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கட்சி தலைமையகத்தில்
மத வழிபாடுகள்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

/ Thinakaran.lk

ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன கட்சியின்
ஆறாவது வருட நிறைவைய�ொட்டி பத்தரமுல்ல, நெலும் மாவத்தையிலுள்ள கட்சியின்
தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று
06
விசேட மத வழிபாடுகளும்

/ ThinakaranLK

வரு. 90 இல. 259

நாட்டை வளப்படுத்தும் ஜே.ஆரின் ந�ோக்கை

முன்னோக்கி க�ொண்டு செல்கின்ற

திறமை ஜனாதிபதி ரணிலுக்கு மட்டுமே
ஜே.ஆர் நினைவு தின வைபவத்தில்
வண.பெல்பொல விபஸ்ஸி தேரர்
மறைந்த தலைவர் ஜே.ஆர். ஜயவர்த்தன தனது இளமைக் காலத்திலேயே அரச தலைவராக நாட்டைப்
ப�ொறுப்பேற்றிருந்தால், இலங்கை
இன்று வளமான நாடாகியிருக்குமென்றும் அவருக்கு அடுத்தபடியாக
அவருக்கு நிகரான அரச தலைவராக
இருப்பதற்கு ரணில் விக்கிரமசிங்க-
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பட்ஜட் காலம் மற்றும் பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில்

வரவு செலவுத் திட்டத்தில் இம்முறை

சுகாதாரத்துக்கு 43,200 க�ோடி ரூபா அமைச்சர்கள், எம்.பிமார்களது
கல்விக்கு 50,400 க�ோடி ரூபா ஒதுக்கீடு வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு தடை
பயணங்களை வரையறுக்கும் ய�ோசனைக்கு
அமைச்சரவை அனுமதி

- ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய

வினால் மட்டுமே முடியுமென்றும்
க�ோட்டே விகாரை பீடத்தின் பதிவாளர் வணக்கத்திற்குரிய பெல்பொல
விபஸ்ஸி தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜே.ஆர் ஜயவர்த்தனவின் இரத்த உறவினரான
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவுக்கு அதற்கான
06

20பக்கங்கள்

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான
வரவு செலவுத் திட்டத்தில்
சுகாதாரத்துக்காக
43,200
க�ோடி ரூபாவும், கல்விக்காக 50,400 க�ோடி ரூபாவும்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி
இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித்
சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்துள்ளார்.
இது தவிர, பாதுகாப்புச் செலவி-

னங்களுக்காக 36,700 க�ோடி
ரூபா
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் நிதி இராஜாங்க
அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
2023 ஆம் ஆண்டுக்கான
வரவு செலவுத் திட்டத்தில்
சமூகப்
பாதுகாப்புக்காக
57,200 க�ோடி ரூபா ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் 06

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
பாராளுமன்ற அமர்வுகள் நடைபெறும்
தினங்கள் மற்றும் வரவு செலவுத் திட்டம்
மீதான விவாதங்கள் நடைபெறும் காலங்களில் அமைச்சர்கள், இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆளும் கட்சி பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் வெளிநாடு செல்வது

மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பிரதமர்
தினேஷ்
குணவர்த்தன,இதுத�ொடர்பான
06

வடக்கில் அதிகரித்துவரும் ப�ோதைப்பொருள் கடத்தல்

ப�ோதைப்பொருள் பாவனையை தடுக்க
கிளிந�ொச்சியில் நீதி
அமைச்சர் விஐயதாச
வடக்கில் விசேட செயலணி ராஜபக்ஷ தெரிவிப்பு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

யுத்தத்தினால் காணாமல்போயுள்ள�ோர் த�ொடர்பான விசாரணைகளை
அடுத்தவருட டிசம்பர் இறுதிக்குள்
நிறைவுசெய்வதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ
தெரிவித்துள்ளார்.
யுத்தம் நிறைவடைந்த ப�ோதும்
இனங்களுக்கிடையிலான
நல்லுறவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்
வகையில் செயற்படும் அரசியல்வாதிகள், வடக்கில் மட்டுமன்றி
தெற்கிலும் உள்ளதாக அமைச்சர்
தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன், வட

மாகாணத்தில் ப�ோதைப்ப�ொருள் விற்பனை, விநிய�ோகம் மற்றும் க�ொண்டுவருதல் ஆகியவற்றை
தடுக்கும் வகையில் விசேட
செயலணிய�ொன்றை உருவாக்கப்
ப�ோவதாகவும்
வடக்கு மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு
தீர்வுகாண்பதற்கு
அரசா ங ்க ம்
அ ர்ப்ப ணி ப் பு டன்
ச ெ ய ற்பட் டு
வ ரு வதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு புலம்பெயர்ந்து

யுத்தத்தில் காணமற்போன�ோர்
த�ொடர்பிலான விசாரணைகளை அடுத்த
வருட இறுதிக்குள் முடிவுக்குக் க�ொண்டுவர
நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் நீதி அமைச்சர்
தெரிவிப்பு

