra;ag;gl;l 2016-08-28Mk; jpfjpiaf; 

nfhz;l tpNrl ml;Nlhh;zp mjpfhug; gj;jpuj;jpd; %yk; 

nghuy];fKt> NjtyKy;y>  301Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; 

uj;ehaf;f Kjpad;NryhNf Rjh;\p neYk; uj;ehaf;f 

(Nj.m.m.,y. 937340303V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 

mjpfhuj;ij 2022Mk; tUlk; nrg;nlk;gh; khjk; 28Mk; 

jpfjp Kjy; ,uj;Jr; nra;Js;sjhfTk; md;iwa jpdj;jpd; 

gpd; mtuhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nraw;ghl;bw;Fk; 

ehd; nghWg;G$w khl;Nld; vd ,yq;if [dehaf Nrh\

yprf; Fbaurpw;Fk; kw;Wk; nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fphp;tj;JLtNf epye;jp ngNuuh

Nfs;tp mwptpj;jy;
mq;Fznfhyngny];] gpuNjr rig

mq;Fznfhyngny];] gpuNjr rigf;F chpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 

2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F Fj;jifia mwtpLk; chpikia> tpisr;rhiy mWtil 

nra;J nfhs;Sk; chpikia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;.

njhlh; 

,y.
tpguk;

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp 

&gh r.

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh r.

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif 

&gh r.

01 mq;Fznfhyngny];] nghJ thur;re;ij 7>887>862.50 5>000.00 50>000.00

02 mq;Fznfhyngny];] kPd; re;ij 1>470>105.00 2>000.00 30>000.00

03 mq;Fznfhyngny];] nghJ foptiw 31>552>50 250.00 1>000.00

04 mq;Fznfhyngny];] efhpw;F tUif jUk; 

elkhLk; th;j;jf thfdq;fspypUe;J thp mwptpLjy;

288>750.00 1>000.00 10>000.00

05 jyht  E}yff; fhzpapd; njd;id tpisr;ry; 2>940.00 100.00 500.00

06 frhfy E}yff;fhzpapd; njd;id tpisr;ry; 2>205>00 100.00 500.00

07 njnghf;fhy thur; re;ij 550>000.00 2000.00 25>000.00

Nfs;tpg;gbtq;fis toq;fy; : 2022.10.03 md;W K.g. 10.00 Kjy; 2022.10.19 K.g. 10.00 tiu

Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;sy; : 2022.10.19 md;W K.g. 10.30 tiu

Nfs;tpfisj; jpwj;jy; : 2022.10.19 md;W K.g. 11.00

Nfs;tpg;gbtq;fisg; ngw;Wf;  nfhs;sy;

i.  thu Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; mq;Fznfhyngny];] gpuNjr rigapd; mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf; nfhs;sy; my;yJ

ii.  Nfs;tpg;gbtf; fl;lzk; kw;Wk; gpizj; njhif Nghd;w ,uz;bw;fhd ngWkhdj;jpw;F fhRf;fl;lisia 

(Money Order)  mq;Fznfhyngny];] jghy; mYtyfj;jpy; khw;wpf; nfhs;sf; $bathW nrayhsh;> 

mq;Fznfhyngny];] gpuNjr rig vd;w ngaUf;F mDg;Gtjd; %yk; mioj;Jf; nfhs;sy; 

Nkw;nfhs;syhk;

Nkyjpf tpguq;fSf;F:

njhiyNgrp ,y. : 047-2228275

njhiyefy; ,y. : 047-2229022

,izak; : www.angunkolapelessa.ps.gov.lk
kpd;dQ;ry; : angupelessps@gamail.com
2022.09.28Mk; jpfjp

mq;Fznfhyngny];] gpuNjr rigmYtyfj;jpy;

fhkpdp tPugj;jd> jiyth;>

mq;Fznfhyngny];] gpuNjr rig.

nj`ptis fy;fp];ir khefu rig

2023Mk; Mz;by; nj`ptis fy;fp];ir khefu rigf;F gpd;tUk; gz;lq;fis 

toq;Ftjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fs; cw;gj;jpahsh;fs;> ,wf;Fkjpahsh;fs; 

kw;Wk; Kfth; epWtdq;fsplkpUe;J Nritfspw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J  nfhs;tjw;fhf 2022.10.10 Kjy; 2022.11.06 tiu 

tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf Fwpj;j epWtdj;jpd; fbjj;jiyg;gpy; tpz;zg;gg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd fbj nkhd;Wld; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; 

gp.g. 3.00 tiuahd fhyj;jpy; nj`ptis fy;fp];ir khefu rigapd; Kjyhk; 

khbapyike;Js;s toq;fy; gphptpy; rKfkspj;J cUg;gb xd;wpw;fhf &gh 1>500.00 

tPjk; nrYj;jp tpz;zg;gg;gbtnkhd;iwg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Nkyjpf tpguq;fis toq;fy; gphptpd; njh.Ng. ,y. 011-2721379 %yk; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

,jw;fhd tpz;zg;gq;fs; 2022.11.16Mk; jpfjpf;F Kd;dh; khefu Mizahshh; 

nj`ptis fy;fp];ir khefu rig> nj`ptis vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; 

my;yJ toq;fy; gphptpy; Neubahf xg;gilf;fyhk;.

tpz;zg;gq;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~toq;Feh;fisg; 

gjpT nra;J nfhs;sy; 2023| vdf; Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

gjpT nra;tjw;fhd cUg;gbfspd; ml;ltizia vkJ ,izaj;jsj;jpy; dmmc.lk 
,ypUe;J jutpuf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

vk;.vk;.rP.Nf.Nf. khd;dg;ngUk.

khefu Mizahsh;>

nj`ptis fy;fp];ir>

khefu rig> nj`ptis.

2022.09.28

2023Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; 
gjpT nra;jy;

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;

Vyf;fha; tpisr;riy 
Fj;jiff;F toq;Fjy;

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; eph;tfpf;fg;gLk; jpfNyhah kw;Wk; 

kpl;Nyz;l; Njhl;lq;fspd; Vyf;fha; tpisr;riy xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F 

toq;Ftjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.  ,e;j Nfs;tpf;fhd epge;jidfs; 

kw;Wk; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd gbtq;fs; cs;slq;fshd Nfs;tp Mtzq;fis 

2000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jp 2022-10-25Mk; jpfjp Kjy; mur ngUe;Njhl;lf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; nfhOk;gpy; mike;Js;s jiyik mYtyfj;jpy; my;yJ 

fy;gp`py;y Njhl;lj;jpy; mike;Js;s gpuNjr mYtyfj;jpy; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

me;j Nfs;tp Mtzq;fis 2022-10-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; ,yq;if 

mur ngUe;Njhl;lj;jpd; gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;spLjy; Ntz;Lk;.

Nkw;gb tpiyf;NfhuYf;fhd epge;jidfs; kw;Wk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd 

gbtq;fis cs;slf;fpa Nfs;tp Mtzq;fis nfhOk;G-12> kPuhzpah tPjp> 21Mk; 

,yf;fj;jpy; mike;Js;s ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyik 

mYtyfj;jpypUe;J 2022-10-10Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 2022-10-25Mk; jpfjp gp.g. 

1.00 kzp tiuapy;  fy;gp`py;yapy; mike;Js;s mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

gpuNjr mYtyfj;jpy; my;yJ 2022-10-10Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzp Kjy; 2022-10-24Mk; 

jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 2000.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jpg;; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

me;j Nfs;tp Mtzq;fis 2022-10-25Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd;  nfhOk;G-12> 

kPuhzpah tPjp> 21Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;   

cs;spLjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; epiwtile;j cldLj;J 

me;j tpiykDg; gbtq;fs; jiyik mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. ntw;wpfukhd 

Nfs;tpjhuUf;F Nfs;tp ifaspf;fg;gl;l 07 ehl;fSf;Fs; KOj; njhifiaAk; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; mt;thwy;yhj rfy Nfs;tpfSk; ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.

