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மின்சாரம் மற்றும் எரிப�சா-
ருள் விநிய�சாகம் மற்றும் 
அது்சார்ந்த அனைத்து 
ய்னைகளும் அத்தி�சாைசி� 
ய்னைகளசாக பிரகடைப�-
டுத்்தப�ட்டுள்ளை.   

ஜைசாதி�தி ரணில் விக்கிரமசிஙகவின 

மின்்ோரம், எரிபபோருள், ைருத்துவம் உடபட

ஜனோதிபதியோல் வி்்ட வர்த்தைோனி 

உள்ளூர 
�சால் மசாவின 
வினைன� 
அதிகரிப�-
்தற்கு �சால் மசா 
உற்�த்தி�சாளர-
கள் நடைடிக்னக எடுத்துள்ளைர.   

450 கிரசாம் உள்ளூர �சால் 
மசா �க்பகற் ஒனறின

உள்நாட்டு பநால்நா   
விலைகள அதிகரிப்பு   

அர் நிறுைைஙகளில் ய்னை-
�சாற்றும் ஊழி�ரகளின கட்டசா� 
ஓய்வு ை�ன்த 60 ஆக மசாற்றி�-
னமத்து 2023 ஜைைரி 01ஆம் 
திகதி மு்தல் இது ப்தசாடர�சாை 
சுற்்றறிக்னகன� பைளியிடுை்தற்-
கசாை முனபமசாழிவுக்கு அனமச்ரனை அஙகீகசாரம் 
ைழஙகியுள்ளது. அரசுக்கு ப்சா்ந்தமசாை 

அர் நிறுவனங்களில் பணியோற்றும் ஊழியரின்

ஜனோதிபதியின் ்யோ்மனககு அஙகீ்கோரம் 

50 கியைசா எனடயுள்ள 
சீபம்நது மூனடயின 
வினைன� 100 ரூ�சாைசால் 
குன்றக்க INSEE Corporation 
மற்றும் INSEE Plus ஆகி� 
நிறுைைஙகள் தீரமசானித்-
துள்ளை.  

இ்ந்த வினை 

சீம்ந்து விலை ந்ற்று 
்ளளிரவு முதல குலைப்பு

�சாழப�சாணம் – மசா்தகல் திரு-
ைடிநினை கடலிலிரு்நது ஆண் 
ஒருைரின ்டைபமசானறு மீட்-
கப�ட்டுள்ள்தசாக ப�சாலிஸசார 
ப்தரிவித்துள்ளைர.

திருைடிநினை கனர-
ய�சாரமசாக

இைநால மதநாட்டிலில 
மிதந்து வந்த சடைம்

யைசாரனஸ் ப்ல்ைநசா�கம் 

ப�சாருளசா்தசார பநருக்கடிக்கு தீரவு 
கசாண்�ன்த விடுத்து ய�சாரசாட்டத்-
தில் ஈடு�ட்ட இனளஞர யுைதி-
கனள அடக்குை்தற்கு அர்சாஙகம் 
அைரகனள பினப்தசாடரகி்றது. கருத்-
துச சு்த்நதிரத்துக்கு எதிரசாக 
அர்சாஙகம் 

கருத்துச் சுதந்திரத்துக்கு 
எதிரநாக மசயற்பட நவணடநாம்    

உைக ்்நன்தயில் ்தஙகத்தின 
வினை �டிப�டி�சாக அதிகரித்து 
ைருை்தசாக உைக ்்நன்த ்தகைல் 
ைட்டசாரஙகள் ப்தரிவித்துள்ளை.  

யநற்று முனதிைத்தின நிைை-
ரப�டி, ஒரு அவுனஸ் ்தஙகத்தின 
உைக வினை 1,700 படசாைர என்ற அளனை எட்டியுள்ளது.  

இய்தயைனள, யநற்றுக் கசானை பகசாழும்பு ப்ட்-
டி�சார வீதி ்தஙகச ்்நன்தயிலும் உைக ்்நன்தக்கு 

உல்க ்நமதயில் படிபபடியோ்க அதி்கரிபபு;

2023 ஆம் ஆண்டுக்கசாை பமசாத்்த மீண்டுைரும் ப்ைவிைம் 
4,634 பில்லி�ன ரூ�சா எனறும் பமசாத்்த மூை்தைச ப்ைவு 
3,245 பில்லி�ன ரூ�சா எனறும் அர்சாஙகம் மதிபபிட்டுள்ளது.

அ்தன�டி, 2023 ஆம் ஆண்டுக்கசாை நிதி ஒதுக்கீட்-
டுச ்ட்டமூைம் அர்சாஙக ைரத்்தமசானியில்

2023ஆம் வருட ம்நாத்த மீணடு வரும் 
மசைவினம் 4,634 பில. ரூபநா

�ண்டினகன� முனனிட்டு ய்தசாட்டத் ப்தசாழிைசாளரக -
ளுக்கு ைழஙகப�டும் முற்�ணம் ப்தசாடரபில் இைஙனக 
ய்தயினை ்ன�யுடன ய�சசுைசாரத்ன்த நடத்்தப�ட்டிருப -
�்தசாக ப�ரு்நய்தசாட்ட ப்தசாழில்துன்ற அனமச்ர கைசாநிதி 
ரயமஷ் �த்திரை யநற்று (04) �சாரசாளுமன்றத்தில் ப்தரிவித் -
்தசார.  கடைடிப�னடயில் ய்தனை�சாை ை்திகனள ைழங -
குை்தற்கு ய்தயினை ்ன�யுடன ய�சசுைசாரத்ன்த 
நடத்்தப�ட்டிருப�்தசாகவும் அைர குறிபபிட்டசார.

நதநாட்ட மதநாழிைநாளருக்கு 
தீபநாவளி முற்பணம் வழஙகல 

�த்திரினககளில் திருமண விளம்�ரங -
கனள பைளியிட்டு ப�ண்கனள ஏமசாற்றி �ை 
யகசாடி ரூ�சானை யமசா்டி ப்ய்்தசாபரை ்்நய்த -
கிக்கப�டும் ஒருைனர ய�சாமசாகம 
விய்ட குற்்றப புைைசாய்வுப

பதோழிலதிபரோ்கவும் ்பரோசிரியரோ்கவும் நடித்து  

உைக ்்நன்தயில் எரிப�சாருட்களின வினை குன்றை்தற் -
யகற்� அடுத்்த இரண்டு ைசாரஙகளில் எரிப�சாருள் வினை 
யமலும் குன்றக்கப�டுபமை மின்க்தி மற்றும் எரி்க்தி 
அனமச்ர கஞ்ை வியஜய்க்கர யநற்று ப்தரிவித் -
துள்ளசார. ஐக்கி� மக்கள் ்க்தியின �சாரசாளுமன்ற

எரிமபநாருள விலை அடுத்த இரு 
வநாரஙகளில ந்லும் குலையும் 

யைசாரனஸ் ப்ல்ைநசா�கம்  

அர்சாஙகத்திலிரு்நது விைகி �சாரசாளு-
மன்றத்தில் சு�சாதீைமசாக ப்�ற்�டும் 
அறிைசார்ந்த �ைர யகசாப குழுவுக்கு நி�மிக் -
கப�டவில்னை எனறும் அது ப்தசாடரபில் 
்�சாநசா�கர கைைம் ப்லுத்்த யைண்டும் 
எனறும் ஸ்ரீைஙகசா சு்த்நதிரக் கட்சியின 
ப�சாதுச ப்�ைசாளர ்த�சாசிறி ஜ� -
ய்க்கர ்ன�யில் ப்தரிவித்்தசார. 

்்கோப குழுவில் ஏன் நியைனம் இல்மல? 

்ரைய்த் நசாண� நிதி�த்து-
டன ப்ய்து பகசாள்ளப�ட்ட 
உடன�டிக்னகயின பினைர, 
உடன�டிக்னக ப்தசாடர�சாை 
வி�ரஙகள் உரி� குழுக்க -
ளுக்கு ைழஙகப�டுபமை பிர -
்தமர தியைஷ் குணைரத்்தை 
ப்தரிவித்துள்ளசார.  

்ரைய்த் நசாண� நிதி�த்-
துடைசாை �ணி�சாளர மட்ட 

ஒப�்ந்தம் ப்தசாடரபில் �சாரசா-
ளுமன்ற உறுபபிைர விமல் 
வீரைன் எழுபபி� யகள்-
விக்கு �திைளிக்கும் ய�சாய்த 
பிர்தமர இனறு �சாரசாளுமன-
்றத்தில் இ்தனை ப்தரிவித் -
துள்ளசார.  

்ரைய்த் நசாண� நிதி�த்து-
டைசாை கை்நதுனர-
�சாடலின பினைர 

IMF ஒப்பந்த விபரஙகள யநாவும் 
உரிய ந்ரத்தில மவளியிடப்படும்

�ட்டன சுழற்சி நிரு�ர  

ப�ரு்நய்தசாட்டத் ப்தசாழிைசா -
ளரகளுக்கு தீ�சாைளி முற்�ண -
மசாக 15,000 ரூ�சாய் ைழஙக 
மு்தைசாளிமசார ்ம்யமளைம் தீர -
மசானித்துள்ள்தசாக இைஙனக 
ப்தசாழிைசாளர கசாஙகிரஸின உ� 
்தனைைர �சாரத் அருள்்சாமி 
ப்தரிவித்்தசார.  

கண்டியில் யநற்று (04) 
நனடப�ற்்ற ப்ய்தி�சாளர ்்ந-
திபபியைய� அைர இவைசாறு 
ப்தரிவித்்தசார. அைர யமலும் 
ப்தரிவிக்னகயில்,  

நசாட்டின ்தற்ய�சான்த� 
ப�சாருளசா்தசார பநருக்கடி 
நினைனமயில், அத்தி-
�சாைசி�ப

மபருந்நதநாட்ட மதநாழிைநாளரகளுக்கு 
தீபநாவளி முற்பண்நாக ரூ. 15,000  

�சாட்சானை மசாணைரகளுக்கசாை மதி� 
உணவுத் திட்டத்தின கீழ யமலும் ஒரு மில்-

லி�ன மசாணைரகளுக்கு ைழஙகும் வி்தத்தில் 
இத் திட்டத்ன்த யமலும் விரிவு�டுத்தும் ய�சா -்

னைக்கு அனமச்ரனை அஙகீகசாரம் ைழஙகி-
யுள்ளது.   

 அ்ந்த ைனகயில் 7,926 
�சாட்சானைகனைச

போட்ோமல ைோணவருக்கோன ைதிய உணவுத்திடடத்தில்

பமலும ஒரு மில். மாணவருககு   
மதிய உணவுத் திடடம அமுல்   

எதிரக்கட்சித்தலைவர சஜித் மதரிவிப்பு
03

மயைசி�சா உ�ரஸ்்தசானிகர டயடசா 
டசான �சாங ்தசாய் மற்றும் இைஙனகத் 
ப்தசாழிைசாளர கசாஙகிரஸுக்குமினட-

யில் ்்நதிபப�சானறு இடம்ப�ற்றுள் -
ளது.  இச்்நதிபபின ய�சாது 
இைஙனக மற்றும் 

பைோத்த மூலதனசப்லவு 3,245 பில். ரூபோ விைல் MPயின் ்்கள்விககு பிரதைர் ்மபயில் பதில் முதலோளிைோர் ்ம்்ைளனம் இணக்கம் பதரிவிபபு -− CWC  போரத்

்நைசியநா உயர்ஸதநானிகருடன் 
இ.மதநா.கநா குழுவினர சந்திப்பு
இலஙம்க ை்லசிய உறவு குறித்து விரிவோ்க ்பசசு 

இலங்கை 
தேயி்ல 
ச்ையுடன் 

தைச்சுவார்த்ே

வோய்பபு உள்ளதோ்க அமைச்ர் 
்கஞ்ன பதரிவிபபு 

சுயநாதீன்நாக மசயற்படும் 
MPக்கள சலபயில சரச்லச

்போநோய்கர் 
வழஙகிய 

பதிலோல் அமைதி

ந்லும் சிை நசலவகள 
அத்தியநாவசிய்நாகின 

ஓய்வூதிய வயமதலலைலய 
திருத்த அல்ச்சரலவ அனு்தி அரசிடம் ்ோணககியன் MP ்்கோரிகம்க 

தஙகத்தின் விலையில
ந்ற்று திடீர ்நாற்ைம்

அரசு ைதிபபீடு ப்ய்துள்ளதோ்க 
அமைச்ர் பநதுல பதரிவிபபு 

உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தீர்ைோனம்   

மபணகளிடம் நகநாடிக்கணக்கில 
ந்நாசடி மசய்த ்பர லகது 
போணநதுமறயில் CIDயினர் அதிரடி    

50Kg மூமட ரூபோ 100ஆல் குமறபபு யோழ். திருவடிநிமலயில் ்ம்பவம் 

க�ோப் குழுவிற்கு சரித்த 

கேரததின் பெயர் ெரிந்துரர

13,200 லீற்்றர் டீசலுடன் 
பெௌஸர் ஒன்று விெதது
ஹந்தபநானநாகை பிரநதசத்தில சம்பவம்    

03

ப்தோரைகெசி, துரை 
சோ்தனங�ளின் 
விரை�ளும் உயர்வு!

அரச ஊழியர்�ளின் சம்ெளம்    
குர்றக�ப்ெட மோடடோது  

சலபயில நிதி இரநாஜநாஙக அல்ச்சர உறுதி  
0303

ஜனநாதிபதி ரணிலின் நயநாசலனக்கு 
அல்ச்சரலவ அஙகீகநாரம்  

ஆணடுநதநாறும் ்திய 
உணலவ வழஙக 400 நகநாடி
ரூபநாலவ கூடுதைநாக 
ஒதுக்கவும் அரசநாஙகம் முடிவு 06

ஐக்கி� நசாடுகள் மனி்த உரி-
னமகள் ய�ரனையின 51ஆைது 
கூட்டத் ப்தசாடரின நின்றவுப 
�குதியில் �ஙயகற்�்தற்கசாக, 
பைளிவிைகசார அனமச் ர அலி 
்பரி பஜனிைசாவிற்கு ��ணமசா-
கியுள்ளசார. எதிரைரும் 07ஆம் 
திகதி கூட்டத்ப்தசாடர நின்றவுப�்றவுள்ள்தசாக பைளி-
விைகசார அனமசசு ப்தரிவித்துள்ளது. 

UNHRC நிமறவு பகுதியில் பங்்கற்்க

அரமசசர் அலி சப்ரி
பெனீவோ ெயைம்
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லேக்ஹவுஸ் இந்து மன்றம் நடாத்தும் தினகரன நவராத்திரி 
விழா லநற்று தினகரன ஆசிரியர் பீடத்தில் நடடபெற்்றது. விழா 

தினகரன, தினகரன வாரமஞ்சரி ெத்திரிடககளின பிரதம 
ஆசிரியர் ப்சந்தில் லவேவர் தடேடமயில் நடடபெற்்றது. 

நிகழ்வில் லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத் தடேவர் அனுஷ பெல்பிடட, 
ஆசிரிய பீடப் ெணிப்ொளர் சிசிர ெரணதந்திரி, நிர்வாகப் 

ெணிப்ொளர் பிரொத் மஞசுள மாகந்துர, நிதிப் ெணிப்ொளர் 
்ஹலரந்திர காரியவ்சம், நீதி ெணிப்ொளர் ஜனகக ரணதுஙக, 
பொது முகாடமயாளர் சுமித் பகாத்தோவே மற்றும் சிலுமின, 

ஒப்ல்சர்வர் ெத்திரிடககளினஆசிரியர்கள் ஆகிலயாருடன 
மன்ற உறுப்பினர்கள், லேக்ஹவுஸ் ஊழியர்களும் கேந்து 

சி்றப்பித்தனர்.

தினகரன வாணி விழா



தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk
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திதி: --சஷ்டி

ரோகுகோலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00வனர
சு்ப்ேரம : கோனல : 10.30  -  12.00வனர

சு்பகிருது வருடம -சித்தினர 5

இன்னறைய சு்பதினம

10 முதல் 13 வனர

ததோழுனக 
்ேரம

சுபஹ்  - 05.04
லுஹர்  - 12.22
அஸர்  - 03.38
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.32

்யோகம: சித்த்யோகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல256.80 267.07

யூர�ொ
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல239.52 248.06

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல423.68 438.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல344.01 357.45

அடெரிக்க ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல322.72 334.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வோங்கும
வினல

விற்பனன
வினல238.54 249.41

குறித்த
வினல

குறித்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 831.93

குவைத் டினொர் 1,028.76

ஓெொன் ரியொல் 814.75

கட�ொர் ரியொல் 85.92

சவூதி ரியொல் 83.64

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 85.39

நாணய
மாற்று

இலங்கை, ஐஸலலாந்துக்கி்ையே
நட்புறவுகைள் யேலும் வலுவ்ையும்

இலங்கை, ஐஸலலாந்து நலாடுகைளுக் -
கி்ையிலலான நட்புறவு மேலும் 
வலுவ்ையுமேன ஐஸலலாந்து ஜனலா -
திபதி Guoni Th. Johannesson ஜனலா -
திபதி ரணில் விக்கிரேசிஙகைவிைம் 
உறுதியளித்துள்லார்.   

அத்துைன் சமூகை ஒற்று்ேக்கு குந்-
தகைம் ஏற்பைலாத வ்கையில் இலங்கை 
ேக்கைள மபலாரு்லாதலார சவலால்கை்் 
மிகைவும் மவற்றிகைரேலாகை ்கையலாளவலார் -
கைம்னவும் ஐஸலலாந்து ஜனலாதிபதி 
நம்பிக்்கை மவளியிட்டுள்லார்.   

இமதமவ்் இலங்கை – ஐஸ -
லலாந்து நலாடுகைளுக்கி்ையிலலான நட்பு-
றவு மேலும் பலபபடுத்தபபடுமேன்-
றும் அவர் உறுதியளித்துள்லார்.   

இலங்கை ஜனநலாயகை மசலாசலிச 
குடியரசின் ஜனலாதிபதியலாகை ரணில் 

விக்கிரேசிஙகை மதரிவு மசயயப-
பட்டுள்்ேக்கு வலாழ்த்து மதரி-
விக்கும் வ்கையில் ஐஸலலாந்து 
ஜனலாதிபதி அனுபபி ்வத்துள் 
மசயதியிமலமய அவர் இவவலாறு 
மதரிவித்துள்லார்.   

இரு நலாடுகைளுக்குமி்ையிலுள் 
நட்புற்வ தற்மபலாது ேக்கைள அனு-
பவித்து வருகின்றனர். இந்த உறவு 
எதிர்கைலாலத்தில் இலங்கைக்கும் ஐஸ -
லலாந்துக்கும் மேலும் பல நன்்ே-
கை்் தரும் என்பதில் எவவித சந்-
மதகைமும் இல்்லமயன்றும் அவர் 
தனது கைடிதத்தில் குறிபபிட்டுள்லார்.   

இலங்கை்ய பலாதித்துள் உயர் 
பணவீக்கைம் பற்றி தனது கைருத்்த 
மவளியிட்ை அவர், ஐஸ-
லலாந்துக்கும் அது பற்றிய 

அரச ஊழியர்களின் சம்பளம
குறைக்கப்படமாடடாது

மலலாரன்ஸ மசல்வநலாயகைம்  

அரச ஊழியர்கைளின் சம்ப்த்்த 
கு்றபபது மதலாைர்பில் எத்த்கைய தீர் -
ேலானத்்தயும் அரசலாஙகைம் மேற்மகைலாள -்
வில்்ல என நிதி இரலாஜலாஙகை அ்ேசசர் 
ரஞ்சித் சியம்பலலாபிட்டிய பலாரலாளுேன்றத்-
தில் மதரிவித்தலார்.  

சமூகை வ்லத்த்ஙகைளில் மவளியி-
ைபபடும் இது மதலாைர்பலான தகைவல்கைள 
முற்றிலும் உண்ேக்குப புறம்பலான்வ 

என்றும் அ்ேசசர் ச்பயில் மதரிவித்-
தலார்.  

பலாரலாளுேன்றத்தில் மநற்று இைம் 
மபற்ற ஏற்றுேதி, இறக்குேதி வரிகைள 
மதலாைர்பலான விவலாதத்தில் உ்ரயலாற்றும் 
மபலாமத அவர் இவவலாறு மதரிவித்தலார்.  

விவலாதத்தில் மதலாைர்ந்தும் உ்ரயலாற்-
றிய இரலாஜலாஙகை அ்ேசசர்:  

அரச ஊழியர்கைளுக்கு இந்த ேலாதம் ஒரு -
பகுதி சம்ப்மே வழஙகைபபடும் 
என சமூகை வ்லத்த்ஙகைளில் 

ககைசலவத்தை தினுகைவின்  
சகைலா கெய�லாயினுைன்  
ைலாம் வீதியில ்கைது  

திட்ைமிைபபட்ை குற்றச 
மசயல்கைளில் ஈடுபடும் குற்ற -
வலாளியும் மபலா்தபமபலாருள 
கைைத்தல்கைலாரருேலான, மகைசல் -
வத்்த தினுகைவின் உதவியலா்ர் 
ஒருவர் மெமரலாயினுைன் (3) 
ேலா்ல ்கைது மசயயபபட்ை -
தலாகை விமசை அதிரடிபப்ையி -
னர் மதரிவித்துள்னர்.  

சந்மதகை நபரிைம் தலாதியர் 
அ்ையலா் அட்்ை ேற்றும் 
சலாரதி அனுேதிபபத்திரம் என்ப -
னவும் கைலாணபபட்டுள்ன.  

சந்மதகை நபர் மதலாைர்பில் 
கி்ைத்த தகைவலுக்கை்ேய 
மநற்று முன்தினம் ேலா்ல 
மேற்மகைலாள்பபட்ை சுற்றிவ -
்்பபின் மபலாமத அவர் ்கைது 
மசயயபபட்டுள்லார்.  

ஐஸலோந்து ஜனோதி்பதி இலங்னக ஜனோதி்பதியிடம உறுதி   

சபபயில் நிதி இராஜாங்க அபமசசர் உறுதி  

சர்்சனசககு ச்போேோயகர் முறறுப்புள்ளி  

சீனலாவுைனலான சுதைந்தி� வரததைகை ஒப்பந்தைம்  
உள்்ளைக்கைத்தை அ�சு ்பகி�ஙகைப்படுததை யவண்டும்  
மலலாரன்ஸ மசல்வநலாயகைம்  

சீனலாவுைன் ்கைசசலாத்திைபபை -
வுள் சுதந்திர வர்த்தகை ஒபபந்தத்தின் 
உள்ைக்கைத்்த அரசலாஙகைம் பகிரங -
கைபபடுத்த மவணடும் என மஜ.வி.பி 
எம்பி விஜித மெரத் பலாரலாளுேன்றத்-
தில் மதரிவித்தலார்.  

 சீனலாவுைன் ்கைசசலாத்திைபபை -
வுள் சுதந்திர வர்த்தகை ஒபபந்தத்தில் 
நலாட்டின் பல்மவறு மதலாழில்து்ற-
கைளுக்கு பலாதிபபு ஏற்பைக் கூடிய 
பல்மவறு விையஙகைள உள்ைக்கைப -
பட்டுள்தலாகை குறிபபிட்ை அவர்,  

 அந்த உைன்படிக்்கையின் உள் -
ைக்கைத்்த அரசலாஙகைம் பகிரஙகைபப -
டுத்த மவணடும் என்றும் ச்பயில் 
மதரிவித்தலார்.  

பலாரலாளுேன்றத்தில் மநற்று ந்ை-
மபற்ற நிதி அ்ேசசின் வரிச சலு-
்கைகைள ேற்றும் சில வரிச சட்ைஙகைள 

மதலாைர்பலான விவலா -
தத்தில் உ்ரயலாற்-
றும் மபலாமத அவர் 
இவவலாறு மதரிவித்-
தலார்.  

 ச்பயில் மதலாைர்ந் -
தும் உ்ரயலாற்றிய 
அவர்,  

 சில நிறுவனஙகை -
ளுக்கு வரிச சலு்கை 
வழஙகியுள் அரசலாங -
கைம் முதிமயலார் தினத் -
தன்று வஙகிகைளில் 
முதிமயலார்கைளின் ்வபபுக்கைளுக்கு 
இதுவ்ர வழஙகைபபட்ை 15 வீத 
வட்டி்ய முழு்ேயலாகை இல்லலாேல் 
மசயதுள்து.  

 முதிமயலார் தினத்தில் அவர்கை -
ளுக்கு வழஙகிய பரி்சப மபலான்மற 
இது உள்து. அவர்கைள தேக்குத் 
மத்வயலான ேருந்துகை்் வலாஙகுவ-

தற்குக்கூை முடியலாத 
நி்லயில் வலாழ்கின்ற-
னர்.  

கை ம் ப னி கை ளு க் கு 
வ ரி ச ச லு ் கை கை ் ் 
வழஙகி தஙகைளின் 
மசலாந்தப பணத்்த 
வஙகிகைளில் ்வத்-
திருக்கும் முதிமயலா-
ருக்கு இவவலாறலான 
நி்ல மதலாற்றுவிக்கைப-
பட்டுள்து.  

கைைந்த கைலாலஙகைளில் 
வஙகி வட்டி வீதத்தில் ேலாற்றஙகை்் 
மேற்மகைலாணை்ேயினலால் பல்மவறு 
தரபபினரும் பலாதிக்கைபபட்டுள்-
னர். இதனலால் சிறிய ேற்றும் ேத்திய 
மதலாழில்து்றயினருக்கும் பலாதிபபு 
ஏற்பட்டுள்து. இது மிகைவும் அநீ -
தியலானது.   அமதமவ்் 
ஊழல் மேலாசடிகை்் 

யகைலாப, யகைலா்பலா குழு உறுபபினர நிேேனம்   
விைேததில எனது தை்லயீடு கி்ைேலாது  
மலலாரன்ஸ மசல்வநலாய-
கைம்  

மகைலாப ேற்றும் மகைலாபலா 
குழுக்கைளுக்கு உறுப -
பினர்கை்் நியமிப -
பதற்கைலான தீர்ேலானம் 
கைட்சித் த்லவர்கைள 
கூட்ைத்திமலமய எடுக்-
கைபபட்ைது. தலாம் அதில் 
த்லயிைவில்்லமயன 
சபலாநலாயகைர் ேஹிந்த 
யலாபபலா அமபவர்த்தன பலாரலாளுேன்-
றத்தில் மநற்றுத் மதரிவித்தலார்.   

கைட்சித் த்லவர்கைள கூட்ைத்தில் 
அவவிையம் மதலாைர்பில் கைவனம் 
மசலுத்தபபட்ைது. சுயலாதீன தரப -
பினருக்கு ச்பயில் உ்ரயலாற்று -

வதற்கைலான உரிய கைலால 
அவகைலாசம் வழஙகைபபை 
மவணடும் என்ற விை-
யத்தில் ேலாத்திரம் நலான் 
த்லயிட்மைன்.  

எனினும் மகைலாப 
ேற்றும் மகைலாபலா குழு 
உறுபபினர் நியேனம் 
மதலாைர்பலான தீர்ேலானம் 
கைட்சித் த்லவர்கைள 
கூட்ைத்தில் எடுக்கைபபட்-
ைமதயன்றி நலான் அதில் 

த்லயிைவில்்ல என்றும் அவர் 
மதரிவித்தலார்.  

 அரச மபலாது நிறுவனஙகைள பற்றிய 
குழுவுக்கைலான (மகைலாப) உறுபபினர்-
கைள நியேனம் மதலாைர்பில் ஆளும் 
கைட்சி ேற்றும் எதிர்கைட்சிகைளி்ையில் 

மநற்று ச்பயில் கைடு்ேயலான தர்க்-
கைம் ஏற்பட்ைதுைன் தகைலாத வலார்த்-
்தப பிரமயலாகைஙகைளும் மேற்மகைலாள-
்பபட்ைன.   

அமத மவ்் எதிர்க்கைட்சிகைள தேக்-
குளம் முரணபட்டுக்மகைலாணைது-
ைன் அரச தரபபிலிருந்து மவளிமயறி 
சுயலாதீன எதிர்க்கைட்சியலாகை மசயற்-
படும் எம்.பி.க்கைள மகைலாப ேற்றும் 
மகைலாபலா குழுக்கைளுக்கு நியமிக்கைபபை-
வில்்லமயன்ற குற்றசசலாட்டுகைளும் 
இதன்மபலாது முன்்வக்கைபபட்ைன.  

ஏழு மூ்் மகைலாணை பூதம், -
மூன்று த்லக் கைழு்தகைள, படிக் -
கைலாத முட்ைலாள மபலான்ற வலார்த்்தப 
பிரமயலாகைஙகைளினலால் ச்ப சுேலார் 
அ்ரேணிமநரம் அேளி 
துேளியலானது.  

யகைலாப குழுவிற்கு சரிததை 
யெ�ததின் க்பேர ்பரிந்து்�
மலலாரன்ஸ மசல்வநலாயகைம் 

மகைலாப உறுபபினரலாகை 
முன்னலாள த்லவர் சரித்த 
மெரத்்த நியமிபபதற்-
கைலாகை ஐக்கிய ேக்கைள சக்தி 
எம்.பி. ெர்்ஷ டி சில்வலா 
மகைலாப குழு உறுபபினர் பத -
வியிலிருந்து இரலாஜினலாேலா 
மசயவதலாகை பலாரலாளுேன்-
றத்தில் மநற்று அறிவிபபு 
மவளியிட்ைலார்.   

மகைலாப குழு உறுபபினர் பதவியி -

லிருந்து ெர்்ஷ டி சில்வலா 
தனது மசலாந்த விருபபத்-
தின் மபரில் இரலாஜினலாேலா 
மசயதுள்தலால் ஏற்பட்-
டுள் உறுபபினர் மவற்றி -
ைத்துக்கு மகைலாப குழுவின் 
முன்னலாள த்லவர் மபரலா -
சிரியர் சரித்த மெரத்்த 
நியமிக்கை எதிர்க்கைட்சி தீர் -
ேலானித்துள்தலாகை எதிர்க் -
கைட்சித் த்லவர் சஜித் 

பிமரேதலாச சபலாநலாயகைரிைம் மதரிவித்-
தலார்.  

கைைற்கறலாழிலுக்கு யதை்வேலான   
உ்பகை�ணஙகைள் இறக்குேதிக்கு அனுேதி  

மலலாரன்ஸ மசல்வநலாயகைம்  

நலாட்டில் சில உபகைரணங-
கைள ேற்றும் இயந்திரலாதிகை -
ளுக்கு இறக்குேதிக்கு அர -
சலாஙகைம் த்ை விதித்துள் 
மபலாதும்  

கை ை ற் ம ற லா ழி லு க் கு த் 
மத்வயலான உபகைரணங-
கை்் இறக்குேதி மசயவ -
தற்கைலான அனுேதி்ய ஜனலாதிபதியு-
ைன் மபசசு நைத்தி மபற்றுக் மகைலாள் 
முடிந்துள்தலாகை அ்ேசசர் ைக்்ஸ 

மதவலானந்தலா பலாரலாளுேன்-
றத்தில் மதரிவித்தலார்.   

கைைற்மறலாழில் அ்ேச-
சின் அனுேதி்ய மபற்றுக் 
மகைலாணடு மத்வயலான உப -
கைரணஙகை்் இறக்குேதி 
மசயவதற்கு நைவடிக்்கை 
எ டு க் கை ப ப டு ம ேன் று ம் 
அ்ேசசர் ச்பயில் மதரி -
வித்தலார்.  

பலாரலாளுேன்றத்தில் வலாயமூல 
வி்ைக்கைலான வினலாக்கைள 
மவ்்யில் கைலாவிந்த 

13,200 லீற்றர டீசலுைன் 
க்பௌஸர வி்பதது

மவல்லவலாய பகுதியில் 
13,200 லீற்றர் டீசலுைன் 
மசன்று மகைலாணடிருந்த 
பவுசர் விபத்துக்குள்லாகி-
யுள்து.   

மவல்லவலாய – தனேல்-
வில பிரதலான வீதியின் ெந்-
தபலானலாகைல பிரமதசத்தில் 
டீசல் ஏற்றிச மசன்ற பவுசமர வீதி்ய 
விட்டு விலகி கைவிழ்ந்து விபத்துக்-
குள்லாகியுள்து.   

 இந்தச சம்பவத்தில் பவுசர் பலத்த 
மசதே்ைந்தலாலும் டீசல் மவளி-

மயறவில்்லமயன மதரிவிக்கைப-
படுகிறது.   விபத்து மதலாைர்பலான 
மேலதிகை விசலார்ணகை்் மவல்ல-
வலாய மபலாலிஸ நி்லய மபலாலிஸலார் 
மேற்மகைலாணடு வருகின்றனர்.  

ைோனிய அடிப்்பனடயில் வழங்கவும ேடவடிகனக  
அனை்சசர் டகளஸ ்தவோனந்தோ சன்பயில் ததரிவிப்பு  எதிர்ககட்சித்தனலவர் சஜித் ததரிவிப்பு ஹந்த்போனகல பிர்தசத்தில் சம்பவம    

சமூகை பலாதுகைலாபபு பங-
கைளிபபு வரி அறிமுகைப -
படுத்தபபட்ை பின்னர் 
அ்னத்து வ்கையலான 
்கையைக்கை மதலா்லமப-
சிகைள ேற்றும் து்ண 
சலாதனஙகைளின் வி்லகைள 
மீணடும் உயருமேன அகில 
இலங்கை மதலாைர்பலாைல் 
நி்லய உரி்ேயலா்ர்கைள சஙகைம் 
மதரிவித்துள்து.  

 புதிய வருைலாந்த வருேலானம் 10 
மில்லியன் ரூபலாவுக்கும் அதிகைேலான 
வருேலானத்்த மபறும் வர்த்தகைர்கை -
ளுக்கு சமூகை பலாதுகைலாபபு வரி அறிவி -
ைபபடுகிறது.  

 இத்னயடுத்து மபரிய இறக்குே-
தியலா்ர்கைள மபலாருட்கை்் சில்ல்ற 
விற்ப்னயலா்ர்கைளுக்கு விற்கும் -
மபலாது வரி்யச மசர்க்கின்றனர்.  

 இத்னயடுத்து சில்ல்ற விற் -
ப்னயலா்ர்கைள தஙகைள மபலாருட் -
கை்் வலாடிக்்கையலா்ர்கைளுக்கு 
விற்கும்மபலாது கூடுதல் வரிகைளு -
ைன் வி்ல்ய அதிகைரிபபதலாகை 

இலங்கை மதலாைர்பலாைல் உரி்ேயலா -
்ர்கைள சஙகைம் குறிபபிட்டுள்து.  

 அரசலாஙகைம் சமூகை பலாதுகைலாபபு பங-
கைளிபபு வரி்ய 2.5 வீதம் என்று 

அறிவித்துள்து. எனினும் 
தயலாரிபபு வலாடிக்்கையலா்்ர 

மசன்ற்ையும் மபலாது, அது 
கிட்ைத்தட்ை 05வீதேலாகை 

இருக்கும் என்றும் 
சஙகைம் சுட்டிக்கைலாட்டி-

யுள்து.  
 இதனலால், ்கையைக்கை மதலா்ப -

மபசிகைள ேற்றும் து்ணப மபலாருட்-
கைளின் வி்ல மீணடும் உயரும் 
என்பது உறுதியலாகும் என்றும் சஙகைம் 
குறிபபிட்டுள்து.  

 நலாட்டின் மபலாரு்லாதலாரம் 
தற்மபலாது குழபபேலான நி்லயில் 
உள்து. இந்தநி்லயில் அரசலாங-
கைத்தலால் வரிகைள ேற்றும் கைட்ைணங -
கை்் அதிகைரிக்கை முடியும், ஆனலால் 
மதசிய மபலாரு்லாதலாரத்்த மீட்மை-
டுக்கை முடியலாமதன்றும் இலங்கை 
மதலாைர்பலாைல் நி்லய உரி்ேயலா-
்ர்கைள சஙகைம் மதரிவித்துள்து.  

்கைேைக்கை கதைலா்லய்பசி, து்ண 
சலாதைனஙகைளின் வி்லகைளும் உேரவு

த்போருளோதோர தேருககடி தீர்வுககு  

முழு நலாட்்ையும் முதைலீட்டு
வலேேலாகை உருவலாக்குவது அவசிேம்
மலலாரன்ஸ மசல்வநலாயகைம்  

முழு நலாட்்ையும் முத -
லீட்டு வலயேலாகை உரு -
வலாக்கி முதலீட்டு வரு -
ேலானத்்த அதிகைரிக்கை 
மவணடியது நலாட்டின் 
தற்மபலா்தய மத்வயலாகை 
உள்து என அ்ேசசர் 
நஸீர் அகைேட் பலாரலாளுேன் -
றத்தில் மதரிவித்தலார்.  

நலாட்டின் நிதி மநருக்கைடிக்கு தீர்வு 
கைலாணபதற்கு தந்திமரலாபலாய முத -
லீட்டு நைவடிக்்கைகைள அவசியேலா -
கும் என்றும் அவர் மதரிவித்தலார்.  

பலாரலாளுேன்றத்தில் மநற்று 
இைம்மபற்ற நிதிய்ேசசின் வரி 
சட்ை மூலம் மதலாைர்பலான விவலா -
தத்தில் உ்ரயலாற்றும் மபலாமத 
அவர் இவவலாறு மதரிவித்தலார்.  

 அது மதலாைர்பில் மேலும் மதரி -

வித்த அவர்,   ஏ்னய 
நலாடுகைளுைன் ஒபபிடும் -
மபலாது நலாம் முதலீடுகைளின் 
மூலம் கு்றந்த வருேலா -
னத்்தமய ஈட்டி வரு -
கின்மறலாம். 

ேமலசியலா பஙகை்லா -
மதஷ் மபலான்ற நலாடுகைள 
கூை முதலீடுகைளில் 
முன்னி்ல வகிக்கின்றன. 

உலகை்லாவிய வ்லப பின்னலின் 
ஒரு பலாகைேலாகை ேமலசியலா ேலாறியுள -
்து. முதலீடுகைளிலும் மபலாரு்லா -
தலாரத்திலும் அது மவகுவலாகை முன் -
மனறியுள்து.  

மபலாட்டித் தன்்ேயுைனலான முத -
லீடுகைள அவசியம். கைவர்சசியலான 
வரிசசலு்கைகை்் வழஙகுவதும் 
முதலீடுகை்் ஊக்குவிக்கை உறுது -
்ணயலாகை அ்ேயும் என்றும் அவர் 
மேலும் மதரிவித்தலார்.  

்பலா�லாளுேன்றமும் ்பலகை்லயும் நைததிே
குறுகிே கைலால ்பலாைகநறிகைள் ஆ�ம்்பம்

பலாரலாளுேன்றம் ேற்றும் மகைலாழும்பு 
பல்கை்லக்கைழகைம் என்பன 
இ்ணந்து வரலலாற்றில் முதல் தை-
்வயலாகை ஆரம்பித்த பலாரலாளுேன்றத்-
தின் மசயற்பலாடுகைள ேற்றும் ந்ை-
மு்றகைள  மதலாைர்பில் குறுகியகைலால 
பலாைமநறி யின் முதலலாவது கைட்ைம் 
அண்ேயில் பூர்த்திய்ைந்தது.   

மகைலாழும்பு பல்கை்லக்கைழகைத்-
தின் அரசியல் விஞ்்லானம் ேற்றும் 
மபலாதுக் மகைலாள்கைகைள தி்ணக்கை்த் -
தின் இறுதியலாணடு பட்ைதலாரி ேலாண-
வர்கைளுக்கைலாகை ஆரம்பிக்கைபபட்டுள் 
இந்தப பலாைமநறியின் வ்வலா்ர்கை-
்லாகை பலாரலாளுேன்றத்தின் மசயலலா்ர் 
நலாயகைம் ேற்றும் பலாரலாளுேன்ற மசய-
லகைத்தின் சிமரஷ்ை அதிகைலாரிகைள பங-
மகைற்றிருந்தனர்.   

இதற்கை்ேய கைைந்த 16ஆம் திகைதி 
மகைலாழும்பு பல்கை்லக்கைழகைத்தில் 
இபபலாைமநறியின் அஙகுரலார்பபண 
நிகைழ்வு இைம்மபற்றிருந்ததுைன், 
இதில் பலாரலாளுேன்ற மசயலலா்ர் 

நலாயகைம் தம்மிகை தசநலாயக்கை முதலலா-
வது விரிவு்ர்ய நைத்தினலார்.   

இதன் பின்னர் கைைந்த 29ஆம் 
ேற்றும் 30ஆம் திகைதிகைளில் பலாரலா-
ளுேன்ற பணியலாட் மதலாகுதியின் 
பிரதலானியும், பிரதிச மசயலலா்ர் 
நலாயகைமுேலான கு்ஷலானி மரலாெனதீர, 
உதவிச மசயலலா்ர் நலாயகைம் டிகிரி.
மகை ஜயதிலகை ேற்றும் சட்ைவலாக்கைத் 
தி்ணக்கை்த்தின் பணிபபலா்ரும், 
மதலாைர்பலாைல் தி்ணக்கை்த்தின் 
பதில் பணிபபலா்ருேலான எச.ஈ.ஜன-
கைலாந்த சில்வலா ஆகிமயலார் விரிவு்ர-
கை்் நைத்தியிருந்தனர்.   