டாக்டர்களுக்கான வெளிநாட்டு

பயிற்சிக்கொடுப்பனவு நிறுத்தம்
தற்காலிகமாக இடைநிறுத்த சுகாதார அமைச்சு முடிவு
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
பட்டப்பின்
படிப்பு
ப யி ற் சி க ளு க ்கா க
வெளிநாடு
செல்லும்
டாக்டர்களுக்கு அரசாங்கம் வழங்கும் க�ொடுப்பனவுகளை தற்காலிகமாக
இடைநிறுத்துவதற்கு
சுகாதார
அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.
சுகாதார அமைச்சின் செயலாளரி-

னால் சுகாதார சேவைகள்
பிரதி பணிப்பாளர் நாயகத்துக்கு இது த�ொடர்பில் பணிப்புரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. பட்டப்
பின்படிப்பு, பயிற்சிக்காக
வெளிநாடு செல்லும் டாக்டர்களுக்கு,
இரண்டு
மாதங்களுக்கான
வாழ்க்கைச்
செலவுக் க�ொடுப்பனவு,
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சில சிற்றுண்டிகளின்
விலைகள் குறைப்பு
நேற்று நள்ளிரவு முதல் குறைந்தது

சில உணவுப் ப�ொருட்கள்
மற்றும் தேநீர் விலைகள்
நேற்று நள்ளிரவு முதல்
கு றை க ்கப்பட் டு ள ்ள த ா க
சிற்றுண்டிச்சாலைகள் உரிமையாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
சங்கத்தின் தலைவர் அசேல சம்பத் இதுபற்றித்
தெரிவிக்கையில், பால் தேநீர் மற்றும் பிளேன்டீ
ஆகியவற்றின் விலைகளே 10 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
ர�ோல்ஸ், பராட்டா, முட்டை ர�ொட்டி 06

ப�ோராட்டம், ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி

அரசாங்கத்தை எவராலும்
ஒருபோதும் கவிழ்க்க முடியாது
எவருடனும் பேச்சு நடத்த
அரசு தயாராகவே உள்ளது
ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்
அரசியல்வாதிகளின்
வீடுகளை
எரித்து மக்களை க�ொல்ல முயற்சித்தால்
அவர்களுக்கு எதிராக அரசாங்கம் கடுமையான நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும். வன்முறை மற்றும் க�ொலைகள் மூலம்
அரசாங்கத்தை கவிழ்க்க இடமளிக்கக்கூடாதென
06
அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.
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இணைந்து செயற்படுவது என்பது

தேர்தலை இலக்கு வைத்த
செயற்பாடு அல்ல
தமுகூ தலைவர் மன�ோ கணேசன்
இனம், சமூகம், நாட்டின் ப�ொது பிரச்சினைகள், சவால்கள் மற்றும் இலக்குகள்
த�ொடர்பில் மாறுபட்ட கருத்துக்களையுடைய கட்சி தலைவர்கள் ஒன்றாக அமர்வது,
பேச்சுகளை நடத்துவது, முற்போக்கான
கலாசாரம். இதுவே, ப�ொது ந�ோக்கில் இணைந்து செயற்படுவது என்பதாகும். “இணைந்து செயற்படுவதென்பது”
தேர்தலை இலக்கு வைத்த செயற்பாடு மட்டும்தான் என்ற
சம்பிரதாயத்திலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டுமென தமுகூ தலைவர் மன�ோ கணேசன் எம்பி 06

இஸ்லாம் பாடநூல்களை நவ.15க்கு முன் வழங்கவும்
அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் ஆல�ோசனை
கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த பணிப்பு

ப�ௌத்த பிக்கு ஒருவர் உட்பட 05 பேர் கைது
ப�ொலிஸ் சார்ஜண்ட் ஒருவர் அடித்து
க�ொல்லப்பட்டுள்ளார்.
இச்சம்பவத்தில், ஒரு ப�ௌத்த பிக்கு உட்பட
05 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக
கெப்பித்திக�ொல்லாவ
பொலிஸார்
தெரிவித்தனர்.
கடந்த (31) இரவு கெப்பித்திக�ொல்-

லாவ ரம்பகெ பூ வெவ
பகுதியில் வயல் வெளியூடாகச் சென்ற
கிராமவாசியை காட்டு யானை தாக்கி
வயலுக்குள் தூக்கிவீசியுள்ளது. இத்தாக்குதலில், இந்நபர் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து பிக்கு 06

ஜ�ோன்ஸ்டன் உட்பட மூவருக்கு எதிரான
வழக்குகளை நிராகரிக்க க�ோரிக்கை 03
மலேஷியாவிலிருந்து
மருந்துப் ப�ொருட்கள்

ஜனாதிபதியால் வெளியிட்டு வைப்பு

நாட்டிலுள்ள அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும்

விசாரணைக்கு சென்ற ப�ொலிஸ் சார்ஜண்ட்
மக்களால் அடித்துக்கொலை
கெப்பித்திக�ொல்லாவ, ரம்பகெபூவெவ பிரதேசத்தில் காட்டு யானை
தாக்கி ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் ஏற்பட்ட பதற்றத்தையடுத்து,