VjhtnjhU tpiyf;Nfhuiy my;yJ tpiyf;Nfhuypd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; KOikahd mjpfhuj;ij ,mng$ ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

ngWiff; FO>

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 21> kPuhzpah tPjp>                     tprhuiz: 0115 921463

nfhOk;G 12.
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,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk;

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s Ntiyf;fhf fPh;j;jp tha;e;j jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;gpy; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt 

gphptpd; (EOM&M) ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 

 

xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jg; ngah;
xg;ge;jf; fhyg;gFjp 

(ehl;fhl;b ehl;fspy;)

tpiykDg; 

gpiz (&gh)

RDA/EOM&M/
GOSL/CLS/
STDP/ 2022/40

EOM&M gphptpd; f`JLt Kjy; 

nfhlfk tiuapy; n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis toq;Fjy; 

(n[dpl;lh;fs; kl;Lk;) 

365 150>000.00

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy> Njitg;gbd;> gzpg;ghsh; (EOM&M), tPjp 
mgptpUj;jp mjpfhurig> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w KfthpapypUe;J mYtyf 

Neuq;fspy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. [njhiyNgrp: 011-3047806. njhiyefy;: 038-2289560]

4.  f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> mjpNtf neLQ;rhiy 

nraw;ghl;L  gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 2022.10.17Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lk; ,;lk;ngWk;. rfy tpiykDjhuh;fs; ,e;j Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; fl;lhak; 

fye;Jnfhs;sy; Ntz;Lk;. ,e;j Kd;Ndhbf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;shik tpiyf;NfhuYf;fhd 

jFjpaPdkhFk; / xg;ge;jj;ijf; ifaspg;gjw;F jFjpaPdkhFk;.

6.  2022.10.03Mk; jpfjpapypUe;J 2022.10.25Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; 4>500.00 &gh +  675.00  (ngNrt) &ghitr; 

nrYj;jpa gpd;dh;> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> mjpNtf 

neLQ;rhiy nraw;ghl;L  gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;; 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;> Kfth; kw;Wk; 

,f;Nfs;tpapd; rpj;jpfukhd ntw;wpahsh;fs; fk;gdpfspd; gjpthshpd; jpizf;fsj;jpy; gjpT ngw;wpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

7.  xt;nthU tpiykDTlDk; tpiyf;Nfhuy; jutpy; jug;gl;Ls;s njhiff;fhd tpiykDg;gpiznahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 2023-02-22Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022.10.26Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> EOM&M gphpT ngWiff; FO> Nk/gh gzpg;ghsh;> EOM&M gphpT> 

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiyf;Nfhuypy; fye;J  

nfhs;s njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dp;iyapy; jpwf;fg;gLk;. 

9. tpiykDf;fs; 2023-01-25Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;

EOM&M gphpT ngWiff; FO> 

Nk/gh gzpg;ghsh;> EOM&M gphpT> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> 

gz;lhufk.

epjp mikr;R
mgptpUj;jp nyhj;jh; rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
nraw;ghLs;s tpsk;gu Kfth;fspd; Nritiag; ngw;Wf; nfhs;sy; 2022/2023

fPNo ml;ltizapy; gl;bayplg;gl;Ls;sthW xU tUlfhyj;jpw;F nraw;ghLs;s tpsk;gu Kfth;fspd; Nritiag; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tpsk;gu Jiwapy; Fiwe;jgl;rk; 03 tUl mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s ek;gfkhd tpsk;gu 

Kfth;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiyth; miof;fpd;whh;.

tpiykDr; RUf;fk;

S/W tpiykD ,y. tpiykDtpd; ngah;
kPsspf;fg;glhj 

Mtzf; fl;lzk;

tpiykDg; gpiz 

ngWkjp

1 DLB/Pro/2022/20 yf;fh thrdh &. 5>000.00 &.  45>000.00

2 DLB/Pro/2022/21 [Nahjh &. 5>000.00 &.  75>000.00

3 DLB/Pro/2022/22 fg;Uf &. 5>000.00 &. 152>000.00

4 DLB/Pro/2022/23 mgptpUj;jpnyhj;jh; &. 5>000.00 &.  75>000.00

5 DLB/Pro/2022/24 Rg;gh; Nghy; &. 5>000.00 &. 152>000.00

6 DLB/Pro/2022/25 rdpjh &. 5>000.00 &. 152>000.00

7 DLB/Pro/2022/26 ,d;iwa Nfhbgjp &. 5>000.00 &. 152>000.00

8 DLB/Pro/2022/27 rrphp &. 5>000.00 &.  45>000.00

9 DLB/Pro/2022/28 Jhpj bf;fw;fs; &. 3>500.00 &.  10>000.00

10 DLB/Pro/2022/29 b[pl;ly; vl;tilrpq; &. 5>000.00 &. 480>000.00

11 DLB/Pro/2022/30 Nfhh;gNul; vl;tilrpq; &. 5>000.00 &. 500>000.00

12 DLB/Pro/2022/31 mTl;Nlhh; vl;tilrpq; &. 5>000.00 &. 395>000.00

02.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwf;fikthf elhj;jg;gLk;. 

03.  2022.09.30 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.10.20 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 

kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf NkNy ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW nrYj;jpa 

gpd;dh;> nfhOk;G-02> nlhf;lh; nfhy;tpd; Mh; j rpy;th (a+dpad; gpNs];) 356 Mk; ,yf;fj;jpYs;s mgptpUj;jp 

nyhj;jh; rigapd; ngWif gphptpYs;s toq;fy; mYtyUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

ghPl;rpf;fg;gl;L nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

04.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; $wg;gl;Ls;sthW tpiykDf;fs; tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

05.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; Njitg;gLj;jg;gl;lthW midj;J tpgukhd jftiyAk; tpiykDjhuh;fs; 

toq;fy; Ntz;Lk;. 

06.  tpiykD epge;jidfspd; gpufhuk;> tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

nraw;ghLs;s tpsk;gu Kfth;fspd; nritiag; ngw;Wf; nfhs;sy;  (nyhj;jh;ngah;) nyhj;jh; 2022/2023, Bid 
No DLB/PRO/2022/0(No) vd Fwpg;gplg;gl;L 2022.10.21Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzpf;F gpe;jhky; jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> mgptpUj;jp nyhj;jh; rig> 356> nlhf;lh; nfhy;tpd; Mh;. j rpy;th khtj;ij vd;w 

Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; mjd; gpd;dh; ve;jnthU tpiykDTk; Vw;Wf; nfhs;sg;gl 

khl;lhJ. 

07.  tpiykDf;fs; gjpTj; jghy; %yk; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ NkNyAs;s Kfthpapd; mgptpUj;jp 

nyhj;jh; rigapd; ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 

2022.10.21 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzpf;F %lg;gl;L mitfis %Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

08.  www.dlb.lk vd;w mgptpUj;jp nyhj;jh; rigapd; ,izajsj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

ghh;itaplyhk;. 

 jiyth;>

 jpizf;fs ngWiff; FO>

 mgptpUj;jp nyhj;jh; rig>

 356> nlhf;lh; nfhy;tpd; Mh;. j rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-02.

 njhiyNgrp: 011 4824824

 www.dlb.lk

30.09.2022

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa kdey epWtdk; - Ky;Nyhpah Gjpa efuk;

Njrpa kdey epWtdk; kw;Wk; mjNdhbize;j Ky;Nyhpah ,ilf;fhy tpLjp> Ky;Nyhpah jhjpah; ghlrhiy 

Nghd;w epWtdq;fspy; 2022/2023 tUl fhyj;jpw;F kpd;rhu Kiwik  guhkhpg;G Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf  

eph;khz mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) EM-04 (EI-LV) tFjpapd; fPo; gjpitg;  ngw;Ws;s> mur 

epWtdq;fSf;fhd kpd;rhu guhkhpg;G njhlh;gpy; 05 tUl fhy mDgtj;ijf; nfhz;l epWtdq;fsplkpUe;J 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 2022-10-03Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-20Mk; 

jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiuf;fpilapy; Njrpa kdey 

epWtdj;jpd; epWtdg; gphptpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; ,e;jf; fhyg;gFjpapy; itj;jparhiy rpwhg;gh; 

gphptpw;F 2>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; fpilf;Fk; gw;Wr;rPl;L kw;Wk; Fwpj;j 

epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpy; nra;ag;gLk; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; tpz;zg;gg; 

gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ntt;NtW ciwfspy; ,l;L 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J kPz;Lk; NtnwhU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ~~kpd;rhug; guhkhpg;G 2022/2023|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; 45>000.00 &gh ngWkjpahd 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpy; 91 ehl;fs; nry;YgbahFk; tifapy; toq;fg;gl;l 

tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpAld; Kd;G Kj;jpiuf; Fwp  nghwpj;j tpiykDf;fis 2022-10-21Mk; jpfjp K.g. 