ஜனநலாயகைம் ேற்றும் பலாரலாளுேன்ற 
மு்ற்ே பற்றிய மகைலாட்பலாட்டு 
அறிவின் அடிபப்ையில் முன்மன-
டுக்கைபபட்ை இந்தக் குறுகிய பலாை-
மநறியலானது பல்கை்லக்கைழகை ேலாண-
வர்கைளுக்கு புதிய அனுபவத்துைன் 
கூடிய மபறுேதியலான குறுகிய பலாை-
மநறியலாகை அ்ேந்தது என 
பலாைமநறி முடிவின் மபலாது 

அனை்சசர் ேசீர் அகைட் சன்பயில் ததரிவிப்பு  
முதறகட்டம தவறறிகரைோக நினறைவு
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மறைந்த திைனாய்ாளர் கே.எஸ். 
சி்குமாரன், சிகரஷ்ட சட்டத்தரணி 
ராஜகுகேநதிரா ஆகிக�ார் விததி�ா-

சமான பன்முே ஆளுறம கோண்ட்ர்ேள். 
அவ்ாகை இந்த அரஙேததிற்கு கப�ர் 
சூட்டபபடடிருக்கும் மறைந்த ேோநிதி எம்.
ஏ.எம். ஷுக்ரி, மணிபபுே்ர் மருதூர் ஏ. 
மஜீத ஆகிக�ாரும் அளபபரி� பணிேறள 
ஆற்றியுள்ளனர். இத்தறேக�ாரின் பங -
ேளிபபுேள் எமது மக்ேளின் மனஙேளில் 
நீஙோ இ்டம்கபற்று அ்ர்ேள் என்கைன் -
றும் நிறனவுகூரபபடு்ர் என கோழும்பு 
்தமிழ்ச் சஙேததில் ஞாயிற்றுக்கிழறம(2) 
மாறே நற்டகபற்ை நிறனக்ந்தல் நிேழ்-

வுக்கு ்தறேறம ்கிதது உறர�ாற்றி� 
ஸ்ரீேஙோ முஸ்லிம் ோஙகிரஸ் ்தறே் -
ரும் பாராளுமன்ை உறுபபினருமான ரவூப 
ஹக்கீம் க்தரிவித்தார்.  

 ஸ்ரீேஙோ முஸ்லிம் ோஙகிரஸின் 
'புதி� க்ளிச்சஙேள் இேக்கி� றம�ம்' 
கோழும்பு ்தமிழ்ச் சஙே சஙேரபபிள்றள 
மண்டபததில் ஏற்பாடு கசயதிருந்த நிறன -
க்ந்தல் நிேழ்வில் உறர�ாற்றுறேயில் 
முஸ்லிம் ோஙகிரஸ் ்தறே்ர் ஹக்கீம் 
கமலும் க்தரிவித்த்தா்து:  

 மறைந்த கே.எஸ். சி்குமாரன் ஏறன� 
ஊ்டேவி�ோளர்ேறள வி்ட க்றுபட்ட்ர். 
உள்நாடடிலும் ே்டல் ே்டநதும் அ்ர் பததி -
ரிறே�ாளராேவும் ேல்லூரி ஆசிரி�ராே -
வும் பணிபுரிநதிருக்கின்ைார். ்தமிழிலும், 
ஆஙகிேததிலும் 42 நுால்ேறள எழுதியுள் -
ளார். ்ாழ்நாள் சா்தறன�ாளர் விருதுே -

றளயும் கபற்றிருக்கின்ைார்.   ்தமிழிலும், 
ஆஙகிேததிலும்பததி எழுத்தாளராேவும், 
அக்தக்றளயில் சிைந்த கமாழிகப�ர்பபா -
ளராேவும் மிளிர்ந்த சி்குமாரன், இவவிரு 
கமாழிேளிலும் ்தறேசிைந்த திைனாய்ாள -
ராேவும் திேழ்திருக்கிைார்.  

 குறை ோணபற்த கநாக்-
ேமாேக் கோணக்ட விமர்ச-
னஙேள் கசய�பபடுகின்ைன 
என்ை ேருதது பர்ோே நிேவு -
்்தால், விமர்சனம் என்பற்த 
வி்ட, திைனாயவு என்ை கசாற்பி -
ரக�ாேதற்தப ப�ன்படுதது -்
ற்தக� சி்குமாரன் கபரிதும் 

விரும்பி இருக்கின்ைார். 
எனது பார்ற்யில் மறைந்த 
கபராசிரி�ர் கே. சி்த்தம்-
பிக்குப பின்னர் இவ்ாைான 
ஆளுறம கோண்ட்ராே சி்குமாரன் 
இ்டம்கபறுகின்ைார்.  

 மறைந்த சி்குமாரனின் பு்தல்்ர்ேள் 
இரு்ரும் எனது இளறமக்ோே க்தாழர்-
ேள். புேம்கப�ர்நது அகமரிக்ோவிலும், 
அவுஸ்திகரலி�ாவிலும் ்சிக்கின்ைனர். 
்தமது ்தநற்தயின் அபாரத திைறமேறள 
அ்ர்ேள் இது்றரயில் குறை்ாேக் 
அறிநது ற்ததிருந்தனர் என்பது இஙகு 
சுடடிக்ோட்டபபட்டது. புேம்கப�ர்நது ்ாழ்-
க்ாரின் குடும்பஙேள் பே்ற்றில் இவ்ா-
ைான நிறேறமற�க் ோண முடிகிைது.  

 மறைந்த சிகரஷ்ட சட்டத்தரணி ராஜகு-
கேநதிரா 1977 ஆம் ஆணடு சட்டக்ேல்-

லூரியில் கசர்நதிருந்தார். அஙகு ்தமிழ் 
மன்ைததிலும் அ்ர் அதிே பஙேளிபறபச் 
கசயதுள்ளார். நானும் 1980 ஆம் ஆணடு 
சட்டக்ேல்லுாரியில் கசர்நக்தன். அஙகு 
்தமிழ்மன்ைததின் ்தறே்ராே பணிபுரியும் 
்ாயபபு எனக்கும் கிற்டததிருந்தது.  

 நணபர் ராஜகுகேநதிரா நா்ாணறம 
மிக்ே்ர். அ்ர் நா்டறிந்த சிைந்த நா்ேர். 
ஆனால், சட்டத்தரணிேள் எல்கோருகம 
நா்ணறம மிக்ே்ர்ேள் அல்ேர். எல்ோ 
சட்டத்தரணிேளும் கமற்ட அதிரப கபசும் 
கம்தாவிோசம் கோண்ட்ர்ேளாேக் 
இருக்ே க்ணடும் என்ை அ்சி�மும் 
இல்றே.  

 திருக்குைளுக்கு கபாருள் கோ்டல் கசய-
கின்ை விஷ�ததில் மறைந்த நணபர் ராஜ -
குகேநதிராவுக்கு அபாரத திைறம இருந-
திருக்கிைது. நாஙேளும் பரிகமேழேர் 
கபான்கைாரின் உறரேறள ்ாசிததிருக்கி -
கைாம். ஆனால் ,இ்ருக்கு அததுறையில் 

அதிே ஈடுபாடு இருநதிருக்கிைது. இ�ல்பா-
ேக் திருக்குைளுக்கு கபாருள் கோ்டல் 
கசய்தில் அ்ர் ஆழமான அறிற்ப 
கபற்றிருந்தார்.  

 இந்த ்தமிழ்ச்சஙேம் கோழும்பில் ்சிக்-
கும் ்தமிழர்ேளுக்கு மடடும் கசாந்தமான -

்தல்ே. அ்தன் க்தாணடு நா்டறிந்தது. 
அ்தற்ோன ேட்டறமபறப உரு்ாக்கு-
்தில் ராஜகுகேநதிரா முக்கி� பஙகு 
்கிததிருக்கிைார். கபரற் உரு்ாக்-
ேம், �ாபபுத திருத்தம் என்ப்ற்றி-
லும் அ்ரது ஈடுபாடு குறிபபிடடுக் 
கூைத்தக்ேது. ்தமிழ்ப பணபாடற்ட 
அதிேம் கநசித்த்ராேக் அ்ர் 
்ாழ்நது மறைநதிருக்கின்ைார்.  

  இவ்ாறிருக்ே ்தமிழ்,ஆஙகிேம், 
அரபு ஆகி� கமாழிேளில் ஆற்ைல் 
மிக்ே்ராேத திேழ்ந்த மறைந்த 
 ேோநிதி எம்.ஏ.எம். சுக்ரி, இஸ்ோ-
மி� ஆன்மீே ேல்விற� யும் நவீன 
ேற்றே கநறிேறளயும் ஒருகசர 
கபாதிபப்தற்ோே மறைந்த நளீம் 
ஹாஜி�ாரினால் உரு்ாக்ேபபட்ட 
ஜாமிஆ நளீமிய�ா ேோபீ்டததின் 
பணிபபாளராே மிே நீண்டோேம் 
பணி புரிநதிருக்கிைார். 

அ்ரின் நிறன்ாேவும். கிழக்கு 
மாோணததில் முஸ்லிம்ேளின் நாட -

்டாரி�லிலும், இஸ்ோமி� பணபாடடுப 
பாரம்பரி�ததிலும் கபரும் பஙேளிபறப 
கசயது மறைந்த மருதூர் ஏ. மஜீதின் 
நிறன்ாேவும் இந்த நிறனக்ந்தல் 
நிேழும் அரஙறே ஏற்பாடு கசயதிருந -
க்தாம்.  

 இநநிறனக்ந்தல் நிேழ்வில் ஜனநா�ே 
மக்ேள் முன்னணியின் ்தறே்ரும், பாரா -
ளுமன்ை உறுபபினருமான மகனாேகண-
சன், அறிவிபபாளர் பீ.எச். அபதுல் ஹமீத, 
சாஹித� ரதனா மு. சி்லிஙேம், சிகரஷ்ட 
ஊ்டேவி�ோளர் எம்.எம். அமீன், ற்ததி� 
ேோநிதி 'ஞானம்' ஞானகசேரம் ஆகிக�ா-
ரும் உறர�ாற்றினர்.  

editor.tkn@lakehouse.lk

மண்சரிவு அச்சுறுத்தல் பிரத்த்சங்களில்  
எச்்சரிக்ை்கயுடன் ச்சயற்பட தேணடும்! 
நாட்டில் சீரற்ற ்காலநிைலயுடன் மைை 

ச்பய்யும் த்பாது சில பிரத்த்சங்களில் 
இயறை்க அனரத்தங்கள் ஏற்படுேதும் இன்னும் சில 
பிரத்த்சங்களில் நுளம்பு்கள் தநாய்்கள் தீவிரமைடே-
தும் அணைமக்்காலமா்க அே்தானிக்்கப்பட்டு ேரு-
கின்்றன. அதிலும் ்தாழ்நிலங்களில் சேள்ளநிைல 
ஏற்படுேதும் மைலய்கப பிரத்த்சங்களில் மண்சரிவு 
ஏற்படுேதும் ்கடந்த சில ்த்சாப்தங்களா்க ேைக்்கமாகி 
உள்ளது.   

 இநநிைலயில் ்கடந்த சில தினங்களா்க மைலய -
்கப பிரத்த்சங்களில் ச்பய்து ேரும் மைை ்காரண-
மா்க சில பிரத்த்சங்களில் சிறுசிறு மண்சரிவு்களும் 
்பதிோகியுள்ளன. இ்தைனக் ்கருததில் ச்காணடுள்ள 
த்தசிய ்கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுேனமும் அனரத்த 
மு்காைமததுே நிறுேனமும் சீரற்ற ்காலநிைலயுடன் 
மைை ச்பய்து ேருே்தால் மைலய்கப பிரத்த்சங்க-
ளில் மண்சரிவு ஏற்படுே்தற்கான அச்சுறுத்தல்்கள் 
்காணப்படுே்தா்க முன்சனச்்சரிக்ை்க விடுததுள்ளன.   

 அ்தனால் மண்சரிவு அச்சுறுத்தல் மிக்்க ்பகுதி்க-
ளில் ோழும் மக்்கள் முன்னே்தானததுடனும் விழிப-
புடனும் ச்சயற்பட தேணடும் எனவும் அநநிறுேனங -
்கள் மக்்கைளக் த்கட்டுள்ளன. இந்தச் சூழ்நிைலயில் 
ஹட்டன் பிரத்த்சததில் ்கடந்த 03 ஆம் தி்கதி ச்பய்்த 
மைையின் ்காரணமா்க ்பத்தைன, மவுணட்தேர-
னன் தமறபிரிவு த்தாட்டததிலுள்ள ்தனிக்குடியிருபபு 
ஒன்றுக்கு பின்பு்றமா்க ்காணப்பட்ட ்பாரிய மண-
தமசடான்று திடீசரன ்காைல தேைளயில் ்சரிநது 
குறித்த குடியிருபபின் கூைர மீது விழுநதுள்ளது.  

 இச்்சமயம் அக்குடியிருபபின் ்சைமயலை்றயில் 
்தம் ம்களுடன் ்சைமயல் தேைலயில் ஈடு்பட்டிருந்த 
மூன்று பிள்ைள்களின் ்தாயாரான ராம்சாமி ்காளி-
யம்மாள் என்்ற 46 ேயது மதிக்்கத்தக்்க ச்பணம-
ணிசயாருேர ஸ்தலததிதலதய உயிரிைநதுள்ளார. 
இச்்சம்்பேம் பிரத்த்சததில் ்ப்தற்றநிைலைய ஏற்படுத-
தியது.   

 இவோ்றான அனரத்த நிைலைம்கைளத ்தவிரத-
துக் ச்காள்ளும் தநாக்கில்்தான் சீரற்ற ்காலநிைல 
நிலவும் த்பாது விழிபபுடனும் முன்சனச்்சரிக்ை்கயு-
டனும் ச்சயற்படுமாறு ்சம்்பந்தப்பட்ட நிறுேனங்க-
ளால் ேலியுறுத்தப்பட்டு ேருகின்்றது.   

 இருபபினும் இவவி்தமான த்காரிக்ை்க்கள் குறிதது 
்கேனம் ச்சலுத்தா்தேர்களும், என்ன்தான் அச்சுறுத-
்தல் என்்றாலும் ்தம் ்பாரம்்பரிய ோழிடங்கைள விட்டு 
்பாது்காப்பான இடங்களுக்கு குடிச்பயர விரும்்பா்த-
ேர்களும் மக்்கள் மததியில் இருக்்கதே ச்சய்கின்்ற-
னர என்று அனரத்த மு்காைமததுே நிைலய அதி்கா-
ரி்கள் சுட்டிக்்காட்டவும் ்தே்றவில்ைல.   

மனி்தனின் ்தே்றானதும் பிைையானதுமான 
ச்சயற்பாடு்களும் தேறு சில ்காரணங்களும் ்தான் 
மைலய்கப பிரத்த்சங்களில் மண்சரிவுக்்கான ோய்ப-
பு்கைள ஏற்படுததிக் ச்காடுக்கின்்றன. இ்தைன 
த்தசியக் ்கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுேனமும் உறுதிப்படுத -
தியுள்ளது.   

இநநிைலயில் மைலய்கப பிரத்த்சங்களில் ்காணப-
்படும் மண்சரிவு அச்சுறுத்தல் மிக்்க பிரத்த்சங்கைள 
த்தசியக் ்கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுேனம் அைடயாளப-
்படுததி அந்தந்த பிரத்த்ச ச்சயல்கங்களுக்கு ஏற்க-
னதே அறிவிததும் இருக்கின்்றது. அ்தைன அடிப்ப -
ைடயா்கக் ச்காணடு பிரத்த்ச ச்சயல்கங்கள் ஊடா்க 
பிரத்த்சோசி்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்்றனர.   

இவோ்றான சூைலில், ்பத்தைன பிரத்த்சததில் ஏற -
்பட்ட மண்சரிவினால் உயிரைபபு ஒன்று ஏற்பட்டுள்ள 
நிைலயில் இலஙை்க ச்தாழிலாளர ்காஙகிரஸின் 
ச்பாதுச் ச்சயலாளரும் நுேசரலியா மாேட்டப ்பாரா-
ளுமன்்ற உறுபபினருமான ஜீேன் ச்தாணடமான், 
ச்காழும்பில் ச்சய்தியாளர மாநாசடான்ை்ற நடாததி, 
மண்சரிவு, சேள்ளம் த்பான்்ற இயறை்க அனரத-
்தங்களில் இருநது மக்்கைள ்பாது்காக்குமாறு 
த்காரிக்ை்க விடுததுள்ளார.   

'மைலய்கததில் மண்சரிவு அச்சுறுத்தல் மிக்்க 
பிரத்த்சங்களில் சுமார 3000 வீடு்கள் உள்ளன. 
அவோ்றான இடங்களில் ேசிக்கும் மக்்கைள அப -
பு்றப்படுததி அேர்கள் ோழ்ே்தறகு ஏற்ற ்பாது்காப -
்பான ்காணி்கைள ேைஙகுமாறும் அேர ேலியுறுததி 
இருக்கின்்றார.  

 உணைமயில் இது ்காலததிறகு அேசியமான 
த்காரிக்ை்க. மண்சரிவு அச்சுறுத்தல் மிக்்க பிரத்த்சங-
்களில் இருநது மக்்கள் அபபு்றப்படுத்தப்பட்டு ்பாது-
்காப்பான இடங்களில் குடியமரத்தப்பட தேணடும். 
இதில் மாறறுக்்கருததுக்கு இடமில்ைல. அ்தற்கான 
நடேடிக்ை்க்கள் திட்டமிட்ட அடிப்பைடயில் ஒழுஙகு-
முை்றயா்க முன்சனடுக்்கப்படுேது அேசியம். அது 
மக்்களின் எதிர்பாரப்பா்கவும் உள்ளது.   

 இச்்சந்தரப்பததில் ச்பருநத்தாட்டக் ை்கதச்தாழில் 
அைமச்்சர சடாக்டர ரதமஷ் ்பததிரன, 'இவவிடயம் 
ச்தாடரபில் ்சம்்பந்தப்பட்ட அைமச்சு்கள் விைரநது 
ச்சயற்படும்' என உறுதியளிததுள்ளார.   

 எனினும் மண்சரிவு அச்சுறுத்தல் மிக்்க பிரத்த்சங-
்களில் ோழும் மக்்கைள ்பாது்காப்பான இடங்களில் 
குடியமரததுேதில் கூடு்தல் ்கேனம் ச்சலுத்தப்பட 
தேணடும். அ்தறகு ஆ்தரவும் ஒததுைைபபும் நல்குே-
தும் சீரற்ற ்காலநிைலயுடன் மைை ச்பய்யும் த்பாது 
மண்சரிவு அச்சுறுத்தல் மிக்்க பிரத்த்சங்களில் முன்-
சனச்்சரிக்ை்கயுடனும் விழிபபுணரவுடனும் ச்சயற-
்படுேதும் இன்றியைமயா்த்தாகும். அ்தன் ஊடா்க 
துரதிரஷ்ட்கரமான அனரத்தங்கைளத ்தவிரததுக் 
ச்காள்ளக் கூடிய்தா்க இருக்கும்.   
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பலநாள்  முற்றுகையிட் ாலும்  பகைவரால்  கைபபற்்ற  முடியா-
தது ஆகி, உள்ளிருபபார்க்கு  வவண்டிய  உணகவயும்  உக் ய-
தாய் உள்ளிருபவபார் வபாரி  வாய்பபாைவும்  இருபபவத  அரண்.

கோளற்ேரி்தாயக் கோண்டகூழ்த ்தாகி அேத்தார்
நிறேக்கேளி்தாம் நீரது அரண 

குறள் தரும் சிநதனை

இலங்கையில் இந்து சமய எழுச்சிககைகாகை
அரும்பணியகாற்றிய உமகா மககைஸ்வரன்  
இேஙறேயில் இநதுசம� ேோசார 

திறணக்ேளததில் கபரும்பணி�ாற்-
றி�்ர் அ்தன் பணிபபாளர் அருளா-

னந்தம் உமா மகேஸ்்ரன். இன்று 5 ஆம் 
திேதி விஜ�்தசமி�ன்று ்தனது எடடு ்ரு்ட 
ோே இநது சம� அர்பபணிபபான கசற்ற� 
நிறைவு கசயது ்்டமாோண சறபயின் உ�ர் 
ப்தவிக்ோே கசல்கிைார் அ்ர்.  

2014 ஆம் ஆணடு இநது சம� ேோசார 
திறணக்ேளததில் பிரதிபபணிபபாளராே 
இறணநது, 2015 ஆம் பணிபபாளராே 
அ்ர் ப்தவி உ�ர்வு கபற்ைார். ே்டந்த எடடு 
்ரு்ட ோேமாே திறணக்ேளததில் பாரி� மாற்-
ைஙேறள, புரடசிேறள கசயது ்ந்த்ர் உமா 
மகேஸ்்ரன். இேஙறே நிர்்ாே கசற்யில் 
அதியு�ர் சிைபபுப பிரிவுக்கு ே்டந்த ்ாரம் 
அ்ர் ்தரம் உ�ர்த்தபபடடிருந்தார். அ்தன் 
பேனாே அ்ர் ்்டமாோண சறபயின் உ�ர் 
ப்தவிக்ோே விடுவிக்ேபபடடிருக்கின்ைார்.   

இநது சம�, ேோசார அலு்ல்ேள் 
திறணக்ேளததின் ்ரோற்றில் உமாமகேஸ் -
்ரனின் ோேம் கபான்கனழுததுக்ேளால் 
கபாறிக்ேபப்ட க்ணடி�்தாகும்.  

ஆே�ஙேளின் ்ளர்ச்சிக்கு அரசி�ல்்ா -
திேளின் அழுத்தஙேறளயும் ்தாணடி அர்ப -
பணிபபான பஙேளிபபு -்ழஙகினார் அ்ர். 
பிரக்தச்ா்தம் இன்றி அ்ர் பணி�ாற்றி -
னார். 

இநதுசம� அைகநறிக் ேல்வி ஆழமா -
னது. அழகுைக் ேற்றுக் கோண்டால் அற்பு-
்தமானது என்பற்த எல்கோருக்கும் உணரச் 
கசய்தார். இநதும்த அைகநறிக் ேல்வியில் 

எ்ரும் புரி�ா்த சா்தறன புரிந்த்ர் அ்ர். 
இநது சம� ேோசாரக் ேற்றேேள் நிறு் -
ேதற்த ்்டக்கில் ஸ்ரீேஸ்ரீ ஆறுமுேநா்ேர் 
கபருமான் ேற்றேேள் நிறு்ேமாேவும், 
- கிழக்கில் சு்ாமி விபுோனந்தர் ேற்றே-
ேள் நிறு்ேமாேவும் - ஏறன� மாோணங-
ேளுக்ோேத ்தறேநேரிகே கசர்.கபான். 
இராமநா்தன் ேற்றேேள் நிறு்ேமாேவும் 
அறமதது இநது சம� ேோசார அலு்ல் -
ேள் திறணக்ேளததின் ்ரோற்றில் நின்று -
நிறேக்கும் எத்தறனக�ா பணிேறள உமா 
மகேஸ்்ரன் முன்கனடுத்தார்.   இநது சம� 

ேோசார அலு்ல்ேள் திறணக்ேளத-
தின் இநதுப பணபாடடு நிதி�தற்த 
கசழிபபற்ட�ச் கசய்த கபருறமயும் 
அ்றரக� சாரும்.  

 ஸ்ரீேஸ்ரீ ஆறுமுேநா்ேர் 
மாநாடு, முத்தமிழ் வித்தேர் சு்ாமி 
விபுோனந்தர் மாநாடு, உேே அரங-
றேக� ஒன்று கூடடி� முருேபக்தி 
மாநாடு என்கைல்ோம் சிைபபாே 
ஒழுஙகு கசய்தார்.   

 ேறேஞர்ேளுக்ோன கேௌர்ம், 

ஆராயச்சி மாநாடுேள், நாட்டாரி�ல் ்ழக்-
ோறுேளுக்கு முக்கி�தது்ம் அளித்தார். 
கபாஙேே விழா, புத்தாணடு விழா, ந்ராத-
திரி விழா என்று பேவிழாக்ேறள சிைபபாே 
ந்டததிக் ோடடினார்.

  நல்லூர்க் ேந்தபகபருமானின் ோேடிே-
ளில் ற்தது இநது சம� ேோசார அலு -
்ல்ேள் திறணக்ேளம் நூல் க்ளியிட -
்டது உேே ்ரோற்றில் மு்தல் நிேழ்்ாே 
அறமந்தது. ஸ்ரீேஸ்ரீ ஆறுமுேநா்ேர் 
கபருமான் பற்டத்த ேந்தபுராண ்சனம் 
மீள்பதிபகப அந்த க்ளியீ்டாே அறமந -

்தது.    இநது சம� அைகநறிக் ேல்வி 
சார்ந்த நூல்ேள் உேேத ்தரம் ்ாயந்தற -்
�ாே மாற்ைம் கபற்ைன. கோகரானா ோேம் 
அத்தறன அரச நிர்்ாேச் கச�ற்பாடுேறள-
யும் மு்டக்கி�கபாதும் இநது சம�, ேோசார 
அலு்ல்ேள் திறணக்ேளம் இேததிரனி�ல் 
ஊ்டேஙேள் ்ாயிோேப புதி� பரிணாமம் 
எடுத்தது. ்ாகனாலி ஊ்டேஙேள் மூேம் 
இறண�த்தளஙேள் முேநூல் ்ழி�ாே அந்த-
க்றளயிலும் இநது சம� ேோசார அலு்ல்-
ேள் திறணக்ேளதற்தப ப�ணிக்ே ற்த்த 

கபருறம அ்றரக� சாரும்.  இநது சம� 
ேோசார அலு்ல்ேள் திறணக்ேளததிற்கு 
எ்ராலும் நிரபபபப்ட முடி�ா்த க்ற்றி்டதற்த 
இந்தப ப்தவி உ�ர்வு ஏற்படுததி விட்டது.   

ககைகாமர்ஷல் ்வஙகிககைகாப்புறுதி
கூட்காண்மயில் ்கைககைகார்த்த
AIA இன்ஷூரன்ஸ நிறு்வனம

உேகின் மு்தன்றம�ான மற்றும் 
மிேபகபரி� ோபபுறுதி ்ழங -
குநராகி� (சநற்த மூே்தனம் 

மூேம் அற்ட�ாளபபடுத்தபபடடுள்ள) AIA 
குழுமததின் ஒரு பகுதி�ாேத திேழும் AIA 
ஸ்ரீேஙோ இேஙறேயின் மிேபகபரி� 
்தனி�ார் ்ஙகி�ான கோமர்ஷல் ்ஙகி 
சிகோனு்டனான டிஜிட்டல் முறையிே-
றமந்த மிேவும் ்லு்ான ்ஙகிக்ோபபு -
றுதிக் (Bancassurance) கூட்டாணறமயில் 
றேகோர்ததிருக்கின்ைது. 

 இந்தக் கூட்டாணறம�ானது AIA இன் 
ே்ர்ச்சிேரமான மற்றும் உறுதி�ான முன்-
கமாழிவுேள், இ்தனது டிஜிட்டல் நிபுணதது-
்ம் மற்றும் உறுதிபபடுத்தபபட்ட ்ஙகிக்-
ோபபுறுதி நிபுணதது்ம் ஆகி�்ற்று்டன் 
இேஙறே முழு்தும் 260 இற்கும் அதிே-
மான கிறளேறளக் கோணடுள்ள கோமர்-
ஷல் ்ஙகியின் ்றே�றமபபு மற்றும் 
இ்தனது கபறுமதி�ான ்ாடிக்றே�ாளர் 
்தளம் ஆகி�்ற்றிறன ஒருஙகிறணக்கின்-
ைது.   

   AIA மற்றும் கோமர்ஷல் ்ஙகி ஆகி� 
இரணடும் சர்்க்தச நிதிக் கூடடுத்தாபனதது-
்டனான (IFC) மிேவும் நீண்ட ோேப பஙோ-
ளர்ேளாகும். பணியில் கபணேள் IFC-DFAT 
திட்டததின் கீழ் இேஙறேயிலுள்ள கபணே-
ளுக்ோன நிதியி�ல் பாதுோபறப உறுதிபப-
டுதது்்தற்ோே ் ஙகியின் அணகி ேணக்றே 
ற்ததிருபப்ர்ேளுக்ோேப பிரததிக�ே-
மான ோபபுறுதித தீர்வுேறள ்ழஙேக்கூடி� 
புரிநதுணர்வு ஒபபந்தம் ஒன்றில் இ்தற்கு 
முன்னர் கோமர்ஷல் ்ஙகி AIA உ்டன் றேச்-
சாததிடடுள்ளது.   

“இேஙறேயில் மிேபகபரி� ்தனி�ார் ் ங-
கி�ாகி� கோமர்ஷல் ் ஙகியின் பிடித்தமான 
ோபபீடடுப பஙோளராகு்தில் நாஙேள் 

மிேவும் மகிழ்ச்சி�ற்டகின்கைாம். கோமர்-
ஷல் ்ஙகியு்டனான எஙேளுற்ட� ்ஙகிக்-
ோபபுறுதிக் கூட்டாணறம�ானது ஏற்ேனக் 
நாஙேள் அற்டநது கோண்ட குறிபபி்டத்தக்ே 
்ளர்ச்சிப கபாக்கிறனக் ேடடிக�ழுபபு -்
்தற்கு இேஙறேயில் நீண்டோே வி�ாபார 
்ரோற்றுச் கச�ற்பாடுேறளக் கோண்ட 
இரு நம்பிக்றே�ான நிதி நிறு்னஙேறள 

ஒன்று கசர்பபது்டன், இேஙறே முழு்தும் 
ஆயுள் மற்றும் ஆகராக்கி�க் ோபபுறுதித 
திட்டஙேளின் ஊடுரு்றேயும் அதிேரிக்கின்-
ைது” என AIA இன்ஷஷூரன்ஸ் நிறு்னததின் 
பிர்தான நிறைக்ற்று அதிோரி/ நிறைக்ற்-
றுப பணிபபாளர் சததுரி முனவீர க்தரிவித-
திருந்தார்.  

கோமர்ஷல் ்ஙகியின் நிர்்ாேப பணிப-

பாளர்/ பிர்தான நிறைக்ற்று அதிோரி 
சனத மனதுஙே ேருததுத க்தரிவிக்றேயில், 
“இேஙறேயின் மிேபகபரி� ்தனி�ார் ்ஙகி-
�ாேத திேழும் நாஙேள் எஙேளுற்ட� ் ாடிக்-
றே�ாளர்ேளுக்குப கபறுமதிற� ்ழஙேக்-
கூடி� உேேத ்தரம் ் ாயந்த திட்டஙேறளயும் 
மற்றும் கசற்ேறளயும் ் ழஙகுக்ாம் என 
நம்பிக� எஙேளின் ்ாடிக்றே�ாளர்ேள் 
எஙேளி்டம் ்ருகின்ைனர். இேஙறேயின் 
மிேச்சிைந்த ஆயுள் ோபபுறுதி ்ழஙகுநரு-
்டன் கூட்டாணறமயிறன ஏற்படுதது்்தன் 
மூேமாே எஙேளுற்ட� ்ாடிக்றே�ாளர்ே-
ளின் க்தற்ேளுக்குப கபாருத்தமான பாது-
ோபபிறன ்ழஙேக்கூடி� உ�ர்்தரமான 
மற்றும் ேச்சி்தமாே ்டி்றமக்ேபபட்ட ோப-
புறுதித திட்டஙேள் மற்றும் கசற்ேறள 
அணுகு்்தற்ோன ்சதியிறன அ்ர்ே -
ளுக்கு எஙேளால் ்ழஙே முடியும்" எனக் 
குறிபபிடடிருந்தார்.   

 புதி� கூட்டாணறம ஏற்பாடுேள் ஆரம்ப 
ேட்டமாே கோழும்பு மற்றும் இ்தனது புைந-
ேர் பகுதிேளில் நற்டமுறைபபடுத்தபபடு -்
க்தாடு படிபபடி�ாே நாடு முழு்தும் உள்ள 
அறனததுக் கோமர்ஷல் ்ஙகியின் கிறள-
ேளிலும் முன்கனடுக்ேபபடும்.   

4 2022 ஒக்க்டாபர் 5 பு்தன்கிழறம5–10–2022

விபுேமாமணி 

வி.ரி.சோக்த்ராஜா
(முன்னாள் ்தறே்ர், 
சு்ாமி விபுோனந்த ஞாபோர்த்த 
பணிமன்ைம் ோறரதீவு)      
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எட்டு வருட அர்ப்பணி்ப்பபான சேவவயின் பின்னர 
்பதவியுயரவு ப்பற்று வடமபாகபாணத்துக்கு பேல்கிறபார 
இந்துேமய கலபாேபார திவணக்கள்ப ்பணி்ப்பபாளர 

மககைள் மனதில் நீஙகைகாமல் உள்களகார
என்கறென்றும நி்னவு கூரப்்படு்வர  

பகபாழும்பு தமிழ்ச் ேஙகத்தில் முஸ்லிம் 
கபாஙகிரஸ் ஏற்்பபாடு பேய்திருந்த 
நிவன சவந்தல் நிகழ்வில் ரவூ்ப ஹக்கீம் எம்.பி  



(அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

உைவு நெருக்்கடிணைத் குணறப்-
பது ந�ொடர்பொன வேணைத்திட்-
டங்கணை அரசிைல் வ்கொைத்தில் 
வெொக்்கொது வ�சிை பிரச்சிணனைொ்கக் 
ந்கொண்டு ச்கைரும் ஒத்துணைக்்க 
வேண்டும் என விணைைொட்டு 
மற்றும் இணைஞர் விே்கொர இரொ-
ஜொங்க அணமச்சர் வரொ்கன திஸொெொ-
ைக்்க ந�ரிவித்�ொர்.

மொத்�ணை மொேட்ட நசைை்கத்-
தில் அண்ணமயில் ெணடநபற்ற  
மொேட்ட அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்-
டத்தில் உணரைொற்றும்வபொவ� அேர் 
இ�ணனத் ந�ரிவித்�ொர். 

அேர் வமலும் ந�ரிவிக்ண்கயில்,  
சத்துைவுத் திட்டத்திற்குள் பிரவே-
சிப்ப�ன் மூைவம �ற்வபொண�ை 
நெருக்்கடிக்கு நபரும்பொலும் தீர்வு 
்கொை முடியும், ஆனொல் இந�ச் 

சமைத்தில் சத்துைவுத் 
திட்டம் பற்றிை விடைங-
்கணை நிறக்்கண்ைொடி்க-
ணைப் வபொட்டுக்ந்கொண்டு 
பொர்க்்கக் கூடொது. அ�ொேது 
இந�ப் பிரச்சிணனணை அர-
சிைல் வ்கொைத்தில் பொர்ப்-
பது முட்டொள் �னமொகும்.

மொத்�ணை, ந�ன்ன 
ம்கொ வித்திைொைைம் 
மற்றும் ஓவிலி்கந� ம்கொவித்திைொ-
ைைம் என்பேற்ணற வ�சிை பொடசொ-
ணை்கைொ்க மொற்றுே�ன் மூைம் ெ்கரப் 
பொடசொணை்களில் நிைவும் நெரிசலுக்-
குத் தீர்வு ்கொை ெடேடிக்ண்க எடுக்-
கும் படியும் அேர் அதி்கொரி்கணைக் 
வ்கட்டுக் ந்கொண்டொர்.

கிரொமப்புற ேசதி்கணை வமம்ப-
டுத்தி திறணமைொன மொைேர்்கணை 
உருேொக்்க ேழிேண்க நசயைப்பட 
வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டொர்.

வமலும் பல்வேறு 
்கொரைங்கைொல் புறக்-
்கணிக்்கப்பட்டு ேரும் 
மொத்�ணை இணைஞர் 
வசணே மன்ற ்கட்டி-
டத்ண� புனர் நிர்மொைம் 
நசயை உள்ை�ொ்கவும் 
ந�ரிவித்� அணமச்சர், 
எட்டு ேருடங்களுக்கு 
வமல் புறக்்கணிக்்கப்-

பட்டு ேரும் மொத்�ணை நபர்னொட் 
அலுவிஹொர விணைைொட்டரஙண்க 
ெவீனமைப்படுத்தும் பணிணை 
வமற்ந்கொண்டு ேருே�ொ்கவும் அேர் 
ந�ரிவித்�ொர்.

இநநி்கழ்வில் மொத்�ணை மொேட்ட 
அபிவிருத்திக் குழுத் �ணைேர் 
ெொை்க பண்டொர வ்கொட்வடந்கொட, 
மொத்�ணை வமைர் சந�னம் பிர்கொஷ், 
�ம்புள்ணை வமைர் ஜொலிை ஓபொத்�ொ 
உட்பட பைர் ்கைநதுந்கொண்டனர்.
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பிரதிக் கல்விப் பணிப்பபாளரபாக   
ஷெய்க் மெபாயிர் நியமனம்   

(நேலி்கம தின்கரன் நிருபர்)   

ந�ன் மொ்கொை முன்னணி பொட -
சொணை்களிநைொன்றொன மின்ஹொத் 
வ�சிை பொடசொணையின் அதிபர் அஷ்-
நெயக் எம்.ஏ.எம். மெொயிர் ந�ன் 
மொ்கொை �மிழ் நமொழி மூை பொடசொ-
ணை்களுக்குப் நபொறுப்பொன பிரதிக் 

்கல்விப் பணிப்பொைரொ்க ப�விவைற்-
றுள்ைொர். வமற்படி பொடசொணையில் 
ஆரம்பக்்கல்விணை ்கற்ற இேர், 
பின்னர் ஜொமிைொ ெளீமியைொ ்கைொ-
பீடத்தில் 7 ேருட ்கொை ்கல்விணை 
பூர்த்தி நசயது பட்ட�ொரிைொ்க நேளி-
வைறினொர். அ�ன் பின் �ொன் படித்� 
பொடசொணையிவைவை சுமொர் 15 ேரு-
டங்கள் அதிபரொ்க பணிபுரிந� அேர், 
அண்ணமயில்  பிரதிக்்கல்விப்பணிப்-
பொைரொ்க (�மிழ் நமொழி மூைம்) 
நிைமனம் நபற்றுள்ைொர். முன்னொள் 
சிவரஷ்ட ஊட்கவிைைொைரும் ்கவி-
ஞருமொன மர்ஹஹூம் எம்.எச்.எம். 
சம்ஸின் சவ்கொ�ரரின் பு�ல்ேரொன 
இேர், மர்ஹஹூம்்கைொன நமொஹமட் 
அலி, பொத்திமொ சொக்கிரொ �ம்பதி்க-
ளின் பு�ல்ேரொேொர்.   

உணவு ஷெருக்கடியய அரசியல் 
ககபாணத்தில் தீர்க்க முடியபாது

இராஜாங்க அமைச்சர் ரரா்கன திஸாநாயக்க

புயையல் கைபாண்டிய 
இரபாணுவ ககபாப்ரல் 
உள்ளிட்ட குழுவினர் யகது
அநுரொ�புரம் வமற்கு தின்கரன் நிருபர்

ம�ேொச்சி நபொலிஸ் பிரிவுக்குட் -
பட்ட ்கல்்கடேை அரச ேனப்பகுதி-
யில் புண�ைல் வ�ொண்டிை இரொணுே 
வ்கொப்ரல் உள்ளிட்ட குழுவினணர 
்கடந� (01) ண்கது நசயதுள்ை�ொ்க 
நபொலிஸொர் ந�ரிவித்�னர்.

்கஜசிங்கபுர பகுதியில் உள்ை 
இரொணுே மு்கொம் ஒன்றில் ்கடணம-
ைொற்றும் 35 ேைதுணடை வ்கொப்ரல் 
ஒருேரும் ேஹமல்ந்கொல்ைொே, 
புளிைஙகுைம், அழுத்்கம, �ர்்கொ ெ்கர் 
மற்றும் ப�விை பரொக்கிரமபுர பகுதி -
்கணைச் வசர்ந� 25,30,35, 45 மற்றும் 
56 ேைதுணடை ெபர்்கவை ண்கது நசய -
ைப்பட்டுள்ைேர்்கைொேர்.

சநவ�்க ெபர்்கள் புண�ைல் வ�ொண்-
டுே�ற்்கொ்க பைன்படுத்�ப்பட்ட 
மின் பிரப்பொக்கி, பை அைேொஙகு-
்கள் மற்றும் மண்  நேட்டி உள்ளிட்ட 
நபொருட்்கணையும் நபொலிசொர் ண்கப்-
பற்றியுள்ைனர்.

சநவ�்க ெபர்்கணை நீதிமன்றில் 
ஆஜர்படுத்திை வபொது எதிர்ேரும் 
14 ம் தி்கதி ேணர விைக்்கமறிைலில் 
ணேப்பட்டுள்ைனர். 

அம்பலபாஙஷகபாய்டயில் நீர்வளப் 
பபாதுகபாப்பு ஷெயலமர்வு

(வபருேணை விவசட நிருபர்)

வ�சிை நீர் ேைங்கல் மற்றும் ேடி்கொ-
ைணமப்பு சணப நீர்ேைப் பொது்கொப்பு, 
மணைநீர் வசமிப்பு, நீர் மொசணடேண� 
�விர்த்�ல் ந�ொடர்பொ்க ெொடைொவிை 
ரீதியில் பொடசொணை மொைேர்்கள், 
அரச மற்றும்  �னிைொர் துணற ஊழிைர்்க-
ளிணடவை விழிப்புைர்வு நசைைமர்வு-
்கணை ெடொத்தி ேருகிறது.

வ�சிை நீர் ேைங்கல் மற்றும் ேடி்கொ-
ைணமப்பு சணபயின் �ணைணம அலுே-

ை்க மக்்கள் ந�ொடர்பொடல் பிரிவின் ஏற்-
பொட்டிைொன மற்றுநமொரு நசைைமர்வு 
அண்ணமயில் அம்பைொஙந்கொணட 
பிரவ�ச நசைை்கத்தில் ெணடநபற்றது.

அம்பைொஙந்கொணட பிரவ�ச 
நசைை்க பிரிவிலுள்ை அபிவிருத்தி 
உத்திவைொ்கத்�ர்்களுக்்கொ்க ெடொத்�ப்-
பட்ட இச்நசைைமர்வில் பிரவ�ச நசை-
ைொைர் எம்.ஜி.எச். நிவரொெனி, வ�சிை 
நீர் ேைங்கல் மற்றும் ேடி்கொைணமப்பு 
சணப சிவரஷ்ட மக்்கள் ந�ொடர்பொடல் 
அதி்கொரி வஹமந� அபைக்வ்கொன், 

சிவரஷ்ட சமூ்கவிைைொைர் சுபொசினி 
நசொயஸொ ஆகிவைொர் இஙகு உணரநி-
்கழ்த்தினர்.