நல்லிணக்க ஆணைக்குழு த�ொடர்பில் வர்த்தமானி

அகதிகளாக சென்று, மீண்டும் நாடு
திரும்பியுள்ள மக்கள் எதிர்ந�ோக்கும்பிரச்சினை ளுக்கு 06

யானை தாக்கி மரணமான சம்பவம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம், அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன் நிருபர்

நீதி அமைச்சின் நடமாடும் சேவை நேற்று 02 ஆவது நாளாக கிளிந�ொச்சி திறன் அபிவிருத்தி மத்திய நிலையத்தில் நடைபெற்றது. இங்கு வருகை தந்த அமைச்சரும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியுமான விஜயதாச ராஜபக்ஷவை வரவேற்றப�ோது பிடிக்கப்பட்ட படம். கிளிந�ொச்சி
அரச அதிபர் திருமதி ரூபவதி கேதீஸ்வரன் உட்பட அதிகாரிகளையும் படத்தில் காண்க.

யாழில் த�ொடர் மழை

நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது

வெள்ளக்காடாக மாறிய
வயல் நிலங்கள்

மலேஷிய அரசாங்கம்
இலங்கைக்கு
22,350,000
ரூபா
மதிப்புள்ள (2,88,610
மலேஷிய ரிங்கிட்)
மருந்து மற்றும் மருத்துவ ப�ொருட்களை
நன் க ொ ட ை ய ா க
வழங்கியுள்ளது.
மலேஷியாவுக்கான இலங்கை உயர்ஸ்தானிகர் எயார்
சீஃப் மார்ஷல் (ஓய்வு பெற்ற) சுமங்கலா டயஸிடம், புத்ரா ஜெயாவிலுள்ள சுகாதார அமைச்சில், 06

யாழ். மாவட்டத்தின்
பல
ப கு தி க ளி லு ம்
தி ங ்கட் கி ழ மை
(31) பல மணி
நேரமாக இடைவிடாது த�ொடர்ச்சியாக கடும் மழை
பெய்ததால் அங்கு வெள்ள அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஞாயிறு காலை 09 மணி முதல் திங்கள் அதிகாலை
வரை, யாழில் அடை மழை நீடித்தது. இதன்பின்
முற்பகல் 10 மணி முதல் த�ொடர் மழை பெய்த
நிலையில், மழை ஆரம்பித்து சுமார் 02
மணித்தியாலங்களிலேயே வலிகாமத்தின்
06

எதிர்காலத்தில் இடம்பெறும் திருத்தங்களுக்கு
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின்
ஆல�ோசனைகளை பெறுமாறும் அதிகாரிகளுக்கு
அமைச்சர் அறிவுறுத்தல்
நாட்டிலுள்ள அனைத்துப் பாடசாலைகளுக்கும் இஸ்லாம் பாடநூல்களை இம்மாதம் (நவம்பர்) 15 ஆம்
திகதிக்குள் விநிய�ோகிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை உடனடியாக ஆரம்பிக்குமாறு, கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேம
ஜயந்த கல்வி அமைச்சின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு நேற்று பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.

பகிடிவதை எனக்கூறி தாக்குதல் சம்பவம்

இஸ்லாம் பாடப் புத்தகத்தில்
எதிர்காலத்தில்
மேற்கொள்ளப்படும் திருத்தங்களின் நிமித்தம்,
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல்
உலமா சபையின் ஆல�ோசனைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளுமாறும் அமைச்சர்
06

தன்னிச்சையாக திடீரென

சிரேஷ்ட மாணவர்களது திறந்த 02 வான் கதவுகள்
தாழ்நில பகுதி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை
சித்திரவதையால் பாதிப்பு
-களனி பல்கலைக்கழகத்தின் சிரேஷ்ட
மாணவர்கள்
குழுவ�ொன்று
சித்திரவதை செய்தமை த�ொடர்பில், அதே பல்கலைக்கழகத்தின்
இரண்டாம் வருட மாணவர் ஒருவர் கிரிபத்கொட ப�ொலிஸ்
நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார். இந்தச் சம்பவம்
திங்கட்கிழமை (31) இடம்பெற்றுள்ளது.
இதனையடுத்து அவரை ராகம வைத்தியசாலையின்
சட்டவைத்தியரிடம் முன்னிலைப்படுத்தியதாக
ப�ொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
06

களனி பல்கலை மாணவன்
ப�ொலிஸில் புகார்

சப்ரகமுவ
மாகாணத்திலுள்ள குக்குலே கங்கை நீர்த்தேக்கத்தை அண்டிய தாழ்நில
பகுதிகளில் வாழும் மக்கள்,
வெள்ளப்பெருக்கு நிலைமை
த�ொடர்பில்
அவதானமாக
இருக்குமாறு
நீர்ப்பாசனத்
திணைக்களம் எச்சரித்துள்ளது.
இந் நீர்த்தேக்கத்தின் 02 வான்கதவுகள், த�ொழில்நுட்ப க�ோளாறு
காரணமாக தன்னிச்சையாக திறந்து-