10.00 kzpf;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ gzpg;gshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; md;iwa jpdNk K.g. 10.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,jpy; ePq;fs; my;yJ cq;fspd; 

mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;.

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia gpuhe;jpa ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J fl;blk; njhlh;ghd mjpfhhpiaj; njhlh;Gnfhs;sTk;. 

njhiyNgrp: 011-2578245.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

Njrpa kdey epWtdk;>

Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

kpd;rhu guhkhpg;G Nritiag; ngw;Wf;nfhs;sy; 
2022/2023
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ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;
(ePHg;ghrd mikr;R)

2023Mk; Mz;L fhyg; gFjpf;fhf gpd;tUk; nghUl;fisAk; NritfisAk; toq;Ftjw;fhf jq;fisg; gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; mur nghWg;gpYs;s tHj;jf epWtdq;fs;> nghJ $l;Lj;jhgdq;fs;> mq;fPfhpf;fgl;l toq;FeHfs;> cs;@H 

KftHfs;> jahhpg;ghsHfs;> tpepNahf];jHfs; kw;Wk; tHj;jf epWtdq;fs; vd;gd ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;J nfhs;SkhW ,j;jhy; miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gjpT nra;jy; eilKiw Clhf nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J Njrpa nfhs;Kjy; eilKiwapd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l gl;baypypUe;J ,jd;gpd; tpiyf;NfhUk; eilKiwfs; vLj;Jr; nry;yg;glTs;sd. 

ePh;g;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; tUlhe;j Njitg;ghLfSf;F kl;LNk gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; / Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLk; vd;gJld; nghJthf gl;bay;gLj;jg;gl;l kl;Lg;gLj;jpa toq;Feh;fsplk; tpiyfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. vt;thwhapDk; mtrpaNkw;gLk; re;jh;g;gq;fspy; FWk; gl;bayplg;gl;l toq;Feh;fs; my;yJ Vida tsq;FehplkpUe;J tpiyfisf; NfhUk; chpikia ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

toq;FeHfs; kw;Wk; Nritfs; toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2023

01. nghJthdit

 1.1  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gpf;f tpUk;GNthH jkJ tpz;zg;gq;fis ,q;F ,Wjpapy; jug;gl;Ls;s 

khjphp tpz;zg;gg;gbtj;jpw;Nfw;g jahhpj;J tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;. (www.irrigation.gov.lk vDk; 

,izajsj;jpypUe;J khjphpg; gbtj;ij jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;)

 1.2  xt;nthU tplaj;jpd; nghUl;Lk; kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzkhf 500.00 &gh nrYj;jg;gly; Ntz;Lk; kw;Wk; 

6 khjk; nry;Ygbahff;$ba fhNrhiyfs; kl;LNk Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

 1.3  xd;Wf;F Nkw;gl;l nghUSf;Fg;; gjpT nra;a cj;Njrpg;gth;fs; xt;nthU tplaj;jpd; nghUl;Lk; jdpj;jdpNa 

tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;. vt;thwhapDk; midj;J tpz;zg;gq;fisAk; xU ciwapy; ,l;L 

mDg;gyhk;.

 1.4  tpz;zg;gpf;fj;jf;fth;fs; gpd;tUk; Mtzq;fis tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; kw;Wk; Njitaw;w 

Vida Mtzq;fisr; rkh;g;gp;f;f Ntz;lhk; vdf; Nfl;fg;gLfpwhh;fs;.

  m. tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp

  M. fk;gdpg; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp

  ,. nfhd;fpwPl; cw;gj;jpfSf;fhd cWjpg;gLj;jg;gl;l SLS rhd;wpjopd; gpujp
  <. mq;fPfhpf;fg;gl;l KftHfs;/cw;gj;jpahsh;fs; vd Mtz hPjpahf ep&gpj;jy; Ntz;Lk;.

  c.  murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd mikg;Gfs;> $l;Lj;jhgdq;fs;> rigfs; Nghd;wd epWtdj;jpd; 

jiythpdhy; epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; Nfhhpf;if fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 1.5  tpz;zg;gk;> fhNrhiy kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fis gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; kw;Wk; 

~~toq;FeHfs; kw;Wk; Nrit toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2023|| vd tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

 1.6  eph;zapf;fg;gl;l Neuj;Jf;Fg; gpd; fpilf;fg;ngWk;; midj;J tpz;zg;gq;fSk; vt;tpj Kd;dwptpj;jy;/
tprhuizapd;wp epuhfhpf;fg;gLk;. mNjNghy; gjpTf; fl;lzq;fs; ,d;wp fpilf;fg;ngWk; VNjDk; tpz;zg;gq;fs;> 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l rhd;wpjopd; gpujpfs; kw;Wk; 6 khj fhyk; tiu nry;YgbahFk; fhNrhiyaw;w midj;J 

tpz;zg;gq;fSk; vt;tpj Kd;dwptpj;jYk; tprhuizAkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

 1.7.  mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;sth;fs; ,e;jg; gjptp;w;fhf tpz;zg;gpg;gjw;Fj; jFjpaw;wth;fshth;. gjpT nra;J 

nfhs;Sk; ve;jnthU epWtdKk; mgfPh;j;jpahsh; gl;bapy; ,lk;ngw;wth;fs; vd ,dq;fhzg;gl;lhy; mth;fspd; 

gjpT ve;NeuKk; ePh;g;ghrdj; jpizf;fsj;jpdhy; gjpTf; fl;lzk; kPsspf;fg;glhky; epahakhd fhuzj;jpd; 

nghUl;L ,uj;Jr; nra;ag;glyhk;.

 1.8  ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; my;yJ rfy tpz;zg;gq;fisAk; jdJ nrhe;j jPh;khdj;jpd; gpufhuk; 

epuhfhpf;Fk; chpikia ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; ehafk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

02. gjpT nra;jy;:

  ePh;g;ghrdj; jpizf;fs jiyik mYtyfj;jpy; nghUl;fs; toq;Fjy; kw;Wk;/ my;yJ Nritfs; toq;FjYf;fhf gjpT 

nra;J nfhs;s tpUk;GNthH jq;fsJ tpz;zg;g; gbtj;ijAk; fhNrhiyiaAk; Vida rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fisAk; ~~ 

ePh;g;ghrdj; jpizf;fsj; jiyth;; kw;Wk; khtl;l gzpg;ghsh; mYtyfq;fspd; gpd;tUk; ml;ltizapy; “C” epuypYs;s 

Kfthpf;F   2022 etk;gh; 30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghy; %yk; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. gpd;tUk; “D” epuypYs;s gadhspf;F fhNrhiyfis  tiujy; Ntz;Lk;.

(A) (B) (C) (D) (E)

njh. 

,y.
gpuhe;jpak; jghy; Kfthp

fhNrhiy tiuag;gLk; 

egh;

njhlHG 

,yf;fk;

01
jiyik 

mYtyfk;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; ehafk; (CT&PT), 
ngWifg; gphpT> ePh;g;ghrdj; jpizf;fsk;> 

,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 

nfhOk;G-07.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; 

ehafk;
011-2582677

02 mk;ghiw
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - mk;ghiw 

gpuhe;jpak;> 78> Gjpa efuk;> mk;ghiw.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

mk;ghiw gpuhe;jpak;
063-2222171

03 mEuhjGuk;
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - mEuhjGuk; 

gpuhe;jpak;> tpkhd epiya tPjp> mEuhjGuk;.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

mEuhjGuk; gpuhe;jpak;
025-2222499

04 gJis
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - gJis gpuhe;jpak;> 

gpuNjr gzpg;ghsH mYtyfk;> gz;lhutis.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

gJis gpuhe;jpak;
057-2222527

05 kl;lf;fsg;G

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - kl;lf;fsg;Gg; 

gpuhe;jpak;> mk;kd; Nfhapy; tPjp> j.ng. 02> 

fy;yb> kl;lf;fsg;G.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

kl;lf;fsg;Gg; gpuhe;jpak;
065-2223195

06 nfhOk;G

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - nfhOk;Gg; 

gpuhe;jpak;> nfhdp];ld; gpNs];> nfhOk;G 

- 05.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

nfhOk;G gpuhe;jpak;
011-2584965

07 fhyp
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - fhyp gpuhe;jpak;> 

481> ngypf` re;jp> fhyp

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

fhyp gpuhe;jpak;
091-2234845

08
`k;ghe; 