நீர் மொசணட�ல், நீர் சுத்தி்கரிப்பு 
முணற்கள், நீர்க்்கட்டைம் அறவிடப்ப-
டும் முணற, மணைநீர் வசமிப்பு ந�ொடர்-
பொ்க இ�ன்வபொது விைக்்கமளிக்்கப்-
பட்டன. அம்பைொஙந்கொணட பிரவ�ச 
நசைை்க அதி்கொரி்கள், வ�சிை நீர் ேைங-
்கல் ேடி்கொைணமப்பு சணப அதி்கொரி-
்கள் பைரும் இச்நசைைமர்வில் பஙகு-
பற்றிைணம குறிப்பிடத்�க்்கது.

இலஙயக இநகைபாகனசிய ெடபுறவு 
ெஙக 30வது வரு்ட நியறவு விழபா

ருணஸக் பொரூக்

இைஙண்க இநவ�ொவனசிை ெட் -
புறவு சங்கத்தின் 30ேது ஆண்டு 
நிணறணே ஒட்டி இரு ெொடு்களுக்கு -
மிணடயிைொன  இரொஜ�நதிர உறவு -
்களின் 70 ேது ஆண்டு நிணறணேக் 
ந்கொண்டொடும் ேண்கயில் இைஙண்க 
இநவ�ொவனசிை ெட்புறவுச் சங்கம்  
ஏற்பொடு நசய� "்கைொசொர மற்றும் 
ேர்த்�்க ்கண்்கொட்சி" ந்கொழும்பில் 
உள்ை இநவ�ொவனசிை தூ�ர்க ேைொ -
்கத்தில், இைஙண்கக்்கொன இந -
வ�ொவனசிை தூதுேர் Dewi Gustina 
Tobing அேர்்களின் �ணைணமயில் 
சனிக்கிைணம ெணடநபற்றது,

நி்கழ்வில் இநவ�ொவனசிை தூதுேர் 
ேர்த்�்க ்கண்்கொட்சிணை திறநது 
ணேத்து ்கண்்கொட்சி்கணை பொர் -
ணேயிட்டொர். பிர�ம அதிதிைொ்க 
நேளிவிே்கொர அணமச்சின் நசை -
ைொைர் திருமதி ேருணி விவஜேர் -

�ன ்கைநது சிறப்பித்�வ�ொடு ெட்பு -
றவு சங்கத்தின் �ணைவி  திருமதி 
மர்லீனொ ைக்ஸ்ைொனொ  உணர நி்கழ்த் -
தினொர். 

அநமரிக்்கொ, பிரிட்டன், மொணைத் -

தீவு, �ொயைொநது, மவைசிைொ, பங்க -
ைொவ�ஷ், ந�ன் ந்கொரிைொ மற்றும் 
சீனொ ஆகிை ெொடு்களின் தூதுேர் -
்கள் மற்றும் உைர்ஸ்�ொனி்கர்்களும்  
்கைநது ந்கொண்டனர்.

ஜம்இய்யதுல் உலமபா  ஷ�பாரவப்ஷபபாத்ைபான
கியள ஏறபபாடடில் விகெ்ட கருத்ைரஙகு

திறப்பணன தின்கரன் நிருபர்

அகிை இைஙண்க ஜம்இயைதுல் 
உைமொ சணபயின் நஹொரேப்நபொத் -
�ொன கிணையினொல் உைமொக்்களு -
ந்கன்று ஏற்பொடு நசயைப்பட்ட 
விவசட ேழி்கொட்டல் ்கருத்�ரஙகு 
ஒன்று அண்ணமயில் நஹொரேப் -
நபொத்�ொணனயில் ெணடநபற்றது.

்கருத்�ரஙகின் ்கருப்நபொருைொ்க 
"உைமொக்்களின் நபொறுப்புக்்களும், -
குத்பொ பிரசங்கங்கணை விணன 
திறனொ்க அணமத்துக் ந்கொள்ேதும்" 
என்ற �ணைப்பில் ெணடநபற்ற இக் 
்கருத்�ரஙகில்  நஹொரேப்நபொத்�ொன 
ஜம்இயைொ கிணை �ணைேர் அஷ் -

நெயக் டி.எம். �ஸ்லிம் (ரஹமொனி) 
�ணைணமயில் ெணடநபற்ற இந 
நி்கழ்வில் விவசட நசொற்நபொழிேொை -
ரொ்க நேலி்கம பொரி அரபுக் ்கல்லூரி 
அதிபர் அஷ்வெக் அப்துர் ரஹமொன் 
(மைொஹிரி), அநுரொ�புர மொேட்ட 
ஜம்மியைொ கிணை �ணைேர் அஷ் 
நெயக் ஆ�ம் ைொஸீன் (ரஹமொனி) 
ஆகிவைொர்்கள் ்கைநது ந்கொண்டு 
உணரைொற்றினர். 

இந நி்கழ்வில் பிரவ�சத்தின்  110 
உைமொக்்கள் மற்றும் அறிஞர்்கள் 
என பைர் ்கைநது சிறப்பித்�னர் என  
கிணை நசைைொைர் அஷ்நெயக் என். 
பி.நிைொம்தீன் (பஹஜி) ந�ரிவித் -
�ொர்.

கண்டி கல்வி வலய ஆசிரிய ஆ்லோசகர் மைௌளவி I.M. நிஸோம் அண்மையில்  பண்டோ-
ரநோயகக ஞோபகோர்்தத சர்வ்தச ைோநோட்டு ைண்டப்ததில் நமடமபற்ற நிகழ்வில்  ்தசோ -
பிைோனி  பட்டம் வழங்கி மகௌரவிககபபட்டோர். இவருககோன சோன்றிதமழ நியூசிலோந்து 
தூதுவர் வழங்கி மவபபமதக கோணலோம். இவர் மதல்்தோட்மட M.M. இபரோஹிம் தம்பதி -
களின் மூ்தத புதல்வரோவோர்.

நபி ஸல் அவர்களின் பி்றந்த தின்தமத  முன்னிட்டு போணந்தும்ற மதோட்டவ்தமத மபரிய 
பள்ளிவோசலில் வருடோந்தம் நமடமபறறு வரும் மைௌலூ்த ஓதல் நிகழ்வு மைௌலவிக-
ளோன ரிஸகோன் முஹம்ை்த, எம்.ஏ.எம்.ஹுமசன், மைௌலவி எம்.எஸ.எம்.ஸபரோஸ தமல-
மையில் இடம்மபறுவமதப பட்ததில் கோணலோம். உலைோககளும் ஜைோ்ததோர்களும் நிகழ்-
வில் கலந்துமகோண்டனர். (படம்: போணந்தும்ற ை்ததிய குறூப நிருபர்)

 ் பருவமள சீனன்்கோட்மட அல்ஹுமைஸ்றோ ்தசிய போடசோமலயில் சிறுவர் தின நிகழ்வுகள் திங்கட் கிழமை (03) நமடமபற்ற்போது,  
ஆண்டு 09இல் கல்வி கறகும் ைோணவர்கள் தைககு கறபிககும் சிரோப ஆசிரியருடன் ஒன்்றோக இ மணந்து எடு்ததுகமகோண்ட படம்.

ஷ�கரபாயின் யவத்திருநை 
ெநகைக ெபர் யகது
அநுரொ�புரம் தின்கரன் நிருபர்  

                                     
இருநூறு கிரொமிற்கும் அதி்க -

மொன நஹவரொயின் வபொண�ப் -
நபொருளிணன ணேத்திருந� சநவ�்க 
ெபர் ஒருேணர பிள்ணைைொர் சநதிப் 
பகுதியில் ணேத்து அநுரொ�புரம் 
நபொலிஸொர் ண்கது நசயதுள்ைனர்.

நபொலிஸொருக்கு கிணடத்� �்கே -
நைொன்றுக்்கணமை (03) பிள்ணை -
ைொர் சநதிப் பகுதியில் ெடத்திை 
சுற்றிேணைப்பின் வபொது சநவ�்க 
ெபணர ண்கது நசயதுள்ைதுடன் 
201 கிரொம் நஹவரொயின் வபொண�ப் 
நபொருளிணன அநுரொ�புரம் ேைை 
குற்றத்�டுப்பு பிரிவு நபொலிஸொர் 

ண்கப்பற்றியுள்ைனர். ண்கது நசய -
ைப்பட்டேர் 43 ேைதுணடை 
நி�ஹஸ் மொேத்ண�, அநுரொ�புரம் 
பகுதிணை ேசிப்பிடமொ்கக் ந்கொண் -
டேர் என்பது ஆரம்ப0்கட்ட 
நபொலிஸ் விசொரணை்களில் இருநது 
ந�ரிை ேநதுள்ைது. 

சநவ�்க ெபணர �டுப்புக் ்கொேலில் 
ணேத்து விசொரணை நசயே�ற்்கொ்க 
வேண்டி அநுரொ�புரம் நீதிமன்றில் 
நபற்றுக் ந்கொண்ட �டுப்புக்்கொ -
ேல் உத்�ரவின் வபரில் அநுரொ� -
புரம் ேைை குற்றத்�டுப்பு பிரிவு 
நபொலிஸொர் பை வ்கொைங்களிலும் 
விசொரணை்கணை வமற்ந்கொண்டு 
ேருகின்றனர்.

புத்ைளம் IFM முன்பள்ளியின் 50ஆவது வரு்ட பூர்த்தி விழபா
(புத்�ைம் தின்கரன் நிருபர்)

சர்ேவ�ச சிறுேர் தினத்ண� முன்-
னிட்டு புத்�ைத்தின் மு�ல் �மிழ் 
நமொழி மூை பொைர் பொடசொணைைொன 
ஐ.எப்.எம் முன்பள்ளியின் 50  ஆேது 
ஆண்டு நிணறவு நபொன்விைொவேொடு 

கூடிை, அ�ன் ேருடொந� ணடனி 
நடொட்ஸ் விணைைொட்டு வபொட்டி்கள் 
(3) புத்�ைம் மொேட்ட விணைைொட்ட-
ரஙகில் அ�ன் நபொறுப்பொசிரிணை  எம்.
எஸ். நபௌசுல் ரூஸி �ணைணமயில் 
மி்க விமரிணசைொ்க இடம்நபற்றது.

முன்பள்ளியின் மு்கொணமத்துேப் 

பணிப்பொைரும், ஊட்கவிைைொைரு-
மொன எம்.யூ.எம். சனூன் நி்கழ்ச்சி-
்கணை நெறிப்படுத்தி ந�ொகுத்து ேைங-
கினொர். நி்கழ்வின் பிர�ம அதிதிைொ்க 
புத்�ைம் ெ்கரபி�ொ எம்.எஸ்.எம்.ரபீக்  
்கைநது சிறப்பித்�ொர்.

50 மீட்டர் ஓட்டம், பைம் வச்கரித்-

�ல், பலூன் உணடத்�ல்,  பூ வ்கொர்த்-
�ல், வபொத்�லில் நீர் நிணறத்�ல், சொக்கு 
ஓட்டம், ்கொல் ்கட்டி ஓட்டம், சீருணட 
அணி�ல் உள்ளிட்ட பை வபொட்டி்கள் 
இடம்நபற்றன.

வபொட்டி்களில்  நேற்றியீட்டிை 
மற்றும் ்கைநதுந்கொண்ட அணனத்து 

சிறுேர்்களுக்கும் அதிதி்கைொல் பரி-
சில்்களும் சொன்றி�ழ்்களும் ேைங்கப்-
பட்டன.  நி்கழ்வில் ந்கௌரே அதிதி்க-
ைொ்க ெ்கர சணப உறுப்பினர்்கள் ரனீஸ் 
பதூர்தீன்,நஜௌபர் மணரக்்கொர்,பர்-
வின் ரொஜொ, ஆரிப் சிஹொன்,நஜமீனொ 
இல்ைொஸ் உள்ளிட்ட வபொட்டி அனுசர-

ணைைொைர்்கள் அரசிைல் பிரமு்கர்்கள், 
்கல்வி அதி்கொரி்கள், சமை �ணைேர்்கள், 
புத்தி ஜீவி்கள், சமூ்க ஆர்ேைர்்கள், 
ஏணனை முன்பள்ளி்களின் ஆசிரிணை-
்கள் மற்றும் பை ந்கௌரே அதிதி்களு-
டன் ெ்கரசணப உைரதி்கொரி்களும் ்கைந-
துந்கொண்டனர். 

ெபாதுலிய்யபா மனபாகிப்
ைமபாம் மஜ்லிஸ்
்கம்பணை ெ்கரில் ரொஜசிங்க மொேத்-

ண�யில் அணமநதுள்ை நசயஹ 
சம்ஸ் அல் பொஸி ஸொவிைொவில் ேரு-
டொந�ம் ெணடநபற்றுேரும் சொது-
லியைொ மனொகிப் �மொம் ணேபேம் 
அண்ணமயில் ெணடநபற்றது.

மொத்�ணற மின்னதுல் பொஸிைொ 
அரபுக் ்கல்லூரி மு�ல்ேர் உஸ்�ொத் 
்கலீபதுஷ் ெொதுலி நமைைவி எம்.
எஸ்.எம். இஸ்தி்கொர் ஆலிம் (பொரி) 
முஸொக்்கரொ நி்கழ்த்தினொர்.

மு்கத்�முஷ் ெொதுலி எம்.யூ.எம். 
இப்றொஹிம் ஹொபிஸ் �ணைணம-
யில் ந�ொடர்நது 7 ெொட்்கள் மனொகிப் 
மஜ்லிஸ் ெணடநபற்று �மொம் ணேப-
ேத்துடன் நிணறவுற்றது.
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இலஙமகை... (03ஆம் பக்க த�ொடர்)

சிறந� அனுபவம் இருபப� -
னொல் அது இரு நொடு்களுககுமொன 
தபொது பிரச்சினன என்றும் அவர் 
சுட்டிக்கொட்டியுள்ொர்.   

எவவொறொயினும், அணனம -
யில் எதிர்்நொககிய உல்க்ொவிய 
த�ொற்று ்நொய் மற்றும் சுற்றொடல் 

அச்சுறுத�ல் ஆகியவற்றின்்பொது 
அனனவரும் ஒன்றொ்க இனைநது 
மு்கம் த்கொடுக்க ்வணடுதமன் -
றும் அ�ற்்கொ்க ஒவதவொருவரும் 
�மது பஙன்க மி்கச் சிறபபொ்க முன் -
தனடுக்க ்வணடுதமன்றும் அவர் 
குறிபபிட்டுள்ொர்.  

அரச ஊழியர்கைளின்... (03ஆம் பக்க த�ொடர்)

தெய்தி்கள தவளியிடபபட்டு வரு-
கின்றன.இது முற்றிலும் �வறொனது.   

 நொட்டில் 30 இலட்ெம் வனரயிலொன 
குடும்பங்கள நிவொரைங்கன  ் எதிர்-
பொர்ததிருககின்றன. அ்�்பொன்று 
நினலயொன ெம்ப்தமொன்றுககுள 
்கொைபபடும் அரெ ஊழியர்்களின் 
குடும்பங்களும் உைவு பை வீக்கம் 
அதி்கரிககும் ்பொது பொதிக்கபபடுகின்-
றனர்.  

இத�ன்கய பின்னணியில் ெமூ்க 
வனலத�்ங்கள தவளியிடும் தெய்-
தி்களில் எத�ன்கய உணனமயும் 
கினடயொது. அன� ்வன  ் அது 
த�ொடர்பில் அரெொங்கம் எந�வி� தீர்மொ-
னங்கன்யும் ் மற்த்கொள்வில்னல.  

அரெொங்கம் 93 பில்லியன் ரூபொனவ 

மொ�ொந�ம் ெம்ப்ததிற்்கொ்க ஒதுககு-
கின்றது.ஓய்வூதியததிற்்கொ்க 21 பில்லி-
யன் ரூபொ ஒதுக்கபபடுகிறது. எனினும் 
எந� ்கட்டததிலும் அரெ ஊழியர்்களின் 
ெம்ப்தன� குனறபப�ற்கு தீர்மொனிக-
்கபபடவில்னல.  அரெ ்ெனவனய 
பொது்கொக்க ்வணடும் என்ற நினலப-
பொட்டில் அரெொங்கம் உள்து.  

அரெொங்கம் வருமொனதன� அதி்க-
ரிக்க ்வணடிய பொரிய ெவொல்்களுககு 
மு்கம்த்கொடுததுள்து. அ�ன்படி 
முனறயொ்க வருமொனதன� அதி்கரிக்க 
்வணடும். முடிந�்வுககு குனறந� 
வருமொனம் தபறும் மக்களுககு சுனம-
யின்றி அ�னன மு்கொனமததுவம் தெய்-
வ�ற்்்க அரெொங்கம் எதிர்பொர்ததுள்து 
என்றும் அவர் ் மலும் த�ரிவித�ொர்.

சீனோவுடனோன சுதந்திர... (03ஆம் பக்க த�ொடர்)

நிறுததினொல் மொததிர்ம மு�லீட் -
டொ்ர்்கள இஙகு வருவொர்்கள. மு�-
லீட்டொ்ர்்களுககு அரெொங்கம் எபப -
டியிருந�ொலும் பிரச்சினனயில்னல. 
அவர்்களுககு மு�லில் ்மொெடி்க-
்ற்ற அரெொங்கமொ்க முககியமொனது.  

அ்�்வன் சீனொவுடன் தெய்ய -
வுள் வர்த�்க உடன்படிகன்கயில் 
உள்டக்கபபட்டுள் விடயங-
்கள என்ன என்று அறிநதுத்கொள் 
்வணடும்.

அ�னன அரெொங்கம் தவளிபப -

டுத� ்வணடும். அ�னன தெய்யொது 
ன்கதயழுததிட்டொல் இந� ஒபபந�த -
தில் உள் விடயங்க்ொல் பல்்வறு 
துனற்களுககு பொதிபபு்கன் ஏற்ப-
டுத�ககூடும் என்ற ெந்�்கங்கள 
உள்ன.  

அ�ன் உள்டக்கம் தவளிபப -
டுத�பபட ்வணடும் என்பதுடன் 
அ�ன் வனரனப பொரொளுமன்றத-
தில் ெமர்பபிக்கவும் நடவடிகன்க 
்வணடும் என்றும் அவர் ்மலும் 
த�ரிவித�ொர். 

்கைோப், ்கைோபோ குழு... (03ஆம் பக்க த�ொடர்)

பொரொளுமன்றம் ்நற்றுக ்கொனல 
9.30 மணிககு ெபொநொய்கர் மஹிந� 
யொபபொ அ்பவர்�ன �னலனமயில் 
கூடியது.அ�னனயடுதது ெபொநொய்கர் 
அறிவிபபு, மனுக்கள ெமர்பபைம்,-
வொய்மூல வினடக்கொன வினொக்கள 
இடம்தபற்றன. அ�ன்பின் எழுந� 
எதிர்க்கட்சித�னலவர் ெஜித பி்ரம-
�ொெ ''்்கொப குழு '' த�ொடர்பொன கூற் -
றுக்கன் ெனபயில் முன் னவத�ொர்.  

்்கொப மற்றும் ்்கொபொ குழுக்க-
ளின் �னலவர் ப�வினய எதிர்க -
்கட்சிககு வழஙகுமொறு நொம் ெனப-
யிலும் ெனபககு தவளியிலும் பல 
�டனவ்கள ்்கொரிகன்க விடுததி-
ருந்�ொம். அததுடன் இந� ப�வி்க -
ளின் �னலனமப ப�வி்களுககு ்கபீர் 
ஹொசிம் மற்றும் இரொன் விககிரம-
ரதன ஆகி்யொனர பரிநதுனர தெய்தி-
ருந்�ொம்.   

அ�னன ெபொநொய்கர் ஏற்றுக -

த்கொணடதுடன் �ற்்பொன�ய ஜனொதி -
பதி பிர�மரொ்க ப�வி வகித� ்பொது 
எமது ்்கொரிகன்கககு ெனபயில் 
இைக்கம் த�ரிவிததிருந�ொர்.  

எனினும் �ற்்பொது அந� குழுக -
்களுக்கொன �னலவர் ப�வி ்வறு 
முனறனம்களில் ்வறு நபர்்கன் 
நியமிக்கப்பொவ�ொ்க �்கவல் 
கினடததிருககின்றது.  

அ�னொல் ்்கொப மற்றும் ்்கொபொ 
குழுக்களின் �னலவர் ப�வி எதிர்க -
்கட்சிககு கினடககும் ெந�ர்பபம் 
இல்லொமல் ்பொயிருககி்ன்றது.   

என்வ அன்று பிர�மரொ்க இருந� 
�ற்்பொன�ய ஜனொதிபதி மற்றும் 
ெபொநொய்கரும் வொககுறுதி அளித� -
படி ்்கொப மற்றும் ்்கொபொ குழுங்க -
ளின் �னலவர் ப�வினய எதிர்க்கட்-
சிககு வழஙகுவ�ற்கு நடவடிகன்க 
எடுக்க்வணடும் என்றும் ெனபயில் 
த�ரிவித�ொர். 

கைடற்றோழிலுககு... (03ஆம் பக்க த�ொடர்)

ஜயவர்த�ன எம்.பி எழுபபிய 
்்களவி ஒன்றுககுப பதிலளிககும் 
்பொ்� அனமச்ெர் இவவொறு த�ரி -
வித�ொர்.  

அது த�ொடர்பில் ்மலும் த�ரி-
வித� அனமச்ெர்,  

2022 -13ஆம் இலக்க இறககுமதி 
ஏற்றுமதி ெட்டததின் கீழ் தபரும -
்விலொன தபொருட்்கள இறககும -
திககு �னட விதிக்கபபட்டுள்ன. 
அவற்றுள ்கடற்தறொழிலுககு உப -
்யொ்கபபடுத�பபடும் உப்கரைங்க -
ளும் இயநதிரங்களும் உள்டஙகு -
கின்றன.   அவவொறு மீனவர்்களுககு 
அவசியமொ்க ்�னவபபடும் உப -
்கரைங்கன் தபற்றுக த்கொளவது 

த�ொடர்பில் ஜனொதிபதி ரணில் விக -
கிரமசிங்கவுடன் ்பச்சுவொர்தன� 
நடததியுள்்ொம். அதில் ்கொைப -
பட்ட இைக்கபபொட்டுககிைங்க 
உப்கரைங்கன் இறககுமதி தெய் -
வ�ற்கு அனுமதி கினடததுள்து.  

அந� வன்கயில் தவளிநொடு்களின் 
உ�வி்கன்பதபற்றுக த்கொணடு 
்மற்படி உப்கரைங்கன் த்கொள -
வனவு தெய்வ�ற்கு நடவடிகன்க 
எடுக்கபபடும். அவவொறொன உப -
்கரைங்கன் மொனிய அடிபபனட -
யில் ்கடற்தறொழிலொ்ர்்களுககு 
வழங்க நடவடிகன்க எடுக்கபபடும் 
என்றும் அனமச்ெர் ்மலும் த�ரி -
வித�ொர். 

போரோளுைன்றமும்  ... (03ஆம் பக்க த�ொடர்)

்கருததுத த�ரிவித� த்கொழும் -
புப பல்்கனலக்கழ்கததின் அரசி -
யல் மற்றும் தபொதுக த்கொளன்க -
்கள தினைக்க்ததின் �னலவர் 

்கலொநிதி பிரதீப பீரிஸ் மற்றும் 
சி்ரஷட விரிவுனரயொ்ர் �ம்ம 
திெொநொய்க ஆகி்யொர் சுட்டிக்கொட் -
டினர்.  

2023 வருட ்ைோதத மீண்டு வரும்... 
தவளியிட்டு அ�ன் பின்னர் பொரொ -

ளுமன்றததில் ெமர்பபிபப�ற்கு 
அனமச்ெரனவ அஙகீ்கொரம் வழங-
கியுள்து. நிதியனமச்ெர் என்ற 
வன்கயில் ஜனொதிபதி ரணில் விக-
கிரமசிங்கவினொல்  ெமர்பபித� 
அனமச்ெரனவ பததிரததிற்கு (03) 
அஙகீ்கொரம் வழங்கபபட்டுள -்

�ொ்க அனமச்ெரனவயின் ்பச்ெொ்ர் 
அனமச்ெர் பநதுல குைவர்த�ன 
த�ரிவித�ொர்.

�்கவல் தினைக்க்ததில் ்நற்று 
நனடதபற்ற அனமச்ெரனவ முடிவு-
்கன் அறிவிககும் ஊட்க மொநொட்டி-
்ல்ய அனமச்ெர் பநதுல குைவர்த-
�ன த�ரிவித�ொர்.

IMF ஒப்பந்த விபரஙகைள் யோவும்... 
ஒரு வனரவு ஒபபந�ம் �ற்்பொது 

நனடமுனறயில் இருபப�ொ்க பிர�-
மர் குறிபபிட்டொர்.  

ெர்வ்�ெ நொைய நிதியம் த�ொடர்-
பொன விடயம் பொரொளுமன்றததில் 

பல �டனவ்கள எழுபபபபட்ட�ொ்க-
வும் அனவத �னலவர் மற்றும் நிதி 
அனமச்ெர் இந� விடயம் த�ொடர் -
பில் ்கருததுக்கன் தவளியிட்ட�ொ்க -
வும் பிர�மர் ்மலும் த�ரிவித�ொர். 

்பருந்்தோடட ்தோழிலோளர்கைளுககு... 
தபொருட்்களின் வினல்யற்றததுககு 

ஈடுத்கொடுக்க முடியொமல் தபருந்�ொட்-
டத த�ொழிலொ்ர்்கள தபரும் துயரங்க-
ன்க ்கடந்� �மது அன்றொட வொழ்க-
ன்கனய த்கொணடு தெல்கின்றனர்.  

மொ�ொந� ஊதியதன�யும் ெம்ப் 
முற்பைதன�யும் நம்பி்ய ்�ொட்டத 
த�ொழிலொ்ர்்கள ஒரு மொ�தன�க 
த்கொணடு நடததுகின்றனர். அதிலும் 
கூட ஒருசில த�ொழிலொ்ர் குடும்பங்க-
ளில் பிளன்்களின் ்கற்றலுக்கொன தெல-
வுடன் ஒரு மொ�ததுககு ்பொதுமொன 
வருமொனமின்றி, ஒரு ்நர உைனவ 
மட்டு்ம உணணுபவர்்களும் இருக-
கின்றனர்.  

இவவொறொன நினலயில், தீபொவளிப 
பணடின்கக்கொ்க தபருந்�ொட்டங்க-
ளில் வழங்கபபடுகின்ற பணடின்க முற்-

பைதன� ்கருததிற்த்கொண்ட த�ொழி-
லொ்ர்்கள �ங்க்து பணடின்கக்கொன 
தெலவு்கன  ்தெய்ய திட்டமிடுவர்.  

ஆடம்பரமொன த்கொணடொட்டங-
்க்ொ்க இல்லொவிட்டொலும் அவர்்க-
்து சிறிய ெந்�ொஷததுக்கொ்க இந� 
பணடின்க முற்பைதன� திட்டமிட்டு 
தெலவு தெய்வர். ஆனொல், தபருந-
்�ொட்டப பகுதி்களில் தபரும்பொலொன 
இடங்களில் இந� பணடின்க முற்ப-
ைம் முனறயொ்க வழங்கபபடுவதில்-
னலதயன்ற குற்றச்ெொட்டு்களும் ்கடந� 
்கொலங்களிலிருநது இருநது�ொன் வரு-
கின்றது. அது்பொல்வ இந� வருட-
மும் தபருந்�ொட்ட த�ொழிலொ்ர்்க-
ளுககு இந�ப பிரச்சினன்கள தபரும் 
துயரதன�க த்கொடுததுள்ன.  

இ�னன ்கருததிற் த்கொணடு 

இலஙன்க த�ொழிலொ்ர் ்கொஙகிரஸ் 
ெொர்பில் �னலவர் தெநதில் த�ொணட-
மொன் மற்றும் தபொது தெயலொ்ர் ஜீவன் 
த�ொணடமொன் ஆகி்யொரின் பரிநதுனர-
யின் ்பரில் �ொன் மு�லொளிமொர் ெம்்ம-
்னததுடன் ்கலநதுனரயொடி தீபொவளி 
முற்பைமொ்க ்கடந� ்கொல த�ொன்கனய 
விட அதி்கமொ்க வழஙகுமொறு வலியு-
றுததி்னன். ்கடந� வருடம் 10,000 
ரூபொ தீபொவளி முற்பைமொ்க வழஙகியி-
ருந�னர். இந� ்கொல்கட்டததில் தபொரு-
்ொ�ொர தநருக்கடியின் ்கொரைமொ்க 
தபொருட்்களின் வினல உயர்வு ்பொன்-
றவற்னற ்கருததிற்த்கொணடு நொம் 
அன�யும் விட அதி்கமொன த�ொன்கனய 
வழங்க ்வணடுதமன ்்கொரியிருந-
்�ொம்.  

இ�னன ஏற்றுகத்கொணட மு�லொ-

ளிமொர் ெம்்ம்னம் ்�ொட்ட த�ொழி-
லொ்ர்்களுககு தீபொவளி முற்பைமொ்க 
15,000 ரூபொனவ வழங்க தீர்மொனிதது. 
அ�ற்்கொன சுற்றுநிரூபதன� தபருந-
்�ொட்ட ்கம்பனி்களுககு அனுபபி னவத-
துள்து.  

அ�ற்்கனமய சுமொர் 90 வீ�மொன 
்கம்பனி்கள தீபொவளி முற்பைமொ்க 
15,000 ரூபொனவ வழங்க தீர்மொனிததுள-
்து. ஓரிரு ்கம்பனி்கள இந� தீபொவளி 
முற்பைதன� வழங்க �வறும் பட்ெத-
தில் எதிர்வரும் ்கொலங்களில் மி்கவும் 
பொரதூரமொன வின்வு்கன  ் ெநதிக்க 
்நரிடும்.   என்வ, இலஙன்க த�ொழி-
லொ்ர் ்கொஙகிரஸ் எபதபொழுதும் மக்க-
ளின் நலன் ்கருதி ்ெனவ தெய்யககூ-
டிய ஒரு த�ொழிற்ெங்கம் என்று மீணடும் 
நிரூபிததுள்து என்றொர். 

்ைலும் ஒரு மில். ைோணவருககு...   
்ெர்ந� 1.08 மில்லியன் மொைவர்-

்கன் இலக்கொ்கக த்கொணடு மதிய 
உைவுத திட்டதன� தெயல்படுத�ப-
படவுள்�ொ்கவும் ஆணடு்�ொறும் 
மதிய உைனவ வழங்க 400 ்்கொடி 
ரூபொய் கூடு�ல் த�ொன்கனய ஒதுக்க -
வும் அரசு முடிவு தெய்துள்து.   

இ�ன்படி, முழுத திட்டததின் கீழ், 
2.16 மில்லியன்  பொடெொனல மொை-
வர்்கள பயன்தபறுவொர்்கள என்றும் 
இ�ற்த்கன தமொத�ம் த�ொன்க 800 
்்கொடி ரூபொய் ஒதுக்கபபடுதமன்றும் 
த�ரிவிக்கபபடுகிறது.   

வறுனமனய ஒழிககும் த்கொள -
ன்கயின் கீழ், ்பொஷொககு த�ொடர் -
பொன எதிர்பொர்பபுக்கன் நிவர்ததி 
தெய்யும் ்நொக்கததில் திட்டங்கன் 
உடனடியொ்க தெயல்படுத� அரசு 
எதிர்பொர்ததுள்�ொ்க த�ரிவிக்கப -
பட்டுள்து.   

 இ�ன்படி, ்மலும் ஒரு மில்லி-
யன் பொடெொனல மொைவர்்களுககு 
ஆ்ரொககியமொன மதிய உைவு 
வழஙகுவ�ற்கு உரிய நடவடிகன்க 
எடுபப�ற்்கொ்க ஜனொதிபதி ரணில் 
விககிரமசிங்கவினொல் ெமர்பபிக்கப-
பட்ட ்யொெனனக்்க அனமச்ெரனவ 
அஙகீ்கொரம் வழஙகியுள்து.   

 வறுனம மற்றும் ்பொஷொககு 
த�ொடர்பொன மொவட்ட அ்விலொன 
�ரவு்களின் அடிபபனடயில் ஏற்்க -
ன்வ தெயல்படுத�பபட்டு வரும் 
பொடெொனல மதிய உைவு திட்டத -
துககு ்மலதி்கமொ்க இந� நடவ-
டிகன்க எடுக்கபபடுதமன அரெொங-
்கம் த�ரிவிததுள்து.   

அனமச்ெர் பநதுல குைவர்த�ன 
்மலும் த�ரிவிகன்கயில்,   

இதுவனரயில் நனடமுனறபபடுத-
�பபட்டு வந� பொடெொனல மதிய 

உைவுத திட்டததுக்கொ்க வருடொந-
�ம் 400 ்்கொடி ரூபொனவ அரெொங -
்கம் ஒதுககீடு தெய்துள்�ொ்கவும் 
ஆனொல் அ�ற்கு ்மலதி்கமொ்க 
்மலும் 400 ்்கொடி ரூபொய் ஒதுககீடு 
தெய்து மதிய உைவுத திட்டதன� 
்மலும் விரிவுபடுத� நடவடிகன்க 
எடுக்கபபட்டுள்�ொ்கவும் அனமச்-
ெர் சுட்டிக்கொட்டினொர். இ�ன்படி 
தமொத� மொைவர்்களில் சுமொர் 51 
வீ�மொ்னொர் குறிபபொ்க கிரொமபபுற 
பொடெொனல மொைவர்்களின் உைவுப 
பொது்கொபனபப தபறுவொர்்கத்ன 
சுட்டிக்கொட்டினொர்.   

யுனிதெப, உல்க வஙகி, சீன அர -
ெொங்கம் மற்றும் ஏனனய �னியொர் 
அனமபபு்களின் ஆ�ரனவப இத-
திட்டததுக்கொ்க தபற்றுள்�ொ்கவும் 
அனமச்ெர் பநதுல த�ரிவித�ொர். 
இ�னூடொ்க, “உைவின்னமயொல் எந-

�தவொரு குடிம்கனும் பட்டினியொல் 
வொடககூடொது” என்ற அரெொங்கத-
தின் அடிபபனட ்நொக்கதன� அனட-
வ�ற்்கொன ்வனலததிட்டங்கன் 
அரெொங்கம் அமுல்படுததுதமன 
அவர் த�ரிவித�ொர். இ�ற்கினட-
யில், உைவுப பொது்கொபபு மற்றும் 
்பொஷொகன்க உறுதிபபடுததுவ�ற்-
்கொ்க “உைவுக த்கொளன்கக குழு” 
ஒன்னற ஏற்படுத� அரெொங்கம் தீர்மொ-
னிததுள்�ொ்கவும், அ�ற்கு அனமச்-
ெரனவ அஙகீ்கொரம் வழஙகியுள்�ொ-
்கவும் அனமச்ெர் சுட்டிக்கொட்டினொர்.   

இந� நி்கழ்வில் தவகுஜன ஊட்க 
அனமச்சின் ஆ்லொெ்கர் ்கலொநிதி 
தமொஹொன் ெமரநொயக்க மற்றும் 
அரெொங்க �்கவல் தினைக்க் 
பணிபபொ்ர் நொய்கம் தினித சிந�்க 
்கருைொரதன ஆகி்யொரும் ்கலநது-
த்கொணடனர்.  

எரி்போருள் விமல அடுதத இரு... 
உறுபபினர் கின்ஸ் தநல்ென் 

எழுபபிய ்்களவிககு பதிலளிக -
கும் ்பொ்� அனமச்ெர் இவவொறு 
த�ரிவித�ொர். த�ொடர்நதும் ்கருதது 
த�ரிவித� அவர்,  

உல்க ெநன�யில் மெகு 
எணதைய் வினல குனறபனப 
த�ொடர்நது ்�சிய மட்டததில் எரி -
தபொருள வினலனய தீர்மொனிக்க 
முடியொது. தபற்்றொல் இறககு -
மதியில் இலொபம் கினடக்கப 

தபற்ற�ொல் வினல குனறக்கப -
பட்டுள்து.   நொட்டில் எரிதபொ -
ருள விநி்யொ்க ்கட்டனமபபில் 
சிக்கல் ்கொைபபடுகிறது என்பன� 
அனனவரும் நன்கு அறிவர். மெகு 
எணதைய் ஊடொ்க மொததிரம் 
நொட்டின் ஒட்டுதமொத� எரிதபொ -
ருள ்�னவனய பூர்ததி தெய்ய 
முடியொது.  

தமொத� எரிதபொருள ் �னவயின் 
30 ெ�வீ�ம்வு மொததிரம் �ொன் 

மெகு எணதைய் சுததிர்கரிபபு 
ஊடொ்க தபற்றுகத்கொள்ப படுகி -
றது. 70 ெ�வீ�ம்வு எரிதபொருள 
இறககுமதி தெய்யபபடுகிறது. 
உல்க ெநன�யில் மெகு எணதைய் 
வினல குனறவனடயும் ்பொது 
்�சிய மட்டததில் எரிதபொருளின் 
வினலனய குனறக்க முடியொது.  

டீெல் விநி்யொ்கததில் இதுவனர 
்கொலமும் வழங்கபபட்ட நிவொ -
ரைம் நீக்கபபட்டுள்து. டீெல் 

விநி்யொ்கததின் நிவொரைம் நீக -
்கபபட முன்னர் ஒரு லிட்டர் டீெல் 
விநி்யொ்கததின் ்பொது 30 ரூபொ 
நட்டதன� எதிர்கத்கொள் ்நரிட் -
டது.  

ஆ்க்வ �ற்்பொது டீெலின் 
வினலனய குனறக்க முடியொது. 
தபற்்றொல் இறககுமதியில் 70 
ெ�வீ� இலொபதன� தபற்றுக -
த்கொணடுள்�ொல் தபற்்றொல் 
வினல குனறக்கபபட்டது என்றொர். 

சுயோதீனைோகை ்சயறபடும்... 
பொரொளுமன்றததில் ்நற்று நனட-

தபற்ற ்்கொப குழு உறுபபினர்்கள 
நியமனம் த�ொடர்பொன ெர்ச்னெயின் 
்பொ்� �யொசிறி ஜய்ெக்கர எம்பி 
இவவொறு த�ரிவித�ொர்.  

அது த�ொடர்பில் அவர் ்மலும் 
த�ரிவிகன்கயில்,  

அரெொங்கததில் இருநது விலகி 
பொரொளுமன்றில் சுயொதீனமொ்க தெயற்-
படும் 35 உறுபபினர்்களில் அறி -
வொர்ந� தபரும்பொலொ்னொர் ்்கொப 
குழுவுககு நியமிக்கபபடவில்னல.
குறுகிய அரசியல் ்நொக்கததுக்கொ்க 
எமது பொரொளுமன்ற உரினம மறுக -
்கபபடுகிறது   

 அரெொங்கததின் குனறபபொடு்கன் 
பகிரங்கபபடுததுவ�ொல் எமது பொரொ -
ளுமன்ற உரினம மறுக்கபபடுகிறது. 
சுயொதீன உறுபபினர்்க்ொன சு�ர் -
ஷனி தபர்னொன்்டொ புள்்,திஸ்்ஸ 
வி�ொரன,ரதன ்ெக்கர உளளிட்ட 
தபரும்பொலொனவர்்கள ்கடந� ்்கொப 
குழுவின் உறுபபினர்்க்ொ்க அங்கம் 
வகித�னர்..சுயொதீன �ரபபினர்்க-
ளின் நொன் உளளிட்ட அறிவொர்ந� 
தபரும்பொலொ்னொர் ்்கொப மற்றும் 
்்கொபொ குழுக்களிலிருநது நீக்கபபட்-
டுள்னர்.  

்கடந� 18 வருட்கொலமொ்க ்்கொப 
மற்றும் ்்கொபொ குழுக்களின் உறுப -
பினரொ்க ப�வி வகிததுள்்ன்.எந-
நினலயிலும் ஊழல் ்மொெடியொ்ர்-
்களுககு துனை்பொ்கவில்னல.அரெ 
நிறுவனங்களின் பல ்மொெடி்கன் 
அறிகன்கயிட தபொறுபபுடன் தெயற் -
பட்டுள்்ன்.எனினும் என்னனயும் 
கூட நீககியுள்ொர்்கள. இவவிடயம் 

த�ொடர்பில் ெபொநொய்கர் உரிய நடவ -
டிகன்க எடுக்க ்வணடும் என்றொர்.  

 அ�னனயடுதது எழுந� ்�சிய 
சு�நதிர முன்னணியின் �னலவரொன 
விமல் வீரவன்ெ எம்.பி.,ஸ்ரீ லங்கொ 
தபொதுஜன தபரமுன �னலனமயி-
லொன அரெொங்கததில் இருநது விலகி 
பொரொளுமன்றில் சுயொதீனமொ்க தெயற்-
படும் தபரும்பொலொன உறுபபினர்-
்கள ்்கொப குழுவுககு நியமிக்கபபட -
வில்னல.  

மொறொ்க ஏழு மூன்யுனடயவரின் 
உ�வியொ்ர்்கள நியமிக்கபபட்டுள-
்னம த�ொடர்பில் தவட்்கபபட 
்வணடும் ்்கொப குழுவின் உறுப-
பினர் நியமனததில் சுயொதீனமொ்க 
தெயற்படும் �ரபபினர்்களுககு இட-
மளிக்கபபடவில்னல. ்்கொப குழு 
உறுபபினர் நியமனததில் இனழக்கப-
பட்டுள் அநீதி திருததிகத்கொள்ப-
பட ்வணடும்.  

.  
இ�ன்்பொது எழுந� எதிர்க்கட் -

சியின் பிர�ம த்கொறடொவொன லக்ஷ் -
மன் கிரிதயல்ல எம். பி, ்்கொப குழு 
உறுபபினர் நியமனததில் எவரது 
தபயனரயும் நொம் நீக்கவில்னல.
�வறொன ்கருதது ்�ொற்றுவிக்கபபட் -
டுள்து.யொர் தபயர்்கன் நீககினொர்-
்கள என்பன� தவளிபபனடத �ன்-
னமயுடன் குறிபபிடவில்னல.  

ஆ்க்வ எதிர்க்கட்சி �னலவர் 
்்கொபகுழுவுககு ெரி� ்ஹரததின் 
தபயனர பரிநதுனரததுள்ொர் 
என்றொர்.  