க�ொண்டன. இதனால், சில மணி
நேரங்களில்
வெள்ள
நிலைமை குறித்து
06

90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் பேசும் மக்களின் தேசிய குரல்
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2022 நவம்பர் 2 புதன்கிழமை

யாழ்.செயலகத்தில் இடம்பெற்ற அசம்பாவிதம் க�ொழும்பு ஸாஹிராவில்

மக்களுக்கு நன்மையளிக்கும்

தமிழ்த் தின விழா

செயற்றிட்டங்களை குழப்பாதீர்கள்
அது நாகரீகமான செயலல்ல - நீதி அமைச்சர் கவலை

(யாழ்.குறூப் நிருபர்)

ப�ொதுமக்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகளை குழப்பும் வகையில் அரசியல்வாதிகள் செயற்படக்கூடாது.
அது நாகரீகமான செயலல்லவென
நீதி அமைச்சர் விஜேயதாச ராஜபக்ஷ
தெரிவித்துள்ளார்.
யாழ்.மாவட்ட செயலகத்தில் திங்கட்கிழமை இந்தியாவிலிருந்து நாடு
திரும்பிய மக்களுக்கான நடமாடும்
சேவை நடைபெற்றப�ோது, அங்கு

அரசியல்வாதி ஒருவருடன் வந்த
சிலர் ப�ோராட்டத்தை நடத்தினர்.
நாம், யாழ்ப்பாணம் வந்தது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சேவையை
பெற்று க�ொடுக்கவே. அங்கு,அரசியல் செய்ய வரவில்லை.
மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெறவிருந்த ப�ொதுமக்கள் சேவையை
குழப்பும் வகையில், பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் தலைமையில் சிலர்
செயல்பட்டமை தமது மக்களுக்கான
சேவையை தட்டி பறிப்பதாகவே

அமைகிறது.
ஜனநாயக நாட்டில்
ப�ோராட்டம் செய்வதற்கு எவருக்கும் உரிமையுள்ளது. ஆனால், அதற்காக பிழையான வழியில் மக்களை
தூண்டி விடுவது ஆர�ோக்கியமான
அரசியல் செயற்பாடல்ல.
இந்தியாவிலிருந்து பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் இலங்கை
வந்தவர்களுக்கு நடமாடும் சேவை
நடத்துவதற்காக, க�ொழும்பிலிருந்து
அதிகாரிகளை
வரவழைத்தோம்.
இந்தியாவிலிருந்து
வந்தவர்கள்

நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற கால நிலை மேலும் சில
தினங்களுக்கு த�ொடரும் என வளிமண்டலவியல்
திணைக்களம்
தெரிவித்துள்ளது.இந்நிலையில்
நேற்று பிற்பகல் நாட்டின் 08 மாவட்டங்களுக்கு
மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இதற்கிணங்க நேற்று பிற்பகல் 2.30 மணி முதல்
இன்று பிற்பகல் 2:30 மணி வரை நடைமுறையி-

லிருக்கும் வகையில், தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி
நிறுவனத்தினால் பதுளை, கண்டி,கேகாலை, குருநாகல், மாத்தறை, ம�ொனராகலை,மற்றும் இரத்தினபுரி மாவட்டங்களுக்கே இந்த மண் சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே வேளை, நிலவும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக பதுளை மாவட்டத்தில் பசறை பிரதேச
செயலாளர் பிரிவில் மூன்றாம் கட்ட மண் சரிவு

எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் பண்டாரவளை ப�ொலிஸ் பிரிவில் கஹகல்ல பகுதியில்
நேற்று மண்மேட்டுடன் இணைந்திருந்த க�ொங்கிரிட் கட்டிடம், வீடு ஒன்றின் மீது சரிந்து விழுந்ததில் ஒரு நபர் உயிரிழந்துள்ளார். அதேவேளை,
மண் சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள
பகுதிகளில் மக்கள் பாதுகாப்புடன் செயற்படுமாறும் அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

சீனன்கோட்டை இரு பாடசாலைகளினதும்
கல்வி மேம்பாடு குறித்த விசேட சந்திப்பு

க�ொழும்பு ஸாஹிரா கல்லூரியின்
தமிழ்த் தின விழா கடந்த சனிக்கிழமை (29) கல்லூரியின் அப்துல்கபூர்
மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
அதிபர் ரிஸ்வி மரிக்கார் தலைமையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில்
பிரதம அதிதியாக காத்தான்குடி ஆதார
வைத்தியசாலையின் சிறுவர் வைத்திய

குகநேசன்,தேற்றாத்தீவு மாகாவித்தியாலய அதிபர்.த.தேவராஜா,நூலக
உதவியாளர்களான திருமதி.இராஜலெட்சுமி சச்சிதானந்தம்,திருமதி.
வசந்தி அகிலன், கவிஞர் தேனூரான்,தேற்றாத்தீவு சனசமூக நிலையத்தலைவர் மு.சதாகரன் உட்பட
பலர் கலந்துக�ொண்டனர்.
இதன்-

ப�ோது தேற்றாத்தீவு ப�ொதுமக்களினால் க�ொள்வனவு செய்யப்பட்ட
2500 மேற்பட்ட நூல்கள் அடங்கிய
ப�ொதிகளை களுதாவளை பிரதேச
சபையின்
தவிசாளர்,செயலாளர்
மற்றும் நூலக உதவியாளர்களிடம்
இதன்போது கையளிக்கப்பட்டமை
குறிப்பிடத்தகது.