Njhl;il

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - `k;ghe;Njhl;il 

gpuhe;jpak;> njguntt> jp];]k`huhk

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

`k;ghe;Njhl;il gpuhe;jpak;
047-2237246

09 fz;b
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - fz;b gpuhe;jpak;> 

Fz;lrhiy> fz;b.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

fz;b gpuhe;jpak;
081-2420491

10 FUzhfy;
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - FUzhfy; 

gpuhe;jpak;> j.ng. 44> fz;b tPjp> FUzhfy;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

FUzhfy; gpuhe;jpak;
037-2223161

11 nkhduhfiy
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - nkhduhfiy 

gpuhe;jpak;> `{ye;jht> nkhduhfiy

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

nkhduhfiy gpuhe;jpak;
055-2276018

12 nghyd;dWit
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - nghyd;dWit 

gpuhe;jpak;> Gjpa efuk;> nghyd;dWit

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

nghyd;dWit gpuhe;jpak;
027-2222215

13 Gj;jsk;
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - Gj;jsk; gpuhe;jpak;> 

mEuhjGuk; tPjp> Gj;jsk;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

Gj;jsk; gpuhe;jpak;
032-2265362

14
jpUNfhz 

kiy

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - jpUNfhzkiy 

gpuhe;jpak;> xhp]; `py;> jpUNfhzkiy

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

jpUNfhzkiy gpuhe;jpak;
026-2222108

15 kd;dhh;
ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - kd;dhh; gpuhe;jpak;> 

kd;dhh; tPjp> KUq;fd;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

kd;dhh; gpuhe;jpak;
023-2050251

16

ePh;g;ghrd 

gapw;rp

epWtdk; 

-fy;fKt

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - ePh;g;ghrdg; gapw;rp 

epWtdk;> fy;fKt

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;>

ITI (fy;fKt)
037-2253105

nghUs;  ghtidg; nghUl;fspd; tpsf;fk;

,yf;fk;

fzdp / fzdp ghtidg; nghUl;fs; / mYtyf cgfuzq;fs; Nghd;wd

(cw;gj;jpahsHfSk; mtHfsJ cs;@H KftHfSk; khj;jpuk;)

01  mYtyf cgfuzq;fs; toq;Fjy; (Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> ];fhdh;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> b[pl;ly; 

Lg;spNfl;lHfs;;> NuhdpNah ,e;jpuq;fs;> igd;bq; ,ae;jpuq;fs;> ky;bkPbah Gnuhn[f;lHfs;> ky;bgq;\dy; Kiwikfs; 

Nghd;wd)

02 fl;Gy nrtpg;Gy rhjdq;fs; Nghd;wd toq;Fjy;.

03 njhiyj;njhlh;G rhjdq;fs; kw;Wk; JizAWg;Gfis toq;Fjy;

04. Gifg;gl cgfuzq;fs; kw;Wk; mJ rk;ge;jkhd Vida cgfuzq;fSk; toq;Fjy;.

05. fzdpfs; kw;Wk; mJ rk;ge;jkhd Vida cgfuzq;fSk; toq;Fjy;. (gphpd;lh;fs;> a+gPv]; kw;Wk; gy)

06. CCTV Kiwikfis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

07. nkd;nghUs; toq;Fjy;

 Ma;T$lk; / Gtpr;rhpjtpay; / ePhpay; kw;Wk; msit cgfuzq;fs; Nghd;wd

 (cw;gj;jpahsHfSk; mtHfsJ cs;@H KftHfSk; khj;jpuk;)

08. ,urhadq;fs; kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fis toq;Fjy;

09. msitf; fUtpfs;/ GPS/GIS/ fUtpfSld; mtw;Wf;fhd rk;ge;jg;gl;l nkd;nghUs;; toq;Fjy;

10.  Hydro, Hydro Meteorological kw;Wk; Agro Meteorological  fUtpfs; kw;Wk; rhjdq;fs; toq;Fjy;
11. kz;; kw;Wk; nfhd;fpwPl; ghpNrhjid cgfuzq;fSk; Vida Ma;T cgfuzq;fSk; toq;Fjy;.

12.  Gtpr;rhpjtpay; cgfuzq;fs;> fUtpfs;> cjphpg;ghfq;fSldhd JizAWg;Gfis kw;Wk; iff;fUtpfs; toq;Fjy;

 ,ae;jpuhjpfs;

 (cw;gj;jpahsHfSk; mtHfsJ cs;@H KftHfSk; khj;jpuk;)

13. tspr;; rPuhf;fpfs; toq;Fjy;

14. Fsp&l;br;rhjdq;fs;> ciwepiy Fsp&l;bfs; Nghd;wd toq;Fjy;

15. kpd;rhu ePHg;gk;gpfs; kw;Wk; Nrw;Wg; gk;gpfs; Nghd;wd toq;Fjy;

16.  nfhk;gpu\Hfs; kw;Wk; kpd;gpwg;ghf;fpfs; Nty;bq; buhd;];Nghkh;fs;> kpd;rhuj;jhy; ,aq;Fk; ePh;g; gk;gpfs;  Nghd;w 

,yf;l;Nuhnkf;fhdpf;fy; tifahd fduf eph;khz cgfuzq;fs; toq;Fjy;.

17.  nfhd;fpwPl; kpf;\Hfs;> lGs; buk; itg;Nul;bq; NuhyH];> NuhyH];> gpNsl; nfhk;ngf;lH];> uk;kHfs; cl;gl ,itfs; 

rhHe;j NtWk; eph;khz cgfuzq;fis toq;Fjy;.

18. ghH ngd;bq;> ghH fl;bq; nk\pd;fs;/ rhjdq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; Nghd;wd toq;Fjy;.

19. rq;fpypths;> gpu\; fl;lHfs;> fpiud;lHfs; cl;gl ,J Nghd;w midj;Jtpj kpd;rhuf; fUtpfs;

20. Ntiyj;jsk; kw;Wk; Njhl;l rhjdq;fs; kw;Wk; fUtpfs; Nghd;wd toq;Fjy;.

 thfd cjphpg;ghfq;fs; / Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; lah;fs;

21. fduf ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; nghwpfSf;fhf cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

  (Crawler Tractors, Nlh]Hfs;> lk;g; l;uf;Ffs;> NyhlHfs;> ];fpug;gHfs;> Nkhl;lH fpNulHfs;> Nyhngl; bnua;yHfs;. 

fpNud;fs; kw;Wk; v];fNtl;lHfs; Nghd;wd)

22. buf;lHfSf;fhd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

23.  fhh;fs;> ,ul;il Nehf;f thfdq;fs;> nyhwpfs;> ngsrh;fs;> buhf;lh;fs; Nghd;wdtw;Wf;F cjphpg;ghfq;fis 

toq;Fjy;.

24. Nkhl;lhh; irf;fps;fs; kw;Wk; Kr;rf;fu tz;bfSf;fhd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;

25. rfytpjkhd fduf gk;gpfisAila Bry; kw;Wk; ngl;Nuhy; ,ae;jpuq;fSf;F cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

26. nfhd;fpwPl; kpf;\Hfs; itg;Nul;lHfs; nfhk;gpu\Hfs; Nghd;wdtw;Wf;F cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

27. Nkw;gb (15),y; gl;bay;gLj;jg;gl;l kpd;rhu gk;gpfSf;F cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

28. Nkw;gb (16),y; gl;bay;gLj;jg;gl;l kpd;gpwg;ghf;fp kw;Wk; nfhk;g;urh;fSf;F cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;.

29. thfdq;fSf;fhd kpd; cgfuzq;fis toq;Fjy;

30. rfy tpjkhd thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfSf;fhd ngl;lwpfs; toq;Fjy;

31.  rfytpjkhd thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfSf;fhd NubNal;lH Nfhh;fs; kw;Wk; mjidr; rhh;e;j Mf;ff;$Wfs;; 

toq;Fjy;.

32.  midj;J tpj thfdq;fs; kw;Wk; Vida ,ae;jpuq;fSf;F iryd;]Hfs; kw;Wk; mjidr; rhh;e;j Mf;ff;$Wfs;; 

toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

33. ngahhpq;> gp];ld;> gp];ld; hpq; kw;Wk; Vida ,J rhHe;j cgfuzq;fs; toq;Fjy;.