இ�ன்்பொது மீணடும் ்கருதது 
த�ரிவித� விமல் வீரவன்ெ நொன் 

ஏழு அறிவுனடயவர் என எதிர்்கட்சி-
்களின் பிர�ம த்கொறடொனவ குறிபபி-
டவில்னல.ஆளும் �ரபபில் இருந�-
வனர்ய குறிபபிட்்டன் என்றொர்.  

இ�ன்்பொது எழுநது ்கருதது 
தவளியிட்ட எதிர்க்கட்சி சுயொதீன 
எம்.பி. ட்ஸ் அழ்கதபரும:  

விமல் வீரவன்ெ,�யொசிறி ஜய்ெக -
்கர ஆகி்யொர் �மது �னிபபட்ட 
்�னவ்கன் குறிபபிடவில்னல.
்்கொப மற்றும் ் ்கொபொ ஆகிய முககிய 
குழு நியமனததில் அநீதி இனழக்கப-
பட்டுள்து,்கருதது சு�நதிரததுக-
்கொன வொய்பபு மறுக்கபபட்டுள்து.  

பொரொளுமன்றததின் முககிய தீர்மொ -
னங்களின் இறுதி தீர்மொனதன� எடுக -
கும் உரினம ெபொநொய்கருககு உரித -
�ொக்கபபட்டுள்து.  

ஆளும் மற்றும் எதிர் �ரபபு 
மற்றும் நொட்டு மக்கள மததியில் 
்்கொப குழுவின் முன்னொள உறுபபி-
னர் ெரி� ்ஹரததிற்கு அஙகீ்கொரமுள -
்து.பல ்மொெடி்கன் அவர் பகி -
ரங்கபபடுததினொர்.அரெொங்கம் ஏன் 
இவவொறு தெயற்படுகிறது. என்பது 
்்களவிககுறியொனது.  

ஆ்க்வ ெபொநொய்கர் தபொறுபபு்க -
ளிலிருநது வில்கக கூடொது.நொட்டு 
மக்கள பொரொளுமன்றதன� ்கடுனம-
யொ்க விமர்சிககிறொர்்கள.225 உறுப -
பினர்்கன்யும் தவறுககிறொர்்கள.
இவவொறொன தெயற்பொடு்களினொல் 
நொட்டு மக்கள அரசியல் ்கட்டனமப-
னபயும் ்கடுனமயொ்க ெொடுகிறொர்்கள.
மறுபுறம் சுயொதீன உறுபபினர்்க-
ளுககு உரிய ்கொலவ்கொெம் வழங்கப-

பட ்வணடும்.த�ொடர்நது ெனபனய 
மலினபபடுத� ்வணடொம் என்றொர்.  

இ�ன்்பொது உனரயொற்றிய ெபொ -
நொய்கர் ்கட்சி �னலவர் கூட்டததில் 
இவவிடயம் த�ொடர்பில் அவ�ொனம் 
தெலுத�பபட்டது.சுயொதீன �ரபபின-
ருககு உரிய ்கொலவ்கொெம் வழங்கப -
பட ்வணடும் என்ற விடயததில் 
மொததிரம் �னலயிட்்டன்.்்கொப 
மற்றும் ்்கொபொ குழு உறுபபினர் நிய -
மனம் த�ொடர்பொன தீர்மொனம் ்கட்சி 
�னலவர் கூட்டததில் எடுக்கபபட்-
ட்� �விர நொன் அதில் �னலயிட-
வில்னல என்றொர்.  

இ�ன்்பொது எழுந� எதிர்க-
்கட்சி சுயொதீன எம்.பி.யொன நிமல் 
லொன்்ஸொ, பொரொளுமன்ற நடவ -
டிகன்க நினலயியல் ்கட்டன்க-
்கனமய இடம்தபற ்வணடும்.
ஆ்க்வ ஒரு விடயதன� பிடிததுக 
த்கொணடு வொ� பிரதிவொ�ங்கன் 
த�ொடர்வன� விடுதது ெனப நடவ -
டிகன்க முன்தனடுதது தெல்ல இடம-
ளிக்க ்வணடும் என்றொர்.  

இ�னனயடுதது எழுந� �மிழ் 
்�சியககூட்டனமபபு எம்.பி. எம்.
ஏ.சுமநதிரன் , நிமல் லொன்்ஸொ 
உனரயின் ்பொது முட்டொள என்ற 
தெொற்ப�தன� பொவித�ொர்,அ�னன 
நீககுவது மொததிமல்ல அவனர 
ெனபயில் இருநது தவளி்யற்ற 
்வணடுதமனவும் ெபொநொய்கரிடம் 
வலியுறுததினொர்.  

 இவவொறு �ர்க்கம் நீடித� 
நினலயில் ்நரதன� சுட்டிக்கொட்டி 
ெபொநொய்கர் ெனபயில் ஏற்பட்ட ெர்ச்-
னெககு முற்றுபபுளளி னவத�ொர். 

ஓய்வூதிய வய்தல்மலமய... 
நிறுவனங்களில் பணியொற்றும் 

ஊழியர்்களின் ்கட்டொய ஓய்வு 
வயன� 60 ஆ்க மொற்றியனமக்க 
அனமச்ெரனவ அனுமதி அளித -
துள்து.   பொரொளுமன்றததில் 

நினற்வற்றபபட்ட இனடக்கொல 
வரவு தெலவு திட்டததின் ்பொது 
்கட்டொய ஓய்வு வயது 60 ஆ்க அறி -
விக்கபபட்டது  

அ�ற்்கனமய, 2023.01.01 

த�ொடக்கம் நனடமுனறககு வரும் 
வன்கயில் அ�ற்்கொன ஒழுஙகு -
விதி்கன் விதிதது ஏற்புனடய 
சுற்றறிகன்க ஆ்லொெனன்கன் 
தவளியிடுவ�ற்்கொ்க நிதி, தபொரு -

்ொ�ொர உறுதிபபொடு மற்றும் 
்�சிய த்கொளன்க்கள அனமச்ெ -
ரொ்க ஜனொதிபதி ெமர்பபித� ்யொெ -
னனககு அனமச்ெரனவ அஙகீ்கொ -
ரம் வழஙகியுள்து. 

கைருததுச் சுதந்திரததுககு... 
தெயற்பட்டொல் அ�ன் பிரதிப-

லனன அரெொங்கம் தவகுவினர-
வில் தபற்றுகத்கொளளுதமன �மிழ் 
்�சிய கூட்டனமபபின் பொரொளு-
மன்ற உறுபபினர் ெொைககியன் இரொ-
ெமொணிக்கம் த�ரிவித�ொர்.  

பொரொளுமன்றததில் (04) தெவ -
வொய்ககிழனம நனடதபற்ற நிதி 
அனமச்சின் வரிச் ெலுன்க்கள மற்றும் 
சில வரிச் ெட்டங்கள த�ொடர்பொன 
விவொ�ததில் உனரயொற்றும் ்பொது 
்மற்்கணடவொறு குறிபபிட்டொர்.   

அவர் ்மலும் குறிபபிட்ட�ொவது, 

தபொரு்ொ�ொர தநருக்கடிககு தீர்வு 
்கொை தவளிநொட்டு மு�லீடு்கன் 
ஊககுவிபபன� �விர்தது விட்டு 
அரெொங்கம் ்பொரொட்டததில் ஈடு-
பட்ட இன்ஞர், யுவதி்கன் பின்-
த�ொடர்நது தெல்கிறது.பயங்கரவொ� 
�னடச்ெட்டதன� ஒழிபப�ற்்கொ்க 
மக்கள அபிபபிரொயதன� ்்கொரும் 
வன்கயில் ்கொங்ெென்துனற த�ொடக-
்கம் �ங்கொனல வனர ன்கதயழுதது 
்ெ்கரிபபு பயைதன� ்மற்த்கொண-
்டொம்.  

அனனதது மொவட்டங்களிலும் 

வொழும் மக்கள எதிர்த்கொளளும் 
தநருக்கடினய எம்மொல் வி்ஙகிக -
த்கொள் முடிந�து.

நொட்டு மக்கள அனனவரும் பொதிக-
்கபபட்டுள்னர். மூன்று ்வன் 
உைனவ தபற்றுகத்கொள் முடியொ� 
நினலககு மக்கள �ள்பபட்டுள-
்ொர்்கள. இ�ற்கு தீர்வு ்கொை அரெொங-
்கம் ்கவனம் தெலுத�வில்னல.  

�மிழ் மக்களுககு அரசியல் தீர்னவ 
வழஙகுமொறு பலமுனற வலியு-
றுததுகி்றொம். 2019ஆம் ஆணடு 
முன்னொள ஜனொதிபதி ்்கொட்டொபய 

ரொஜபக்ஷ புலம் தபயர் �மிழ் அனமப -
புக்களின் மு�லீடு்கன் �னட 
தெய்�ொர், �ற்்பொன�ய ஜனொதிபதி 
ரணில் விககிரமசிங்க அத�னடனய 
நீககினொர்.

அடுத� ஜனொதிபதி எவவொறு 
தெயற்படுவொதரன்பன� எம்மொல் 
குறிபபிட முடியொது. நொட்டு மக்க-
ளின் ்கருதது சு�நதிரததுககு பொதிபபு 
ஏற்படும் வன்கயில் அரெொங்கம் 
தெயற்பட்டொல் இந� அரெொங்கமும் 
தநடுநொள ப�வியில் இருக்கொது 
என்றொர். 

்பண்கைளிடம் ்கைோடிககைணககில்... 
பிரிவினர் பொைநதுனற, ஹிரை 

பிர்�ெததில் ன்கது தெய்துள்�ொ்க 
சி்ரஷட தபொலிஸ் அதி்கொரி ஒருவர் 
த�ரிவிததுள்ொர்.   

ெந்�்க நபர் த�ொழிலதிபர் 
மற்றும் பல்்கனலக்கழ்க ்பரொசிரியர் 
்பொன்று நடிதது திருமை வி்ம்ப -
ரங்களுககு பதிலளிககும் தபண்க-
ளுடன் த�ொடர்பு்கன் ஏற்படுததிக 
த்கொணட�ொ்கவும், இவரின் ்மொெடி-

யில் சிககிய தபண்களில் பொடெொனல 
ஆசிரியர்்களும் அதி்க எணணிகன்க-
யிலுள்னர் எனவும் அந� அதி்கொரி 
த�ரிவிததுள்ொர்.   ்கம்பஹொ, உடு -
்கம்தபொல பிர்�ெதன�ச் ்ெர்ந� 45 
வயதுனடய இவ்ர, ‘ரொகுல ஜய-
சிங்க என்ற தபயரில் �ன்னன அறிமு -
்கம் தெய்து மைமக்களின் வீடு்களுக-
குச் தென்று ்மொெடி தெய்துள்�ொ்க 
தபொலி்ஸொர் கூறியுள்னர். 

சீ்ைந்து விமல ்ேறறு... 
குனறபபு ்நற்று நளளிரவு 

மு�ல் அமுலுககு வரவுள்�ொ்க 
இந� நிறுவனங்கள அறிவிததுள -
்ன.   ்கட்டுமொனத துனறககு 

ஓர்வு நிவொரைம் அளிககும் 
்நொககில் இந� முடிவு எடுக்கப -
பட்டுள்�ொ்க அநநிறுவனம் த�ரி -
விததுள்து.   

இறோல் ்தோடடிலில் மிதந்து...
அனமக்கபபட்டுள் இறொல் பண-

னையிலுள் த�ொட்டியில் ெடலம் 
்கொைபபட்ட�ொ்கவும் ெடலதன� 
மீட்டு பி்ர� பரி்ெொ�னன ்மற்-
த்கொள்பபட்டுள்�ொ்க த�ரிவிக்கப -
படுகின்றது.

அததுடன் மீட்்கபபட்ட ெடலதன� 

அனடயொ்ம் ்கொணப�ற்குரிய நட -
வடிகன்க்கன் ்மற்த்கொள்வுள -்
�ொ்கவும் தபொலி்ஸொர் த�ரிவிததுள் -
னர். ்மலும் ெம்பவம் த�ொடர்பில் 
வட்டுக்்கொட்னட தபொலி்ஸொர் 
்மலதி்க விெொரனை்கன் ஆரம்பித-
துள்னர்.

ை்லசிய உயர்்ஸதோனிகைருடன்... 
ம்லசியொவுககு இனடயிலொன 

உறனவ வலுபபடுததுவது குறிதது 
்கலநதுனரயொடபபட்டது.  

ஹட்டனிலுள் த�ொணடமொன் 
த�ொழிற்பயிற்சி நினலயததில் 

பயிற்சி தபற்ற இன்ஞர்க்கன் 
புதி�ொ்க ம்லசியொ அரெொங்கத�ொல் 
ஒதுக்கபபட்ட quota system மூலம் 
உளவொஙகுவது குறிததும் ்கலநதுனர-
யொடபபட்டது. 

தஙகைததின் விமலயில்...
ஏற்ப �ங்கததின் வினல அதி்கரிததுள-

்�ொ்கத த�ரிவிக்கபபடுகின்றது.  
அ�ற்்கனமய, 22 ்கரட் �ங்கததின் 

வினல 1,63,800 ரூபொயொ்கவும், 24 ்கரட் 
�ங்கததின் ஒரு பவுன் வினல 1,77,000 
ரூபொயொ்கவும் அதி்கரிததுள்து.  

உள்ேோடடு போல்ைோ...   
வினல 125 ரூபொவினொல் அதி-

்கரிக்கபபடுகிறது. இ�ன்படி 850 
ரூபொவொ்கவிருந� 450 கிரொம் பொல் 

மொ பகத்கற் ஒன்றின் வினல 975 
ரூபொவொ்க அதி்கரிக்கபபடுவ�ொ்க 
த�ரிவிக்கபபட்டுள்து. 

்தோடட ்தோழிலோளருககு... 
 எதிர்க்கட்சித �னலவர் ெஜித பி்ரம-

�ொெ ் நற்று பொரொளுமன்றததில் ் ்கட்ட 
்்களவி ஒன்றுககு பதிலளிகன்கயி-
்ல்ய அனமச்ெர் இந� விடயங்கன் 
குறிபபிட்டொர்.   நொட்டில் நிலவும் 

�ற்்பொன�ய தபொரு்ொ�ொர தநருக்க-
டிககு மததியில் ்�ொட்ட த�ொழிலொ்ர்-
்களுககு வழங்கபபடும் த்கொடுபபனவு 
அதி்கரிபபு குறிதது ெஜித பி்ரம�ொெ 
்்களவி எழுபபினொர்.  

்ைலும் சில ்சமவகைள்... 
பணிபபுக்கனமய, ஜனொதிபதி தெய-

லொ்ரினொல் அதிவி்ெட வர்த�மொனி 
தவளியிடபபட்டுள்து.   

 அ�ற்்கனமய, மின்ெொரம் வழங-
்கல் த�ொடர்பொன ெ்கல ்ெனவ்களும், 
தபற்்றொலிய உற்பததி மற்றும் எரி-
தபொருள வழங்கல், விநி்யொ்கம் என்-
பனவும் அததியொவசிய ்ெனவ்க்ொ்க 

பிர்கடனபபடுத�பபட்டுள்ன.    அத-
துடன், னவததியெொனல்கள உட்பட 
்நொயொ்ர்்களுக்கொன சிகிச்னெ நினல-
யங்கள மற்றும் மருததுவம் ெொர்ந� 
பங்களிபபு்கன் வழஙகும் அனனதது 
நிறுவனங்களும் இந� அதிவி்ெட 
வர்த�மொனி மூலம் அததியொவசிய 
்ெனவ்க்ொ்க அறிவிக்கபபட்டுள்ன.  
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பல்கலை ்கலைப்பீடத்தின் 
பீடாதிபதிக்கு மரண அச்சுறுத்்தல
எம்.ஏஅமீனுல்லா 

நலாகரிகமற்ற நடத்தைகளில ஈடு-
படும் பலக்் மலாணவரகள்  குழு -
வினலால தைனக்கு மரண அச்சுறுததைல 
விடுக்கபபடுவதைலாக பபரலாதை்ன பல -
க்்க்கழகததின் க்்ப பீடததின் 
பீடலாதிபதி க்லாநிதி பிரபலாத ஏகநலா-
யக்க ததைரிவிததுள்்லார.

ஏழலாவது நி்்றபவறறுத 
தை்்வ்ர வீட்டுக்கு அனுபபியதைலாக -
வும், தைலாஙகள் எமக்கு தபரிதைல் என 
மலாணவர சஙகத தை்்வர தைம்்ம 
அச்சுறுததியதைலாக அவர கூறினலார.

பபரலாதை்னப பலக்்க்கழகத-
தின் க்்ப பீடததின் புதிய மலாண-
வரகளின் துன்புறுததைலுக்கு ஆதைர-

வலான மலாணவரகள் குழுதவலான்று, 
சட்ட பீட மலாணவரகள் மீது  சிற-
றுண்டிச்சலா்்யில ்வதது தைலாக்கிய 
சம்பவததின் அடிபப்டயில 
தைறபபலா்தைய நி்்்ம குறிதது 
கருதது ததைரிவிக்்கயிப்பய பீடலா-
திபதி  ஏக்க நலாயக்க பமறகண்டவலாறு 
கூறினலார.

ததைலாடரந்து்ரயலாறறிய பீடலாதி -
பதி, 

புதிய மலாணவரகளின் சிததிரவ -
்தைக்் ஏறறுக்தகலாள்்லாதை மலாண -
வரகள் மீதைலான ததைலாடரச்சியலான 
தைலாக்குதைலக்் மலாணவர சஙகங -
கள் தைடுதது நிறுததைத தைவறியதைன் 
கலாரணமலாகபவ க்்பபீடம் மூடப -
பட்டுள்்து. பலக்்க்கழக மலாண -

வரகள் அ்னவரினதும் கலவி உரி -
்மக்் பலாதுகலாக்கும் வ்கயில 
தசயறபட்டு வருகின்்ற பபலாதும் அர -
சியல கட்சிக்லால சூழபபட்டுள்்    
மலாணவரகள் எம்்ம அச்சுறுததி 
வருகின்்றனர.

அண்்மக்கலா்மலாக இடம்தபற்ற 
துன்புறுததைல சம்பவஙகள் கலாரண -
மலாக க்்ப பீடம் மூடபபட்டுள் -
்து. ஒவதவலாரு பலக்்க்கழகத -
திலும் புதிய மலாணவரகள் மூததை 
மலாணவரக்லால தகலாடு்மபப -
டுததைபபடுகி்றலாரகள். பலக்்க் -
கழகததின் தபலாதுவலான இடஙக -
்்ப பயன்படுததை அவரகளுக்கு 
அனுமதி இல்். க்் பீடததின் 
பிரதைலான தபலாது உணவகமலான தகம் -

பலாவில  மதிய உணவு சலாபபிடும் 
பபலாது அவரகள் தைலாக்கபபட்டுள் -
்னர. முன்னதைலாக பலபவறு உண -
வகஙகளில இது நடந்தைது. உடறப -
யிறசி கூடம், வி்்யலாட்டு அ்்ற 
பபலான்்ற இன்பனலாரன்ன இடஙக -
ளில, சட்டக்கலவிதது்்ற மலாண -
வரகள் தைலாக்கபபட்டு வருகின்்றனர. 
நலானும் தை்்யிட்டு இ்தை நிறுததைச் 
தசலான்பனன். அதைன்படி மீண்டும் 
தைலாக்குதைல நடததை மலாட்படலாம் என 
முடிவு தசயயபபடும் மீண்டும் 
இரண்டு மணி பநரம் கழிதது அவர -
கள் தைலாக்கினர. இ்தை தசயதை சி் 
மலாணவரகள் ்கது தசயயபபட்ட -
னர. ததைலாடரந்து இதுபபலான்்ற தசயல -
களில ஈடுபட்டு வருகின்்றனர. 

மண்மடு சரிந்த்தால் பரி்தாப மரணம்  
பெண்ணின் இறுதிக்கிரிகைக்கு
25,000 ரூொ உதவிப் ெணம்
ஹற்றன் சுழறசி நிருபர

திம்புள்் பததை்ன தபலாலிஸ் பிரி -
விறகுட்பட்ட மவுண்ட்பவரணன் 
பமறபிரிவு பதைலாட்டததில மண்பமடு 
சரிந்து வீழ்ந்து, பநறறு முன்தினம் 
உயிரிழந்தை 46 வயது்டய  மூன்று 
பிள்்்களின் தைலாயலான இரலாமசலாமி 
கலாளியம்மலாவின் இறுதிக் கிரி்ய-
களுக்கலாக, நுவதரலியலா மலாவட்ட  
அனரததை நிவலாரண  நி்்யம் நிதியு-
தைவி வழஙகியுள்்து.

இதைறக்மய, 25,000 ரூபலாய 
பணம், உயிரிழந்தை தபண்ணின் கண-
வனிடம் பநறறு ்கயளிக்கபபட் -
டுள்்து.

நுவதரலியலா பிரபதைச தசய்லா்ர  
விதுர சம்பத மறறும் நுவதரலியலா 
மலாவட்ட அனரததை முகலா்மததுவ 
பிரிவின் உதைவி பணிபபலா்ர ரஞ்சித 

அழகபகலான் ஆகிபயலார டிக்பகலாயலா 
மலாவட்ட ்வததியசலா்்க்கு 
தசன்று சட்த்தை பலார்வயிட்டது-
டன் குடும்பததைலாரிடம்  25 ஆயிரம் 
ரூபலாய பணத்தை  ்கயளிததுள்-
்னர.

முதைறகட்டமலாக உயிரிழந்தை தைலாயின் 
இறுதி கிரி்யகளுக்கலாக. 25 ஆயிரம் 
ரூபலாய வழஙகபபட்டுள்்தைலாக-
வும் இ்றபபுச் சலான்றிதைழ் வழஙகிய 
பின்னர 75,000  ரூபலாய வழஙகுவதைலா-
கவும் ததைரிவிததுள்்னர.

அததுடன்  மண்சரிவினலால பலாதிக்-
கபபட்ட குறிததை வீட்டின் மதிபபீட்டு 
அறிக்்க்யப தபறறு, அதைறகலான 
இழபபீட்்ட வழஙகவும்  நடவ -
டிக்்க எடுபபதைலாக நுவதரலியலா 
மலாவட்ட அனரததை முகலா்மததுவ 
பிரிவின் உதைவி பணிபபலா்ர ரஞ்சித 
அழகபகலான் ததைரிவிததுள்்லார.

மலாததை்் சுழறசி நிருபர   

சரவபதைச சிறுவர தினத்தை முன் -
னிட்டு மலாததை்் சுவலாமி விபவ -
கலானந்தைர க்லா மன்்றததின் ஏறபலாட்-
டில மலாவட்ட தசய்க அலுவ்கம் 
மறறும் தபலாலிஸ் அததியட்சகர அலு -
வ்க அனுசர்ணயுடன் சிறுவர 
தின நிகழ்வுகள் (1) மலாததை்் ஸ்ரீ 
முததுமலாரியம்மன் பதைவஸ்தைலான 

கலயலாண மண்டபததில விமர்ச-
யலாக ந்டதபற்றது.    க்லா மன்்றத-
தின் தை்்வர பயலாகரலாஜலா தசட்டி -
யலார தை்்்மயில இடம்தபற்ற 
இந்நிகழ்வில மலாவட்ட தபலாலிஸ் 
அததியட்சகர, மலாவட்ட பம்திக 
தசய்லா்ர, சிறுவர பரலாமரிபபுத 
தி்ணக்க் உததிபயலாகததைரகள், 
மலாததை்் மலாநகர ச்ப முதைலவர 
எஸ். பிரகலாஷ், முன்னலாள் மததிய 

மலாகலாண ச்ப உறுபபினர எம்.சிவ -
ஞலானம் உட்பட ஆ்ய அ்றஙகலா -
வ்ர ச்ப தை்்வரகள், அதிபர, 
ஆசிரியரகள், மலாணவரகள் ப்ரும் 
க்ந்து தகலாண்டு சி்றபபிததைனர.   

சிறுவர பரலாமரிபபு எனும் 
ததைலானிப தபலாருளில பலபவறு உ்ர -
களும் சிறுவரகளின் க்் நிகழ்ச்-
சிகள், சிறுவர ஊரவ்ம் ஒன்றும் 
இடம்தபற்றது.   

இஙகு சிறுவரகள் பலாரலாட்டி தகௌர -
விக்கபபட்டதுடன் சிறுவர தின 
நிகழ்ச்சி்ய நடததை அனுசர்ண 
வழஙகிய அரச உததிபயலாகததைரகள் 
ப்ரும் பலாரலாட்டி தகௌரவிக்கபபட்-
டனர. 

இவவிழலாவிறகலான விரிவலான ஏற-
பலாடுக்் மன்்றததின் தசய்லா்ர 
தியலாகரலாஜலா சததியசீ்ன் பமற-
தகலாண்டிருந்தைலார.     

மாததகை சுவாமி விவவைானநதர்   
ைலா மன்்றததின் சிறுவர் தின நிைழ்வு

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர

ததைலாடரும் கன ம்ழ கலாரண -
மலாக பநலாட்டன் பிரிட்ஜ் விம்சு-
பரந்திர நீரபதைக்கததில நீர மட்டம் 
உ ய ர வ ் டந் து ள் ் ் ம ய லா ல 
குறிததை நீர பதைக்கததின் அ்னதது 
வலான் கதைவுகளும் தி்றக்கபபட் -

டுள்்தைலாக மின்சலாரச்ப அதிகலா-
ரிகள் ததைரிவிததைதுடன் நீரதபதைக்க 
க்ரபயலார பிரபதைசததில இருபப-
வரகள் அவதைலானததுடன் தசயற-
படுமலாறும் பவண்டுபகலாள் விடுத-
துள்்னர.

மததிய ம்்நலாட்டில தபயது 
வரும் அ்டம்ழயலால நீரதபதைக்-

கஙகளின் நீரமட்டமும் தவகுவலாக 
அதிகரிதது வருகின்்றது.

இந்தை ம்ழ கலாரணமலாக மவுஸ் -
ஸலாக்க்், ் க்ஷபலான, தகனியன், 
தகலாதம்், பமல தகலாதம்், 
நவ ்க்ஷபலான ஆகிய நீரபதைக்கங-
களின் நீரமட்டம் அதிகரிதது வரு-
கின்்ற்மயும் குறிபபிடததைக்கது. 

விமைசுரரந்திர நீரர்தக்்கத்து வான் ்க்தவு்கள் திறப்பு

பண்டலாரவ்்யில எல் 
பகுதியில  வீட்டில பமல பகு-
தியில மிகவும் சூட்சுமமலான 
மு்்றயில கஞ்சலா தசடிக்் 
வ்ரததைலார என்்ற சந்பதைகததில 
விபசட அதிரடிபப்டயின-
ரலால ஒருவர ்கது தசயயபபட்-
டுள்்லார.

எல  ் பகுதியில பநறறு 
விபசட அதிரடிபப்டயினர, 
தபலாலிஸலார  பமறதகலாண்ட சுறறிவ-
்்பபு பதைடுதைல நடவடிக்்கயின் 
பபலாபதை கஞ்சலா தசய்க பமறதகலாள்்ப-
பட்டு வந்தை்ம கண்டுபிடிக்கபபட்டுள்-

்து . ்கது தசயயபபட்டுள்  ்சந்பதைக 
நபர நீதிமன்றில முன்னி்்பபடுத-
தைபபடவுள்்லார என்பபதைலாடு, பம்திக 
விசலார்ணக்  ்  தபலாலிஸலார  பமற-
தகலாண்டு வருகின்்றனர .

பணடாரவலையில ்கஞ்ா 
ச்டி்கலை வைரத்்தவர ல்கது

ைாசல்ரீ நீர்வதக்ைததின் தானியங்கி 
வான்ைதவுைள் தி்றப்பு

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர

க்னி ஆறறின் பிரதைலான கி்்யலா்றலான தகசலகமுவ ஓயலாவில 
அ்மக்கபபட்ட இ்ங்கயின் முதை்லாவது நீர மின், நீர பதைக்க-
மலான கலாசலரீ நீரபதைக்கம் அதைன் முழு தகலாள்்்்வயும் எட்டியுள்் 
நி்்யில அதைன் தைலானியஙகி வலான் கதைவுகள் தி்றக்கபபட்டு நீர 
தவளிபயறி வருகின்்றது.

இந்தை தைலானியஙகி வலான் கதைவுகள் வழியலாக பநறறுக் கலா்் முதைல 
நீர தவளிபயறி வருகின்்றது.

இந்தை நீரலானது க்னி ஆறறின் நீர மட்டத்தை தவகுவலாக அதிகரிக்-
கும் என்பதைலால கலாசலரீ நீரபதைக்கததின் கீழ் பகுதியில க்னி ஆறறின் 
க்ரயில குடியிருபபவரகளும் இந்தை ஆறறி்ன பயன்படுததுபவர-
களும் மிகவும் அவதைலானமலாக தசயறபட பவண்டும் என நீர பதைக்கத-
தின் கட்ம பநர தபலாறியிய்லா்ர ததைரிவிததைலார.

ததைலாடரந்து இந்தை பிரபதைசததிறகு ம்ழ தபயது வருவதைனலால 
கலாசலரீ நீர பதைக்கததிறகு அதிக்வலான நீர விநிபயலாகிக்கபபடுவ-
தைலால இந்தை தைலானியஙகி வலான் கதைவுகள் அவவபபபலாது தி்றக்கபபடும் 
என்றும் அவர ததைரிவிததைலார

களனி ஆற்றின் நீர் ைடடம் உயரும் வோய்ப்பு

தீபாவளி பணடில்க முறபணம் ;
ரூ.15,000 ஆ்க அதி்கரிக்்கவும்  

தீபலாவளி பண்டி்க்ய தகலாண்டலாடும் 
முகமலாக, கு்்றந்தைபட்சம்,15,000 ரூபலாபவ-
னும் பதைலாட்ட ததைலாழி்லா்ரகளுக்கு முறபண -
மலாகக் தகலாடுக்க பவண்டும் என எதிரக்கட்சித 
தை்்வர சஜித பிபரமதைலாஸ ததைரிவிததுள்்லார.  

தீபலாவளி்ய தகலாண்டலாடும் தபருந்பதைலாட்ட 
மக்கள் சலாரபலாக எதிரக்கட்சித தை்்வர சஜித 
விபசட பகலாரிக்்க ஒன்்்ற பலாரலாளுமன்்றததில 
முன்்வததைலார.  

தபருந்பதைலாட்டப பகுதிகளில வசிக்கும் தபருந்பதைலாட்டத ததைலாழி -
்லா்ரகளுக்கு தீபலாவளி்ய தகலாண்டலாடும் முகமலாக சம்பந்தைப -
பட்ட பதைலாட்ட நிரவலாகஙகளினலால 5000 ரூபலாய முற தகலாடுபபனவு 
ததைலா்க சி் கலா்மலாக வழஙகபபட்டு வருவதைலாகவும், தைறபபலாது 
நி்வும் பலாரிய தபலாரு்லாதைலார தநருக்கடி கலாரணமலாக அதததைலா்க 
பபலாதுமலானதைலாக இல்் எனவும் எதிரக்கட்சித தை்்வர சஜித 
பிபரமதைலாஸ ததைரிவிததைலார.   எனபவ, அரசின் தை்்யீட்டின் பபரில, 
தீபலாவளி பண்டி்க்ய தகலாண்டலாடும் முகமலாக, கு்்றந்தைபட்சம் 
15,000 ரூபலாபவனும் முறபணமலாகக் தகலாடுபபதைறகு நடவடிக்்க 
எடுக்க பவண்டும் எனவும் பகலாரிக்்க விடுததைலார.    

சர்வ்தச சிறுவர் தினதமத முன்னிடடு வலப்பமன கல்வி வமலயததிற்கு உடபடட உடப்-
புஸ்ஸலோமவ எைஸட தமிழ் விததியோலயததில் சிறுவர் தின நிகழ்வு  "சகல  பிளமளக-
ளுககும்  சிறநதததோரு எதிர்கோலம்"எனும் ததோனிப்தபோருளில் அகரம் அறிவின்  அரங்-
கம்  அமைப்பின்  பங்்கற்புடன் (03)  போடசோமல  அதிபர்   ப.முகுநகைலவண்ணன்  
தமலமையில்  நமடதபற்றது.  படம் ஆ.ர்ைஸ

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;
gr;irj; Njapiyf; nfhOe;ij Nfs;tp Kiwapd; fPo; tpw;gid nra;jy; - 

etk;gh;/brk;gh; / 2022
Nfs;tp ,y. SLSPC/PL/Green Leaf/November/December/T-203/2022
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;Fhpj;jhd fz;b khj;jis> gJis kw;Wk; 
fhyp khtl;lq;fspy; mike;Js;s gpd;tUk; Njhl;lq;fspy; gr;irj; Njapiyf; nfhOe;ij 
,uz;L khj fhyj;jpw;F tpw;gid nra;tjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

Njhl;lj;jpd; ngah; kPsspf;fg;glhj 
itg;Gj; njhif

kPsspf;fg;gLk; 
itg;Gj; 
njhif

fle;j khjj;jpd; 
gr;ir nfhOe;jpd; 

msT

mynfhy;y mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 49505

nfhl;lf` mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 15935

fy;gp`py;y mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 55790

Nfhku mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 53268

`hfy mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 35212

n`ahh;ghh;f; mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 22330

`{d;d];fphpa mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 26216

nfNynghf;f mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 105146

itj;jyht mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 15652

uq;fy mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 35269

Tl;irl; mur Njhl;lk; 5000.00 25>000.00 3371

tpfhufy mur Njhl;lk; 5000.00 25>000.00 1939

ty`e;Jt mur Njhl;lk; 5000.00 25>000.00 779

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 5000.00 &ghitr; nrYj;jp 2022-10-10Mk; jpfjp 
Kjy; gd;tpy> fy;gp`py;yapy; mike;Js;s vkJ gpuNjr mYtyfj;jpypUe;J my;yJ 2022-
10-20Mk; jpfjp tiu nfhOk;gpy; mike;Js;s jiyik mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

itg;Gj; njhifahf itg;Gr; nra;a Ntz;ba ,iaGila njhifia xt;nthU 
Njhl;lj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 
$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fp Kjyhk; efuf; fpisapy; Ngzg;gLk; 046 1002 40000 933 
vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J my;yJ nuhf;fg; gzkhf fhrhsUf;Fr; nrYj;jp 
g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;Jld; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;ij itg;Gg; gw;Wr;rPl;L rfpjk; nfhOk;G-12> 
kPuhzpah tPjpapy; 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; 2022-10-20Mk;; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Kd; 
cs;spLjy; Ntz;Lk;.  

2022-10-20Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; epiwtile;jTld; 
Nfs;tpfisj; jpwf;Fk; FOtpd; Kd;dpiyapy; ,e;jf; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld;  
,e;epfo;tpy; nfhs;tdthsh; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. 
eph;zapf;fg;gl;l jpdk; kw;Wk; Neuj;jpw;Ff; fpilf;fg;ngwhj Nfs;tpg; gbtq;fs;; njhlh;gpy; 
$l;Lj;jhgdk; nghWg;Gf;$w khl;lhJ vd;gJld; ngWiff; FOj; jiythpd; jPh;khdNk ,Wjpj; 
jPh;khdkhFk;.

jiyth;> ngWiff; FO>
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;>
,y. 21> gPrPrP tsT> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G 12.
2022-10-04.
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(பெரியபெோரதீவு தினகரன் நிருெர்)   

கோத்ோன்குடி மற்றும் ஆரரயம்-
ெதி பிரப்ச பசயலோளர் பிரிவி -
லுளள பெணகள ் லரம்ோங்கும் 70 
குடும்ெங்களுக்கு ்லோ 10 ஆயிரம் 
ரூெோ ஊக்குவிப்பு நிதியும் வீட்டுத 
ப்ோட்்ட விர்களும் வழங்கப்ெட் -
டுளள்ோக,  

ஆய்வுக்கும் பமம்ெோட்டுக்குமோன 
இஸலோமிய மகளிர் ஒன்றியததின் 
நிரைபவற்றுப் ெணிப்ெோளர் அனீஸோ 
பிர்ப்ௌஸ ப்ரிவித்ோர்.  

பமற்ெடி நிறுவனததின் பகட்பெோர் 
கூ்டததில் திங்களன்று (03) இந்நி-
கழ்வு இ்டம்பெற்ைது.  

நிகழ்ரவத துவக்கி ரவதது 
உரரயோற்றிய நிரைபவற்றுப் 
ெணிப்ெோளர் அனீஸோ, ஐபவயோர் 
நிறுவனம் கோலததுக்குக் கோலம் 

இப்பிரப்சததிலுளள நலிவுற்ை, 
பெணகள ்ரலரம ்ோங்கும் குடும்-
ெங்களின் ப்ரவகரள அறிந்து உ -்
விகரள வழங்கி வருகின்ைது. அந்் 
வரகயில், பெோருளோ்ோர ரீதியில் 
பநருக்கடிரயச் சந்திதது ஜீவபனோ-
ெோயததிற்கு சிரமப்ெடும் பெணகள 
் ரலரம ்ோங்கும் குடும்ெங்களுக்கு 
உ்வுவ்ற்கோக இந்்த திட்்டம் அமு-
லோக்கப்ெடுகிைது.  

பெணகளும், கர்ப்பிணித ்ோய்மோ-
ரும் குழந்ர்களும் பெோஷோக்கில்லோ் 
நிரலரமரய எதிர்பகோளகின்ைனர். 
இ்னோல், மந்்பெோசரனயுர்டய 
குழந்ர்கள பிைக்கின்ைன. இன்னு-
மின்னும் பெோஷோக்கற்ை குழந்ர -்
கள பிைப்ெ்ற்கோன சோததியக் கூறுகள 
இருப்ெ்ோக ஆய்வுகள ப்ரிவிக்கின்-
ைன.  

இந்  ் அடிப்ெர்டயிபல பெணகளு-

ர்டய ஆபரோக்கியதர்யும் அவர்க-
ளுர்டய பெோசோக்குத ப்ரவரயயும் 
நிவர்ததி பசய்ய பவணடிய பெோறுப்பு, 
நம் எல்பலோருக்கும் உணடு.  

அ்னோபலபய, நஞசற்ை உணவு, சுய 
சோர்புப் பெோருளோ்ோரம் என்ை அடிப்ெ-
ர்டயில் இந்  ் பவரலததிட்்டதர்த 
ப்ோ்டங்கியுளபளோம்.  

உணவுப் பெோதிகள வழங்குவதில் 
ப்ோ்டங்கிய நமது ெணி இப்பெோழுது 
சுயமோக, அவர்களோகபவ உற்ெததி 
பசய்து ்ங்களது பெோஷோக்கு, பெோரு-
ளோ்ோரத ப்ரவகரள பூர்ததி பசய்-
கின்ை அளவுக்கு திட்்டம் வகுததுச் 
பசயற்ெடுகின்பைோம்.  

ஆசிய மன்ைததின் அனுசரரணயு-
்டன் இது அமுலோக்கப்ெடுகின்ைது. 
இந்  ் ஆசிய மன்ைம் இலங்ரகயில் 
15 மோவட்்டங்கரளத ப்ரிவுபசய்து 
வீட்டுத ப்ோட்்டங்கள, சுய உணவுப் 

ெயிர்ச்பசய்ரக உளளிட்்ட வி்டயங்க-
ளில் பெணகரள வலுவூட்டும் திட் -
்டங்கரள அமுலோக்கி வருகின்ைது.  

கோத்ோன்குடியில் இ்டபநருக்-
கடி கோரணமோக அவஸர்ப்ெடும் 
நிரலரம இருந்்பெோதிலும், நவீன 
சிந்்ரனபயோட்்டததில் இ்ட பநருக்-
கடியுளள இ்டங்களிலும் விவசோ-
யதர் பமற்பகோளளலோம் என்ை 
மோற்றுததிட்்டம் நீரூபிக்கப்ெட்-
டுளளது. அ்ரனபய நோம் இங்கு 
ப்ோ்டங்கவுளபளோம்.  

பெணகள ்ரலரம ்ோங்கும் 
குடும்ெங்கள 70 பெருக்கு ்லோ 10 
ஆயிரம் ரூெோவும் ெயிர் விர்களும் 
வழங்கப்ெட்்டன. இவர்களுக்கு 
ஏற்பகனபவ, எவவோறு வீட்டுத 
ப்ோட்்டச் பசய்ரக பமற்பகோளவது 
என்ெது ெற்றிய ெயிற்சிகளும் வழங்-
கப்ெட்டுளளன என்ைோர்.”  

பெண்கள் தலைலைதாங்கும் குடும்ெங்்களுக்கு  
ெததாயிரம் ரூொ ஊக்குவிப்பு நிதி  

(்ம்ெலகோமம் குறூப் நிருெர்)

திருபகோணமரல மோவட்்ட பசய -
லகததினோல் ஏற்ெோடு பசய்யப்ெட்்ட 
வோணி விழோ நிகழ்வுகள பநற்று (04)  
மோவட்்ட பசயலகததில் அரசோங்க 
அதிெர் பி.எச்.என்.ஜயவிக்ரமவின் 
்ரலரமயில் நர்டபெற்ைது.

பூரஜ வழிெோடுகரள, திருபகோண-
மரல இரததினசிங்க பிளரளயோர் 
ஆலயததின் பிர்ம குரு ெோலகி-
ருஷண குருக்கள நிகழ்ததினோர்.

சரஸவதி பூரஜ வழிெோடுகரள 
மோவட்்ட பசயலகததில் சிைப்ெோக  
ந்டோத் ந்டவடிக்ரக எடுத்ரமக்-
கோக ஏற்ெோட்டுக்குழுவினருக்கு நன்-
றிகரள ப்ரிவிப்ெ்ோக, அரசோங்க 
அதிெர் பி.எச்.என்.ஜயவிக்ரம ப்ரி-
வித்ோர்.

இப்பூரஜ வழிெோடுகள வ்டக்கு, 
கிழக்கு மோகோணததிற்கு புைம்ெோக 
பவறு பிரப்சங்களிலும் நர்ட-
பெற்று வருகின்ைன. இந்துக்களின் 
மிகப்பிர்ோன சமய நிகழ்வுகளுள 

ஒன்ைோக இப்பூரஜ கோணப்ெடுகின்-
ைது. இப்பூரஜ வழிெோடுகள மூலம் 
பவண்டப்ெடும் வி்டயங்கள மக்கள 
வோழ்விலும் நோட்டுக்கும் நலனோய் 
அரமய பவணடுவ்ோக இ்ன்-
பெோது அரசோங்க  அதிெர்  பமலும் 
ப்ரிவித்ோர்.