தற்போதைய ப�ொருளாதார நெருக்கடியின் மத்தியில், க�ொழும்புக்கு
செல்லாமல் தமது தேவைகளை
யாழ்ப்பாணத்தில் பெற்றுக் க�ொள்வதற்காகவே நடமாடும் சேவையை
நடாத்தின�ோம்.
இதை புரிந்து
க�ொள்ளாத சிலர், தமது அரசியல்
செயற்பாடுகளுக்காக
மக்களுக்கு
கிடைக்க வேண்டிய சேவைகளை
குழப்புவது அவர்களுக்கு செய்யும்
துர�ோகமாகுமெனவும்
அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.

08 மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கை; பண்டாரவளை பகுதியில் ஒருவர் பலி

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

நிபுணர் டாக்டர் பீ.எம். அர்ஷத்
அஹ்மத் (M.B.B.S) அவர்களும்
சிறப்புப் பேச்சாளராக சப்ரகமுவ
பல்கலைக்கழகத்தின் ம�ொழிகள்
துறை விரிவுரையாளர் லரீனா
அப்துல் ஹக் B.A (Hons) M.Phil
அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
கல்லூரியின் பிரதி அதிபர் ரஸீன்
அஸான், தமிழ்ப்பிரிவின் உப
அதிபர் யூ.எம். மிஹ்ழார், தமிழ்ப்பிரிவு பகுதித் தலைவி ஷமீலா
முனாஸ் ஆகிய�ோரும் மற்றும் பிரமுகர்களும் கலந்து க�ொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில் க�ோலாட்டம்,
கிராமிய
நடனம்,
நாடகம்,
பாடல்கள்,
வில்லுப்பாட்டு
ப�ோன்ற கலை நிகழ்ச்சிகளுடன்
மாணவன் அயான் அஹ்மதின்
'என்னைக் கவர்ந்த சாதனையாளர்கள்' என்னும் நூல் வெளியீட்டு
நிகழ்வும் நடைபெற்றது. அத்துடன்
தமிழ்த்தின விழாவை முன்னிட்டு
நடாத்திய இலக்கியப் ப�ோட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான
பரிசளிப்பு விழாவும் நடைபெற்றது. விரைவில் ஸாஹிராக்கல்லூரி
130வது வருட நிறைவை க�ொண்டாடவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தேற்றாத்தீவு ப�ொது நூலகத்திற்கு
ப�ொதுமக்களால் 2500 நூல்கள் கையளிப்பு

(வெல்லாவெளி தினகரன் நிருபர் )

(பேருவளை விசேட நிருபர்)

பேருவளை சீனன்கோட்டை அல்
ஹூமைஸரா தேசிய பாடசாலை
மற்றும் நளீம் ஹாஜியார் மகளிர்
தேசிய பாடசாலை ஆகியவற்றில்
உயர்தரவகுப்பில் கல்வி பயிலும்
மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாடு
குறித்தும் பாடசாலையின் குறைபாடுகள் த�ொடர்பிலும் பாடசாலையின் எதிர்கால முன்னேற்றம் மற்றும்
பெற்றோர்களின் பங்களிப்பு குறித்து
ஆராயும் விசேட கூட்டம் நளீம்
ஹாஜியார் மகளிர் கல்லூரி பாக்கிர்
மாக்கார் மண்டபத்தில் அதிபர்

பஹீமா பாயிஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது. சீனன் க�ோட்டை பள்ளிச்சங்கத் தலைவர் ஏ.எச்.எம் முக்தார்
ஹாஜியார், பிரதித்தலைவர்களான
அல் ஹாஜ் யாகூத் நளீம், அல் ஹாஜ்
எம்.எஸ்.உம் ரஸ்வி உட்பட பள்ளிச்சங்க உறுப்பினர்கள், சீனன் க�ோட்டையில் உள்ள சமூக நல அமைப்புக்களின் முக்கியஸ்தர்கள், இரு
பாடசாலைகளினதும் பாடசாலை
அபிவிருத்திச் சங்க உறுப்பினர்கள்
பழைய மாணவர்சங்க உறுப்பினர்கள் பெற்றோர்கள் என பலரும்
கலந்து க�ொண்டனர்.
சீனன் க�ோட்டை பள்ளிச்சங்க