34.  midj;J tpj thfdq;fs; kw;Wk; Vida ,ae;jpuq;fSf;F laHfs;> ba+g;fs;> kbg;Gfs; kw;Wk; Njitahd 

midj;Jtpj hpk;fSk; toq;Fjy;.

 rptpy; eph;khzg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; Nghd;wd

35.  RCC `pa+k; Foha;fs; kw;Wk; Vida RCC Mf;ff; $Wfs;; toq;Fjy; (SLS mq;fPfhuk;ngw;w cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; 

toq;Feh;fs; kl;Lk;)

36. eph;khzg; nghUl;fs; toq;Fjy; (rPnke;J> fw;fs;> nrq;fy;> kzy;> Gnshf; Nghd;wd)

37. Fspayiw rhjdq;fs;> jiuNahLfs; vd;gd toq;Fjy;.

38. eilghijf; fw;fs; (rPnke;J> kzy; / nfhq;fpwPl;)> Kd;thh;g;G nfhq;fpwPl; cw;gj;jpfs; Nghd;wd toq;Fjy;

39.  kil fjTfs; Nghd;wtw;Wf;fhd thh;g;G ,Uk;G Mf;ff; $Wfs;; toq;Fjy;. (SLS mq;fPfhuk;ngw;w cw;gj;jpg; 

nghUl;fs; kl;Lk;;)

40. vdhky;> vky;\d;> md;bnfhu]pq;> vnghf;]p> Nthl;lH nu]p];ll; kw;Wk; Vida tif tHzg;; g+r;Rfs;

41. ePH jLg;G wg;gH gPbq;Ffs;;> jLg;Gf;fs;> ghHfs; Nghd;w nghUl;fis toq;Fjy;.

 (cw;gj;jpahsHfs;> mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H KftHfs;)

42.  fduf nghUl;fspd; fPo; tUk; ,Uk;Gg; ghsq;fs;> gpj;jis nghUj;Jf;fs; cl;gl gpj;jis/ cUf;F/ ,Uk;G / 
mYkpdpak; / GI/ tlq;fs; kw;Wk; Mf;ff;$Wfs;  toq;Fjy;.

43.  ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gf;fhd KO mstpyhd PVC nghUl;fSk; toq;Fjy; (Foha;fs;> nghUj;jpfs;> 

fl;lh;fs;> ePh;j; jhq;fpfs; Nghd;wd. (SLS juk; ngw;w cw;gj;jpfs; khj;jpuk;)

44. mYkpdpak;> mYkpdpa nghUj;jy;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; Nghd;w toq;Fjy;.

45.  kpd;Dgfuz nghUj;Jjy;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; midj;J tpjkhd tah;fs; kw;Wk; Vida cjphpfs; toq;Fjy;.

46.  Gabion Boxes, Reno - Mattresses, Geo- Textiles Chain Link Ntyp cgfuzq;fs; kw;Wk; mit rhHe;j Vida cgfuzq;fs; 

toq;Fjy;.

47.  g+l;];fs; ghjzpfs;> ifAiwfs; \Py;l;fs;> fz;zhbfs; Nghd;witfis cs;slf;fpa Mdhy; tiuaWf;fg;glhj 

ghJfhg;Gr; rhjdq;fs; toq;Fjy;.

48. glFfs; cl;gl;l ehhpio Mf;ff;$Wfs; / rhjdq;fs; toq;Fjy;
 jsghlq;fs; kw;Wk; cs;sf myq;fhu Jizg;ghfq;fs;

49.  kuk;/ cUf;F/ ehhpio/ gpsh];bf; Nghd;w midj;Jtpj mYtyf jsghlq;fs; Nghd;wd toq;Fjy; (cw;gj;jpahsHfSk; 

mtHfsJ cs;@H KftHfSk; khj;jpuk;)

50. jsghlq;fs;> cs;sf myq;fhuq;fs;> kuk;> jiutphpg;Gfs; vd;gd toq;Fjy;

 fhfpjhjpfs;

51. midj;Jtpj fhfpjq;fs; cl;gl mYtyf fhfpjhjpfis toq;Fjy;

52.  mr;Rg; nghwpfs;> Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuq;fSf;fhd fhHl;hp[;fs;> hpg;gd; kw;Wk; Vida nghUl;fs; toq;Fjy; 

(cw;gj;jpahsHfSk; mtHfsJ cs;@H  mq;fPfhuk; ngw;w KftHfSk; khj;jpuk;)

53. Fwpg;ngLj;jy; / tiujYf;fhd fUtpfs;> nghUl;fs; kw;Wk; fhfpjhjpfis toq;Fjy;

 Njitg;gLk; Nritfspd; tpguk;

 thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfs;

54. Bry; ,d;n[f;l; gk;gp> rHtP]; kw;Wk; ,J rk;ge;jkhd Vida jpUj;jq;fs;

55.  midj;J tpj ,ae;jpuq;fspdJk;;; fpuhq;f; rhg;l; fpiuz;bq; kw;Wk; Re- Sleeving Ntiyfs; cl;gl KOikahd 

,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;

56. midj;Jtpj thfdq;fspdJk;; Upholstering kw;Wk; fhHngl; kw;Wk; cs;sf Rj;jpfhpg;G Ntiyfs;.

57. ngapd;bq; kw;Wk; bd;fhpd; Ntiyfs;;

58. vy;yhtpjkhd thfdq;fisAk; rHtP]; nra;tjw;fhd rHtp]; epiyaq;fisg; gjpT nra;jy;.

59. thfdq;fspd; tspr;rPuhf;fp Kiwikfspd; gOJghh;j;jy; Ntiyfs;

60. tahpq; nra;jy;; cl;gl thfdq;fspd;; kpd;rhu Kiwikiag; gOJghHj;jy;.

61. G\; fl;lHfs; kw;Wk; midj;Jtpj kpd; cgfuzq;fisAk; gOJghHj;jYk; rHtp]; gz;Zjy; NritAk;.

62. midj;Jtpj gk;GfisAk; gOJghHj;jYk; guhkhpg;Gr; NritAk;.

63.  n[dNul;lHfs;> nfhk;gpu\Hfs;> Nty;bq; buhd;];Nghkh;fs;> kpd;rhuf; fUtpfisg; gOJghHj;jYk; guhkhpj;jy; 

NritAk;.

64. midj;J tpj tspr;rPuhf;fpfspd; gOJghHj;jYk; guhkhpj;jYk;

65.  Hydrological, Hydro Meteorological kw;Wk; Agro Meteorological  fUtpfSldhd ehhpiog; glFfisg; gOJghHj;jYk; 

guhkhpj;jYk;

66. midj;Jtpj thfdq;fSf;Fkhd jpUj;jNtiyfs; (jpUj;jfq;fs;)

67.  Njitg;gLkplj;J jiufPo; mikg;G ePH Xl;lj; jpl;lq;fs; rhf;filfs; cl;gl Sluice Gates, Spill Gates, Flap Gates 
Nghd;wdtw;iw rHtp]; nra;jYk; Njitg;gLkplj;J gOJghHj;jYk;

 fzdpfs; kw;Wk; kpd;rhuk;

68.  fzdpfs;> gphpz;lHfs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;;> ];NfdHfs;> b[pl;ly; Lg;spNfl;lHfs; Nghd;wdtw;iw rHtp]; 

gz;Zjy;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpj;jy; Ntiyfs;.

69. fl;Gy - nrtpg;Gy rhjdq;fs; kw;Wk; Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfSk; rHtp]; gz;ZjYk;.

70. gazpfs; kpd;Dah;j;jpfspd; jpUj;jNtiyfSk; guhkhpj;jYk;

 (epWtdk;; ,.kp.r. cld; gjpT nra;ag;gl;bUf;f Ntz;Lk;)

71.  kpd;rhu tpepNahf Kiwikfisg; gOJghHj;jYk; guhkhpj;jYk; (epWtdk;; ,.kp.r. cld; gjpT nra;ag;gl;bUf;f 

Ntz;Lk;)

72. njhiyj;njhlh;G rhjdq;fs; kw;Wk; cs;sf njhiyNgrp ,izg;Gfis epWTjy;

73.  cs;sf njhiyNgrp Kiwik cl;gl njhiyj; njhlHG rhjdq;fisg; gOJghHj;jy;> rHtp]; gz;Zjy; kw;Wk; 

guhkhpg;G Ntiyfs; nra;jy;.