வரபவற்பு ந்டனம் உட்ெ்ட ெல 
நிகழ்வுகள இங்கு அரங்பகற்ைப்ெட்-
்டன. திருபகோணமரல சணமுகோ 
இந்து மகளிர் கல்லூரி மோணவிகள 
மற்றும் திருபகோணமரல சிங்கள 

மகோ விததியோலய மோணவிகள இவ-
வரபவற்பு ந்டனங்கரள நிகழ்ததி-
னர். ந்டனங்களில் கலந்து பகோண்ட 
மோணவிகளுக்கு ெரிசில்களும் வழங்-
கப்ெட்்டன.

இந்நிகழ்வில்  மோவட்்ட பமலதிக  
அரசோங்க அதிெர் பஜ.எஸ.அருள-
ரோஜ், மோவட்்ட பசயலக பிர்ம 
கணக்கோளர் எஸ.ெரபமஸவரன், 
கிரளத்ரலவர்கள உட்ெ்ட சக உத-
திபயோகத்ர்களும் கலந்து பகோண்ட-
னர்.       

திருைலை ைாவட்ட பெயை்கததில் வாணி விழா

(அட்்டோரளச்பசரன குறூப் நிருெர்)

“பவளிநோட்டு பசலவோணிரய அதிகரிக்கும் 
முக்கிய  துரையோன உல்லோசததுரைரய பமம் -
ெடுத் ெல ஆக்கபூர்வமோன பசயற்ெோடுகரள 
முன்பனடுதது வருவ்ோக சுற்றுலோததுரை  
இரோஜோங்க அரமச்சர் ்டயோனோ கமபக. ப்ரி-
வித்ோர்.

அறுகம்ரெயில் நர்டபெற்ை உலக சுற்றுலோ 
தின நிகழ்வில் உரரயோற்றும்பெோப் இரோ-
ஜோங்க அரமச்சர் இவவோறு ப்ரிவித்ோர்.
இலங்ரக சுற்றுலோ ரகதப்ோழில் சம்பமள -
னம், இலங்ரக  சுற்றுலோ அபிவிருததி பமம் -
ெோட்டுப் ெணியகததின் ஒததுரழப்பு்டன் இந் -
நிகழ்வு அணரமயில் நர்டபெற்ைது.இங்கு 
உரரயோற்றிய இரோஜோங்க அரமச்சர் ்டயோனோ 
கமபக ப்ரிவித்்ோவது,

நோட்டின் பெோருளோ்ோரததுக்கு சுற்றுலோத-
துரை கணிசமோன ெங்களி்ப்புச் பசய்கிைது.
இ்ரனக் கருததிற்பகோணடு இததுரைரய 
பமம்ெடுத் சகல ந்டவடிக்ரககளும் எடுக்கப்-
ெட்டு வருகின்ைன.

வ்டக்கு, கிழக்கு மோகோணங்களிலும் உல்லோ-

சததுரை அபிவிருததி பசய்யப்ெடும். இ்ற் -
கரமய அங்குளள வழிெோட்டுத ்லங்களும் 
அபிவிருததி பசய்யப்ெ்டவுளளன.

ெோசிக்கு்டோவில் ெல அபிவிருததிப் 
ெணிகள இ்டம்பெறுவர் நோன் பநரடியோகக் 
கணப்டன்.அப்பெோன்று க்டலரலச் சறுக்க-
லுக்கு அறுகம்ரெயில் நல்ல சுவோததியங்கள 
உளளன.இங்கு இததுரைரய விருததி பசய்ய 

திட்்டமிட்டுளபளோம். துரைசோர் நிபுணர்கள 
அரனவரும் இ்ற்கு  ஒததுரழப்புகரள 
வழங்க முன்வர பவணடும் என்றும் இரோ -
ஜோங்க அரமச்சர் பகட்டுக் பகோண்டோர். 
க்டற்கரரப் பிரப்சதர் துப்புரவு பசய்யும் 
ெணிபயோடு  உலக சுற்றுலோதின நிகழ்வுகள 
ஆரம்ெமோகின. க்டற்ெர்டயினர் மற்றும் 
கரரபயோரப்ெோதுகோப்பு, கரரபயோரவளங் -

கள முகோரமத -
துவ திரணக்கள 
அதிகோரிகள இதில் 
க லந் து ப க ோ ண ்ட -
னர்.ஊைணி  களப் -
பில்  மரநடுரகயும்  
ெசுரம சுற்றுலோரவ 
ஊக்குவிக்கும் நிகழ் -
வுகளும் இ்டம் -
ப ெ ற் ை து ்டன் , ெ ்ட -
கு ச் ச வ ோ ரி க ளு ம் 
இ ்ட ம் ப ெ ற் ை ன . 
இ தி ல் , ச ர் வ ப ் ச 
ஊ ்ட க வி ய ல ோ ள ர் -
கள மற்றும் பிர்ம 
வி ருந் தி ன ர் க ளு ம்  

கலந்துபகோண்டனர்.
அரசோங்க அதிெர் ்டக்ளஸ ்ரலரம -

யில் உயர் அதிகோரிகளின் ெங்பகற்பு்டன் 
கரரபயோர ெோதுகோப்பு மற்றும் கரரபயோர 
வளங்கள முகோரமததுவ திரணக்களததின் 
ஏற்ெோட்டில் இந்நிகழ்வு ஒழுங்கு  பசய்யப் -
ெட்்டது. 

வெளிநாட்டுச் வெலாெணியை இலகுவில்
ஈர்க்க சுற்றுலாத்துயை விருத்தி வெயைப்படும்

கிழக்கு மாகாண 
பிரிவேனா விழா
(்ம்ெலகோமம் குறூப் நிருெர்)

கிழக்கு மோகோண பிரிபவனோ விழோ 
திருபகோணமரல மோவட்்ட பசயல-
கததில் மோகோண ஆளுநர்  அனுரோ்ோ 
யஹம்ெத மற்றும் பிரிபவனோ இரோ-
ஜோங்க அரமச்சர் விஜி  ்பெய்ருபகோ்ட 
்ரலரமயில் அணரமயில் நர்ட-
பெற்ைது. "ஒரு ெலனளிக்கும் உற்ெத-
திததிைன்" என்ை ப்ோனிப்பெோருளின் 
கீழ், ப்சிய உற்ெததிததிைன் பசயல-
கததினோல் இது ஏற்ெோடு பசய்யப்ெட்-
டிருந்்து. அங்கு, கிழக்கு மோகோணத-
தில[ளள ெல வி்டயங்கள மதிப்பீடு 
பசய்யப்ெட்்டன.புதிய பிரிபவனோ 
மதிப்பீட்டு ப்சிய பவரலத -
திட்்டததின் கீழ், கிழக்கு மோகோ -
ணததில்  பிரிபவனோ கல்வியின் 
்ரதர் பமம்ெடுததுவ்ற்கோக 
இந்் திட்்டம் பசயல்ெடுத்ப்ெட் -
்டது. இ்ன்ெடி, கிழக்கு மோகோணத -
தில் பிரிபவனோ உற்ெததித ்ரச் சுட் -
ப்டணரண இலக்கோகக் பகோணடு 
29 பிரிபவனோக்கள இ்ற்கோகத 
ப்ரிவு பசய்யப்ெட்்டன.

இம்மோகோணததில் உளள பிரிபவனோ 
மற்றும் ்ம்ம ெோ்டசோரலகள ெல கடி-
னமோன பிரச்சிரனகளுக்கு முகங்-
பகோடுதது, பிளரளகளுக்கு பிரிபவனோ 
கல்விரய வழங்குவ்ற்கும் பிக்கு-
களின் கல்விக்கோகவும் கடுரமயோக 
உரழதது வருகின்ைன.

(திரோய்க்பகணி தினகரன் 
நிருெர்)

நோட்டின் ெணவீக்கம் 
மற்றும் பெோருள்ோர 
பநருக்கடிரய  கருததிற் 
பகோணடு அரசோங்க ஊழி-
யர்களின் சம்ெளதர் அதி-
கரிக்குமோறு, அம்ெோரை 
மோவட்்ட அபிவிருததி உத-
திபயோகத்ர்கள ப்ோழிற்-
சங்க ்ரலவர் பக. முஹம்-
மட் கபீர் பகோரிக்ரக 
விடுததுளளோர். இதுெற்றி 
அவர் ப்ரிவிததுளள்ோவது,

நோட்டில் ்ற்பெோது ெோரிய பெோரு-
ளோ்ோர பநருக்கடி நிலவுகிைது.
இ்ற்கு நிவோரணமோக அரசோங்க 
ஊழியர்களுக்கு எந்் சலுரககளும் 
வழங்கப்ெ்டவில்ரல.

விரலபயற்ைத்ோல் மக்கள 
மனநிரல ெோதிக்கப்ெட்டுளளது. 
பெோருட்களின் விரலகளநோன்கு 
ம்டங்கு அதிகரிததுளள்ோல்,மோ-
்ோந்் சம்ெளம் பெறுபவோர் பெரும் 
திண்டோட்்டததுக்கு உளளோகி-
யுளளர்.

அரசோங்க ஊழியர்கரளப் 
பெோறுத்வரரயில் அவர்களின் 
மோ்ோந்் சம்ெளமோனது இந்் 
விரலபயற்ைங்களுக்கு ்ோக் -
குப்பிடிக்க முடியோதுளளது. 
்ற்பெோது அரசோங்கம் வழங் -
கும் சம்ெளமோனது ஒரு மோ்த -
திற்கோன பெோக்குவரதது பசல -
வுக்பக பெோதுமோன்ோக உளளது.
எனபவ,இவற்ரை கருததிற் 
பகோணடு அரசோங்க ஊழியர்க-
ளின் சம்ெளதர் அதிகரிக்குமோறு 
அவர் பகட்டுக் பகோண்டோர்.

அரசாஙக ஊழியரகளின் சம்பளத்தை
அதிகரிக்குமாறு அேசர வகாரிக்்க

(கல்முரன மததிய தினகரன் நிருெர்)

உலக சிறுவர்,முதிபயோர் 
தினதர  ் முன்னிட்டு கல்முரன 
சமுர்ததி பிரப் ச அரமப்பின் ஏற்-
ெோட்டில் ஒழுங்கு பசய்யப்ெட்்ட 
நிகழ்வுகள, கல்முரன பிரப் ச 
பசயலக சமுர்ததி ்ரலரமப்பீ்ட 
சிபரஷ்ட முகோரமயோளர்  ஏ.ஆர்.
எம்.சோலிஹ் ்ரலரமயில் சனிக்கி-
ழரம (01) கல்முரன பிரப்ச பசய-
லகததில் நர்டபெற்ைது.

இதில், பிர்ம அதிதியோக கல்முரன 
பிரப்ச பசயலோளர் பஜ.லியோகத 
அலி கலந்து பகோண்டோர். நற்பிட்டி-
முரன கலந்்ர் உம்மோ (97வயது) 
உட்ெ்ட  கல்முரன பநய்னோ முஹம்-
மது (86வயது), மரு்முரன  பி.எம்.
ஹிசோம் ம்ோர் (73வயது) ஆகிய முதி-
பயோர்களுக்கு இவரோல் பகௌரவம் 

வழங்கப்ெட்்டது.பமலும் இந்நிகழ்-
வில்,கல்முரன பிரப்ச பசயலகப்-
பிரிவில் சமுர்ததி உ்வி பெறும் 
மிகவும் குரைந்் வருமோனமுளள 
குடும்ெததிலிருந்து ப்ரிவு பசய் -
யப்ெட்்ட 31 மோணவர்களுக்கு 
கற்ைல் உெகரணங்களும் வழங்கப் -
ெட்்டன.

கல்மு்ன பிரவதைசததில் 
முதிவயார, சிறுேர ககௌரவிப்பு

(சோய்ந்்மருது விபஷ்ட நிருெர்)  

உலக சிறுவர் தினதர்பயோட்டி 
கல்முரன கல்வி வலய கமு/ இஸலோம -
ெோத முஸலிம் விததியோலய மோணவர்க -
ளின் சிைப்பு நிகழ்வுகளும், விழிப்புணர்வு 
ஊர்வலமும் பநற்று (04) ெோ்டசோரல 
அதிெர் ஏ.ஜீ.எம். றிஷோத ்ரலரமயில் 
இ்டம் பெற்ைன.  

இந்நிகழ்விற்குப் பிர்ம அதிதியோக 
ெோர்ட்னர்ஸ பெோ பசன்ஜ் இன்ப்டர் பநஷ -
னலின் சிபரஷ்ட நிகழ்ச்சிததிட்்ட ெணிப் -
ெோளர் றிசோத பசரீப் கலந்து பகோண்டோர். 

பகௌரவ அதிதிகளோக கல்முரன வலயக் 
கல்வி அலுவலகததின் நிருவோக உததிபயோ -
கத்ர் எம். இரோமக்குட்டி , கல்முரனப் 
பெோலிஸ நிரலயப் பிர்ோனபெோலிஸ 
ெரிபசோ்கர் ஏ.எல்.ஏ.வோஹிட், மற்றும் 
விபஷ்ட அதிதியோக கல்முரன பிரப்ச 
பசயலகததின் சிறுவர் நன்ன்டதர் அபிவி -
ருததி உததிபயோகத்ர் எம்.எஸ.எம். சோஜித 
ஆகிபயோரும் கலந்து பகோண்டனர்.  

இ்ன்பெோது மோணவர்களின் பெோஷோக்கு, 
ெோதுகோப்பு, துஷபிரபயோகம் ப்ோ்டர்ெோன 
விழிப்புணர்ரவ ஏற்ெடுததும் ஊர்வல -
மும், மற்றும் கரல நிகழ்ச்சிகளும் இ்டம் -
பெற்ைன.  

இஸ்ாமா்பாத முஸலிம 
விததியா்யததில் சிறுேர தின 
சிறப்பு நிகழ்வுகள்  

 (ெோலமுரன தினகரன் நிருெர்)

அக்கரரப்ெற்று கல்வி வலயததிற்குட்ெட்்ட 
அட்்டோரளச்பசரன அல் முனீரோ பெணகள உயர் 
ெோ்டசோரலயில் சிறுவர் தின நிகழ்வு இ்டம்பெற் -
ைது.

ெகுதித ்ரலவர் எம்.ஐ.பஜௌெரின் பநறிப்ெ -

டுத்லின் கீழ் ஆரம்ெபிரிவு அதிெர் ஓ.எல்.எம்.
றிஸவோன் ்ரலரமயில் இந்நிகழ்வு (03) நர்ட -
பெற்ைது.  இச்சிறுவர் தின நிகழ்வில் அதிெர் 
ஏ.சீ.நியோஸ, பிரதி அதிெர்களோன ஏ.பக.அனீஸ, 
எம்.ஏ.சுரகைோ ஆகிபயோர் பிர்ம அதிதியோகவும் 
ஆரம்ெ பிரிவு ஆசிரியர்கள பகௌரவ அதிதிகளோக -
வும் கலந்து பகோண்டனர்.

அல் முனீரா பெண்கள் உயர் 
ொ்டொலையில் சிறுவர் தின நி்கழ்வு

(அக்கரரப்ெற்று மததிய நிருெர்)

அருணலு வோழ்வோ்ோர (2021) அபி-
விருததி உ்வி பவரலததிட்்டததின் 
கீழ், அக்கரரப்ெற்று பிரப்ச பசயலக 
பிரிவில் ப்ரிவு 
பசய்யப்ெட்்ட ெய-
னோளிகளுக்கு ப்ன்-
னங்கன்றுகள வழங்-
கப்ெட்்டன.

பிரப்ச பசயலோ-
ளர் ரீ.எம்.எம். அன்-
சோரின் வழிகோட்்ட-
லின் கீழ் மு்லோம் 
கட்்டமோக ஐநூறு 
ப்ன்னங்கன்றுகள 
வழங்கப்ெட்்டது.

இந்நிகழ்வு சமுர்ததி ்ரலரமப்-
பீ்ட முகோரமயோளர் எம்.பி.எம்.
ஹூரசன் ்ரலரமயில் அக்கரரப்-
ெற்று பிரப்ச பசயலகததில் நர்ட-
பெற்ைது.

 நிருவோக உததிபயோகத்ர் எம்.
எஸ.ெோறூக், சமுர்ததி கருததிட்்ட 

முகோரமயோளர் என்.ரி.மசூர், 
வங்கிச்சங்க முகோரமயோளர் எம்.
பஜ.எம்..நிஹ்மதுல்லோஹ், ப்ங்கு 
அபிவிருததி உததிபயோகத்ர்              

பி.யஜமதி,கருததிட்்ட உ்வியோ-
ளர் எம்.ஐ..முஹோஜீர்,வலய உ்-
வியோளர், சமுர்ததி அபிவிருததி 
உததிபயோகத்ர்கள, அபிவிருததி 
உததிபயோகத்ர்கள ஆகிபயோர் 
கலந்து பகோணடு ெயனோளிகளுக்கு 
ப்ன்னங்கன்றுகரள வழங்கினர். 

கதைன்னஙகன்றுகள் விநிவயாகம
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கெளரவமான அரசியல் தீர்வ கொரி 
மடுவில் ெவனயீரப்பு க�ாராட்டம் 

மன்னார் குறூப்  நிருபர்

வடக்கு - கிழக்கு மக்்களுக்கு 
க்களரவமனா் அரசியல் தீர்்வ 
க்கனாரி இடமகபற்றுவரும ்கவ -்
யீர்ப்பு கபனாரனாடடம கேற்றுடன 65 
ேனாட்க்ள எடடியுளளது. கேற்று 
கெவவனாய்க்கிழ்ம (4) ்கனா்ை 11 
மணியளவில் மன்னார் மனாவடடம 
மடு பிரகேெ கெயை்கப்பிரிவிலுளள 
குஞ்சுக்குளம கிரனாமத்தில் இடம-
கபற்்றது.

வடக்கு, -கிழக்கு ஒருங்கி்ைப்-
புக் குழுவின ஏற்பனாடடில் ே்ட-

கபற்்ற ்கவ்யீர்ப்பு கபனாரனாடடத்தில் 
மன்னார் மனாவடட ெமூ்க கபனாருளனா-
ேனார கமமபனாடடுக்்கனா் நிறுவ்த்-
தின பணிப்பனாளர் ்கைந்துக்கனாணடது-
டன,குஞ்சுக்குளம, கபரிய முறிப்பு 
ஆகிய கிரனாமங்்க்ளச் கெர்ந்ே கிரனாம 

மக்்கள, கபனாது அ்மப்பு்களின பிர-
திநிதி்கள, இ்ளஞர்்கள, விவெனாயி-
்கள எ் பைரும ்கைந்துக்கனாணட-
்ர்.

இேனகபனாது குஞ்சுக்குளம கிரனாம 
மக்்கள எதிர்க்கனாளளும பல்கவறு 

பிரச்சி்்்க்ள அவர்்கள முன 
்வத்ே்ர்.  இ்ளஞர்்கள, கபனாது-
மக்்கள, சிவில் அ்மப்புக்்கள 
மற்றும கபண்கள இ்ைந்து எமக்கு 
நிரந்ேரமனா் அரசியல் உரி்ம 
கவணடும உளளிடட பல்கவறு 
க்கனாரிக்்்க்க்ள முன்வத்து 
கபனாரனாடடத்தில் ்கைந்து க்கனாணட-
்ர். க்கௌரவமனா் உரி்ம்களுடன 
கூடிய அரசியல் தீர்வுக்்கனா்  மக்்கள 
குரல்' எனும கேனானிப்கபனாருளில் 
வடக்கு - கிழக்கிலுளள 8 மனாவடடங்-
்களில் 100 ேனாட்கள ே்டகப்றவுளள 
கெயற்திடடத்தின 65 ஆவது  ேனாள 
்கவ்யீர்ப்பு கபனாரனாடடம வடக்கு- 
கிழக்கு ஒருங்கி்ைப்பு குழுவின 
ஏற்பனாடடில் மடு குஞ்சுக்குளம பகு-
தியில் இடமகபற்்றது. வடக்கு-, 
கிழக்கு பகுதி்களில் கேனாடர்ச்சியனா்க 
சுழற்சி மு்்றயில் 100 ேனாட்கள வ்ர 
இடமகப்றவுளள்ம குறிப்பிடத்-
ேக்்கது. 

இலங்கைககைகான பிரித்கானிய 
தூதுவர் மனனகார் விஜயம்
மன்னார் குறூப் நிருபர்

 
இைங்்்கக்்கனா் பிரித்ேனானிய 

தூதுவர் ெரனா ஹூல்ரன கேற்றுமுன-
தி்ம திங்்கடகிழ்ம (3) மனா்ை  
மன்னாருக்கு விஜயம கெய்துளளனார். 
மன்னார் மனாவடட கெயை்கத்திற்கு 
விஜயம கெய்து  மன்னார் மனாவடட 
அரெனாங்்க அதிபர் அ.ஸரனானலி டி 
கமலுடன விகெட ்கைந்து்ரயனாட-
்ையும கமற்க்கனாணடனார்.

இக்்கைந்து்ரயனாடலின கபனாது 
மன்னார் மனாவடட நிைவரம கேனாடர்-
பனா்க அரெனாங்்க அதிபரி்னால் விளக்்கம-
ளிக்்கப்படடதுடன அரெனாங்்கத்தி்னால் 
மனாவடடத்தில் கமற்க்கனாளளப்படும 
கவ்ைத்திடடங்்கள மற்றும அபிவி-
ருத்திப் பணி்கள மனாவடட மக்்களுக்கு 

கே்வப்பனாடனா்க உளள விடயங்்கள 
கேனாடர்பனா்கவும  ்கைந்து்ரயனாடப்பட-
டுளள். 

அத்கேனாடு மனாவடட மக்்களின 
வனாழவனாேனாரத்்ே ்கடடிகயழுப்புேல், 
நி்ையனா் வனாழவனாேனார வழிவ்்க-
்கள மற்றும கிரனாம மடட உட்கட-
ட்மப்பு  விடயங்்கள உளளிடட 
கமலும பை விடயங்்கள கேனாடர்பில் 
இேனகபனாது ்கைந்து்ரயனாடியுளள-
துடன, தூதுவ்ர க்கௌரவிக்கும 
மு்கமனா்க மனாவடட அரெனாங்்க அதிபரி-
்னால் நி்்வுப் பரிசில்்கள வழங்கி 
்வக்்கப்படட்மயும குறிப்பிடத்-
ேக்்கது.  இச்ெந்திப்பில் மனாவடட 
கமைதி்க அரெனாங்்க அதிபர்,மனாவடட 
திடடமிடல் பணிப்பனாளர் மற்றும 
பிரேம உளள்க ்கைக்்கனாய்வனாளர் 
மூவரும  ்கைந்துக்கனாணடிருந்ே்ர். 

்ேற்றுடன் 65 ேோட்கள் நிமைவு 

புதுககுடியிருப்பில் சிரட்டை ்கைவி்ன பயிற்சி 

புதுக்குடியிருப்பு விகெட நிருபர்

ேனாடடில் ஏற்படடுளள கபனாருளனா-
ேனார கேருக்்கடி்ய எதிர்க்கனாளளும 
மு்கமனா்க ்்கவி்் உற்பத்தி்களுக்-
்கனா் பயிற்சி்கள வழங்்கப்படடுவ-
ருகின்ற். அந்ேவ்்கயில்  கபண-
்களின வனாழவனாேனாரத்்ே உயர்த்தும 
கேனாக்கில் புதுக்குடியிருப்பு பகுதி-
யி்் கெர்ந்ே 20 கபண்களுக்்கனா் 
சிரட்ட ்்கவி்் பயிற்சி வகுப்-

பு்கள கேற்றுமுனதி்ம புதுக்குடியி-
ருப்பு பகுதியில் கேனாடங்கி்வக்்கப்-
படடது. 

யனாழ. க்கனாழுமபுத்து்்ற இந்து 
ம்கனா வித்தியனாைய 1986-−1995 
வ்ரயனா் ப்ழய மனாைவர்்களின 
முழு்மயனா் அனுெர்்யுடன 
புதுக்குடியிருப்பு சிவில் கபண்கள 
வ்ைய்மப்பி்னால் ஏற்பனாடு கெய்-
யப்படட இப்பயிற்சி படட்்றயின 
கேனாடக்்க நி்கழவில் முன்னாள 

வடமனா்கனாைெ்ப உறுப்பி்ர் து.ர-
வி்கரன மற்றும ்க்ரது்்றப்பற்று 
பிரகேெ ெ்ப உறுப்பி்ர் சி.கைனா-
க்கஸவரன, புதுக்குடியிருப்பு 
பிரகேெ கெயை்க அபிவிருத்தி உத்-
திகயனா்கத்ேர் ெஞ்சீவன, கபண்கள 
பிரதிநிதி்கள ெனார்பனா்க மக்னான-
மணி, மூேறிஞ்ஞர் ெத்தியமூர்த்தி, 
முன்னால் அதிபர் ெ.்க்்கரத்தி்ம 
உளளிடடவர்்கள ்கைந்து க்கனாணடு 
சி்றப்பித்ே்ர். 

இலஙம்க ைற்றும் ைோமலத்தீவுக்கோன நியூசிலோந்து தூதுவர் மைக்்கல் ப்பிள்டன் யோழ்ப்-
போணப்பல்்கமலக்கழ்கத்துககு விஜயமைோன்மை ்ைற்ம்கோண்டு துமண்வந்தர் ்பரோசிரி -
யர் சி. சிறிசற்குணரோஜமவ ்ேற்மைய தினம் மசவவோய்ககிழமை சந்தித்தோர்.
                 படம்: யோழ். வி்சட நிருபர் 

சகாவகைச்சரியில் அதிகைரிககும் 
துவிசசககைரவண்டி திருடடு
ெனாவ்கச்கெரி விகேட நிருபர்

ெனாவ்கச்கெரி ே்கரெ்பயின கபண 
பணியனாளர் ஒருவரின துவிச்ெக்்கர-
வணடி கேற்று முனதி்ம திங்்கட-
கிழ்ம ்கனா்ை திருடடுப் கபனாயி-
ருப்பேனா்க கபனாலிஸ நி்ையத்தில் 
மு்்றப்பனாடு கெய்யப்படடுளளது.

ெனாவ்கச்கெரி பஸ ேரிப்பு நி்ை-
யத்திற்கு அரு்கனா்மயில் துவிச்-
ெக்்கரவணடி்ய நிறுத்தி விடடு 
அலுவல் நிமித்ேமனா்க கெனறு வந்ே 
கபனாகே துவிச்ெக்்கரவணடி திருடப்-
படடிருப்பது கேரியவந்துளளது. 
இதுகேனாடர்பனா்க பனாதிக்்கப்படட 
கபண கபனாலிஸ நி்ையத்தில் 
மு்்றப்பனாடு கெய்துளளனார். அண-
்மக்்கனாைமனா்க ெனாவ்கச்கெரி ே்கர்ப்ப-
குதி மற்றும ெந்்ே வளனா்கம ஆகிய 
இடங்்களில் துவிச்ெக்்கரவணடித் 
திருடடுச் ெமபவங்்கள அதி்கரித்து 
வருவேனா்க கேரியவருகின்ற்.  

சடடைவி்ரகா் 
பபகாருடகைளுடைன 
ஒருவர் ்கைது 
ஓமந்்ே விகேட நிருபர் 

வவுனியனா ஈரட்ட பகுதியில் 
ெடடவிகரனாேமனா் மு்்றயில் 
கபனாருட்க்ள க்கனாணடு கென்ற 
குற்்றச்ெனாடடில் கேற்்்றயதி்ம 
ஈரற்கபரியகுளம கபனாலிஸனாரனால் 
ஒருவர் ்்கது கெய்யப்படடுள-
ளனார். 

ெடடவிகரனாேமனா் கபனாருட-
்க்ள க்கனாணடு கென்ற நீர்-
க்கனாழும்ப கெர்ந்ே 43 வயது 
ேப்ர கபனாலிஸனார் ்்கது கெய்து 
கமைதி்க விெனார்ை்க்ள கமற்-
க்கனாணடு வருகின்ற்ர். 

இரனாணுவ புை்னாய்வு  பிரிவி்-
ருக்கு கி்டத்ே இர்கசிய ே்கவ்ை-
யடுத்து யனாழப்பனாைத்திலிருந்து 
வத்ே்ளக்கு பயைம கெய்ே 
கூளர் ர்க கஹனடர்  வனா்க்த்்ே 
கேற்று (3.10) மனா்ை 6 மணியள-
வில் ஈரட்ட பகுதியில் வழிம-
றித்து கெனாே்் கமற்க்கனாணட 
கபனாலிஸனார் வனா்க்த்திலிருந்து  
3800 கிகைனா மஞ்ெள  மற்றும 
250 மில்லிலீற்்றர் விவெனாய கிரு-
மிேனாசினி மருந்து கபனாத்ேல் 519  
எனபவற்்்ற ெடடவிகரனாேமனா்க 
க்கனாணடு கென்ற குற்்றச்ெனாடடில் 
ஈரட்ட கபனாலிஸனார் ்்கப்பற்றி-
யுளள்ர். 

சடடைவி்ரகா் கைடைலட்டை பண்்ணைககு எதிரகாகை
மனி் உரி்மகைள் ஆ்ணைககுழுவில் மு்ைப்பகாடு

மன்னார் குறூப்  நிருபர்

பூே்கரி பிரகேெ கெயை்கத்துக்குட-
படட  கிரனாஞ்சி சிவபுர மீ்வர்்கள  
கேற்று (4) ்கனா்ை இைங்்்க மனிே 
உரி்ம ஆ்ைக்குழு யனாழ.பிரனாந்-
திய ்கனாரியனாையத்தில் மு்்றப்பனாடு 
கெய்துளள்ர்.

கிளிகேனாச்சி  மனாவடடம பூே்கரி 
பிரகேெ கெயை்கத்துக்குடபடட 
கிரனாஞ்சி சிவபுர மீ்வர்்கள ்கடந்ே 
பை ேனாட்களனா்க ெடடவிகரனாேமனா்க 
அ்மக்்கப்படட ்கடைட்ட  பண-
்ை்களனால் கபரிதும பனாதிக்்கப்பட-
டுளள்ர். சிறு மீனபிடி ்க்ரகயனார 
கேனாழிைனாளர்்கள ேமது பனாரமபரிய 
மீனபிடி கேனாழி்ை கேனாடர்ந்து முன-
க்டுக்்க முடியனாது உளளேனா்க கேரி-
வித்து ்கடந்ே 4 ேனாட்களனா்க கபனாரனாட-
டத்தில் ஈடுபடடு வந்ே்ர்.

இந்நி்ையில் ேமது கேனாழிலுக்கு 
இ்டயூ்றனா்க  ேமது ்கடல் ்க்ரகயனா-
ரம முழுவதும ெடடவிகரனாேமனா்க 
பண்ை்கள அ்மக்்கப்படடுளள-
ேனா்கவும இவற்றி்் அரெ அதி்கனா-
ரி்கள கபனாறுப்பு வனாய்ந்ே தி்ைக்-
்களங்்கள எந்ேவிே அக்்க்்றயும 
க்கனாளளவில்்ைகய்வும பனாதிக்்கப்-
படட மீ்வர்்கள ்கவ்ை கேரிவித்-
துளள்ர்.

இந்நி்ையில் கபனாரனாடடத்தில் ஈடு-
படடு வரும மீ்வர்்கள சிைர் கேற்று 
யனாழ. மனாவடட பிரனாந்திய இைங்்்க 
மனிே உரி்ம்கள ஆ்ைக்குழு-
வின ்கனாரியனாையத்தில் மு்்றப்பனாடு 
ஒன்்ற பதிவு கெய்துளள்ர்.

-கேனாடர்ச்சியனா்க கபனாரனாடடத்்ே 
கமற்க்கனாணடு வருவேனா்கவும, அதி-
்கனாரி்கள எவரும ேமது இடத்திற்கு 
வந்து உரிய தீர்்வ கபற்றுத் ேர 
முயற்சி்க்ள கமற்க்கனாளளவில்்ை-
கய்வும பனாதிக்்கப்படட மீ்வ 
குடுமபங்்கள ்கவ்ை கேரிவித்துள-
ள்ர். 

கிரனாஞ்சி இைவனகுடனா ்கடற்பகுதி-
யில் ்கடைட்ட பண்ை அ்மக்-
்கப்படுவேற்கு எதிர்ப்புத் கேரிவித்கே 

இந்ே கபனாரனாடடத்்ே முன-
க்டுத்துளள்ர். 

இைவன குடனா ்கடற்ப-
ரப்பில், கபண ே்ை்மத்-
துவ குடுமபங்்கள உடபட 
்க ட ற் க ்ற னா ழி ை னா ள ர் ்க ள 
சி்றகு வ்ை கேனாழிலின 
ஊடனா்க இ்றனால், ேணடு, 
மீன கபனான்றவற்்்ற 
பிடிப்ப்ே அன்றனாட வனாழ-
வனாேனார கேனாழிைனா்க பை 
ஆணடு்களனா்க கெய்து வரு-
கின்ற்ர். 

இந்நி்ையில் அவர்்களின வனாழவனா-
ேனாரத்்ே சீர்கு்ைக்கும வ்்கயில் 
ேற்கபனாது ்கடைட்ட பண்ை்கள 
அ்மக்கும முயற்சி்கள இடமகபற்-
றுக் க்கனாணடிருக்கின்ற். இே் -்
கேனாடர்ந்து ்கடற்க்றனாழிைனாளர்்கள 
உைவு ேவிர்ப்பு கபனாரனாடடத்தில் ஈடு-
படட்ர்.

இதுகேனாடர்பில் ெனாே்கமனா் முடி 
்வ ெமமந்ேப்படடவர்்கள வழங்-
கும வ்ர ேனாம கபனாரனாடடத்்ே 
்்கவிடப்கபனாவதில்்ை எ்வும 
அவர்்கள கேரிவித்ே்ர்.

இந்நி்ையில் மனிேனாபிமனா் 
பணியில் ஈடுபடடு வருகின்ற 
மன்னார் மனாவடட ெமூ்க கபனாருளனா-
ேனார கமமபனாடடுக்்கனா் நிறுவ்த்-

தின பிரதிநிதி்கள ்கடந்ே ெனிக்கி-
ழ்ம (1) மதியம உைவு ேவிர்ப்பு 
கபனாரனாடடத்தில் ஈடுபடடு வரும மீ -்
வர்்க்ள கேரடியனா்க ெந்தித்து ்கைந்து-
்ரயனாடி்ர். 

இேனகபனாது நிறுவ்த்தின பணிப்-
பனாளர் ஜனாடென பிகிரனாகடனா மற்றும 
பணியனாளர்்களும ்கைந்துக்கனாணடி-
ருந்ே்ர். இேனகபனாது மீ்வர்்களின 
பிரச்சி்்்க்ள குழுவி்ர் க்கடட-
றிந்ே்ர்.

இந்நி்ையில் ேமக்்கனா்க அ்மப்பு 
ஆேரவு வழங்கி வருகின்ற்மயனால் 
ேமது உரி்ம்க்ள கவனக்றடுக்்க 
உைவு ேவிர்ப்பு கபனாரனாடடத்்ே 
்்கவிடடு ேமது கபனாரனாடட வடி்வ 
மனாற்றி சுழற்சி மு்்றயில் கபனாரனாட-
டத்்ே கமற்க்கனாளள தீர்மனானித்து 
உைவு ேவிர்ப்பு கபனாரனாடடத்்ே 
்்கவிடட்ர். 

இந்நி்ையில் 5 ஆவது ேனாளனா்க 
கேற்று ேமது கபனாரனாடடத்்ே மீ -்
வர்்கள முனக்டுத்து வருகின்ற 
அகேகவ்ள மீ்வர்்களின பிரதிநி-
தி்கள ெனார்பனா்க ஒரு குழுவி்ர் கேற்று 
கெவவனாய்க்கிழ்ம(4) ்கனா்ை 
இைங்்்க மனிே உரி்ம ஆ்ைக்-
குழு யனாழ.பிரனாந்திய ்கனாரியனாையத்தில் 
மு்்றப்பனாடு கெய்துளள்ம குறிப்பி-
டத்ேக்்கது. 

வங்்கனா்ை மன. புனிே ஆ்னாள 
ஆரமப பனாடெனா்ை ஐந்ேனாம 
ேர மனாைவர்்களின பரீட்ெ 
கபறுகபறு்க்ள அதி்கரிக்கும 
கேனாக்கில் மனாைவர்்களுக்கு பரீட-
்ெக்்கனா் முனக்னாடி ்கருத்ே-
ரங்கு இடமகபற்்றது.

ெனிக்கிழ்ம (01.10.2022) 
்கனா்ையில் வங்்கனா்ையில் 
மன.புனிே ஆ்னாள ஆரமப 
பனாடெனா்ை அதிபர் அருடெக்கனா-
ேரி எஸ.க்றனாெனாந்தியின ஒழுங்-
்க்மப்பில் மன.புனிே ஆ்னாள 
கேசிய ்கல்லூரியின 1997 ஆம 
ஆணடு ்கல்வி  கபனாதுத் ேரனாேர 
ெனாேனாரை ேர  ப்ழய மனாைவர்-
்களின நிதிப்பங்்களிப்பில் இந்நி-
்கழவு இடமகபற்்றது.

இ க் ்க ரு த் ே ம ர் வ னா ் து 
பனாடெனா்ை மனாைவர்்களின 
பரீட்ெ கபறுகபறு்க்ள அதி-
்கரிக்கும கேனாக்குடன  மனாைவர்-
்களின ்கல்வி்ய கமமபடுத்தும 
மு்கமனா்கவும இடமகபற்்றது. 

இருமனாேங்்களில்  ஒவகவனாரு 
கிழ்மயும விகெட ்கருத்ேமர்வு-
்களும பரீட்ெ்களும ஒழுங்கு 
கெய்யப்படடுளளது.

மகாணைவர்கைளுககு 
பரீட்சககைகான 
முன்னகாடி 
கைருத்ரஙகு
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mwptpj;jy;
fy;gpl;b gpuNjr rig

2023Mk; tUlj;jpd; tuT nryTj; jpl;l efy; tiuT
1987Mk; Mz;bd; 15Mk; ,yf;f gpuNjr rigr; rl;lj;Jld; 

Nrh;j;J thrpf;f Ntz;ba> tlNky; khfhz MSeh; mth;fshy; 

2020-10-29Mk; jpfjpa 2199/15Mk; ,yf;f ,yq;if [dehaf 

Nrhryprf; Fbaurpd; tj;jkhdp gj;jphpifapy; (mjptpNrlk;) 

gpuRhpg;gjw;F eltbf;iffis Nkw;nfhz;Ls;s gpuNjr 

rigapdhy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tuT nryTj; jpl;l efy; tiuT 

Mtzk; 2022-10-03Mk; jpfjp Kjy; fy;gpl;b gpuNjr rigapd; 

gpujhd mYtyfj;jpy; mYtyf Neuj;jpDs; nghJkf;fs; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;fhd trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

V.vk;. ,d;gh];>

jiyth;>

fy;gpl;b gpuNjr rig.

2022 nrg;nlk;gh; khjk; 30Mk; jpfjp>

fy;gpl;b gpuNjr rig.

caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT
kUj;Jt cgfuz Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; 

cjphpg;ghfq;fis toq;Ftjw;fhd ngWif mwptpj;jy;

Nfhug;gl;l nghUl;fSf;F ,zf;fkhd Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; fpilf;Fk; 
jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis ,e;j xg;ge;jq;fspd; njhopy;jUeh; rhh;ghf nfhOk;G-10> ,y. 27> b 
Nruk; gpNs];> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphptpd; gpuNjr ngWiff; FOj; 
jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

,y. cUg;gbfs; vz;zp 
f;if

kjpg;gPl;Lf; 
fpuak; 
(&gh) 

(kpy;ypad; 
fspy;)

01 SPARE PARTS FOR INFUSION PUMPS 220 4
02 TEMPERATURE SENSORS FOR INFANT WARMER 80 1
03 NIBP PUMPS FOR PATIENT MONITORS 410 8

04 ACCESSORIES FOR EEG MACHINES 30 1.5
05 RECHARGEABLE BATTERY PACKS FOR PULSE 

OXIMETERS 
80 1.5

06 RECHARGEABLE BATTERY PACKS FOR DEFIBRILLATORS 70 5
07 RECHARGEABLE BATTERY PACKS FOR SYRINGE PUMPS 80 1
08 RECHARGEABLE BATTERY PACKS FOR INFUSION PUMPS 110 1.5
09 RECHARGEABLE BATTERY PACKS FOR PATIENT 

MONITORS 
170 6

2.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; 
,lk;ngWk;.