பேருவளை நகர சபை பகுதியில்
கட்டாக்காலி நாய்களின்
த�ொல்லை அதிகரிப்பு
நகர பிதா உடனடியாக கவனம் செலுத்த
வேண்டுமென மக்கள் க�ோரிக்ைக
ப ே ரு வளை
நகர சபை பிரதேசத்திற்குட்பட்ட
ப கு தி க ளி ல்
க ட ்டாக்கா லி
நாய்களின் நடமா ட ்ட மு ம்
த� ொ ல்லை யு ம்
அ தி க ரி த் து ள் ளதாக பிரதேச
மக்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் பாதசாரிகள் பல்வேறு அச�ௌகரியங்களுக்கு முகங்க�ொடுத்து வருவத�ோடு ஆங்காங்கு பல்வேறு
இன்னல்களை ஏற்படுத்துவதாகவும் அவர்கள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
விசேடமாக,
சீனன்கோட்டை
பகுதியின்
பளீல் ஹாஜியார் மாவத்தை, நிவ் கங்கானங்க�ொடை, ஸாலி ஹாஜியார் மாவத்தை மற்றும்
பிட்டவளை, ஆரியவன்ஸ மாவத்தை ஆகிய பகுதிகளில் கட்டாக்காலி நாய்களின் நடமாட்டம்
பாதையில் அதிகரித்து காணப்படுவத�ோடு இப்பகுதியினூடாக பாடசாலை செல்லும் சிறிய வயது
மாணவர்கள் பல்வேறு அசெளகரியங்களுடனும்
அச்சத்துடனும் பாடசாலைக்கு செல்வதாகவும்
சில தினங்களுக்கு முன்னர் மாணவர் ஒருவர்
நாய்க்கடிக்கு உட்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இது த�ொடர்பாக நகர சபை உறுப்பினர்கள்,
நகர சபையின், அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்தும்
இதுவரையில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லையென்றும் இதுவிடயமாக நகர பிதா
மஸாஹிம் ம�ொஹமட் கவனம் செலுத்தி இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வை பெற்றுத்தர வேண்டுமென
ப�ொதுமக்கள் க�ோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இணைச் செயலாளர் ரம்லான் அரூஸ்
இங்கு உரையாற்றும் ப�ோது, சீனன்
க�ோட்டை பள்ளிச்சங்கம் ஊரில்
உள்ள இரு பாடசாலைகளையும் கட்டியெழுப்ப
மேற்கொள்ளப்படும்
முயற்சிகளுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பை தருவதாக உறுதியளித்தார். பெற்றோர்கள் மத்தியில் கல்வி
விழிப்புணர்ச்சியை
ஏற்படுத்தி
இரு பாடசாலைகளையும் சிறந்த
நிலைக்கு க�ொண்டுவர அனைவரும்
எம்மோடு கைக�ோர்த்து செயல்பட
வேண்டும். பாடசாலைகளை வீழ்ச்சியடைய நாம் ஒரு ப�ோதும் இடமளிக்கக்கூடாது என்றார்.

தேசிய வாசிப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு தேற்றாத்தீவு ப�ொதுநூலகத்திற்கு ப�ொதுமக்களினால் 2500
நூல்கள் கையளிக்கப்பட்டன.
தேற்றாத்தீவு
ப�ொது
நூலக
வாசக வட்டமும்,ப�ொதுமக்களும்
இணைந்து
நாடாத்திய
தேசிய
வாசிப்பு மாத சிறப்பு நிகழ்வும்
நூலகத்திற்கு தேவையான நூல்கள்
கையளிப்பு நிகழ்வும் தேற்றாத்தீவு
ப�ொதுநூலக வளாகத்தில் வாசகர்
வட்டத்தின்
தலைவரும்,ஓய்வு
பெற்ற வங்கி முகாமையாளருமான
செ.பத்மநாதன்
தலைமையில்
வெள்ளிக்கிழமை (28) நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்விற்கு
களுதாவளை
பிரதேச
சபையின்
தவிசாளர்
ஞா.ய�ோகநாதன் பிரதம அதிதியாகவும்,க�ௌரவ அதிதிகளாக களுதாவளை பிரதேச சபையின் செயலாளர் ச.அறிவழகனும்,சனசமூக
அபிவிருத்தி உத்திய�ோகஸ்தர் எஸ்.

ஆட்சி அதிகாரத்தில் இளைஞர்களை உள்ளீர்த்தல் :

ஜனாதிபதியின் க�ொள்கையை வலுப்படுத்தும்
வகையில் தனிநபர் பிரேரணை முன்வைப்பு
- - ஆ ட்சி அதிகாரத்துக்கு இளைஞர்களை
உள்ளீர்க்கும்
வகையில்
ஜனாதிபதி
ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் க�ொள்கையை
வலுப்படுத்தும் வகையிலான தனிநபர்
பிரேரணையை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
பிரேமநாத் சி. த�ொலவத்த முன்வைத்துள்ளார்.
இது த�ொடர்பில் ஜனாதிபதிக்கு தெளிவுபடுத்தும் விசேட சந்திப்பு (31) ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
262ஆவது
உள்ளூராட்சி
மன்றத்
தேர்தல் அதிகார கட்டளைச் சட்டத்தை
திருத்துவதற்காக இந்த, தனி நபர்
பிரேரணை சட்டமூலமாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சட்டமூலத்தில்
உள்ளூராட்சி
மன்றத் தேர்தலின் முதலாவது மற்றும்
இரண்டாவது வேட்புமனுப் பட்டியல்களில், குறைந்தது 25% இளைஞர் பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்குத்
தேவையான ஏற்பாடுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
இங்கு தெரிவித்தார்.
இளைஞர்களின் அமைதியின்மையைக்
கண்டறிவதற்காக 1990 ஆம் ஆண்டில்
நியமிக்கப்பட்ட
சிறப்புக்
குழுவின்
பரிந்துரைகளுக்கமைய,
ஜனநாயகப்
பிரதிநிதித்துவ முறைமைகளில் இளை-