74. midj;Jtpj kpd;rhu rhjdq;fs; kw;Wk; fUtpfisg; gOJghHj;jy;.

 thliff;fkh;j;Jjy;

75.  fd;Wfis eLjy; cl;gl epy msitg;glq;fis msj;jy; kw;Wk; kl;lg;gLj;Jjy; Nghd;wtw;wpw;fhd thlif 

Nritfs;. (cj;juTngw;w epy msitahsnuhUth; Ntiyapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

 epfo;Tfs;> fUj;juq;Ffs;> $l;lq;fs; Nghd;wtw;wpw;fhd Nritfs;

76. epfo;r;rp Kfhikj;Jtk;

77. Neub fhnzhsp gjpT kw;Wk; Mtzf; fhnzhsp epfo;r;rpfs;

78. epidtpjo;fs; kw;Wk; miog;gpjo;fis mr;rply; kw;Wk; gy.

79. ,izajs mgptpUj;jpfs; kw;Wk; nkd;nghUs; mgptpUj;jpfs;

80. jfty; njhopy;El;gk; rhh;e;j fduf Nrh;tp];fs;

81.  Vida cUg;gbfs;. mjhtJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ,yf;fq;fSf;F Vw;Gilajw;w toq;fy; kw;Wk; Nritis ,q;F 

Fwpg;gplTk;.

khjphp tpz;zg;gg;gbtk;
toq;FeHfisAk;/ Nrit toq;FeHfisAk; gjpT nra;jy; - 2023

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

 01 gjpT nra;tjw;F vjpHghHf;fpd;w tpla tpguKk; ,yf;fKk;:....................................................................... 

tpla ,yf;fk; tplaj;jpd; ngah;

 02 jug;gl;Ls;s ve;j mYtyfj;jpd; fPo; gjpT nra;a vjph;ghh;f;fpwPh;fs;: ....................................................

  (xt;nthU mYtyfj;jpd; nghUl;Lk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gk;

  rkh;g;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

  ** Nkw;gb 02Mk; ml;ltiziag; ghHf;fTk;

 03. fk;gdp/ epWtd tHj;jfg; ngaH  ....................................................................................................................
 04 fk;gdp/ epWtd tHj;jf Kfthp  ....................................................................................................................

 05 njhiyNgrp/ njhiyefy; /  kpd;dQ;ry; Kfthp: ......................................................................................

 06 tHj;jfg; gjpTr; rhd;wpjo; ,yf;fKk; jpfjpAk; ............................................................................................

  (rhd;Wg;gLj;jpa gpujpia ,izf;fTk;)

 07 tpahghuj;jpd; jd;ik .........................................................................................................................................

 08 tq;fpahsH ngaUk; fzf;F ,yf;fKk; ........................................................................................................

 09 fld; trjp kw;Wk; fhyg;gFjp ..........................................................................................................................

 10 gjpTf; fl;lzk; (njhif/ fhNrhiy ,yf;fk;) ...........................................................................................

  ** Nkw;gb 1.3 ,yf;fj;ijg; ghHf;fTk;.

 11 mtruj; Njitapd; NghJ njhlh;Gnfhs;sy;: ...............................................................................................

  njhlh;G nfhs;Sk; egh;: gjtp kw;Wk; njhiyNgrp ,y. 

NkNy nfhLf;fg;gl;l jfty;fs; cz;ikahdJk; rhpahdJk; vd ehd; cWjp $Wfpd;Nwd;. NkNy gjpT 

nra;J nfhs;tjw;fhf Fwpg;gplg;gl;l jfty;fspy; Vjhtnjhd;W gpioahdnjd;Nwh my;yJ cz;ikaw;wnjd;Nwh 

njhpatUkplj;J vdJ tpz;zg;gk; vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp epuhfhpg;Gf;F chpj;jhFnkd;gijAk; ehd; 

Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. mj;Jld; mwptpj;jypy; jug;gl;Ls;s epge;jidfSf;F ehd; cld;gLfpd;Nwd;. 

jpfjp....................................................  .....................................................................

     mjpfhuk; ngw;w cj;jpNahfj;jhpd;

     ifnahg;gk; 

     (epWtdj;jpd; ,wg;gh; Kj;jpiu)

(,e;j tpz;zg;gg; gbtj;ij www.irrigation.gov.lk vDk; ,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;)

Nkyjpf tpguq;fSf;F ePHg;ghrd nghwpapayhsH (ngWiffs;) mth;fisj; njhlHG nfhs;sTk;. njhiyNgrp 

,yf;fk; : 011-2582677;

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;>

,y: 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07. 

2022-10-03Mk; jpfjp
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n`huz efu rig
2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;; 
2023Mk; tUlj;jpy; n`huz efu rigf;F gpd;tUk; nghUl;;fisAk; NritfisAk; 

toq;Ftjw;fhf toq;Feh;fs; kw;Wk; jifik tha;e;j xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J gjpT 

nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; 2022.11.03Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

rfy tpz;zg;gg; gbtq;fSk; gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; xt;nthU cUg;gbf;Fkhd 

gjpTf; fl;lzj;Jld; gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

~toq;Feh;fisg; gjpT  nra;jy; - 2023| vd;W Fwpg;gpl;L ~jiyth;> n`huz efu rig> 

n`huz| vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

khjphp tpz;zg;gg;gbtk;

01. tpahghuj;jpd; / epWtdj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp: ............................................................

02. njhiyNgrp ,yf;fk;: .................................................................................................................

03. njhiyefy; ,yf;fk;: ................................................................................................................

04. kpd;dQ;ry; Kfthp: .....................................................................................................................

05. tpahghuj;jpd; jd;ik: .................................................................................................................

06. mjpfhuk; tha;e;j cj;jpNahfj;jhpd; ngah; (tprhhpg;gjw;F): ..............................................

07. mjpfhuk; tha;e;j cj;jpNahfj;jhpd; Kfthp kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fk;: ...................

08. tpahghu gjptpyf;fk;: ..................................................................................................................

09. Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;: ........................................................................................

10. ntl; gjptpyf;fk; (ngWkjp Nrh; thp ,yf;fk;) .....................................................................

11. gjpT nra;tjw;F cj;Njrpf;Fk; xg;ge;jj;jpd; jd;ik: .........................................................

12. nrYj;jpa gw;Wr;rPl;byf;fk;: .......................................................................................................

Nkw;gb jfty;fs; cz;ikahditAk; rhpahditAk; vdTk; ,e;j mwptpj;jypy; 

fhl;lg;gl;Ls;s epge;jidfSf;F ,zq;FtjhfTk; rhd;Wgfh;fpd;Nwd;.

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

   tpz;zg;gjhuhpd; xg;gk;

 mYtyf gad;ghl;bw;F

1. gw;Wr;rPl;bd; ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:

2. gjpNtl;bd; gf;f ,yf;fk;: 

......................................................                  ..............................................

 tplag;nghWg;G mYtyh;                         nrayhsh;

toq;fy;fs;
1. mYtyf fhfpjhjpfs;

2. mr;R ,ae;jpuq;fSf;fhd Nlhdh;fs;

3. mYtyf jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (,Uk;G/cUf;F/kug;gyif/gpsh];bf;)

4. mr;rplg;gl;l Mtzq;fs;

5. fl;blg; nghUl;fs; (fy;> kzy;> XLfs;> nrq;fw;fs;> fUq;fy;> ABC kw;Wk; Vidait

6. jhh;> Nfhyh];> Kd;fyit

7. `pa+k; Foha;fs;> tbfhd; %bfs;> ,d;lh;nyhf; fw;fs;> rPnke;J cw;gj;jpfs;

8. lah; kw;Wk; bAg;fs;

9. thfdq;fSf;fhd cjphpg;ghfq;fs;

10. thfdq;fSf;fhd ngw;whpfs;

11. thfd ,Uf;iffs;> F\d;fs; kw;Wk; fhgl; tphpg;Gfs;

12. tPjptpsf;Fj; njhFjpfs; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

13. ePHf;Foha;fs;> tbfhd; Foha;fs;> Rfhjhug; ghJfhg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs;

14. fUtpfs;  kw;Wk; cgfuzq;fs;

15. Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; (rth;f;fhuk;> foptiw Rj;jpfhpg;Gg; gjhh;j;jq;fs;> njhw;W 

ePf;fpfs;> Jk;Gj;jbfs;> $l;LkhWfs;> thspfs;> J}hpiffs;> nghypj;jpd; ciwfs;> 

nghypnrf; ciwfs;> FNshhpd; J}s;)