3.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikg; ngWtjw;F> rpj;jpfukhd 
tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baYf;F cl;glhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> xt;nthU tpiykDjhuUk; 
5 kpy;ypad; ,yq;if &ghit tpQ;Rk; Nfs;tpaply; njhifapd; nghUl;L 1987Mk; 
Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpg; 
gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xt;nthU cUg;gbf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 
500.00 &ghitr; nrYj;jpAk; 2022-10-05Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-26Mk; jpfjp tiuahd 
nghJthd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
fhyj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; nfhOk;G-10> 
,y. 27> b Nruk; gpNs];> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphptpypUe;J 
KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf;  nfhs;tdT nra;ayhk;. 
nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ,U gpujpfspy; 
Kd;itj;jy; Ntz;Lk;. %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfis ntt;Ntwhd ,U ciwfspy; 
,l;L ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf;Fwpaplg;gl;l 
ciwapDs; ,l;L> mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L> Kj;jpiuf; Fwp 
nghwpj;J mt;Tiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; ,yf;fk;|| 
vd;gtw;iwf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis 2022-10-27Mk; jpfjp K.g. 10.00 
kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; jiyth;> gpuNjr ngWiff; FO> caphpay; kUj;Jt 
nghwpapay; Nritfs; gphpT> ,y. 27> b Nruk; gpNs];> nfhOk;G-10 vDk; Kfthpf;Ff; 
fpilf;fr;nra;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; 
je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

8.  tpiykDf;fs; 2023-01-25Mk; jpfjp tiuapy; nry;ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; 
gpiz Kwpahf epge;jidaw;w kw;Wk; Nfhhpf;if tq;fp cj;juthjk; 2023-02-22Mk; 
jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

9.  Nkyjpf tpguq;fis caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphptpd; 
fzf;fhshplkpUe;J 2684732 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jPh;khdk;
jiyth;> gpuNjr ngWiff; FO>
caphpay; kUj;Jt nghwpay; Nritfs; gphpT> 
,y. 27> b Nruk; gpNs];> nfhOk;G-10

caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT
Nfhghy;l; 60 - %yq;fspd; kPs; Vw;Wkjp kw;Wk; fjphpaf;f 

%yq;fspd; xl;Lnkhj;j tsq;fSf;fhd ngWif mwptpj;jy; - 

mNgf;\h itj;jparhiy> k`ufk

(PROCUREMENT NOTICE FOR RE-EXPORT OF COBALT 60 - SOURCE AND THE ENTIRE COVER 
OF THE RADIOACTIVE SOURCE - APEKSHA HOSPITAL, MAHARAGAMA)

jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,e;j xg;ge;jq;fspd; njhopy;jUeh; rhh;ghf nfhOk;G-10> ,y. 27> b 

Nruk; gpNs];> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphptpd; gpuNjr ngWiff; FOj; 

jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

,y. cUg;gbfs; vz;zpf;if

01 Re-export of Cobalt 60 Sources & the Entire cover of the Radioactive 
source - Apeksha Hospital Maharagama

1

2.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; 

,lk;ngWk;.

3.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikg; ngWtjw;F> rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baYf;F cl;glhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> xt;nthU tpiykDjhuUk; 

5 kpy;ypad; ,yq;if &ghit tpQ;Rk; Nfs;tpaply; njhifapd; nghUl;L 1987Mk; 

Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpg; 

gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xt;nthU cUg;gbf;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 

1000.00 &ghitr; nrYj;jpAk; 2022-10-05Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-26Mk; jpfjp 

tiuahd nghJthd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd fhyj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 

nfhOk;G-10> ,y. 27> b Nruk; gpNs];> caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; 

gphptpypUe;J KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf;  nfhs;tdT 

nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ,U gpujpfspy; 

Kd;itj;jy; Ntz;Lk;. %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfis ntt;Nwhd ,U ciwfspy; 

,l;L ~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuf;Fwpaplg;gl;l 

ciwapDs; ,l;L> mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L> Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpj;J mt;Tiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; 

,yf;fk;|| vd;gtw;iwf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis 2022-10-27Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; jiyth;> gpuNjr ngWiff; FO> caphpay; 

kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> ,y. 27> b Nruk; gpNs];> nfhOk;G-10 

vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;fr;nra;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT 

nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

8.  tpiykDf;fs; 2023-01-25Mk; jpfjp tiuapy; nry;ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpahf epge;jidaw;w kw;Wk; Nfhhpf;if tq;fp cj;juthjk; 2023-02-22Mk; 

jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

9.  Nkyjpf tpguq;fis caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphptpd; 

fzf;fhshplkpUe;J 2684732 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jPh;khdk;

jiyth;>

gpuNjr ngWiff; FO>

caphpay; kUj;Jt nghwpapay; Nritfs; gphpT> 

,y. 27> b Nruk; gpNs];> 

nfhOk;G-10

ngaH khw;wk;

%J}H gpuNjr nrayhsH gphpT 
f;F cl;gl;l ,UjaGuj;ij 
gpwg;gplkhfTk; i`hpah efH 
fpuhkj;ij trpg;gplkhfTk; 
nfhz;l utpf;FkhH - Ngkrpwp 
Mfpa ehd;> Gdpj ,];yhk;khHf; 
fj;ijj; jOtp vdJ ngaiu 
utpf;FkhH Kfk;kJ ckH vd 
khw;wpf; nfhz;Nld; ,dpNky; 
rfy j];jhNth[{fspYk; 
Mtzq;fspYk; ,g;ngaiuNa 
Fwpg;gpLNtd; vd;gij 
rpwPyq;fh FbauRf;Fk;> nghJ 
kf;fSf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

utpf;FkhH Kfk;kJ ckH

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpnll;
(muRhpik njhopy; Kaw;rp)

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

2023Mk; tUlj;jpw;fhd fhg;GWjpg; gj;jpuq;fs; toq;fy;
Nfs;tp ,y.: M/PUR/TEN/2022/08

kpy;Nfh epWtdkhdJ xU tUl fhyg;gFjpf;F chpj;jhd jFjp tha;e;j (epge;jid 
,y. 04,w;F ,zq;f) tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;  
Nfhug;gLfpd;wd. 

1. Group Life Insurance
2. Surgical & Hospitalization Cover.
3. Workmen Compensation
4. Fire Insurance
5. Computers & Accessories

6. Money (in transit and safe)

7. Motor Vehicles

8. Goods in Transit

9. Boilers & Pressure Vessels

nghJthd epge;jidfs;:

1.  2022.10.06Mk; jpfjp Kjy; 2022.10.25Mk; jpfjp tiu rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9.30 kzpf;Fk; gp.g. 4.00 kzpf;Fkpilapy; (vOj;J %ykhd tpz;zg;gk; mj;Jld; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpd; tq;fp tuTj;Jz;L gw;Wr;rPl;L) nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 
345 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 5Mk; khbapd; kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;bd; nfhs;tdTg; 
gphptpypUe;J tpguq;fSldhd Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. kpy;Nfh 
nfhs;tdT gphpT mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

2.  ,f;Nfs;tp Nfhuypy; gq;Fngw tpUk;Gk; midj;J fhg;GWjp epWtdq;fSk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 25>000.00 &ghit kf;fs; tq;fpap;d; ve;jnthU fpisapYk; 
nuhf;fg; gzj;jpy; khj;jpuk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; (tuT gw;Wr;rPl;by; epWtdj;jpd; 
ngah;;;;;;;;;;;;;;;;;; kw;Wk; Nehf;fk; Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;) tq;fp tpguq;fs; gpd;tUkhW. 
(ve;jnthU #o;epiyapYk; nuhf;fg; gzkhdJ Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ)

  fzf;fpd; ngah; : MILCO (PVT) LTD
  tq;fp kw;Wk; fpis : kf;fs; tq;fp> Nfhg;gNuw; tq;fpj;Jiw gphpT

  fzf;fpyf;fk; : 004100180210331

3.  mjpcah; Kfhikj;Jtj;jpypUe;J toq;fg;gl;l mjpfhukspf;fg;gl;l Nfhhpf;iff; 
fbjj;jpd; mbg;gilapNyNa xt;nthU fhg;GWjp epWtdj;jpw;Fk; Nfs;tp Mtzj;jpd; 
xU njhFjp khj;jpuk;  toq;fg;gLk;.

4. jFjp %yg;gpukhzq;fs;:

 4.1 fhg;GWjp epWtdq;fs;

  4.1.1  epWtdkhdJ ,yq;if fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpd; (IRCSL) 
Kiwahd chpkj;ijf;  nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  4.1.2  2020 vOj;JWjp Mz;by; tUlhe;j Gus;thd 3 gpy;ypad; &ghTf;Ff; 
Fiwahky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  4.1.3  rfy fhg;gPl;lhsh;fSk; ,yq;if fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpd; 
(IRCSL) topfhl;ly;fspd; gpufhuk; jq;fs; kPs;fhg;GWjpia kPs;fhg;GWjp 
epWtq;fsplk; kl;LNk itf;f Ntz;Lk;. (jaT nra;J Kd;nkhopag;gl;l 
fhg;GWjpapd; kPs; fhg;GWjp/fs; vd;gtw;iw mth;fspd; fld; kjpg;gPL kw;Wk; 
kjpg;gPl;L epWtdk; vd;gtw;Wld; rkh;g;gpf;fTk;)

  4.1.4  fhg;GWjp epWtdkhdJ Fiwe;jgl;rk; 10 tUlq;fshtJ nraw;ghl;by; 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 4.2 fhg;GWjp jufh; epWtdq;fs;

  4.2.1  epWtdkhdJ nghJ kw;Wk; MAs; fhg;GWjp ,uz;ilAk; ifahs;tjw;F 
,yq;if fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpd; (IRCSL) Kiwahd 
chpkj;ijf;  nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  4.2.2  2020 vOj;JWjp Mz;by; vOjpa nkhj;j jtizfs; (Premium) xU 
kpy;ypad; &ghTf;Ff; Fiwahky; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  4.2.3  rfy jufh;fSk; jq;fsJ fhg;GWjpia ,e;j Mtzj;jpd; 4.1Mk; ,yf;fj;jpy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s %yg; gpukhzq;fspd; gpufhuk; kl;LNk itf;f Ntz;Lk;. 
NkYk; fhg;GWjpahsh;fs; kw;Wk; mth;fshy; Kd;nkhopag;gl;l fhg;GWjpapd; 
kPs; fhg;GWjp/fs; mth;fspd; fld; kjpg;gPL kw;Wk; kjpg;gPl;L epWtdk; 
Mfpatw;Wld; rkh;g;gpg;gJ fl;lhakhFk;.

  4.2.4  fle;j 3 Mz;Lfspy; xNu msT my;yJ mjw;F Nkw;gl;l ghhpa mstpyhd 
$l;L epWtdq;fisf; ifahz;l mDgtk;. (jaT nra;J $l;L epWtdg; 
gl;baiy mtw;wpd; portfolio msTld; mwptpf;fTk;)

  4.2.5  epWtdk; gl;la fhg;GWjp epWtdj;jpd; ,iz my;yJ rf njhopy;rhh; 
jifikAs;s Copah;fisf; nfhz;ljhfTk;> fhg;GWjpj; Jiwapy; 15 
tUlq;fSf;Ff; Fiwahj gaDs;s mDgtj;ijf; nfhz;ljhfTk; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.

  4.2.6  Kiwahfg; gjpT nra;ag;gl;l fhg;GWjp jufh;  epWtdkhdJ Fiwe;jgl;rk; 
20 tUlq;fshtJ nraw;ghl;by; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s ,yq;ifapYs;s mjpfhukspf;fg;gl;l 
th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J 1>000>000.00 &gh ngWkjpf;F ngwg;gl;l tpiykDg; 
gpiz Kwpnahd;iw (Nfs;tp cj;juthj gpizak;) tpiykDTld; toq;Fjy; 
Ntz;Lk;.

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis 2022.10.26Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F kpy;Nfh (gpiwtl;) 
ypkpl;nll;bd; nfhs;tdT gphptpy; KbTWj;jg;gl;L jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; 
my;yJ mth;jk; gpujpepjpfs; tpiykDf;fisj;; jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

7.   vt;tpj Kd;dwptpj;jYk; ,d;wp ve;jnthU my;yJ midj;J Kj;jpiuaplg;gl;l 
Nfs;tpfisAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fkhd chpikia Nfs;tpf; 
FOthdJ nfhz;Ls;sJ.

8.  ,e;j Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpapy; kpy;Nfhtpd; Copah;fs; kw;Wk; mth;fspd; 
neUq;fpa cwtpdh;fs; gq;Fgw;w KbahJ.

Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; 011-4500530 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf nfhs;tdtpw;fhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth; - Nfs;tpf; FO>

kpy;Nfh (gpiwtl;) ypkpl;nll;
345> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

2015Mk; Mz;L ,yf;fk; 5 Njrpa xslj 

xOq;fikg;G mjpfhu rig rl;lj;jpd; 

131Mk; gphptpd; gbAk; nfsut ePjpkd;wj;jpd; 

cj;jutpd; gb

nghJ mwptpj;jy;
r. m[e;jd; jhtb njw;F> nfhf;Ftpy;> fh. kfpyd; 

nfhf;Ftpy; Nkw;F nfhf;Ftpy; NrHe;j Mfpa ehq;fs; 

,j;jhy; rfy ,yq;if kf;fSf;Fk; mwptpg;gJ 

tof;fpyf;fk; 44293/21 f;F mika tTdpah ePjpthd; 

ePjpkd;wj;jhy; ePa+Nuhtd; 150mg vd;Dk; kUe;ij 

gjpT nra;J chpkk; ngw;Wf;nfhs;shik> kUe;ij 

,lk; khw;wpaik> kUe;ij fsQ;rpag;gLj;jpaik 

vd;Dk; Fw;wj;jpw;fhf Fw;wQ;rhl;lg;gl;L jyh &gh 

25>000 gb jz;lg;gzk; nrYj;jpNdhk;.

vdNt ,t;thW rl;lKiwaw;w nray; ,dpNky; 

nra;akhl;Nld;W ,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;G 

Nfl;fpd;Nwhk;.

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij 

,uj;Jr; nra;jy;

,j;jhy; ,yq;ifr; 

rdehaf Nrhryprf; Fba 

uRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUtjhtJ tu;z 

Fy#u;a tLNk];jpupNf 

Rfjghy nkz;b]; vd; 

gtupd; ngaupy; tu;zFy 

#u;a tLNk];jpupNf rkpe;j 

ju;Nke;jpu nkz;b]; Mfpa 

vd;dhy; 2017.04.12k; jpfjp 

ghze;Jiw gpurpj;j nehj; 

jhup]; nfhl;lht rpq;ff; 

fhuNf rdp];f gpurhj; 

fhupatrk; Nghdhe;Nlh 

%yk; 80 ,yf;fj;jpy; 

epiwNtw;wg;gl;l mw;Nwh 

zpj; jj;Jtg;gj;jpuk; kPsg; 

ngwg;gLtNjhL ,uj;Jk; 

nra;ag;gLfpd;wJ. ,d;W 

Kjy; mw;Nwhdpj; jj;Jtf; 

fhuuhy; Nkw;Fwpg;gpl;l 

mw;Nwhzpj; jj;Jtg; 

gj;jpuj;jpd; Nkw;nfhs; 

sg;gLk; ve;jnthU nraYf; 

Fk; eltbf;iff;Fk; ehd; 

nghWg;ghf khl;Nld;. 

t.t. r. ju;Nke;jpu nkz;b];

gdpr;nrb Kd;khup> nfhf;fl;br; 

Nrhiyiar; Nru;e;j rz;Kfk; 

jpUkhu; (Nj.m.m.,y. 8433 

65370V) Mfpa ehDk; jpUkhu; 

n[Jrhypdp> jpUkhu; gpupae;jd; 

Mfpa vdJ ,U gps;isfSk; 

Ra tpUg;gj;jpd; ngaupy; 

,];yhkpa khu;f;fj;ij jOtpf; 

nfhz;L gpd;tUkhW ngaiu 

khw;wpf ; nfhz;Ls;Nshk; 

vd;gijAk; fhsp Nfhapy; tPjp> 

nry;thefu; fpof;F> Miu 

ak;gjp vDk; tpyhrj;jpy; 

jw;NghJ trpj;J tUfpd;Nwhk; 

vd;gijAk; ,yq;if rdehaf 

Nrh\yprf; FbauR kf;fSf;F 

mwpaj;jUfpd;Nwhk;. 

rz;Kfk; jpUkhu; - rz;Kfk; ku;\{f; 

jpUkhu; n[Jrhypdp - jpUkhu; rghdh

jpUkhu; gpupae;jd; - jpUkhu; rhyp ;̀

301-4912 Nissan,  
1996,  car கூடிய 
விமைக  ்�ோரி -
கம�ககு. வெலிபல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழும்பு-03.  வதோ.்ப 
0714 5 42 958 .
 058548

NW QX-2327 Bajaj,  
2010,  WP AAQ-1149 
Bajaj,   2014,  NW 
QZ-4887 Bajaj,  2010,  
WP ABE-3273 Bajaj,  
2015,  threewh e el 
கூடிய விமைக ்�ோரி -
கம�ககு. வெலிபல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழும்பு-03. வதோ.்ப. 
0711 2 10 810 .
 058549
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,yq;if kpd;rhu rigahdJ eLj;ju kpd;dOj;j tpepNahf Kiwik kw;Wk; Fiwe;j kpd;dOj;j Cl;bfspd; eph;khzk;> Gduikg;G kw;Wk; guhkhpg;G gzpfis Nkw;nfhs;s cj;Njrpj;Js;sJ. vdNt> 2022 [_iy khjj;jpy; njhpT nra;ag;gl;l gpd;tUk; 

C.S.C / khfhzq;fs; / gpuNjrq;fspy; gpd;tUkhW gl;bayplg;gl;l jpfjpfspy; kpd;rhu tpepNahfk; jilgLk;. jpl;lkplg;gl;l kpd; tpepNahfj; jilfspdhy; Nkw;gb ,lq;fspy; cs;s Efh;NthUf;F Vw;gLk; mnrsfhpaq;fSf;F ,yq;if kpd;rhu rig tUj;jj;ijj; 

njhptpf;fpd;wJ vd;gJld; kpd; tpepNahfj; jil Kbtile;jTld; kpd;rhu tpepNahfj;ij toikf;Ff; nfhz;Ltu rhj;jpakhd eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

kpd; tpepNahfj; jil mwptpj;jy; - xf;NlhgH 2022

kj;jpak; khfhzk; 1

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- jk;Gs;is

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - jk;Gs;is

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 16:00
2022-10-07 09:00 - 16:00
2022-10-07 09:00 - 16:00
2022-10-11 09:00 - 16:00
2022-10-12 09:00 - 16:00
2022-10-15 09:00 - 16:00
2022-10-20 09:00 - 16:00
2022-10-26 09:00 - 16:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - fNynty

jpfjp Neuk;

2022-10-08 09:00 - 16:00
2022-10-11 09:00 - 16:00
2022-10-13 09:00 - 16:00
2022-10-18 09:00 - 16:00
2022-10-19 09:00 - 16:00
2022-10-28 09:00 - 16:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - ehTiy

jpfjp Neuk;

2022-10-06 09:00 - 16:00
2022-10-12 09:00 - 16:00
2022-10-21 09:00 - 16:00
2022-10-22 09:00 - 16:00
2022-10-25 09:00 - 16:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- fynfju

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - fj;juhypal;il

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-17 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-22 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - Efntiy

jpfjp Neuk;

2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-10 09:00 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 13:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-15 09:00 - 17:00
2022-10-19 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-21 09:00 - 17:00
2022-10-25 09:00 - 17:00
2022-10-29 09:00 - 17:00
2022-10-31 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - g+[hg;gpl;ba

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-27 09:00 - 17:00
2022-10-31 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- fl;Lf];Njhl;il

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - mf;Fuiz

jpfjp Neuk;

2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-08 09:00 - 17:00
2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-27 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - tj;Njfik

jpfjp Neuk;

2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-31 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - tj;Njfik

jpfjp Neuk;

2022-10-11 09:00 - 16:00
2022-10-14 09:00 - 16:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- Fz;lrhiy

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - Jk;giw

jpfjp Neuk;

2022-10-06 08:30 - 17:00
2022-10-10 09:00 - 17:00
2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-22 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - FUnjdpa

jpfjp Neuk;

2022-10-13 09:00 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-19 08:30 - 17:00
2022-10-21 08:30 - 17:00
2022-10-26 08:30 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - `ryf;f

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 17:00
2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-27 09:00 - 17:00
2022-10-29 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - fuypaj;ij

jpfjp Neuk;

2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-25 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - cLJk;giw

jpfjp Neuk;

2022-10-17 09:00 - 17:00
2022-10-17 08:30 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00

2022-10-19 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-21 09:00 - 17:00
2022-10-29 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- khj;jis

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - khj;jis

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 17:00
2022-10-06 09:00 - 14:00
2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-11 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - gy;Nynghy

jpfjp Neuk;

2022-10-06 09:00 - 16:00
2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 16:00
2022-10-27 09:00 - 16:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - Ntufkk;

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 16:00
2022-10-06 09:00 - 14:00
2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-13 09:00 - 16:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 16:00
kj;jpak; khfhzk; 2

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- fpdpfj;Njid

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - `l;ld;

jpfjp Neuk;

2022-10-06 12:00 - 14:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - k];nfypa

jpfjp Neuk;

2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-20 10:00 - 14:00
2022-10-27 10:00 - 14:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - Nehl;ld;

jpfjp Neuk;

2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-29 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- `q;Fuq;Nfj

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - tsg;gNd

jpfjp Neuk;

2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - upf;fpy;yf];fl

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 17:00
2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-13 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- Nffhiy

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - Nffhiy

jpfjp Neuk;

2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-13 08:30 - 17:00
2022-10-16 08:00 - 17:00
2022-10-21 08:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - nkhnwe;Njhl;il

jpfjp Neuk;

2022-10-19 08:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - ,wk;Gf;fid

jpfjp Neuk;

2022-10-05 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - Jy;fphpa

jpfjp Neuk;

2022-10-07 08:00 - 17:00
2022-10-10 08:00 - 17:00
2022-10-11 08:00 - 17:00
2022-10-16 09:00 - 17:00
2022-10-22 08:00 - 17:00
2022-10-25 08:00 - 17:00
2022-10-26 08:30 - 17:00
2022-10-29 08:30 - 17:00
2022-10-31 08:30 - 17:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- khtdy;iy

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - jpg;gpl;ba

jpfjp Neuk;

2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-11 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - n`k;khjfk

jpfjp Neuk;

2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-13 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-26 09:00 - 17:00
2022-10-28 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - khtdy;iy

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 17:00
2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-13 09:00 - 17:00
2022-10-14 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:30 - 17:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- ehtyg;gpl;b

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - fk;gis

jpfjp Neuk;

2022-10-05 08:00 - 16:00

2022-10-06 10:00 - 15:00
2022-10-13 10:00 - 15:00
2022-10-15 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - ehtyg;gpl;b

jpfjp Neuk;

2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-29 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- Etnuypa

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - ype;Jiy

jpfjp Neuk;

2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-13 09:00 - 17:00
2022-10-19 08:30 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - Etnuypah

jpfjp Neuk;

2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-25 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - jtse;njd;d

jpfjp Neuk;

2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-13 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsH gpuNjrk; 

- Nguhjid

thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - upfpy;yhf];flh

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 17:00
2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-19 09:00 - 17:00
2022-10-26 09:00 - 17:00
2022-10-28 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - vhpafk 2

jpfjp Neuk;

2022-10-06 09:00 - 16:30
2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-17 09:00 - 17:00
2022-10-19 09:00 - 17:00
2022-10-21 09:00 - 17:00
2022-10-25 09:00 - 17:00
2022-10-27 09:00 - 17:00
2022-10-31 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - fy`h

jpfjp Neuk;

2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-21 09:00 - 17:00
thbf;ifahsH Nrit 

epiyak; - al;bEtiu

jpfjp Neuk;

2022-10-05 09:00 - 17:00
2022-10-06 08:30 - 16:30
2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-10 09:00 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-17 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-21 09:00 - 17:00
2022-10-25 09:00 - 17:00
2022-10-28 09:00 - 17:00
2022-10-31 09:00 - 17:00

fpof;F khfhzk;

thior;Nrid gpuNjrk;

kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - VwhT+u;

jpfjp: Neuk;:

07.10.2022 09.00-17.00
13.10.2022 09.00-17.00
27.10.2022 09.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - fpuhd;

jpfjp: Neuk;:

05.10.2022 09:00-17.00
10.10.2022 09:00-17.00
19.10.2022 09:00-17.00
21.10.2022 09:00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - thior;Nrid

jpfjp: Neuk;:

06.10.2022 09.00-16.30
08.10.2022 09.00-16.30
12.10.2022 09.00-16.30
17.10.2022 09.00-17.00
20.10.2022 09.00-16.30
26.10.2022 09.00-16.30
27.10.2022 09.00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - thfiu

jpfjp: Neuk;:

05.10.2022 09.00-17.00

18.10.2022 09.30-16.30
kl;lf;fsg;G gpuNjrk;

kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - kl;lf;fsg;G

jpfjp: Neuk;:

06.10.2022 09:00-17.00
11.10.2022 09:00-17.00
12.10.2022 09:00-17.00
14.10.2022 09:00-17.00
15.10.2022 09:00-17.00
17.10.2022 09:00-17.00
19.10.2022 09:00-17.00
20.10.2022 09:00-17.00
25.10.2022 09:00-17.00
31.10.2022 09:00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - fSthQ;rpf;Fb

jpfjp: Neuk;:

06.10.2022 09:00-17.00

07.10.2022 09:00-17.00
08.10.2022 09:00-17.00
10.10.2022 09:00-17.00
12.10.2022 09:00-17.00
13.10.2022 09:00-17.00
17.10.2022 09:00-17.00
18.10.2022 09:00-17.00
20.10.2022 09:00-17.00
21.10.2022 09:00-17.00
22.10.2022 09:00-17.00
25.10.2022 09:00-17.00
26.10.2022 09:00-17.00
27.10.2022 09:00-17.00
28.10.2022 09:00-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - fhj;jhd;Fb

jpfjp: Neuk;:

05.10.2022 09:00-17.00
07.10.2022 09:00-17.00
19.10.2022 09:00-17.00
21.10.2022 09:00-17.00

mk;ghiw gpuNjrk;

kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - `pq;Fuhd

jpfjp: Neuk;:

06.10.2022 08:30-17:00
08.10.2022 08:30-17:00
15.10.2022 08:30-17:00
22.10.2022 08:30-17:00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - nghj;Jtpy;

jpfjp: Neuk;:

19.10.2022 08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - ,q;fpdpahfy

jpfjp: Neuk;:

05.10.2022 08:30-17:00
08.10.2022 08:30-17:00
26.10.2022 08:30-17:00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - njfpaj;jfz;ba

jpfjp : Neuk;:

10.10.2022 08:30-17:00
11.10.2022 08:30-17:00
12.10.2022 08:30-17:00
13.10.2022 08:30-17:00
14.10.2022 08:30-17:00
27.10.2022 08:30-17:00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - tPunfhl

jpfjp: Neuk;:

13.10.2022 08:30-17:00
19.10.2022 08:30-17:00
28.10.2022 08:30-17:00
31.10.2022 08:30-17:00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - mf;fiug;gw;W

jpfjp: Neuk;:

06.10.2022 08:30-17:00
10.10.2022 08:30-17:00
11.10.2022 08:30-17:00
13.10.2022 08:30-17:00
15.10.2022 08:30-17:00
17.10.2022 08:30-17:00
18.10.2022 08:30-17:00
22.10.2022 08:30-17:00
25.10.2022 08:30-17:00
27.10.2022 08:30-17:00
29.10.2022 08:30-17:00
31.10.2022 08:30-17:00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - c`z

jpfjp: Neuk;:

04.10.2022 08:30-17:00
12.10.2022 08:30-17:00
20.10.2022 08:30-17:00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - k`hXah

jpfjp: Neuk;:

07.10.2022 08:30-17:00
19.10.2022 08:30-17:00
22.10.2022 08:30-17:00
jpUNfhzkiy gpuNjrk;

kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - jpUNfhzkiy 

efuk;

jpfjp: Neuk;:

05.10.2022 8.00-17.00
08.10.2022 8.30-17.00
10.10.2022 8.30-17.00
12.10.2022 8.00-17.00
15.10.2022 8.30-17.00
17.10.2022 8.30-17.00
20.10.2022 8.30-17.00
22.10.2022 8.30-17.00
26.10.2022 8.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - %J}u;

jpfjp: Neuk;:

05.10.2022 8.00-17.00
06.10.2022 8.30-17.00
12.10.2022 8.30-17.00
13.10.2022 8.30-17.00
19.10.2022 8.30-17.00
25.10.2022 8.30-17.00
26.10.2022 8.30-17.00
31.10.2022 8.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - NrUEtu

jpfjp: Neuk;:

04.10.2022 8.30-17.00
11.10.2022 8.30-17.00
18.10.2022 8.30-17.00
20.10.2022 8.30-17.00
27.10.2022 8.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - Nfhkuq;flnty

jpfjp: Neuk;:

13.10.2022 8.30-17.00
20.10.2022 8.30-17.00
26.10.2022 8.30-17.00

kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - fpz;zpah

jpfjp: Neuk;:

06.10.2022 8.30-17.00
13.10.2022 8.30-17.00
15.10.2022 8.30-17.00
19.10.2022 8.30-17.00
31.10.2022 8.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - fe;jsha;

jpfjp: Neuk;:

06.10.2022 8.30-17.00
18.10.2022 8.30-17.00
27.10.2022 8.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - epyhntsp

jpfjp Neuk;

04.10.2022 08.00-17.00
06.10.2022 08.00-17.00
11.10.2022 08.00-17.00
12.10.2022 08.00-17.00
17.10.2022 08.00-17.00
18.10.2022 08.00-17.00
19.10.2022 08.00-17.00
20.10.2022 08.00-17.00
25.10.2022 08.00-17.00
27.10.2022 08.00-17.00

fy;Kid gpuNjrk;

kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - fy;Kid

jpfjp Neuk;

06.10.2022 08.30-17.00
14.10.2022 08.30-17.00
17.10.2022 08.30-17.00
22.10.2022 08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - epe;jT+u;

jpfjp Neuk;

26.10.2022 08.30-17.00
29.10.2022 08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - rha;e;jkUJ

jpfjp Neuk;:

05.10.2022 08.30-17.00
22.10.2022 08.30-17.00
kpd;ghtidahsH Nrit 

epiyak; - rk;khe;Jiw

jpfjp Neuk;

08.10.2022 08.30-17.00
njd; khfhzk; 1

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: mf;Fu];]

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : mf;Fu];]

jpfjp Neuk;

2022-10-05 15:00 - 15:00
2022-10-06 10:30 - 10:30
2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-12 15:00 - 10:30
2022-10-14 09:00 - 16:00
2022-10-15 09:00 - 16:00
2022-10-17 15:00 - 10:30
2022-10-25 08:30 - 17:00
2022-10-28 14:30 - 11:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : njdpahah

jpfjp Neuk;

2022-10-13 08:30 - 17:00
2022-10-14 08:30 - 17:00
2022-10-21 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : nkhutf;f

jpfjp Neuk;

2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
2022-10-27 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : g];nfhil

jpfjp Neuk;

2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-26 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : ntypfik

jpfjp Neuk;

2022-10-06 08:30 - 17:00
2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-16 08:30 - 17:00
2022-10-25 08:30 - 17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; :

mk;gyhq;nfhil

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : vy;gpl;b

jpfjp Neuk;

2022-10-06 14:00 - 11:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-14 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
2022-10-25 08:30 - 17:00
2022-10-26 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : ,e;JUit

jpfjp Neuk;

2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-13 08:30 - 17:00
2022-10-19 08:30 - 17:00
2022-10-25 08:30 - 17:00
2022-10-27 14:00 - 11:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : rPdpnfhl

jpfjp Neuk;

2022-10-05 08:30 - 17:00
2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-17 08:30 - 17:00
2022-10-18 08:30 - 17:00
2022-10-25 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:30 - 12:30

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; :

gj;Njfik

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : gj;Njfik

jpfjp Neuk;

2022-10-05 13:00 - 12:00
2022-10-06 08:30 - 17:00
2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-14 14:00 - 17:00
2022-10-17 13:00 - 12:00
2022-10-19 08:30 - 17:00
2022-10-21 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:30 - 12:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : Nfhdhgpd;Dtiy

jpfjp Neuk;

2022-10-06 08:30 - 17:00
2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-14 08:30 - 17:00
2022-10-19 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:30 - 12:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : jy;f];ntiy

jpfjp Neuk;

2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-18 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
2022-10-26 13:00 - 12:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak;: cLfk

jpfjp Neuk;

2022-10-13 08:30 - 14:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : te;Juk;ig

jpfjp Neuk;

2022-10-11 13:30 - 12:00
2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-13 08:30 - 14:30
2022-10-25 08:30 - 12:30
2022-10-27 08:30 - 12:30

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; :

fhyp

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : gl;lJit

jpfjp Neuk;

2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-21 08:30 - 17:00
2022-10-25 08:30 - 12:30
2022-10-26 08:30 - 17:00
2022-10-27 08:30 - 12:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : fhyp

jpfjp Neuk;

2022-10-05 08:30 - 17:00
2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : fguhJit

jpfjp Neuk;

2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-13 08:30 - 17:00
2022-10-16 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak : jtyik

jpfjp Neuk;

2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-13 08:30 - 14:30
2022-10-14 08:30 - 17:00
2022-10-17 08:30 - 17:00
2022-10-18 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
2022-10-21 08:30 - 12:30

 Nky;; khfhzk; tlf;F

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: jpTyg;gpl;b

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : jpTyg;gpl;b

jpfjp Neuk; 

2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-14 08:30 - 17:00
2022-10-15 08:30 - 17:00
2022-10-18 08:30 - 17:00
2022-10-19 09:00 - 17:00
2022-10-22 08:30 - 17:00
2022-10-25 08:30 - 16:30
2022-10-29 08:30 - 16:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : Jd;df`

jpfjp Neuk; 

2022-10-06 08:30 - 17:00
2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-14 08:30 - 17:00
2022-10-22 08:30 - 17:00
2022-10-23 08:30 - 16:30
2022-10-27 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : kPupfk

jpfjp Neuk; 

2022-10-13 08:30 - 17:00
2022-10-14 08:30 - 17:00
2022-10-16 09:00 - 17:00
2022-10-19 09:00 - 17:00
2022-10-23 08:30 - 17:00
2022-10-30 08:30 - 16:30

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: fk;g`h

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : fk;g`h

jpfjp Neuk; 

2022-10-10 09:00 - 17:00
2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-14 08:30 - 17:00
2022-10-15 08:30 - 16:30
2022-10-16 08:30 - 17:00
2022-10-29 12:00 - 16:30
2022-10-30 12:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : fNdKy;iy

jpfjp Neuk; 

2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-22 08:30 - 16:30
2022-10-25 12:00 - 17:00
2022-10-26 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : af;fiy

jpfjp Neuk; 

2022-10-10 09:00 - 17:00
2022-10-15 09:00 - 16:30
2022-10-16 08:30 - 17:00
2022-10-17 09:00 - 17:00
2022-10-23 09:00 - 17:00
2022-10-29 09:00 - 17:00
2022-10-30 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: [h-vy

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : [h-vy

jpfjp Neuk; 

2022-10-15 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 16:30
2022-10-21 08:30 - 17:00
2022-10-29 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : whfik

jpfjp Neuk; 

2022-10-15 08:30 - 17:00
2022-10-18 08:30 - 17:00
2022-10-22 08:30 - 17:00
2022-10-27 08:30 - 17:00
2022-10-30 09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : tj;jis

jpfjp Neuk; 

2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-08 09:00 - 17:00
2022-10-15 08:30 - 17:00
2022-10-16 12:00 - 14:00
2022-10-19 08:30 - 17:00
2022-10-26 08:30 - 16:30
2022-10-28 08:30 - 16:30

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: fsdp

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : njy;nfhil

jpfjp Neuk; 

2022-10-06 08:30 - 17:00
2022-10-10 08:30 - 14:00
2022-10-13 08:30 - 17:00
2022-10-15 09:00 - 17:00
2022-10-17 08:30 - 17:00
2022-10-19 08:30 - 17:00
2022-10-21 08:30 - 14:00
2022-10-27 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:30 - 17:00
2022-10-30 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : fpupy;ytiy

jpfjp Neuk; 

2022-10-06 08:30 - 17:00
2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-17 08:30 - 17:00
2022-10-18 08:30 - 17:00
2022-10-21 09:00 - 17:00
2022-10-22 08:30 - 17:00
2022-10-29 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : khtukz;ba

jpfjp Neuk; 

2022-10-10 08:00 - 17:00
2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-13 08:30 - 17:00
2022-10-21 09:00 - 17:00
2022-10-23 08:30 - 17:00
2022-10-30 08:30 - 17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: fpupe;jpnty

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : njhk;Ng

jpfjp Neuk; 

2022-10-05 08:30 - 17:00
2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-15 08:30 - 17:00
2022-10-19 08:30 - 17:00
2022-10-25 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : fpupe;jpnty

jpfjp Neuk; 

2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-08 09:00 - 17:00
2022-10-15 09:00 - 17:00
2022-10-22 09:00 - 17:00
2022-10-27 09:00 - 17:00
2022-10-29 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : G+nfhl

jpfjp Neuk; 

2022-10-05 08:30 - 17:00
2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-10 08:30 - 17:00
2022-10-22 08:30 - 17:00
2022-10-27 08:30 - 17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: ePu;nfhOk;G

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : fe;jhid

jpfjp Neuk; 

2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-14 08:30 - 16:30
2022-10-16 08:30 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-29 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : fl;Lehaf;f

jpfjp Neuk; 

2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-09 08:30 - 17:00
2022-10-16 08:30 - 16:30
2022-10-17 08:30 - 17:00
2022-10-23 08:30 - 17:00
2022-10-30 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : kpDthq;nfhil

jpfjp Neuk; 

2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-10 09:00 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
2022-10-22 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : ePu;nfhOk;G 

jpfjp Neuk; 

2022-10-05 08:30 - 17:00
2022-10-07 08:30 - 16:30
2022-10-16 08:30 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-19 08:30 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
2022-10-21 08:30 - 17:00
2022-10-22 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: ntahq;nfhil

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : epl;lk;Git

jpfjp Neuk; 

2022-10-08 09:00 - 17:00
2022-10-10 08:00 - 17:00
2022-10-12 08:30 - 17:00
2022-10-15 09:00 - 17:00
2022-10-17 09:00 - 17:00
2022-10-22 09:00 - 17:00
2022-10-24 08:30 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : g];ahy

jpfjp Neuk; 

2022-10-08 09:00 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-16 09:00 - 16:30
2022-10-17 08:30 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-22 08:30 - 17:00
2022-10-27 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:30 - 16:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : ntahq;nfhil

jpfjp Neuk; 

2022-10-08 08:30 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 16:30
2022-10-15 09:00 - 17:00
2022-10-17 09:00 - 17:00
2022-10-20 08:30 - 17:00
2022-10-21 08:30 - 17:00
2022-10-26 08:30 - 17:00
2022-10-29 08:30 - 17:00

khfhzk; : rg;ufKt 

khfhzk;

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: vfypanfhil

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : vfypanfhil

jpfjp Neuk; 

2022-10-05 14:00 - 11:00
2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-11 08:30 - 15:00
2022-10-20 08:30 - 16:30
2022-10-24 15:00 - 11:00
2022-10-26 08:30 - 17:00
2022-10-27 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:30 - 16:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : fpupnay;iy

jpfjp Neuk; 

2022-10-05 08:30 - 16:30
2022-10-06 08:30 - 17:30
2022-10-11 08:30 - 16:30
2022-10-13 08:30 - 16:30
2022-10-14 08:30 - 16:30
2022-10-17 13:00 - 12:00
2022-10-19 09:00 - 16:30
2022-10-25 13:00 - 15:00
2022-10-27 08:30 - 16:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : FUtpl;il

jpfjp Neuk; 

2022-10-07 08:30 - 16:30
2022-10-10 08:30 - 16:30
2022-10-13 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-24 08:30 - 16:30
2022-10-25 11:00 - 11:00
2022-10-27 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: vk;gpypgpl;ba

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : vk;gpypgpl;ba

jpfjp Neuk; 

2022-10-05 09:00 - 17:00
2022-10-19 09:00 - 17:00
2022-10-26 09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : nfhlftis

jpfjp Neuk; 

2022-10-05 08:30 - 17:00
2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 17:00

2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-21 09:00 - 17:00
2022-10-25 09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : nfhyd;d

jpfjp Neuk; 

2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-17 09:00 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-27 09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : cltsit

jpfjp Neuk; 

2022-10-10 09:00 - 17:00
2022-10-18 08:30 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: f`tj;ij

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : gyhq;nfhil

jpfjp Neuk; 

2022-10-06 09:00 - 17:00
2022-10-07 08:55 - 16:55
2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-21 09:00 - 17:00
2022-10-26 13:30 - 13:30
2022-10-27 09:00 - 17:00
2022-10-28 13:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : f`tj;ij

jpfjp Neuk; 

2022-10-07 09:00 - 17:00
2022-10-12 13:00 - 13:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : fy;Njhl;il

jpfjp Neuk; 

2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-18 13:00 - 3:00
2022-10-25 09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : Xgehaf;f

jpfjp Neuk; 

2022-10-05 13:30 - 13:00
2022-10-13 09:00 - 17:00
2022-10-19 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-28 09:00 - 17:00

kpd; nghwpayhsu; gpuNjrk; : 

,uj;jpdGhp

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : vyghj;ij

jpfjp Neuk; 

2022-10-13 14:00 - 13:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : fythid

jpfjp Neuk; 

2022-10-25 08:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : ky;tiy

jpfjp Neuk; 

2022-10-11 09:00 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-27 09:00 - 16:30
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : Metro
jpfjp Neuk; 

2022-10-11 09:00 - 16:00
2022-10-12 09:00 - 17:00
2022-10-14 09:00 - 17:00
2022-10-18 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : eptpj;jpfiy

jpfjp Neuk; 

2022-10-19 13:30 - 13:00
2022-10-26 09:00 - 16:00

kpd; nghwpapayhsu; gpuNjrk; 

: Wthd;nty;y

thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : Gyj;njhFgpl;ba

jpfjp Neuk; 

2022-10-10 09:00 - 17:00
2022-10-15 09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : njudpafiy

jpfjp Neuk; 

2022-10-11 08:40 - 16:40
2022-10-13 08:40 - 16:40
2022-10-18 08:50 - 16:00
2022-10-25 08:50 - 16:50
2022-10-27 08:40 - 16:40
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : Nfhzfy;njdpa

jpfjp Neuk; 

2022-10-07 08:30 - 17:00
2022-10-14 08:00 - 14:00
2022-10-17 08:30 - 17:00
2022-10-21 08:30 - 17:00
2022-10-28 08:40 - 16:40
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : futndy;iy

jpfjp Neuk; 

2022-10-06 08:30 - 16:30
2022-10-13 09:00 - 17:00
2022-10-20 09:00 - 17:00
2022-10-26 09:00 - 17:00
2022-10-28 09:00 - 17:00
thbf;ifahsu; Nrit 

epiyak; : nfhl;bahFk;Giu

jpfjp Neuk; 

2022-10-11 08:00 - 16:00
2022-10-12 08:25 - 16:25
2022-10-21 08:25 - 16:25
2022-10-25 08:00 - 14:00
2022-10-28 08:30 - 14:00

Nkyjpf tpguq;fSf;F vkJ cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpd; (www.ceb.lk) CEB Care nraypiag; ghh;f;fTk;. my;yJ jug;gl;Ls;s QR FwpaPl;il ];Nfd; nra;aTk;. kpd; tpepNahfk; Jz;bf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; Fwpj;J ghjpf;fg;gLk; Efh;NthUf;F 

jdpg;gl;l Kiwapy; FWQ;nra;jp (SMS) %yk; mwpaj;jug;gLk;.

nghJ Kfhikahsh;> ,yq;if kpd;rhu rig> ,y. 50> Nrh;. rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; khtj;ij> nfhOk;G-02.               

ePq;fs; ,g;NghJ cq;fs; kpd;rhu fl;lizq;fis www.ceb.lk vDk; ,izajsj;jpy; nrYj;jyhk;.

tskhd tho;tpw;F kpd;rhuk;
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mwptpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;
Nfs;tpapd; ngah;: n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhd ngWif

Nfs;tp ,yf;fk;: LECO/MR/ADM/GEN/PROC/JS/22

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdj;jpd;  nkhwl;Lit fpis 

mYtyf ngWiff; FOj; jiythpdhy; 2022/2024 tUlq;fSf;fhd n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis toq;Ftjw;fhf jFjpfisg; g+h;j;jp nra;Js;s jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  nkhwl;Lt fpis mYtyfk; kw;Wk; mjNdhbide;j ghtidahsh; Nrit 

epiyak; vd;gtw;wpw;F Nrit toq;Fjy; Ntz;Lk;.