ஞர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்குவதன் முக்கியத்துவமும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதற்கமைய 1990 ஆம் ஆண்டில்,
உள்ளூராட்சி மன்ற சட்டத்தில் திருத்தம்
ஒன்றைச் செய்து, அரசியல் கட்சிகளும்,
சுயேட்சைக் குழுக்களும் உள்ளூராட்சி
வேட்புமனுப் பட்டியல்களைத் தயாரிக்கும்போது 40% வாய்ப்புகளை இளைஞர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தும் விதிகளை அறிமுகப்படுத்தியதாகவும்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
எவ்வாறாயினும், உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் பெண்களின் 25 சதவீத பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கான
ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட ப�ோதிலும், அது த�ொடர்பான
திருத்தத்தில் இளைஞர் பிரதிநிதித்துவம்
கட்டாயம் என்ற நிபந்தனை வலுவிழக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் பிரேமநாத் சி.த�ொலவத்த
சுட்டிக்காட்டினார்.
அந்த வாய்ப்பை இளைஞர் சமூகத்திற்கு மீண்டும் வழங்குவதன் மூலம்
இளைஞர்களின் பங்களிப்பை உறுதிப்படுத்தவும் ஜனநாயகத்தை மேலும் வலுப்படுத்தவும் தனது முன்மொழிவு உதவும்
எனத்,தான்
நம்புவதாகவும்
அவர்

கூறினார்.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
பிரேமநாத் சி.த�ொலவத்த தனிநபர் பிரேரணையாக முன்வைத்துள்ள, "262 ஆவது
உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் அதிகார கட்-

டளைச் சட்டத்தை திருத்துவதற்கான சட்டமூலம்" 2022 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர்
14 ஆம் திகதி வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

0112429367

2022 நவம்பர் 2 புதன்கிழமை

01 முதல் 07 வரை

விற்பனை பிரிவு
0112429444,
0112429378

சுபஹ்

லுஹர் அஸர் மஃரிப் இஷா -

ஆசிரியபீடம்
editor.tkn@lakehouse.lk

அதிகாரங்களை அதிகரிக்க
உடனடி நடவடிக்கை
உள்ளூராட்சி நிறுவன சட்டங்களுக்கமைய

பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன தெரிவிப்பு

ப�ொதுமக்களுக்கு சிறந்த
வினைத்திறனான
சேவைகளை வழங்குவதே
ந�ோக்கமென்றும் பிரதமர்
தெரிவிப்பு

பாணந்துறை மத்தி குறூப் நிருபர்

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் சட்டங்களுக்கமைய உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின்
அதிகாரங்களை அதிகரிப்பதற்கு உடனடி
நடவடிக்கை எடுப்பதாக பிரதமர் தினேஷ்
குணவர்த்தன தெரிவித்தார். வாதுவை புதிய
சந்தைத் த�ொகுதியை ப�ொதுமக்களிடம்
கையளிக்கும் நிகழ்வில் (31) கலந்துக�ொண்டப�ோதே பிரதமர் இதனைத் தெரிவித்தார்.
அரசு எப்போதும் வர்த்தக சமூகத்தினருக்கு
சக்தியை அளிக்கும் விதத்தில் செயற்படுவதற்கான தீர்மானங்களையே எடுக்கிறது.
ப�ொதுமக்களது பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும்
முதலாவது நிறுவனமாக உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் செயற்படுவதாகவும் அவர் கூறினார்.
ப�ொதுமக்களுக்கு சிறந்த வினைத்திறனான
சேவைகளை வழங்கும் ப�ொருட்டு களுத்துறை பிதேச சபையை, நகர சபையாக மாற்றுவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது.

பட்ஜட் உத்தேச செயற்றிட்டம்
அமைச்சரவை அங்கீகாரம்
(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

2023 நிதியாண்டுக்கான வரவு
செலவுத் திட்டம் த�ொடர்பான உத்தேச
செயற்றிட்டம் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தனவினால், அமைச்சரவைக்குச்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.இதையடுத்து அதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
இந்த
செயற்றிட்டத்துக்கமைய
வரவு செலவுத் திட்ட இரண்டாம்
வாசிப்பு எதிர்வரும் (14) இடம்பெறவுள்ளதுடன் அதன்மீதான விவாதம்
(15) முதல் (22 ) வரை 07 தினங்களுக்கு நடைபெறவுள்ளது.
அதனையடுத்து, வரவு
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க�ொழும்பு துறைமுக நகர்