16. rPUilj; Jzpfs;> Vida Jzp tiffs;

17. kio mq;fpfs;> ghjzpfs; kw;Wk; XtNuhy;> g+l;];

18. fzdp ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah ,ae;jpuq;fs; Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; 

,ae;jpuq;fs;> jl;lr;Rf;fs; fzdpg; ghJfhg;G nkd;nghUl;fs; (itu];fhl;) kw;Wk; 

cjphpg;ghfq;fs;

19. Kd;gs;sp cgfuzq;fs;

20. tpisahl;Lg; nghUl;fs;

21. ghyh; ghlrhiy cgfuzq;fs;

22. ngah;g;gyiffs;> mwptpj;jy; gyiffs; kw;Wk; gjhiffs; kw;Wk; ];bf;fh;fs;

23. LP vhpthA
24. nfhk;Ngh];l; gPg;gha;fs;> Fg;igj;njhl;bfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

25. foptiwfs; kw;Wk; Fspayiw cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida nghUj;Jk; cgfuzq;fs;

26. g+r;Rf;fs; kw;Wk; thh;zp\; kw;Wk; mit rhh;e;j nghUl;fs;

27. ily; tiffs;

28. fpUkpehrpdpfs;> Jg;GuNtw;ghl;L cUg;gbfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

29. jPaizg;G cgfuzq;fis toq;Fjy;

Nritfs;
1. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

2. thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (,ae;jputpay;> kpd;dpay;/ cUf;fp xl;Ljy; kw;Wk; g+r;R 

Ntiyfs;> thfd tspr;rPuhf;fpfs;)

3. jl;lr;Rf;fs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> NuhzpNah fzdpfs;> njhiyefy;> 

,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

4. thlif mbg;gilapy; thfdq;fis toq;fy; (Ntd;> nfg;> l;uf;lh;> nyhwp> nfz;lh;> 

bg;gh;> ngf;Nfh Nyhlh; kw;Wk; Vidait)

5. mr;R Ntiyfs;

6. fhzp msj;jy; kw;Wk; rPuikj;jy;

7. rl;l Nritfs;

8. fl;blf;fiy kw;Wk; tbtikj;jy; Nritfs;

9. Gy; ntl;Lk; ,ae;jpu  jpUj;jNtiyfs;>  jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs;> Gifabf;Fk; 

,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;

10. tpohf;fSf;fhd nghUl;fs;/ Gifg;glk; vLj;jy;/ tPbNah/ xyp ngUf;fp ,ae;jpuk;
11. ,ae;jpuhjpfis thliff;F toq;fy; 

12. jsghlq;fspd; jpUj;jNtiyfs;;> fjpiufisg; gpz;Zjy;

13. kuq;fis ntl;Ljy;

14. jfL ntl;Ljy;> tisj;jy; Nghd;w Nritfs;> gl;liw Ntiyfs;

15. lah; Ntiyfs; (ngr; NghLjy;)

16. fhw;Wr; rPuhf;fpfs; gOJghHj;jy;> fl;bl tspr;rPuhf;fp Kiwik jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

Nrh;tp];

17. fzdp jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; fzdp tiyaikg;G jpUj;jNtiyfs;

18. jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs;

19. CCTV fkuh jpUj;jNtiyfs;

20. jPaizg;G cgfuz jpUj;jNtiyfs; / Nf]; epug;Gjy;

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy; (eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpj;jy;fs;)

I. &gh 100>000/- tiu ifj;njhopy; eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs; &gh  1>000.00

II. &gh 100>001/- Kjy; &gh 250>000/-  tiu ifj;njhopy; eph;khzq;fs; 

 kw;Wk; guhkhpg;G &gh  1>500.00

III. &gh 250>001/- Kjy; &gh 500>000/- tiu ifj;njhopy; 

 eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;Gf;fs; &gh 2>000.00

IV. &gh 500>001/- Kjy; &gh 1>000.000/- tiu ifj;njhopy; 

 eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;Gf;fs; &gh 2>500.00

V. &gh 1000>001/- ,w;F Nkw;gl;l ifj;njhopy; eph;khzq;fs; kw;Wk; 

 guhkhpg;Gf;fs; &gh 5>000.00

epge;jidfs;

1. gjpT nra;J nfhs;Sk; xt;nthU cUg;gbf;Fk; jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mj;Jld; tpahghu gjpTf; fl;lzkhf 1>000.00 &gh 

fl;lzKk; xg;ge;jf;fhuh;fspdhy; Fwpj;j ngWkhdj;jpw;fhd fl;lzq;fSk; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

2. jghy; %yk; tpz;zg;gq;fs; rkh;g;gpf;fg;gLtjhapd; ~jiyth;> n`huz efu rig| 

vd;w ngahpy; fhNrhiynahd;wpd; %yk; khj;jpuk; nrYj;jg;glyhk;. fhRf; fl;lisfs; 

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

3. Njitahd Ntisfspy; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 

tpiyfisf; NfhUjy; kw;Wk; nfhs;tdT nra;aTk; kw;Wk;  NtW ngWif 

Kiwfisf; ifahSk; chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

4. rigapdhy; Vw;fg;gLk; toq;fy;fis chpa jpdj;jpy; chpa Neuj;jpw;F Kd;dh; me;j 

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;F jtWjy;> fl;lisapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 

kw;Wk; khjphpfspd; gpufhuk; rpwe;j epiyikapy; nghUl;fis kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;Fj; jtWjy; kw;Wk; Vida rhjhuz fhuzq;fSf;fhf mt;toq;Feh;fspd; 

ngah;fis toq;Feh; gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gLtjw;F eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

5. fl;lisAld; rk;ge;jg;gl;l midj;Jg; nghUl;fisAk; efu rigapd; fsQ;rpag; 

nghWg;ghsUf;F xg;gilf;fg;;gly; Ntz;Lk;.

n`huz efu rig mYtyfk; 

2022.09.26

njhiyNgrp ,y.: 034-2261275 (nghJ)

034-2266477 (fzf;fhsh;)

tpjhukNf rphpNrhk>

jiyth;>

efu rig> n`huz.

fz;b khefu rig

2023Mk; Mz;bw;fhd 
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

2023Mk; tUlj;jpd; nghUl;L gpd;tUk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;fhf toq;Feh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 

cw;gj;jpahsh;fs;> gjpT nra;ag;gl;l epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. toq;fy;fs;

1. MAh;Ntj kUe;J tiffs;

2. Nky;ehl;L kUe;J tiffs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fs;

3.  jPaizg;Gf; fUtpfs; (nghUj;Jjy; cl;gl)

4.  nghJthd fsQ;rpag; nghUl;fs; (,Uk;G> [PI Foha;fs; kw;Wk; 

fk;gp> Fspayiw kw;Wk; foptiw cjphpg;ghfq;fs;> gpsh];bf; 

ePh;j;jhq;fp> nfhk;Ngh];l; gPg;gha;fs; Nta;jy; nghUl;fs;)

5. epwg;g+r;R tiffs; kw;Wk; mjidr; rhh;e;j nghUl;fs;

6.  Rfhjhuk; rhh;e;j cgfuzq;fs; (<h;f;fps;> Jk;Gj;jb> gpuk;Gf; 

$ilfs;> gpsh];bf; Fg;igf; $ilfs;> tpk;> `hh;gpf;> rth;f;fhu 

tiffs;> igNdhy;> ifAiwfs;;)

7. fhyzpfs;> rg;ghj;J> fhYiwfs; Nghd;wd

8. rPUilf;Fj; Njitahd Jzpfs; kw;Wk; T rHl; 
9.  tpisahl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; cly; tYt+l;ly; cgfuzq;fs; 

Nghd;wit. 

10. lah;> lah; ba+g; kw;Wk; ngw;whp (thfdq;fSf;fhdit)

11.  thfdq;fSf;fhd cjphpg;ghfq;fs; (Ntd;> Nkhl;lhh; irf;fps;> 

buhf;lh;> fy; cUis> bg;gh;> Kr;rf;fu tz;b> gNfh cl;gl rfy 

thfdq;fSf;Fkhd ghtpj;j kw;Wk; Gjpa cjphpg;ghfq;fs;)

12.  mYtyf kpd; cgfuzq;fs;  

($l;ly; ,ae;jpuk;> Nfj;jy;> kpd; tprpwpfs;)

13.  CCTV nfkuh> tpuy; milahs ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mit rhHe;j 

Jiz cWg;Gf;fs;.