02.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (NCB) eilKiwapd; fPo; tpiyfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

03. cj;Njr Nritf; fhyk; Nfs;tp toq;fg;gLk; ehs; Kjy; ,uz;L tUlq;fshFk;.

04.  ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis nkhwl;Lt> ,lk;> 

vk;.N[.rp. gh;dhe;J khtj;ij> 21Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s nkhwl;Lt 

fpis mYtyfj;jpd; eph;thf mjpfhhpaplk; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 

,d;W Kjy; 07 ehl;fSf;Fs; Ntiy ehl;fspy; (K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

4.30 kzp tiuapy;) tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  kPsspf;fg;glhj 1>000.00 fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; tpiyf;Nfhuy; 

Mtzj; njhFjpnahd;iw nkhwl;Lt fpis mYtyfj;jpd; fzf;fply; gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. chpa nfhLg;gdit nkhwl;Lt fpis mYtyfj;jpd; 

fzf;fply; gphptpw;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fis 2022-10-19Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; 

gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ fpis mYtyj;jpw;F 

Nehpy; nfhz;L te;J ifaspf;fyhk; vd;gNjhL md;iwa jpdNk gp.g. 3.30 

kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; ePq;fs; fye;Jnfhs;syhk;.

07.  tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gLk; ,Wjp ehs; Kjy; 60 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu (jdpahh;) epWtdk;>

fpis mYtyfk;>

,y. 21> vk;.N[.rp. gh;dhe;J khtj;ij>

nkhwl;Lt.

0112 647003 / 0112 647862

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; 

Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01 fz;b tlf;F ghj;jJk;Gu xd;wpizf;fg;gl;l ePh; 

toq;fy; jpl;lj;jpd; fPo; nfh`hnfhl kw;Wk; nghpfk 

fpis tPjpfis ,izj;jy;

xg;ge;j ,y : KNPIWSP/WORK/PC-03/2022-68
12,500/-+ 

VAT
** &gh 150,000/-                                                                                                                                     

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy;; C6 my;yJ C5  
juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; 

1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

xg;ge;jg; gjpT

15.00 kpy;ypad;

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu ePh; toq;fy; 

jpl;lk;> NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> 

fl;Lf];Njhl;l.

Tele:0812492287, Fax:0812492286
2022-10-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

KNPIWS, PD’s
mYtyf $l;l miwapy; Nfs;tp 

Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.

01/11/2022 
gp.g. 2.00 kzpf;F tpiykDf;fs; 

KbTWj;jg;gLk;

2022-10-05 Kjy; 2022-10-25 tiu 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd rhjhuz Ntiy 

ehl;fspy; Mtzq;fs; toq;fg; 

gLk; 

02 fz;b tlf;F ghj;jJk;Gu xd;wpizf;fg;gl;l ePh; 

toq;fy; jpl;lj;jpd; fPo; fSthd kw;Wk; nfhlN`d 

fpuhkpa ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F ghpkhw;wk; kw;Wk; 

tpepNahff; Foha;fis toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy;> 

gk;gp ,y;yj;ij eph;khzpj;jy;

xg;ge;j ,y: KNPIWSP/CIVIL/PC –03/2022 - 75

20,000/-+ 
VAT

**
&gh 800,000/-                                                                                                                                         

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy;; C4 my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l   juj;jpy; CIDA gjpT 
kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; xg;ge;jg; gjpT

83.00 kpy;ypad;

fz;b tlf;F ghj;jJk;gu ePh; toq;fy; 

jpl;lk;> NjePttr> g`y nfhz;lnjdpa> 

fl;Lf];Njhl;l.

Tele:0812492287
Fax:0812492286

02/11/2022  
gp.g.2.00 kzpf;F tpiykDf;fs; 

KbTWj;jg;gLk;

2022-10-05 Kjy; 2022-10-26 tiu 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 

Mtzq;fs; toq;fg;gLk;

03 kl;lf;fsg;G - tTdjPT ePh; Rj;jpfhpg;Gg;  

nghwpj;njhFjpapYs;s GAC tbfl;bfs; kw;Wk; kzy; 

tbfl;bfspd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

xg;ge;j ,y : RSC(E)/DGM/RH/RENOVATION-
FILTERS/BATTI/2021/108R1

4,000/-+ 
VAT &gh 46,000/-                                                                                                                                         

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; 

Jiwapy;; C8 my;yJ C7  
juj;jpy; CIDA gjpT 3.06

kpy;ypad;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;> gpuhe;jpa 

xj;Jiog;G epiyak; (fpof;F)> 

NjePttr> 

,y. 48A/1,  fz;b tPjP> jpUNfhzkiy.  

T e l e : 0 2 6 - 2 2 2 2 5 1 9 / 0 2 6 2 2 2 2 0 2 8 
Fax:0262225225

26/10/2022
K.g. 10.00

toq;fy; Nfs;tpfs;

2022-09-21Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. ,`y ahnfhl kw;Wk; g`y ahnfhl ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F 04 vz;zpf;ifahd Vertical  Mounted Inline  Booster gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; 

kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y : RSC(W/N)/M&E/YAGODA-BOOS/KELANI(RH)/2022/56  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-10-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2022-09-21Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. jpTyg;gpl;ba Kjy; kujf`Ky tiuf;Fk; 02 vz;zpf;ifahd Vertical  Mounted Inline  Booster gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j 

,y : RSC(W/N)/M&E/MARADA-BOOS/GAM(RH)/2022/57  - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-10-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

Nritf;; Nfs;tpfs;

04 tspr; rPuhf;fpfs; kw;Wk; gpuhe;jpa mYtyfq;fspd; 

guhkhpg;G cld;gbf;if

xg;ge;j ,y : O&M(RSC)/NC/DGM/SER/ 
(A/C)/2022/107R

2,000/-+ 
VAT &gh 9,000/-                                                                                                                                           

                                    

tspr ;r Puhf ;f p guhkhpg ;G 

jpUj;jNtiyfs; Jiwapy; Mff; 

Fiwe;jJ 5 tUl fhy 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> nfhlNf 

khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele: 0252222296
Fax:0252225609

19/10/2022
gp.g. 2.00

05 nfj;N`d ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp kw;Wk; 

cs;sPh;g;G tsTfSf;F Rj;jpfhpg;G kw;Wk; guhkhpg;G 

Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : RPC/WP/S/KET/M&E/ O&M/2022/25
6,000/-+ 

VAT
**

&gh 63,000/-                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                            

,jidnahj;j xg;ge;jq;fspy; 

mDgtk; tha;e;j epWtdq;fs; 

kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; xg;ge;jg; gjpT

6.30
kpy;ypad;

gpxep (Nkw;F – cw;gj;jp)> NjePttr> 

cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa 

efuk;.

Tele:0112418532, Fax:0112549199
2022-10-19Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzpf;F 

njGtd> nfj;N`d ePh; Rj;jpfhpg;Gg; 

nghwpj; njhFjpapy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; 

$l;lk; ,lk;ngWk;.

26/10/2022
gp.g. 2.00

06 Nguhjid> kPtj;Ju> E.O.E. ngNuuh khtj;ij> rPd 

,yq;if ,ize;j Muha;r;rp kw;Wk; nray;Kiw 

tpsf;f epiyaj;jpd; (JRDC)  rpw;Wz;br;rhiyia 

thliff;F tpLjy; - 2022/2023
xg;ge;j ,y : RSC-C/CSLRGP/SER/CSLRGP/ 
JRDC/2022/159

4,000/-+ 
VAT
 

&gh 10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk; gpxep (kj;jpa)> nfl;lk;Ng> 

Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 
Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-10-

19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Nguhjid> kPtj;Ju> JRDC, E O E 
ngNua;uh khtj;ijapy;  ,lk;ngWk;.

26/10/2022
gp.g. 2.00

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk;je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy; - 2022-10-05
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;
Nghjdh itj;jparhiy> fuhg;gpl;ba

kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhd Nfs;tp mwptpj;jy;
01.  fhyp> fuhg;gpl;ba> Nghjdh itj;jparhiy Nfs;tpr; rigapd; jiythpdhy; fPNo 

Fwpg;gpl;Ls;s cgfuzq;fspd; toq;fYf;fhd Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;. 

mk;rg; ngah;
Nfs;tpg; gbtq;fis 

toq;Fk;;; jpfjp kw;Wk; Neuk;

Nfs;tpg; gbtq;fis 

jpwf;Fk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

1. Rackmount Server – 1

2022.10.05 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 

3 kzp tiuAk;

  2022.10.25 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10  

  kzpf;F

2. Rackmount Online UPS-1
3. Server Rack - 1
4. Laptops Computers - 17
5. Laptop Lockers - 17
6. Optical Mouse - 17

02.  ,yq;if re;ijapy; Kd;itf;fg;gLk; cgfuzq;fspd; cw;gj;jpahsh;fspd; Vfepakdk; 

ngw;w gpujpepjpfs;/ jumq;fPfhuk; ngw;w Kfth;fNs ,f;Nfs;tpapy; gq;F ngWtjw;fhd 

jFjpia ngw;Wf; nfhs;th;.

03.  gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J ve;jnthU Mh;tKk; jFjpAKs;s Nfs;tpjhuh;> Kfth;> 

gpujpepjp my;yJ epakdk; ngw;wth; my;yJ Nfs;tpjhunuhUthpd; rhh;ghdthpdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;gl;L ,U gpujpfspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; njhFjpnahd;Wld; Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. 

 Nfs;tp Mtzq;fis nfhs;tdT nra;Ak; Kiwik:

m)  fhyp> fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;fhd vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;W.

M)  fhyp> fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F xt;nthU Nfs;tpf;Fk; 

nuhf;fg; gzj;jpy; 2000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;Jjy;.

,)  tpahghu gjpT rhd;wpjnohd;Wk; mjdJ mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l epow;glg;gpujpnahd;Wk;.

<)  cs;@h; Kftuhf Kftuhz;ikapduhy; epakpj;J toq;fg;gl;l rhd;wpjo;/fbjk;/
mw;Nwhzpj;jj;Jtnkhd;W.

Nfs;tp Mtzq;fis rkh;g;gpf;Fk; Kiwik:

m)  nfhOk;G> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij> ~~rkhfk; nkJu|| nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpTr; rhd;wpjopd; 

mry; (Original) gpujpia rkh;g;gpj;jy;.

M)  2% tpiykDg;gpizia rhd;W gfUtjw;fhd Mtzr; rhd;W. tpiykD 

gpizaj;jpw;fhf fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

,)  fhyp> fuhg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiy gzpg;ghshplkpUe;J Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

<)  CIDA  gjpTr; rhd;wpjo; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 njhiyNgrp ,y.: 0912232159. njhiyefy; ,y.: 0912227638

Nfs;tpfs; mtw;iw %ba gpd;dh;> gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. Nkyjpf 

jftiy fhyp> fuhg;gpl;ba> Nghjdh itj;jparhiy gzpg;ghsh;/ fzf;fhshplkpUe;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth; - Nfs;tpr; rig>

gzpg;ghsh;>

Nghjdh itj;jparhiy> fuhg;gpl;ba> fhyp.

cLgj;jht gpuNjr rig

2023 Fiwepug;G tuT nryTj;jpl;l mwpf;ifia 
nghJkf;fs; ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;F tha;g;G toq;Fjy;

2023 Mk; Mz;bw;fhf jahhpf;fg;gl;l 

Fiwepug ;G tuTnryTj;jpl ;l 

mwpf;ifia 2022.10.05k; jpfjp Kjy; 

cLgj;jht gpuNjr rigapypUe;J 

ngw;Wf;nfhz;L ghPl;rpj;Jg; ghh;g;gjw;F 

trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpwJ.

jiyth;

cLgj;jht gpuNjr rig

njhiyNgrp ,yf;fk; 

: 0372286577> 0374947090
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toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; - 2023Mk; tUlk;
tlNky; khfhz MAh;Ntj itj;jparhiyfSf;F 2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ftjw;fhf jifik tha;e;jth;fs; my;yJ epWtdq;fsplkpUe;J 2022 xf;Nlhgh; khjk; 26Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. gpd;tUk; Nritfspy; xd;W my;yJ ,uz;bw;Fk; 

ntt;Ntwhf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

02. tpiykD khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fs;:

  2022 xf;Nlhgh; khjk; 05Mk; jpfjp Kjy; 2022 xf;Nlhgh; khjk; 25Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykZg; 

gbtq;fs; toq;fg;gLk; vd;gJld; tpiykD khjphpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F gpd;tUk; jifikfs; 

cs;snjd;gij vOj;J %yk; cWjp nra;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Njrpa milahs ml;il

 FUehfy; MAh;Ntj itj;jparhiyf;F – Jzpfs; ryit nra;tjw;F nghUj;jkhd ,lk; vd;gjw;F 

gp.R.Nr. gzpg;ghshpdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjo;

03. 

toq;f Ntz;ba epWtdk; toq;fy;fs; kw;Wk; 

Nritfs;

tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp/ 
itg;Gg; 

gj;jpuj;jpd; 

ngWkjp &gh

gpiz itg;G

kPsspf;fg; 

gLk;

&gh

kPsspf;fg; 

glhj

&gh

(m)  B.gP. ntynfju MAh;Ntj 

itj;jparhiy

i.  cyh;e;j tpwFfs; 

toq;Fjy;

ii.  mOf;Fj; Jzpfis 

ryit nra;jy;

25000.00

25000.00

1000.00

1000.00

(M) fpuhkpa itj;jparhiy

 1.  ehuk;ky

 2. njhlk;f];ye;j

 3. fphpnkl;bahd

 4. mk;gd;nghy

 5.  thhpanghy

 6. Gj;jsk;

 7. KUnjd;Nf

 8. nfe;jyfKt

 9. khjk;ig

i.  cyh;e;j tpwFfs; 

toq;Fjy;

ii.  mOf;Fj; Jzpfis 

ryit nra;jy;

i.  cyh;e;j tpwFfs; 

toq;Fjy;

-

2500.00

500.00

2500.00

500.00

200.00

200.00

04. mOf;Fj; Jzpfisr; ryit nra;jypd; mjp$ba tpiyfs; gpd;tUk; tifapy; mikAk;

 rpwpa msT Jz;Lfs; (5 r.mbf;Ff; Fiwthdit) xU Jz;il ryit nra;tjw;F &gh 65.00

 kj;jpa msT Jz;Lfs; (5 Kjy; 18 tiuahd r.mb) xU Jz;il ryit nra;tjw;F &gh 80.00

 nghpa msT Jz;Lfs; (18 r.mbf;Ff; Nkw;gl;lit) xU Jz;il ryit nra;tjw;F &gh 150.00

05.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-10-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,e;j mYtyfj;jpy; $l;l 

kz;lgj;jpy; ,lk;ngWk;.

05. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwf;fg;gLjy;

  2022 xf;Nlhgh;; khjk; 26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;;F tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwTWk;. Kiwahfg; 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfhuy; khjphpg; gbtq;fis Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwnahd;wpy; 

cs;spl;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; Nritiaf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp ehs; kw;Wk; jpfjpf;F Kd;dh; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; my;yJ 

Nehpy; nfhz;L te;J Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 2022 xf;Nlhgh;; khjk; 26Mk; jpfjp K.g. 10.15 

kzpf;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 037-2228408 vDk; njhiyNgrp 

Clhf njhlh;G nfhs;sTk;.

v];.vk;.V.Mh;. nrdtpuj;d>

jiyth; / ngWiff; FO>

tlNky; khfhz MAh;Ntj Mizahsh; mYtyfk;>

nfhOk;G tPjp> 

FUehfy;.

ngWif mwptpj;jy;

tlNky; khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsk;

 

 

 

tpiykDNfhuy;
nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy - fSNghtpy - nj`ptis

rpw;Wz;br;rhiyr; Nritia eilKiwg;gLj;jy; - 2022/2023

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuhe;jpa ngWiff;FOj; jiythpdhy;> 

2022/2023 Mz;bw;fhf xU tUl fhyj;jpw;F rpw;Wz;br;rhiyr; Nritia 

eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf Fwpj;j Jiwapy; jifikfisf; nfhz;Ls;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

(1)  ,jw;fhf Mh;tKs;s jug;gpdh; Nfs;tpg; gbtf; fl;lzkhf &gh 2000.00/= ,jw;fhd 
kPsspf;fg;glhj gbtf;fl;lzj;ij nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; 

gzpg;ghsUf;F nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lld;> jk; Njrpa milahs 

ml;iliar; rkh;g;gpj;J 2022.10.05 Kjy; 2022.10.12 tiu thu Ntioy ehl;fspy; 

K.g.9.30 Kjy; gp.g.2.00 tiu ,t; itj;jparhiyapd; epjpg;gphptpy; ,jw;fhf Nfs;tpg; 

gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

(2)  Nfs;tpfis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; - 'nfhOk;G njw;F 

Nghjdh itj;jparhiy - fSNghtpy> nj`ptis - 2022/2023 Mk; Mz;by; 

rpw;Wz;br;rhiy Nritia toq;fy; - 2022.10.12" vdf;Fwpg;gpl;L 2022.10.12 md;W 

K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW> 'jiyth;> gpuhe;jpa 

ngWiff;FO> nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy> fSNghtpy> nj`ptis" 

vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ nfhOk;G njw;F Nghjdh 

itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapw; 

Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;.

(3)  Nfs;tp Mtzq;fs; ,uz;L gpujpfshf %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdf; Fwpg;gpl;L 

jdpj;jdp ciwfspy; Nrh;j;J mtw;iw XUiwapy; Nrh;j;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(4)  Nfs;tpfs; %lg;gl;lJk; cldbahf mNj ,lj;jpy; mit jpwf;fg;gLtJld; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpnahUth; mt;Ntisapy; 

rKfkspj;jpUf;f mDkjpf;fg;gLth;.

(5)  Nfs;tpg;gbtq;fis> nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; ghprPyid nra;Jnfhs;syhk;.

(6)  mur xg;ge;j epge;jidfis kPwpaikf;fhf mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;gl;l 

egh;fspw;F Nfs;tpg;gbtq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

(7)  Nfs;tpfis jpwj;jy; 2022.10.12 md;W K.g.10.00 ,w;F fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

(8)  Fwpj;j Nfs;tpia KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ 

epuhfhpf;Fk; chpik gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;.

(9)  Nkyjpf tpguq;fspw;fhf nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsiu 

miof;fTk; (njhiyNgrp ,yf;fk;: 0112763038)

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

nfhOk;G  njw;F Nghjdh itj;jparhiy>

fSNghtpy - nj`ptis

gpiojpUj;j mwptpj;jy;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

= [atHj;jdGu gy;fiyf;fofk;
2022.10.03k; jpfjp gpuRukhd tpiykDf;fSf;fhd miog;Gld; 

rk;ge;jg;gl;lJ.

tyak; A ,w;fhd ghJfhg;G Nritfis toq;Ftjw;fhd 

xg;ge;jk; - xg;ge;j ,y. USJP/EIS/SEC/ZA/2022/2023 ,d; tpiykDg; 

gpizapd; ngWkjpahdJ. &. 218>100.00 vdj; jpUj;jg;gly; 

Ntz;Lk;.

jiytH/ jpizf;fs ngWiff; FO>

= [atHjdGu gy;fiyf;fofk;

03.10.2022

ngWif mwptpj;jy;

Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiy> ntypriw
ntypriw> Rthr Neha;fSf;fhd  Njrpa itj;jparhiyapd; gpuhe;jpag; ngWiff; FOtpdhy; gpd;tUk; ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> ,yq;if eph;khz kw;Wk; gapw;rp epWtdj;jpy;  gjpT nra;ag;ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J> ,t; 

itj;jparhiyapd; guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhf kw;Wk; tbfhd; njhFjpapd; guhkhpg;G eltbf;iffspw;fhf Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,yf;fk;
cUg;gb jfTj;jpwd;fs;

kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

Nfs;tpg; 

gpizj; 

njhif

Nfs;tpfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

01

2023 Mk; Mz;bw;fhd itj;jparhiyapd; 

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fisg; 

gjpTnra;jy; (300>000.00 ,w;F Nkw;glhj 

xg;ge;jq;fs;)

C10 (jpUj;jg;gl;l gjpT 

tpjpKiwfs; EMS kw;Wk; 

mjw;F Nky;)

2>000.00 10>000.00 2022.10.25 K.g.10.00

02

2023 Mk; Mz;by; tbfhd; njhFjpia  

guhkhpj;jy; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT 

nra;jy;

tbfhd; njhFjpnahd;iw 

guhkhpj;jy; njhlh;ghd 

mDgtKs;s egh; xUtuhf 

,Uj;jy; kw;Wk; mj:Jiwapy; 

Fiwe;jgl;rk; 02 Mz;Lfhy 

mDgtk; ngw;wpUj;jy;

2>000.00 10>000.00 2022.10.25 K.g.10.00

02.  ,jw;fhf kPsspf;fg;glhj &gh 2>000.00 ,w;fhd fl;lzj;ij rpwhg;gh; gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; nghJ 172 gw;Wr;rPl;ilAk; 

kw;Wk; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwAk; itj;jparhiyapd; gpujhd fzf;fhshplk; rkh;g;gpj;J 2022.10.05 Kjy; 

2022.10.25 tiu mYtyf Neuq;fspy; Nfs;tpg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  midj;J tpiykDf;fSlDk;> kj;jpa tq;fp mq;fPfhpf;Fk; ve;jnthU tq;fpapypUe;Jk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nkw;gb epuy; 5,y; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkhdj;jpw;F epfuhd  njhifnahd;wpw;fhd Nfs;tpg; gpizankhd;W my;yJ mNj ngWkhdj;jpw;F epfuhd 

njhifia rpwhg;gh; gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; nghJ 172 gw;Wr;rPl;L rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.10.25 md;W K.g.10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy;> 'jiyth;> 

gpuhe;jpa ngWiff;FO> Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiy> ntypriw" vd;w Kfthpf;F mDg;Gjy; my;yJ mNj 

Kfthpapd; gpujhd gzg;ghshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpngl;bapw; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

   Nfs;tpfis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; chpj;jhd xg;ge;jj;jpd; ngah; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDj;jpwj;jy; 2022.10.25 md;W K.g.10.00 ,w;F Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mjpfhuk;ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff;FO>

RthrNeha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiy> 

ntypriw

njhiyNgrp ,y  : 0112958271 (111)

njhiyefy; ,y  : 0112958272
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epjp> nghUshjhu cWjpg;ghL kw;Wk; Njrpa nfhs;iffs; mikr;R

,yq;ifr; Rq;fk;

Rq;f mjpfhhpfSf;fhd rPUilj; Jzpfs;> rPUil Jizg;ghfq;fs;> rg;ghj;J kw;Wk; Nk]; 
vd;gtw;wpd; ngWiff;fhd miog;G

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; Kiw (NCB)
Rq;f mjpfhhpf;F rPUilj; Jzpfs;> rPUil Jizg;ghfq;fs;> rg;ghj;J kw;Wk; Nk]; vd;gtw;iw toq;Ftjw;fhf 

Rq;fg; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs (rpwpasT) ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; jFjp tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j ,yf;fk; ngWifapd; ngah;
tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpapd; ngWkjp (&gh)

tpiyf;Nfhuy; 

,Wjp ehs;

jpfjp Neuk;

Log/S/04/65/2022 rPUilj; Jzpfs; 100>000.00 (xU ,yl;rk;)

2022-10-21

gp.g. 

2.00 

kzp

Log/S/01/02/2022 rPUilj; Jizg; ghfq;fs; 100>000.00 (xU ,yl;rk;)

Log/S/04/64/2022 rg;ghj;J kw;Wk; Nk]; 100>000.00 (xU ,yl;rk;)

1.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; ,lk;ngWk;.

2.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis Rq;fg; gzpg;ghsh; (Nrit kw;Wk; toq;fy;) mth;fsplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 2022-10-06Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-20Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; gpd;tUk; Kfthpapy; tpiykD Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-10-20Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 2500.00 kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp Rq;fj; jpizf;fsj;jpd; 06Mk; 

khbapYs;s Nrit kw;Wk; toq;fy; gphptpw;F vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifiar; rkh;g;gpj;J KOikahd 

tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; ngw;Wf;nfhs;syhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpy; kl;LNk 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

4.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022-10-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 2022-10-21Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; jdpg;gl;l Kiwapy; fye;Jnfhs;tjw;F njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; ,jpy; 

fye;Jnfhs;syhk;. rfy tpiykDf;fSk; 100>000.00 &ghTf;fhd tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpAld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

 Rq;fg; gzpg;ghsh; (Nrit kw;Wk; toq;fy;)>

 Nrit kw;Wk; toq;fy; gphpT>

 6Mk; khb> ,yq;ifr; Rq;fk;>

 ,y. 40> gpujhd tPjp> nfhOk;G-11

5.  tpiyf;Nfhuiyf; ifaspj;jy; njhlh;gpy; Rq;fg; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

jpizf;fs rpwpastpyhd ngWiff; FO>

,yq;ifr; Rq;fk;> 

,y. 40> gpujhd tPjp> nfhOk;G - 11.

njhiyNgrp ,y. 011-2221680

njhiyefy;: 011-2436096

gjtp ntw;wplq;;fs;
ePh;g;ghrd mikr;R

fhyepiy khw;wj;ij vjph;Nehf;Ftjw;fhd gd;Kfg;gl;l epfo;r;rpepuy; mZFKiw 
(CResMPA) 

nraw;wpl;l nghwpapayhshpd; Ml;Nrh;g;G (ngWif)

Ie;J tUl fhyg;gFjpf;fhd nraw;wpl;lk; (2022-2026)

fhyepiy khw;wj;ij vjph;Nehf;Ftjw;fhd gd;Kfg;gl;l epfo;r;rpepuy; mZFKiwahdJ cyf tq;fpapd; epjpaply; 

Mjutpd; fPo; cyf tq;fpapdhy;; epjpaplg;gl;L ePh;g;ghrd mikr;rpdhy; mKy; elhj;jg;gLfpd;wJ. nts;sk; kw;Wk; 

tbfhyikg;G mghaq;fspdhy; ehl;bYs;s ,yFthf ghjpg;gilaf;$ba kf;fs; kw;Wk; Mjdq;fis ghJfhg;gjw;fhd 

fhyepiy khw;wj;ij vjph;Nehf;Ftij cWjpg;gLj;Jtjw;fhd Kjd;ikahd Njrpa mgptpUj;jp nraw;wpl;lkhFk;. 

,e;j nraw;wpl;lj;jpd; ,yf;fhdJ Nkk;gLj;jg;gl;l fhyepiy kw;Wk; fhyepiy vjph;T$wy; kw;Wk; Fwpj;j fhyj;jpw;F 

Kd;duhd mgha vr;rhpf;if mj;Jld; fsdp Mw;Wg;gLf;ifapd; fPo; kl;lj;jpy; nts;s mghaq;fis Fiwg;gjw;fhf 

murhq;fj;jpd; Mw;wiy mjpfhpg;gjhFk;. ,e;j nraw;wpl;lkhdJ 2021 ,ypUe;J 2026 tiu nraw;gLj;jg;gLk;. 

KONeu ~~xg;ge;j mbg;gilapy;|| gzpahw;Wtjw;fhf fhyepiy khw;wj;ij vjph;Nehf;Ftjw;fhd gd;Kfg;gl;l epfo;r;rpepuy; 

mZFKiwapd; nraw;wpl;l xUq;fpizj;jy; gzpkidapYs;s gpd;tUk; gjtpf;fhf ,yq;if gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd.

nraw;wpl;l nghwpapayhsh; (ngWif) – (gpv];4) – 01 gjtp ntw;wplk;
Njitg;gLk; jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

fPNoAs;s I my;yJ II ,w;fhdJ

I.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapaypy; rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

gl;lg; gbg;G

my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; ngw;Wf; nfhz;l gl;lg; gbg;gpw;F epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l jifiknahd;W. chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W/ epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W.

my;yJ

  rptpy; nghwpapay; Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtdj;jpypUe;J ngwg;gl;l ,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W/ 
epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W.

mj;Jld;

 ngWifj; Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 7 tUlgl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;.

II.  chpj;jhdJiwapy; ehlshtpa hPjpapyhd murhq;f Nritfspd; III/II  Mk; tFg;G my;yJ Nkw;gl;l my;yJ epfuhd 

epyguj;ijAila mYtyfnuhUth;. 

mj;Jld;

 ngWifj; Jiwapy; Mff; Fiwe;jJ 7 tUlgl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtk;.

gzpapd; Ratptuk;/ gpujhdnghWg;Gf;fs;:

I.  Ntiyfs; kw;Wk; gz;lq;fs; xg;ge;jq;fSf;fhd ICB ngWiffis ifahSjy; crhj;Jizahsh;fis 

epakpg;gjw;fhd ICB ngWiffs;

II.  cyf tq;fpapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l epakkhf;fg;gl;l ngWif Mtzq;fs; kw;Wk; eph;khz ifj;njhopy;fs; mgptpUj;jp 

mjpfhu rigapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l epakkhf;fg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fSf;fikthf tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis jahhpj;jy;.

III.  rh;tNjr crhj;Jizahsh;fis epakpg;gjw;fhf cyf tq;fpapdhy; gpuRhpf;fg;gl;l SRFPs  ,d; gpufhuk; 

Mh;tntspg;ghLfs; kw;Wk; Kd;nkhopTfSf;fhd Njitg;ghL Mfpatw;iw jahhpj;jy;.

IV.  cyftq;fp ngWif xOq;Ftpjpfs;> ,yq;if murhq;fj;jpdhy; gzpfs;> gz;lq;fs; kw;Wk; crhj;Jizaw;w 

Nritfs; Mfpatw;wpw;fhf gpuRhpf;fg;gl;l ifNaL kw;Wk; topfhl;b mj;Jld; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; gpuRhpf;fg;gl;l 

crhj;Jiz topfhl;b kw;Wk; ifNaLfs;.

rk;gs kl;lk;: gpv]; 4 (tFjp V) – 115>000 – 130>000 &gh (01/2019  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; 

jpizf;fs Rw;wwpf;ifapd; gpufhukhdJ)

nghJthd epge;jidfs;:

1. taJ:  tpz;zg;gjhhpfs; 21 taij g+h;j;jp nra;jth;fshfTk; 62 tajpw;F Nkw;gl;lth;fshfTk; ,Uj;jy; MfhJ.

2.  rk;gs msTj;jpl;lk;:  01/2019  vd;w ,yf;fKk; 2019.03.15 vd;w jpfjpiaAKila Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;if 

kw;Wk; 03/2016 vd;w ,yf;fKk; 2016.02.25 Mk;  jpfjpAKila nghJ epUthf Rw;wwpf;ifapd; 

gpufhuk; murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l rk;gs msTj;jpl;lk; kw;Wk; gbfs;.

3.  chpj;jhd tplag;gug;gpy; cyftq;fp/ ntspehl;L epjpaplg;gl;l nraw;wpl;lq;fspy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl Ntiy 

mDgtk;.

4.  ,e;j gjtpahdJ Kw;WKOjhf xg;ge;j mbg;gilapy; miktJld; Muk;gj;jpy; 1 tUl fhy vy;iyf;Fk; mjd; 

gpd;dh; nraw;ghl;L mbg;gilapy; mD$ykhd ePbg;Gf;fSld; mike;jpUf;Fk;. 

5. tpz;zg;gq;fis mDg;Gk; Kiwik:

  tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis RajuTld; fy;tprhh;> njhopy;rhh; jifik kw;Wk; mDgtk; 

mj;Jld; ,U cwtpduy;yhj ghpe;Jiuahsh;fspd; tpguq;fSld; rkh;g;gpf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

mjpAah; jifikfs; kw;Wk; mDgtj;JlDs;s njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfg; ghPl;irnahd;wpw;F 

miof;fg;gl;L jpwik mbg;gilapy; njhpT Nkw;nfhs;sg;gLk;. mbg;gil jifikia rhd;WgfUtjw;fhd 

rhd;wpjo;fspd; mj;jhl;rpg;gLj;Jtjw;fhd gpujpfs; tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. g+h;j;jp nra;ag;glhj 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. vt;tifapYkhd Mjuit ngWtJ jFjpapog;gpw;F top tFf;Fk; vd;gJld; 

mt;thwhd tpz;zg;gjhhpfspd; tpz;zg;gq;fs;  epuhfhpf;fg;gLk;. 

 tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghypy; 2022 xf;Nuhgh; 15 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;> fhyepiy khw;wj;ij vjph;Nehf;Ftjw;fhd gd;Kfg;gl;l epfo;r;rpepuy; mZFKiw> ,y. 11> 

[htj;j tPjp> nfhOk;G-05 vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;Fk; gjtpahdJ jghYiwapd;; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

nrayhsh;>

ePh;g;ghrd mikr;R>

jpfjp: 

,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR murhq;fk;

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;ifapd; mjpNtfneLQ;rhiyapd; tUkhdj;jpypUe;J epjpaplg;gl;lJ

Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

EOM&M gphptpw;fhf Reflective and Overlay Stickers I toq;Ftjw;fhd miog;G

xg;ge;j ,y.: RDA/EOM&M/PRC/2022/MNT/16

1.  RDA/EOM/&M/PRC/2022/MNT/16 vd;w xg;ge;j ,yf;fj;jpd; fPo; NkNyAs;s xg;ge;jj;jpw;fhf tPjp 
mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf EOM&M gphptpd; nfhs;tdTf; FOtpd; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. KOikahd tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

toq;fg;gl;Ls;sd. midj;J tpiykDf;fSk; 50>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

2.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt 

gphptpd; nfhs;tdTg; gphptpypUe;J ngwyhk; (njhiyNgrp: 038-22 89122. njhiyefy;: 038-22 89560) 

kw;Wk; mYtyf Neuq;fspy;  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

3.  2022.10.05 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.10.25 Mk; jpfjpad;W tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 

2.30 kzp tiu kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1500 &gh kw;Wk; ntl;thp Mfpatw;iw nrYj;jpa 

gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M  gphptpw;fhd 
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;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 

4.  2022.10.26 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F Kd;duhf gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhurig> EOM&M  gphptpw;fhd gzpg;ghsuplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

5.  tpiykDtpd; nry;YgbahFk; fhy vy;iy 2023.01.25 Mk; jpfjp tiu ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  xt;nthU tpiykDTk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpizahdJ 2023.02.22 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>

EOM&M gphptpd; ngWiff; FO>

gzpg;ghsh; (EOM&M gphpT) Nk/gh.>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> 

gz;lhufk

fl;Lehaf;f rPJt efu rig

ngWif mwptpj;jy;

2023Mk; Mz;bw;fhf ,iwr;rpf;fil/ thure;ij/ jpdr; re;j kw;Wk; 
fl;Lehaf;f nghJr; re;ij mUfpy; fil miwfs;> tHj;jf chpikia 

Fj;jiff;F tply;

01.  2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiu ,q;F fPo;f;fhZk; ml;ltizapy; fhzg;gLk; ,iwr;rpf;fil> re;ij 

kw;Wk; fl;Lehaf;f nghJr; re;ij mUfpy; fil miwfis Fj;jiff;F tpLtjw;fhd tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. Fwpj;j tpz;zg;gq;fis 2022.10.19 K.g. 3.00 tiu jkJ Njrpa milahs ml;iliar; 

rkHg;gpj;j gpd;G ,t; mYtyfj;jpy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; g+Hj;jp nra;J nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; 2022.10.20 gp.g. 2.00 tiu vd;dhy; Vw;fg;gLk;.

02.  Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; tpepNahfpf;fg;gLtJld;> mf;Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; g+Hj;jp nra;J %yg; gpujp 

kw;Wk; efy; gpujpnad NtW Ntwhf nghwpapl;L ,U fbj ciwfisAk; xU ciwapy; ,l;L ~jiytH> 

fl;Lehaf;f rPJt efu rig> rPJt vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ,t; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. tpiykDf;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; jk;khy; tpz;zg;gpf;Fk; Nfs;tp cUg;gb gw;wp njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

03.  tpiykDf;fs; jpwj;jy; 2022.10.20 gp.g. 2.15 ,w;F efu rig mYtyfj;jpy; ,lk; ngWtJld; tpz;zg;gjhhpf;F 

my;yJ tpz;zg;gjhhp rhHghf mtuJ vOj;J%y mDkjpaspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F mt;Ntisapy; 

rKfkspf;fyhk;.

04.  mq;fPfhpf;fg;gl;l Fj;jifjhuHfshy; tpiykDf;fspy; Fwpg;gplg;gLk; njhifapy; ehd;fpy; xd;W (1/4) 
vOj;J%y mwptpj;jy; tpLj;J 07 ehl;fSf;Fs; ,t; mYtyfj;jpw;F fhrhf itg;Gr; nra;J Fj;jif 

cld;gbf;ifnahd;Wf;F tuy; Ntz;Lk;. mt;thW nra;tjw;F jtWk; Fj;jifjhuhpd; tpiykDf;fs; 

,uj;Jr; nra;ag;gLtJld; Fwpj;j itg;Gj; njhif rigf;F chpajhf;fg;gLk;;.

05.  rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fspy; VNjDk; tpiykDf;fs; my;yJ rfy tpiykDf;fisAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; 

my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; rigf;F chpaJ. fle;j Mz;Lfspy; ngWif tplaq;fs; rk;ge;jkhf 

mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; cs;slf;fg;gl;Ls;s egHfSf;F tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ. 

NkYk; tpiykD tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhz;L tpiykDf;fis rkHg;gpf;fhj egHfspd; Fwpj;j 

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

06.  jhk; tpz;zg;gpf;Fk; njhiff;F Nkyjpfkhf mq;fPfhpf;fg;gl;l Fj;jifjhuHfs; mj;njhifAld; rk;ge;jg;gl;l 

Kj;jpiuf; fl;lzj; njhifiaAk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

  Nkyjpf tpguq;fis fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; mYtyf Neuq;fspy; tprhhpj;J mwpayhk;.

njh.Ng.,y. 011-2253575

2022.10.04

fl;Lehaf;f rPJt efu rig

rPJt.

b.Nf. rkpj; ep\he;j ngHdhd;Nlh

jiytH>

fl;Lehaf;f rPJt efu rig

njhlH 

,y
Nfs;tpapd; jd;ik

Nfs;tp itg;Gj; 

njhif

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk;

2023k; Mz;bw;fhd 

Fiwe;jgl;r Nfs;tp

1 fl;Lehaf;f nghJr; re;ij khl;biwr;rp fil 

tHj;jf chpikiag; Fj;jiff;F tply;

&. 3000.00 &. 250.00 &. 132>650.00

2 Kfyq;fKt QhapW re;ij tshfj;jpd; 

khl;biwr;rpf; fil tHj;jf chpikia 

Fj;jiff;F tply;

&. 3000.00 &. 250.00 &. 200>500.00

3 Kfyq;fKt QhapW thu re;ij tHj;jf 

chpikia Fj;jiff;F tply;

&. 5000.00 &. 250.00 &. 865>500.00

4 rPJt tpahof;fpoik thu re;ij tHj;jf 

chpikia Fj;jiff;F tply;

&. 5000.00 &. 250.00 &. 748>500.00

5 vthptj;j jpdr; re;ij tHj;jf chpikia 

Fj;jiff;F tply;

&. 10>000.00 &. 250.00 &. 3>717>300.00

6 fl;Lehaf;f nghJr; re;ij mUfpy; fil miw 

,y. 01

&. 3000.00 &. 250.00 &. 15>000.00 

(khjhe;jk;)

7 fl;Lehaf;f nghjr; re;ij mUfpy; fil miw 

,y. 02

&. 3000.00 &. 250.00 &. 15>000.00 

(khjhe;jk;)

2022.10.04

fl;Lehaf;f rPJt efu rig

rPJt.

b.Nf. rkpj; ep\he;j ngHdhd;Nlh

jiytH

fl;Lehaf;f rPJt efu rig
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khefu rig - fLtis

toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023Mk; tUlk;
2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;Lk; fLtis khefu rigapy; gjpT nra;J 

nfhs;s tpUk;Gk; mq;fPfhpf;fg;gl;l cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l Kfth;fs;> tpahghu epWtdq;fs;> 

mur $l;Lj;jhgdq;fs;> mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fs;> tpepNahf];jh;fs;> tpahghhpfsplkpUe;J 2022-11-05Mk; jpfjp tiu 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

(1) toq;fy; 

tpla ,y.
nghUl;fspd; tpguk;

G1 mYtyf fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf ghtidg;  nghUl;fs; (Ngid> ngd;rpy; cl;gl fhfpjhjpfs;)

G2 mYtyf cgfuzq;fs; - kuk;> cUf;F> gpsh];bf; (Nkir> fjpiu> mYkhhp Nghd;wd)

G3 mYtyf kpd;rhu cgfuzq;fs; (kpd; tprpwpfs; kw;Wk; kpd; Nfj;jy;fs; Nghd;wd)

G4 Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs; (Kr;rf;fu tz;b> buhf;lh;> JCB, lgs; nfg;> nyhwp Nghd;wd)
G5 rfy tifahd thfdq;fSf;fhd lah;> ba+g; kw;Wk; Nlg;

G6 fzdp ,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> fzdp mr;Rg; nghwpfs; Nghd;wd

G7 tah;> Rtpl;r;> gy;g;> gpsf; nlhg;> N`hy;lh; cl;gl Vida kpd;rhu Jizg;ghfq;fs;;

G8 Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> J}hpiffs;> Jg;GuNtw;ghl;L ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; gPil ehrpdpfs;

G9 kUj;Jt cgfuzq;fs; kw;Wk; kUe;J tiffs; (MAh;Ntjk; kw;Wk; tpyq;F kUe;Jfs;)

G10 fpUkpehrpdpj; jputq;fs;> Kff;ftrq;fs;> ifAiwfs;

G11 mYtyf jpiur;rPiyfisg; nghUj;Jjy; kw;Wk; jiu tphpg;Gfis ,Ljy;

G12 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;

G13 nghJthd fsQ;rpag; nghUl;fs; (,Uk;G> [P.I. Foha;fs;> Mzp tiffs; kw;Wk; epwg;g+r;R tiffs;)

G14 jPaizg;Gf; fUtpfisf; nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; Nrit eltbf;iffs;

G15 tpisahl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; clw;gapw;rp cgfuzq;fis toq;Fjy;

G16 kpd;gpwg;ghf;fp> Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk;> tspr;rPuhf;fp kw;Wk; ePh;g; gk;gpfisf; nfhs;tdT nra;jy;

G17 ig tiffs; (Bags, Briefcase)
G18 FbePh; Nghj;jy;fs;

G19 gPq;fhd; Nfhg;ig cl;gl kl;ghz;l cs;ehl;L cw;gj;jpfs;

G20 fzdp mr;Rg;nghwp rhh;e;j nghUl;fs; (Nlhdh;> ik> kh];lh; Nuhy;> hpgd; Nghd;wd)

G21 fzdp Jizg;ghfq;fs; (Virus Guard, Pen Drive, UPS) kw;Wk; tiyaikg;G Jizg;ghfq;fs;

G22 fl;blg; nghUl;fis toq;Fjy; (fy;> kz;> fspkz;> nrq;fy;) 

G23 kuq;fs; toq;Fjy; (gyiffs;> jPuhe;jpfs;> hPg;igfs;)

G24 ePh;f;Foha; cgfuzq;fs; toq;Fjy;

G25 nghypj;jPd;> mr;rbf;fg;gl;l nghypj;jPd; ciwfs; kw;Wk; gris ciwfs;> (nghypnrf; ciwfs;) toq;Fjy;

G26 fz;zhb kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;

G27 `pa+k; Foha;fs;> nfhq;fpwPl; J}z;fs;> vy;iyf; fw;fs;> nfhq;fpwPl; rhh;e;j nghUl;fs; kw;Wk; nfhq;fpwPl; 

nfhk;Ngh];l; gPg;gha;fis toq;Fjy;

G28 rpw;Wz;b tiffs;> Fsph;ghd tiffs;> Nfl;lhpq; Nritfs; kw;Wk; rikj;j czTfis toq;Fjy;

G29 ngl;lwpfs; toq;Fjy;

G30 vhpthA kw;Wk; cuha;TePf;fp vz;nza; toq;Fjy;

G31 Nfhyh]; kw;Wk; jhh; toq;Fjy;

(2) toq;fy; 

tpla ,y.

Nrit tpguq;fs;

S1 cs;sf njhiyNgrp Kiwikfis guhkhpj;jy;

S2 CCTV fkuh Kiwikia guhkhpj;jy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

S3 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy

S4 thfdq;fs;> ,ae;jpNuhgfuzq;fis thliff;F toq;Fjy;

S5 thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

S6 jfdr;rhiy jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrit eltbf;iffs;

S7 rfy tif thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

S8 fzdp ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfs; cl;gl ,ae;jpu 

tiffs;> Vida kpd;rhu cgfuzq;fspd;  jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; rh;tp]; nra;jy;

S9 kuk; kw;Wk; kuf; fpisfis ntl;Ljy;

S10 fl;bl tbtikg;gpw;fhd MNyhrid> msT kjpg;gPl;Lr; Nrit> fhzpfis msj;jy;

S11 fbjj; jiyg;G Gj;jfq;fs;> ntspaPLfis mr;rpLjy;> Rtnuhl;bfs; kw;Wk; gjhiffis mr;rply;> ngah;g; 

gyiffs;> ,wg;gh; Kj;jpiufs; kw;Wk; jpfjp Kj;jpiufisj; jahhpj;jy;

S12 jfty; njhiyj;njhlh;G njhopy;El;gk; - nkd;nghUs; mgptpUj;jp

S13 gl;liw Ntiyfs;> cUf;fpnahl;Lk; Ntiyfs;

S14 rptpy; NtiyfSf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fs; 20 ,yl;rk; &gh tiu

(3) toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd epge;jidfs;

 toq;Feh;fs; gjpT nra;J nfhs;tjw;Fj; Njitahd Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

 1) tpz;zg;gj;Jld; gpd;tUk; Mtzq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

  a) tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jpa Gifg;glg; gpujp

  b) epWtdg; gjpTr; rhd;wpjopd; rhd;WgLj;jpa Gifg;glg; gpujp

  c) $l;Lj;jhgdnkhd;whdhy; $l;Lj;jhgdkhf ];jhgpf;fg;gl;ljw;fhf toq;fg;gLk; rhd;wpjo;

  d)  ntl; thpf;fhf epWtdk; gjpT nra;ag;gl;bUe;jhy; me;jr; rhd;wpjio ,izj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ 2023-

01-01Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

 Nfl;fg;gl;Ls;s Mtzq;fis tpz;zg;gg; gbtj;Jld; rkh;g;gpf;fhik toq;Feuhf gjpT nra;J nfhs;sg;glhikf;F 

fhuzkhfyhk;.

 2)  xt;nthU tplaj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; midj;J tpz;zg;gq;fspd; 

nghUl;Lk;  2500.00 &gh  + (mur thpfs; cl;gl) mwtplg;gLk; vd;gJld; mj;njhifia khefu rigapd; rpwhg;gUf;Fr;   

nrYj;jpg; gw;Wr;rPl;ilg; ngw;Wf;nfhs;Sjy; my;yJ ~~khefu Mizahsh;> fLtis khefu rig> fLtis|| %yk; 

nfhLg;gditr; nra;J> ,iaGila fhNrhiyapd;/gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;iw tpz;zg;gj;Jld; 

,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 3)  ,e;j toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; 2023Mk; tUlj;jpw;F khj;jpuNk nry;YgbahFk;. nghJthf gjpT 

nra;ag;gl;l toq;Feh;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLk; vd;whYk; Vidath;fsplk; tpiyfisf; Nfhhp 

mjd; gpufhuk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;Sk; chpikia fLtis khefu rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

 4) toq;Feh;fSf;F Kw;gzk; toq;fg;glkhl;lhJ.

 5)  tpguf;Fwpg;Gfs; kw;Wk; epakq;fSf;F mikthf toq;fy; / Nritfis jpUg;jpfukhd tifapy; toq;fpajd; gpd;> 

toq;Feh;fSf;F nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;. VjhtJ fl;lisfs; toq;fg;gl;l gpd; 60 ehl;fSf;fhd nfhLg;gdTf; 

fhyk; toq;fg;gLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,iaGila toq;fYf;fhf Vw;gLk; Nghf;Ftuj;J Nghd;w Nkyjpf nryTfs; 

Vw;gLkhdhy; mij toq;FeNu Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

 6)  rigapdhy; cq;fs; epWtdk; njhpT nra;ag;gl;lhy;> vq;fshy; mDg;gg;gLk; tpiyfs; tprhuizf;F gjpyspf;fg;gly; 

Ntz;Lk; vd;gJld; mt;thW 03 Kiw gjpyspf;fj; jtwpdhy mJ cq;fs; epWtdj;ij gjpT toq;Feh; gjpNtl;bypUe;J 

ePf;fg;gLtjw;Ff; fhuzkhfyhk;.

 7)  ,jidnahj;j nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; Mw;wypy; %d;W (03) tUl mDgtk; cs;sikf;fhd Mtzr; 

rhd;iw tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. rptpy; NtiyfSf;fhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F ICTAD/
CIDA epWtj;jpd; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ 2022-01-01Mk; jpfjp tiu 

nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

,jd; nghUl;L Mh;tk; fhl;Lk; toq;Feh;fs; rpq;fs nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpz;zg;gg; gbtj;ij http//www.mckaduwela@
gmail.com ,iza jsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. toq;fg;gl;Ls;s khjphpf;fikthf tpz;zg;gq;fisg; g+h;j;jp nra;jy; 

Ntz;Lk;.

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fs; kw;Wk; mjw;Fhpj;jhd Mtzq;fs; vd;gtw;iw 2022-11-05Mk; jpfjp my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy;> fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023|| vdf; 

Fwpg;gpl;L ~~khefu Mizahsh;> fLtis|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L 

te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. NkYk; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLk; ,Wjp ehSf;Fg; gpd;dh; ve;jnthU tpz;zg;gg; gbtKk; 

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

Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpDs; tUif je;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 0112-539562 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; 

tprhhpj;jwpe;J nfhs;syhk;.

 jpy;Uf;\p fkNf>

 khefu Mizahsh;.

 2022-10-04Mk; jpfjp>

 fLtis khefu rig mYtyfj;jpy;.

kPl;fg;glhj mlFj; jq;f Mguz Vytpw;gid

tiuaWf;fg;gl;l fphpvy;y gyNehf;Ff; $l;LwTr; 

rq;fj;jpw;Fhpj;jhd

fphpvy;y vUnghy

njw;F fue;jd vy;yfht

fPzf`tpy

vDk; fpuhkpa tq;fpf; fpisfspy; 2019-06-01Mk; jpfjp Kjy; 

2021-04-30Mk; jpfjp tiu mlF itj;J 2022-10-23Mk; jpfjp K.g. 

9.30 kzp tiu kPl;fg;glhj mlFj;  jq;f Mguzq;fis 2022-

10-23Mk; jpfjp K.g. 09.30 kzp Kjy; tiuaWf;fg;gl;l fphpvy;y 

gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; jiyik mYtyfj;jpy; 

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

nghJ Kfhikahsh;

tiuaWf;fg;gl;l fphpvy;y gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;>

,lq;nfhl>

fphpvy;y.

njhiyNgrp: 045-2265808

kpd;dQ;ry;: mpcskiriella123@gmail.com

khN`h gpuNjr rigapd; 2023 tuT nryTj; 
jpl;l kjpg;gPL

kf;fs; ghHitaplYf;fhd tha;g;G toq;Fjy;
khN`h gpuNjr rigapd; 2023 Mz;bw;fhd 

Fiwepug;G tuT nryTj; jpl;lk; 2022 

xf;NlhgH 07 Kjy; 2022 xf;NlhgH 17 

tiu (mur tpLKiw jpdk; kw;Wk; QhapW 

jtpHe;J) mYtyf Neuq;fspy; khN`h 

gpuNjr rig jiyikafj;jpy; nghJ 

kf;fspd; ghHitaplYf;fhf itf;fg; 

gl;Ls;sjhf gpuNjr rig tuT nryTj; jpl;l 

jahhpg;G kw;Wk; mKy;gLj;Jk; tpjpfspd; 

10.2(M) tpjpapd; gpufhuk; gpuNjrj;jpd; nghJ 

kf;fsplk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

vr;.vk;. tp[pj;j mKDfk

jiytH

khN`h gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy;
tPjp mgptpUj;jp> kpd;rf;jp kw;Wk; vhprf;jp kw;Wk; tPlikg;G 

epHkhzj;Jiw mikr;R

kj;jpa khfhzk;

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig - kj;jpa khfhzk;

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; fPo; epHkhzpf;fg;gLk; fk;gis ehd;F khb 
tHj;jf fl;blj;jpd; kw;Wk; mk;gnjd;d thfd Nrit epiyaj;jpy; fPo;f;fhZk; Ntiy 

tplaq;fSf;fhf tpiykDf; Nfhuy; mwptpj;jy;

kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> kpd;rf;jp kw;Wk; vhprf;jp kw;Wk; tPlikg;G epHkhzj;Jiw mikr;rpd; 
fPo; epHtfpf;fg;gLk; kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; nraw;gLj;jg;gLk; nraw;wpl;lq;fis 
fk;gis ehd;F khb tpahghuf; fl;blk; kw;Wk; mk;gnjd;d Nrit epiyaj;jpy; fPo;f;fhZk; NritfSf;fhf 
mDgtKs;s xg;ge;j epWtdq;fspy; ,Ue;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  kpd; caHj;jp mikg;ig ];jhgpj;jy; - fk;gis ehd;F khb tHj;jf fl;blk;.

  fk;gisapy; epHkhzpg;gpy; cs;s ehd;Fkhb tHj;jf fl;blj;jpw;fhf kpd; caHj;jp mikg;Gf;fs; 02 
nghUj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gLfpwJ. mt; kpd;rhu caHj;jp mikg;Gf;fs; ,uz;bd; khjphpfs; ,t; 
mYtyfj;jpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gj;jpuj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhf 05 tUlj;jpw;F 
Fiwahj mDgtKs;s xg;ge;j epWtdq;fspdhy; Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 
,y.

tpguk;

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp (120 
ehl;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;) 
2022.10.27 Kjy; 2023.02.26 tiu

fhrhf (&)
tq;fpg; gpiz 

(&)

01. 400 fpNyhfpuhk; nfhs;sTila 05 Ngiu nfhz;L 
nry;yf;$ba 02 kpd; caHj;jpfis toq;fpg; nghUj;Jjy;

81>000.00 162>000.00

2.  kpd; mikg;ig ];jhgpj;jy; - fk;gis ehd;F khb tHj;jf fl;blk;

  ,f;fl;blj;jpd; cs;sf ];jy kpd; tahpq; (Point Wiring) Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gJld; Penel Board kw;Wk; 
Distribu  on Board Vida Jizg;ghfq;fis toq;fpg; nghUj;jp kpd; toq;fiy Vw;gLj;jp ghprPyid 
tplaq;fis Nkw;nfhs;tjw;fhf 05 tUlj;jpw;F Fiwahj mDgtk; cs;s xg;ge;j epWtdq;fspy; ,Ue;J 
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. kpd; mikg;ig ];jhgpj;jy; gw;wpa ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 
(CIDA) EM4 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l tFjpapy; gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njhlH 
,y.

tpguk;

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp (120 
ehl;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;) 
2022.10.27 Kjy; 2023.02.26 tiu

fhrhf (&)
tq;fpg; gpiz 

(&)

01. Penel Board cld; kpd;rhu mikg;ig ];jhgpj;jy; 40>500.00 81>000.00

03.  CCTV nfkuh mikg;ig ];jhgpj;jy; - fk;gis ehd;F khb tHj;jf fl;blk;

  ,f; fl;blj;jpd; ghJfhg;gpw;fhf tPl;L epHkhz tiug;glk; kw;Wk; khjphpfSf;F mikthf CCTV nfkuh 
mikg;ig ngUj;Jtjw;F mj;Jiwapy; 03 tUlj;jpw;F Fiwahj mDgtKs;s epWtdq;fspy; ,Ue;J 
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 
,y.

tpguk;

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp (120 
ehl;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;) 
2022.10.27 Kjy; 2023.02.26 tiu

fhrhf (&)
tq;fpg; gpiz 

(&)

01. CCTV nfkuh mikg;ig ];jhgpj;jy 10>500.00 21>000.00

04.  n[dNul;lH xd;iw nfhs;tdT nra;jy; - mk;;gnjd;d thfd Nrit epiyak;. 
  mk;gnjd;d thfd Nrit epiyaj;jpw;fhf 85KVA nfhs;sT cila n[dNul;lnuhd;iw rfy 

Jizg;ghfq;fSld; toq;fpg; nghUj;Jjy; kw;Wk; ,izg;ig toq;Ftjw;fhf jifikAldhd 
epWtdq;fspypUe;J tpiykDfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 
,y.

tpguk;

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp (120 
ehl;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;) 
2022.10.27 Kjy; 2023.02.26 tiu

fhrhf (&)
tq;fpg; gpiz 

(&)

01. 85KVA tYTila n[dNul;lnuhd;iw toq;fp nghUj;Jjy; 65>000.00 130>000.00

05.  thfd caHj;jpfs; (Hoister) 04I nfhs;tdT nra;jy; - mk;gnjd;d thfd Nrit epiyak;

  mk;gnjd;d thfd Nrit epiyaj;jpy; nghUj;Jtjw;fhf 04 thfd caHj;jpfis (Hoister) fPo;f;fhZk; 
khjphpfSf;F mikthf toq;fpg; nghUj;Jtjw;fhf jifikAs;s toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 
,y.

tpguk;

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp (120 
ehl;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;) 
2022.10.27 Kjy; 2023.02.26 tiu

fhrhf (&) tq;fpg; gpiz (&)

01. 04 njhd; jdp J}z; i`l;nuypf; caHj;jp 01

80>000.00 160>000
02. 16 njhd; 02 J}z; i`lnuhypf; caHj;jp 01

03. 04 njhd; 02 J}z; NrHtp]; caHj;jp 02 - (Floor type Service 
Li  ) toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy;

i.  Nkw;gb xt;nthU Ntiyf;Fk; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jiyikaj;jpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; 
Nfs;tp khjphpg; gj;jpuq;fspy; khj;jpuk; tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gl Ntz;baJld;> mjw;fhf cq;fs; 
epWtdj;jpdhy; Nfs;tpfis ngw;Wf;nfhs;tjw;F jPHkhdpf;fg;gbd; Fwpj;j cUg;gb kw;Wk; cq;fsJ 
kpd;dQ;ry; Kfthpia rhpahff; Fwpg;gpl;L> Ntz;Ljy; fbj nkhd;iw 2022.10.26k; jpfjpf;F Kd; Prdatender@
gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;Gtjw;F eltbf;if vLf;FkhW mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

ii.  cq;fshy; tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gb gw;wpa jfty;fis Ntz;Ljy; fbjj;jpy; rhpahf kw;Wk; njspthf 
Fwpg;gpLtjw;F eltbf;if vLg;gJld; jfty;fs; gpioahf ,Ug;gpd;> g+Hj;jpaw;W ,Ug;gpd; cq;fshy; 
rkHg;gpf;fg;gLk; kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mwptpj;J cq;fsJ Ntz;Ljy; fbjk; epuhfhpf;fg;gLk;.

iii.   kpd;dQ;ry; %yk; Ntz;Ljy; fbjq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.10.26 gp.g. 12.30 ,w;F KbtiltJld; 
Ntz;Ljy; fbjq;fisr; rkHg;gpf;Fk; xg;ge;j epWtdq;fSf;F kl;Lk; 2022.10.07 Kjy; 2022.10.26 tiu 
mYtyf Neuq;fspy; kl;Lk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis> Nfs;tpjhuuhy; Ntz;Ljy; fbj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
kpd;dQ;ry; Kfthpf;F mDg;gg;gLk;.

iv.   Fwpj;j cUg;gbapy; Kd;dhy; jug;gl;Ls;s Fwpj;j ngWkjpAila Nfs;tpg; gpizia nghJ KfhikahsH 
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; itg;Gr; nra;J ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L my;yJ kf;fs; 
tq;fpapd; fzf;F ,yf;fk; 158100110000022 fzf;F ,yf;fj;jpw;F nrYj;jpa gw;Wr; rPl;L my;yJ muR 
mDkjpj;j tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gpiznahd;iw Nfs;tp Mtzj;Jld; 
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

v.   2022.10.17 K.g. 10.30 ,w;F Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; ehl;by; fhzg;gLk; rPuw;w epiyik fhuzkhf 
ZOOM njhopy; El;gj;jpd; %yk; elj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.  mjw;fhf fye;Jnfhs;tjw;F 
Njitahd jfty;fs; fPo;f;fhZkhW mikAk;.

  Mee  ng ID : 2087855285
  Passcode: PRDA/2022
  Jon Mee  ng: h  ps://us02web.zoom.us/j/2087855285?pwd=ci9QMWxMZ3RDUDFsN1/xa3RKbmZmZz09. 
vi.   ,U gpujpfSld; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; gpujpnad NtWNtW fbj 

ciwfspy; ,lg;gl;L mt; ciwfs; ,uz;ilAk; xU ciwapy; cs;sply; Ntz;Lk; mj;Jld;> ,lJgf;f 
Nky; %iyapy; Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 2022.10.27k; jpfjp K.g. 10.30 ,w;F my;yJ 
mjw;F Kd; jiytH> ngWiff FO> khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> ,y. 09> v`Nynghy 
Fkhhp`hkp khtj;j> Nghfk;gu> fz;b vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ jiyikafj;jpd; 
fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ifNahL nfhz;L te;J cs;splyhk; Nfs;tpfs; 
Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ 
Nfs;tpjhuhpd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH rKfkspg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gLk;. Fwpj;j Neuj;jpd; 
gpd;G fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

vii.    xg;ge;jq;fs; toq;Fk; NghJ epjp mikr;rpdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;fhd 
Rw;WepUgq;fSf;F mikthd tpjpKiwfs; ngWif tplaq;fSf;F nghUe;JkhW Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
Nfs;tp Mtzq;fSld; cq;fspdhy; toq;fg;gLk; Mtzq;fis rhpahf kw;Wk; Nfs;tpg; gj;jpuj;jpy; 
jug;gl;Ls;s mwpTUj;jy;fSf;F mikthf rkHg;gpj;jy; cq;fs; nghWg;ghFk; mj;Jld; Fwpj;j jfty;fis 
rhpahf rkHg;gpf;fhik Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLtjw;F VJthFk;. ve;j Nfs;tpg; gj;jpuj;ijAk; my;yJ 
mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtJld; 
Fiwe;j gl;r tpiy Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tpia Vw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;w ,df;fg;ghLk; fpilahJ.

viii.   Nkyjpf tpguq;fis K.g. 9.30 Kjy; gp.g. 4.00 ,w;F ,ilapy; mYtyf ehl;fspy; njh.Ng. 081-2052308/ 
081-2052436/ 081-2052279/ 081-2204378 %yk; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epiya gpujk nghwpapayhsiu 
mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>
ngWiff; FO>
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig
,y. 09> v`Nynghy Fkhhp`hkp khtj;ij>
Nghfk;gu> fz;b.
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2022 ஒக்ே்டா்பர் 5 பு்தன்கிழகம

தாய்ாந்த வீழ்த்திய
இ்ங்கை மகைளிர் அணி
மகளிர் ஆசிய கிண்ணத் 

த�ொடரில் �ொய்ொந்துக்கு எதிரொன 
ப�ொட்டியில் இ்ங்க அணி 49 
ஓட்டஙகளொல் தெற்றியீட்டியது.   

�ஙகளொப�ஷின் சில்்ஹட்டில் 
பேற்று (04) ே்டத�ற்்ற இந்�ப் 
ப�ொட்டியில் ேொ்ணய சுழற்சியில் 
தென்று மு�லில் துடுப்த�டுத்�ொ -
டிய இ்ங்க அணி 20 ஓெர்களுக் -
கும் 5 விக்தகட்டுக்ள இழந்து 
156 ஓட்டஙக்ள த�ற்்றது. 
ஆரம்� வீரொஙக்ன ்ஹொர்ஷி�ொ 
சமரவிக்ரம 69 �ந்துகளில் 81 ஓட் -
டஙக்ள த�ற்்றொர்.   

�தித்டுத்�ொடிய �ொய்ொந்து 20 
ஓெர்களுக்கும் 5 விக்தகட்டுக்ள 
இழந்து 107 ஓட்டஙக்ளபய 
எடுத்�து.   

�ொய்ொந்து மகளிர் கிரிக் -
தகட் அணியின் துடுப்�ொட்டம் 
சொர்பில் அதிக�ட்சமொக சனி�ொ 

சுத்திருெொஙக் 42 �ந்துகளில் 3 
த�ளணடரிகள் அடஙக்ொக 37 

ஓட்டஙக்ள எடுத்து ஆட்டமிழக் -
கொமல் இருந்�ொர். மறுமு்னயில் 

இ்ங்க மகளிர் அணியின் �ந் -
துவீச்சுக்கொக அச்சினி கு்சூரிய 
2 விக்தகட்டுக்ள ்கப்�ற்றி 
�னது �ரப்பு தெற்றியி்ன உறுதி 
தசயதிருந்�ொர்.  

இந்� தெற்றியுடன் இ்ங்க 
இதுெ்ர ஆடிய மூன்று ப�ொட் -
டிகளில் இரணடில் தென்று 
3ஆம் இடத்திற்கு முன்பனறியது. 
இ்ங்க முன்ன�ொக ேடந்� 
இந்தியொவுக்கு எதிரொன ப�ொட்டி -
யில் ப�ொல்வி்ய சந்தித்�ப�ொடு 
ஐக்கிய அரபு இரொச்சியத்திற்கு 
எதிரொன ப�ொட்டியில் இ்கு தெற் -
றியீட்டியது.   

இ்ங்க மகளிர் கிரிக்தகட் 
அணி ஆசியக் கிண்ணத் த�ொடரில் 
�னது அடுத்� ப�ொட்டியில் எதிர்ெ -
ரும் சனிக்கிழ்ம (08) மப்சிய 
வீரொஙக்னக்ள எதிர்தகொள்ள -
வுள்ளது.    

தேசிய தேரிவுக் குழுவில்
சனத் ஜயசூரிய இணைப்பு

இ்ங்க கிரிக்தகட் அணியின் 
முன்னொள் அதிரடித் துடுப்�ொட்ட 
வீரர் சனத் ஜயசூரிய ப�சிய வி்ள-
யொட்டுத் த�ரிவுக் குழுவின் உறுப்பி -
னரொக த�ரிவு தசயயப்�ட்டுள்ளொர்.   

முப்�்டகளின் �்்்ம 
அதிகொரி தஜனரல் சதெந்திர சில்ெொ 
�்்்மயி்ொன இந்� த�ரிவுக் 
குழுவுக்கு ஏழு ஊறுப்பினர்க்ள 
வி்ளயொட்டுத் து்்ற அ்மச்சர் 
தரொஷொன் ர்ணசிஙக நியமித்துள்-
ளொர்.    இதில் ப�சிய ஒலிம்பிக் குழு 
தசய்ொளர் தமக்்ஸதெல் டி சில்ெொ 
மற்றும் வி்ளயொட்டு மற்றும் 

இ்ளஞர் விெகொர அ்மச்சின் 
பம்திக தசய்ொளர் பிரசன்ன சன்-
தித்தும் இடம்த�ற்றுள்ளனர்.     

தேன்கிழக்கு பல்்கணையில்  
சர்வதேச ்கராத்தே தபாட்டி

மொளி்கக்கொடு குறூப் நிரு�ர்   

தி்றந்� சர்ெப�ச கரொத்ப� சம் -
பியன்சிப் ப�ொட்டிகள் இ்ங்க 
த�ன்கிழக்கு �ல்க்்க்கழகத்தின் 
உள்ளக அரஙகில் கடந்� ஞொயிற்-

றுக்கிழ்ம (02) ே்டத�ற்்றது.    
த�ன்கிழக்கு �ல்க்்க்கழக 
கரொத்ப� ப�ொ�னொசிரியரும் சர்ெ-
ப�ச மொசியல் ஆட் ஐ.எம்.ஏ சம்பம-
ளனத்தின் பிர�ம ப�ொ�னொசிரியரு-
மொன ஏ.ஆர். மு்ஹம்மது இக்�ொல் 
�்்்மயில் இடம்த�ற்்ற இந்� 
நிகழ்வில் ஆறு ெயது த�ொடக்கம் 
13 ெயது ெ்ரயொன சப் ஜூனியர் 
மற்றும் கதடட், ஜூனியர், சீனியர் 
என அ்னத்து பிரி்ெயும் பசர்ந்� 
ஆண, த�ண இரு �ொ்ொருக்குமொன 
கொத்�ொ, டீம் கொத்�ொ, குமிப� ஆகிய 
ப�ொட்டிகள் ே்டத�ற்்றன.   விமானத்ணே ே்வறவிட்்டோல்  

தெட்மியருக்கு இ்டமில்ணை

அவு்ஸதிபரலியொவுக்கொன விமொ-
னத்்� �ெ்றவிட்ட�ொல் டி20 உ்கக் 
கிண்ணப் ப�ொட்டிக்கொன பமற்கிந்-
திய தீவுகள் அணியில் இருந்து துடுப்-
�ொட்ட வீரர் ஷிம்பரொன் த்ஹட்மியர் 
நீக்கப்�ட்டுள்ளொர்.   

த்ஹட்மியருக்கொன விமொனத்்� 
குடும்� கொர்ணத்�ொல் சனிக்கிழ்ம-
யில் இருந்து திஙகட்கிழ்மக்கு 
மொற்றியப�ொதும் அந்� விமொனத்்� 

பிடிக்கவும் அெரொல் முடியொமல்-
ப�ொயுள்ளது.    இ�னொல் 25 ெயது 
த்ஹட்மியருக்கு �தில் ஷமர் புருக்்ஸ 
அணியில் பசர்க்கப்�ட்டுள்ளொர்.   

“இந்� மிக முக்கியமொன உ்க 
ப�ொட்டிக்கொன �யொர்�டுத்�லுக்கு 
அணியின் தி்றனில் சமரசம் தசயய 
ேொம் �யொரில்்்” என்று பமற்கிந்திய 
தீவுகள் கிரிக்தகட் ச்�யின் கிரிக்-
தகட் �ணிப்�ொளர் குறிப்பிட்டொர்.     

சம்பியனானது மியண்டாட்  
விணையாட்டுக் ்கழ்க அணி
கல்மு்ன மத்திய, 
அக்க்ரப்�ற்று 
ெடக்கு, ஒலுவில் 
கிழக்கு தினகரன் 
நிரு�ர்கள்   

ச ொ யந் � ம ரு து 
மி ய ண ட ொ ட் 
வி்ளயொட்டுக்க -
ழகத்தின் மர்்ஹஹும் 
எப்.எம். ்றஜொத் 
ஞொ�கொர்த்� கிரிக் -
தகட் தெற்றிக் கிண்ண ப�ொட் -
டியில் சொயந்�மருது மியணடொட் 
வி்ளயொட்டுக் கழகத்தினர் கிண -
்ணத்்� �ன�ொக்கிக்தகொணடனர்.  

அட்டொ்ளச்பச்ன அஷரரஃப் 
த�ொது வி்ளயொட்டு ்ம�ொனத் -
தில் கடந்� ஞொயிற்றுக்கிழ்ம 
(02) அட்டொ்ளச்பச்ன பிரண்ஸ 
வி்ளயொட்டுக் கழகத்துடன் 
இடம்த�ற்்ற ப�ொட்டியில் சொயந்� -
மருது மியணடொட் வி்ளயொட்டுக் -
கழகத்தினர் தெற்றி த�ற்்றனர்.   
ப�ொட்டியின் சி்றப்�ொட்டக்கொரரொக 

மியணடொட் வி்ளயொட்டுக் கழ -
கத்தின் யூ.எல்.எம். ஆசிக் த�ரிெொ -
னொர்.  

சொயந்�மருது மியன்டொட் கழகத் -
தின் தசய்ொளர் யூ.பக. ஜெொஹிர் 
�்்்மயில் இடம்த�ற்்ற �ரிச -
ளிப்பு நிகழ்வில், கழகத்தின் �விசொ -
ளர் பஜ.எம். கொலித், உ� �்்ெர் 
யூ.எல்.எம். �ொஹிம், ஆப்ொச்ன 
ச்�த் �்்ெர் எ்ஸ.எம். அமீர், 
த�ரிவுக் குழு �்்ெர் எம்.ஏ. 
ஜனுௗஸர் உட்�ட் �்ரும் க்ந்து 
தகொணடனர்.    

தேசிய விணையாட்டு விழா;
மரேன் தபாட்டி ்கம்பொவில்

கம்�்ஹொ ஸ்ரீப�ொதி வி்ளயொட்டு 
்ம�ொனத்திற்கு அருகில் எதிர்ெரும் 
சனி மற்றும் ஞொயிற்றுக்கிழ்மக-
ளில் இடம்த�்றவுள்ள 47ஆெது 
ப�சிய வி்ளயொட்டு விழொ மர�ன், 
ே்ட மற்றும் ்சக்கிபளொட்டப் 
ப�ொட்டிகளில் 800 வீர, வீரொஙக்ன-
கள் �ஙபகற்கின்்றனர்.   

இந்� ப�ொட்டிகள் சனிக்கிழ்ம 

அதிகொ்் 5.30க்கு ஆரம்�மொகவுள்-
ளது. இ�ற்கு தே்ஸடபமொல்ட் ெர்த்-
�கப் த�யரின் கீழ் தே்ஸப் ்ஙகொ 
அனசர்்ண ெழஙகுகி்றது.   

47 ஆெது வி்ளயொட்டு 
விழொ்ெ 31 வி்ளயொட்டுக்ளக் 
தகொணட�ொக இம்மு்்ற ேடத்துெ-
�ற்கு வி்ளயொட்டு அ்மச்சு ேடெ-
டிக்்க எடுத்துள்ளது.     

ஜப்ானுக்கு மம்ால் வட ககைாரியா  
ஏவுகை்ை வீச்சு: ்தற்றம் அதிகைரிபபு
ஜப்�ொனக்கு பம்ொல் ெட 

தகொரியொ பேற்று (04) இ்டநி -
்்த் தூர ஏவுக்்ண ஒன்்்ற வீசி -
யுள்ளது. இது ஜப்�ொன் மற்றும் 
அதமரிக்கொவின் அெ�ொனத்்� 
அதிகரித்துள்ளது.   

சுமொர் 4,500 கிப்ொமீற்்றர் �்றந்� 
இந்� �லி்ஸடிக் ஏவுக்்ண �சுபிக் 
கடலில் விழுந்துள்ளது. இது 
அதமரிக்கொவின் குெொம் தீ்ெ 
�ொக்க ப�ொதுமொன தூரமொகும்.   

2017ஆம் ஆணடுக்குப் பின்னர் 
ஜப்�ொனக்கு பம்ொல் ெட 
தகொரியொ ஏவுக்்ண வீசி இருப் -
�து இது மு�ல் மு்்றயொகும். 
இ�னொல் ஜப்�ொன் �னது ேொட்டு 
மக்களுக்கு அரி�ொன எச்சரிக்்க 
ஒன்்்ற விடுத்�து.   

ெட தகொரியொ �லி்ஸடிக் 
ஏவுக்்ண மற்றும் அணு ஆயு�ம் 
பசொதிப்�்� ஐ.ேொ. �்ட தசய -
துள்ளது. மற்த்றொரு ேொட்டின் 

பம்ொல் முன்தனச்சரிக்்க 
அல்்து அறிவுறுத்�ல் இன்றி ஏவு -
க்்ண்ய �்றக்கவிடுெதும் சர்ெ -

ப�ச விதிமு்்றகளுக்கு எதிரொன�ொ -
கும்.    த்ஹொ்கபடொ தீவு உட்�ட 
ெடக்கு ஜப்�ொனில் உள்ள மக்கள் 

்சரன் ஒலியுடபனபய பேற்றுக் 
கொ்் விழித்துக் தகொணடப�ொடு, 
“ெட தகொரியொ ஏவுக்்ண வீசியுள் -
ளது. �யவுதசயது கட்டடஙகள் 
அல்்து நி்ெ்்றக்குள் இருந்து 
தெளிபயறுஙகள்” என்்ற எச்ச -
ரிக்்க குறுஞதசயதியும் தெளியி -
டப்�ட்டது.   

ஏவுக்்ண �்றந்� பேரத்தில் ஜப் -
�ொனில் ரயில் பச்ெகள் �ற்கொலி -
கமொக நிறுத்�ப்�ட்டன.   

ெட தகொரிய ஏவுக்்ண ஒன்று 
�யணித்� நீணட தூரத்்� இந்� 
ஏவுக்்ண �திவு தசய�ப�ொடு, 
சுமொர் 1000 கிப்ொமீற்்றர் உயரம் 
ெ்ர �ொவியது. இது சர்ெப�ச 
விணதெளி நி்்யம் இருப்�்� 
விடவும் உயரமொகும்.   

ெட தகொரியொ ஒபர ெொரத்தில் 
ஐந்�ொெது மு்்றயொக ஏவுக்்ண 
பசொ�்ன ேடத்தியுள்ள்ம குறிப் -
பிடத்�க்கது.     

ஈக்்வத்டார சிணற தமாேல்:
15 ண்கதி்கள் உயிரிழப்பு

ஈக்ெபடொரின் மிகப்த�ரிய சி்்ற-
களில் ஒன்்றொன ்டகுன்கொவில் 
்கதிகளுக்கு இ்டபய ஏற்�ட்ட 
பமொ�லில் கு்்றந்�து 15 ்கதிகள் 
உயிரிழந்துள்ளனர்.    ்கதிகள் துப்-
�ொக்கி மற்றும் கத்திகளொல் சண்ட-
யிட்ட�ொகவும் த�ொடர்ந்து சி்்ற 
கொெ்ர்கள் நி்்்ம்ய கட்டுப்�ொட்-
டுக்குள் தகொணடுெந்��ொகவும் ப�சிய 
்கதிகள் நிறுெனம் குறிப்பிட்டது.   

ஈக்ெபடொர் சி்்றயில் ப�ொ்�க்க-
டத்�ல் கும்�ல்களுக்கு இ்டயி்ொன 
பமொ�ல்கள் அண்மக் கொ்த்தில் அதி-

கரித்துள்ளன. 2020 த�ொடக்கம் இவ்-
ெொ்றொன பமொ�ல்களில் 400க்கும் அதி-
கமொபனொர் தகொல்்ப்�ட்டிருப்��ொக 
ஈ.எப்.ஈ தசயதி நிறுெனம் குறிப்பிட்-
டுள்ளது.     

7ஆம் நூறறாணடின் ேங்க 
நாையங்கள் ்கணடுபிடிப்பு

ப�சிய சர்ணொ்யம் ஒன்றில் உள்ள 
சுெர் ஒன்றில் ம்்றத்து ்ெக்கப்�ட்-
டிருந்� 7ஆம் நூற்்றொணடின் 44 �ஙக 
ேொ்ணயஙக்ள இ்ஸபரலிய த�ொல்-
த�ொருள் ஆரொயச்சியொளர்கள் கணடுபி-
டித்துள்ளனர்.   

170 கிரொம் எ்ட தகொணட இந்� 
ேொ்ணயஙகள் ப்ஹர்மன் நீபரொ்டப் 
�குதியில் இருக்கும் ம்்றவிடம் 
ஒன்றில் இருந்ப� கணடுபிடிக்கப்-
�ட்டுள்ளது. இந்�ப் �குதி 635இல் 
மு்ஸலிம் �்டதயடுப்பின்ப�ொது 
ஒரு ம்்றவுத் �ளமொக �யன்�டுத்-
�ப்�ட்ட இடம் என்று நிபு்ணர்கள் 
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.  

இந்� ேொ்ணயஙகள் பிரொந்தியத் -
தில் ்�சொந்திய ஆட்சியின் முடிவுக் 

கொ்த்்�ச் பசர்ந்�து என்று அெர்-
கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.    “ப�ொர் 
அச்சுறுத்�லில் ஒருேொள் மீட்டுக் -
தகொள்ளும் எதிர்�ொர்ப்புடன் �னது 
தசல்ெத்்� உரி்மயொளர் ம்்றத்து 
்ெத்திருக்கக் கூடும் என்று எமக்குத் 
ப�ொன்றுகி்றது” என்று இந்� அகழ்-
ெொரொயச்சியின் �ணிப்�ொளர் பயொவ் 
த்பரொர் குறிப்பிட்டொர்.     

 மூ்வருக்கு தபைதீ்கவியலுக்்கான தநாபல்
அதமரிக்கொ, அவு்ஸதிபரலியொ, பிரொன்்ஸ 

ஆகிய 3 ேொடுக்ளச் பசர்ந்� விஞஞொனிக -
ளுக்கு 2022ஆம் ஆணடுக்கொன த�ளதீகவி -
யலுக்கொன பேொ�ல் �ரிசு அறிவிக்கப்�ட் -
டுள்ளது.  

்ஸவீடன் �்்ேகர் ்ஸதடொக்ப்ஹொமில் 
த�ளதீகவியலுக்கொன பேொ�ல் �ரி்ச 

ப�ர்வு குழு பேற்று (04) அறிவித்�து. அ�ன்-
�டி, பிரொன்சின் அலியொன் அ்ஸத�க்ட், 
அதமரிக்கொவின் பஜொன் கிளொசர், அவு்ஸதி-
ரியொவின் ஷிலிஙகருக்கு த�ளதீகவியலுக்-
கொன பேொ�ல் �ரிசு அறிவிக்கப்�ட்டுள்ளது.  

சிக்க்ொன ரஃப�ொட்டொன் பசொ�்ன, 
த�ல் ஏற்்றத்�ொழ்வுக்ள மீறு�ல், குெொண-

டம் �கெல் விஞஞொனம் ஆகிய ஆயவுக்-
கொக இந்� �ரிசு ெழஙகப்�ட்டுள்ளது.  

முன்ன�ொக, 2022 ஆம் ஆணடு மருத்-
துெத்துக்கொன பேொ�ல் �ரிசு கடந்� திங-
கட்கிழ்ம அறிவிக்கப்�ட்டது. அதில், 
அழிந்துப�ொன ப்ஹொமினின்களின் மர�-
ணுக்கள் மற்றும் மனி� �ரி்ணொமம் �ற்றிய 

கணடுபிடிப்புகளுக்கொக சுவீட்ன பசர்ந்� 
்ஸெொணபட �ொப�ொவிற்கு மருத்துெத்திற் -
கொன பேொ�ல் �ரிசு அறிவிக்கப்�ட்டது 
என்�து குறிப்பிடத்�க்கது.  

இந்நி்்யில் இன்று (05) இரசொயனவிய-
லுக்கொன பேொ�ல் �ரிசு அறிவிக்கப்�டவுள் -
ளது.     
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