14. mYtyf cgfuzq;fs; kuk; kw;Wk; cUf;Fj; jsghlq;fs;

  (uhf;iffs; / mYkhhpfs; / Nkir / igy; nfgpndl;Lfs;> 

gpsh];bf; fjpiufs; Nghd;wd)

15.  Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> efy; 

gpujp ,ae;jpuq;fs;> fzdp ,ae;jpuq;fs; gy;Y}lf Gnuhn[f;lHfs;

16. kpd;rhu Nritfis toq;Ftjw;Fj; Njitahd cgfuzq;fs;

 (tah; / Rtpl;r; / gy;g; / gpsf; Nghd;wd)
17. mYtyf fhfpjhjpfs;> fzdp hpgd; fhh;l;hpr;> Nlhdh; Nghd;wd

18.  mr;R Ntiyfs; (mr;rbf;fg;gl;l gbtq;fs; kw;Wk; Gj;jfq;fs;> 

jpfjp Kj;jpiufs; kw;Wk; ,wg;gh; Kj;jpiufs;)

19. fl;blg; nghUl;fs; (kzy; / fy; / nkl;ly; Nghd;wd)
20.  ̀ pa+k; Foha;fs;> nfhq;fpwPl; J}z;fs;> vy;iyf; fw;fs;> rPnke;J 

Gnshf; fw;fs;> nfhq;fpwPl; rhh;e;j cw;gj;jpfs; 

21.  rPnke;J> nfhq;fpwPl; Kd; fyit (Ready mix), gphPkpf;]; Nghd;wd.

22. mhpag;gl;l kuk; (gyif> jPuhe;jp Nghd;wd)

23. cuha;T ePf;fp vz;nza; tiffs;

24. ,ky;\d; jhh;

25.  cuq;fs; kw;Wk; ,urhadg; nghUl;fs; (,urhad cuq;fs; kw;Wk; 

kpUf cuq;fs;)

26.  ePiu Rj;jpfhpf;Fk; ,urhadg; nghUl;fs; (i`l;Null; iyk;> 

mYkpdpak; ry;Ngw;> FNshhpd;> B.rP.vy; J}s;fs; Nghd;wd)

27. ePhpiwf;Fk; ,ae;jpuj;jpw;fhd ngahhpq;

28.  gPtPrP cgfuzq;fs; (rP.I.[P.I. ePh;f;Foha; Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; 

cjphpg;ghfq;fs;)

29.  ePh; khdpfs;> ePhpiwf;Fk; ,ae;jpuq;fs; / ePh; Nkhl;lh;fs;> ePiur; 

Rj;jpfhpf;Fk; kpd; cgfuzq;fs; / ePh; Rj;jpfhpg;G Kiwikf;Fj; 

Njitahd cgfuzq;fs; Nghd;w nghUl;fSf;Fj; Njitahd 

cjphpg;ghfq;fs;

30.  Gj;jfq;fs; / Gjpdg; gj;jphpiffs; / rQ;rpiffisf; nfhs;tdT 

nra;jy;

31. ghJfhg;G cgfuzq;fs; (mq;fpfs;> n`y;nkl; Nghd;wd)

32.  Njhl;lj;jpw;Fj; Njitahd ku tiffs;> kyh;f; fd;Wfs; kw;Wk; 

Gy; gw;iwfs;

33.  Nkw;ftpiffs;> $lhuj; Jzpfs; kw;Wk; jpiur; rPiyfs; Nghd;wd.

34. gjf;fk;> Nflak;> gpj;jis ngaHg; gyiffs;> ntw;wpf;fpz;zq;fs;. 

35. kpd;tYj; njhFjpfs; (kpd;rhu ths;fs;> JidapLk; ,ae;jpuq;fs; 

Nghd;wit)

02. Nritfs;

36.  ePh;g; gk;gpfs; / ePh; Nkhl;lh;fs; / ePiur; Rj;jpfhpf;Fk; Kiwikfspd; 

jpUj;jNtiyfs;

37.  NuhzpNah ,ae;jpuq;fs; / tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; / njhiyefy; 

,ae;jpu jpUj;jNtiyfs;

38. fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; mr;Rg;nghwpfspd; jpUj;jNtiyfs;

39. fjpiu gpd;Djy; kw;Wk; F\d; nra;jy;

40.  tpuy; milahs ,ae;jpuq;fs; CCTV nfkuhf;fisg; GJg;gpj;jy;.

41.  thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy; (buhf;lh; / gazpfs; thfdq;fs; 

/ bg;gh; / fk;ngf;lh; thfdk; / kuk; ntl;Lk; ,ae;jpuk; Nghd;wd)
42.  lah;fis kPs; epug;Gjy; kw;Wk; gioa lah;fisf; nfhs;tdT 

nra;jy;

43.  ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; ,ae;jpNuhgfuzq;fis thliff;F 

toq;Fjy;

44.  rk;gj; gpa] nghUl;fis tpw;gid nra;jy; (fhl;Nghl;> ,Uk;G> 

gpj;jis> gpsh];bf; kw;Wk; Jz;lhf;fg;gl;l gpsh];bf; Nghd;wit)

45.  Nkw;ftpiffis toq;fg;ngWjy;. fjpiufs; kl;ghz;lq;fs; 

Nghd;w itgtq;fspw;fhd gz;lq;fis thliff;F toq;fy;. 

44. Vidait.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU toq;fy; kw;Wk; Nritapd; nghUl;Lk; 

ntt;Ntwhf gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf xU cUg;gbapd; nghUl;L 

1300.00 &gh tPjp thp cs;slq;fyhd fl;lzk; mwtplg;gLk;. 

2022-10-03Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-28Mk; jpfjp tiuahd mur Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiu khefu rigapd; 

toq;fy; mYtyfj;jpy; tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

my;yhtpby; vkJ http//kandy.mc.gov.lk vDk; ,iza jsj;jpypUe;J 

gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;.  tpz;zg;gg;gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjp ehs; 2022-11-04Mk; jpfjpahFk;. tpz;zg;gg; gbtj;Jld; tpahghug; 

ngah;g; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;W> Ntz;LNfhs; fbjk; kw;Wk; 

VAT thp nrYj;Jgtuhdhy; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; 

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

gzf; nfhLg;gdit ,yq;ifapy; mike;Js;s ve;jnthU 

,yq;if tq;fpf; fpisapYk; fz;b khefu rigapdhy; Ngzg;gLk; 

0000032764 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F nuhf;fg; gzkhf itg;Gr; nra;J 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. rfy tpz;zg;gq;fSk; 2022-11-04Mk; jpfjpf;F Kd; gjpTj; 

jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ vd jaTld; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

toq;Feh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd epge;jidfs;

i.  gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fSf;F Gwk;ghf Njitahd 

Ntisfspy; NtW tpiyfisf; Nfhhp nghUl;fisf; nfhs;tdT 

nra;Ak; mjpfhuk; ,e;j rigf;F / khefu rig MizahsUf;F 

cz;L.

ii.  Njitahd Ntisfspy; khjphpfis rkh;g;gpf;fhj kw;Wk; jUtpj;jw; 

fl;lisapd; gpufhuk; chpa Neuj;jpw;F> juk; kw;Wk; cah;e;j 

,ay;Gfisf; nfhz;l nghUl;fis toq;fhj toq;Feh;fspd; 

gjpT vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp ,uj;Jr; nra;ag;gLk;.

iii.  nghUl;fs; toq;fpa ehs; Kjy; Fiwe;jgl;rk; 45 ehl;fSf;fhd 

fld; trjpia toq;Feh;fs; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

iv. toq;Feh;fSf;F Kw;gzk; toq;fg;gl khl;lhJ.

v.  cq;fshy; tpz;zg;gpf;fg;gLk; cUg;gbfSf;F tpahghug; ngah;g; 

gjpTr; rhd;wpjo; ,Uf;f  Ntz;Lk; vd;gJld; mt;thwy;yhj 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fis fzf;fhsh; (toq;fy;fs;) mth;fsplkpUe;J 

081-2232071 / 071-8014804 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021-09-29Mk; jpfjp> Nf.Nf.[P.I.b.gp. tpN[jpyf

khefu rig> fz;b. fz;b khefu MizahsH
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