தீர்வையற்ற வர்த்தகம்
அடுத்த ஆண்டு ஆரம்பம்
க�ொழும்பு துறைமுக நகரத்தில்
தீர்வைவரியற்ற வர்த்தக கட்டடங்கள் எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல்,
திறக்கப்படவுள்ளதாக துறைமுக நகர
ப�ொருளாதார ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
க�ொழும்பு துறைமுக நகர ப�ொருளாதார ஆணைக்குழுவின் நிறைவேற்று
பணிப்பாளர் கலாநிதி பிரியத்பந்து
விக்கிரம இதுத�ொடர்பில் தெரிவிக்கையில், மேற்படி கட்டடத்தில் ஆரம்பகட்ட
நடவடிக்கைகள்
நிறைவுபெற்றுள்ளதுடன்
06

கைதிகளின் உறவுகளிடம் நீதி அமைச்சர் உறுதி

தனியார் நிறுவனத்தை அவதூறு செய்யும்
Youtube, முகநூலுக்கு இடைக்கால தடை
உலக வர்த்தக மையத்திலுள்ள மற்றும�ொரு

(ர�ோஷன் துஷார)

திலினி ப்ரியமாலி த�ொடர்பான விவகாரத்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு உலக வர்த்தக மையத்தில் அமைந்துள்ள மற்றும�ொரு
தனியார் நிறுவனத்தை, அவதூறு செய்யும் ப�ொய்யான மற்றும்
வெறுக்கத்தக்க செய்திகளை வெளியிடுவதை தடுக்கும் வகையில்
தனஞ்சய நாரம் பெந்தகே நடத்தும் youtube சேனல் மற்றும் முகநூல்
பக்கத்திற்கு க�ொழும்பு பிரதான மாவட்ட நீதவான் பூர்ணிமா பரணகம இடைக்கால தடை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
உலக வர்த்தக மையத்தின் கிழக்கு க�ோபுரத்தின் 11 ஆவது
மாடியில் அமைந்துள்ள க�ோபிரெஸ் தனியார் நிறுவனம் த�ொடுத்துள்ள வழக்கை பரிசீலித்த பின்னர் " The life traveler" youtube சேனல்,
முகநூல் பக்கம் என்பவற்றை நடத்தும் ஆர்.எம்.பி ரத்னாயக்க மற்றும்
டபிள்யூ.டி.டி. நாரன் பெந்த ஆகிய�ோருக்கு எதிராகவே இந்த தடை
உத்தரவை பிறப்பித்தார்.
பிரதிவாதிகளை எதிர்வரும் (14) மாவட்ட நீதிமன்ற முன்னிலையில் விடயங்களை தெரிவிக்குமாறு உத்தரவு பிறப்பித்த அவர்,
இடைக்கால தடைஉத்தரவு விதித்து மற்றும் அழைப்பாணையை
விடுக்க உத்தரவிட்டார்.
முறைப்பாட்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் சட்டத்தரணி மன�ோஜ்
பண்டார நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி விடயங்களை தெரிவித்தார்.
க�ோபிரெஸ் நிறுவனம் மக்களின் நிதியை க�ொடுக்கல் வாங்கல்
செய்யும் நிதி நிறுவனம் அல்லவென்றும், வணிக செயற்பாடுகளை
வெளிப்படுத்தும் நிறுவனமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிறுவனம் (Business process outsourcing) என்ற நிறுவன கட்டமைப்பில்
பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதால் மத்திய வங்கியின் கீழ் பதிவு செய்ய
வேண்டிய அவசியம் இல்லையெனவும் சட்டத்தரணி சுட்டிக்காட்டினார். தீங்கிழைக்கும் மற்றும் தவறான அறிக்கைகள் மற்றும் வீடிய�ோக்களை, பிரதிவாதிகள் வெளியிட்டு பிரியமாலியுடன் த�ொடர்புடைய "பிரியமாலி 02" என அவதூறான விடயங்களை
வெளியிடுவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
06

அவுஸ்திரேலியா ட�ொலர்

நாணய
மாற்று

வரை ஜ�ோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ
வர்த்தக அமைச்சராக இருந்தப�ோது,
சத�ொச ஊழியர் குழுவை பணியிலிருந்து நீக்கி, அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடச் செய்து அரசாங்கத்துக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தியதாக
முன்னாள் அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன்
பெர்ணான்டோ உள்ளிட்ட மூன்று
பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராக வழக்குத்
தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

எஞ்சியுள்ள தமிழ் அரசியல்
கைதிகள் விரைவில் விடுதலை
சிறை களில் தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ள
தமி ழ் அரசியல் கைதிகளின் உறவினர்களை
நேற்று நீதி அமைச்சர் விஜேயதாச ராஜபக்ஷ
நேரில் சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார்.
இச்சந்திப்பில், நீண்டகாலமாக சிறைகளில்
தடுத்துவைக்கப்பட்டிருந்த தமிழ் அரசியல்
கைதிகள் அண்மையில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
அத்துடன் எஞ்சியுள்ள 34 பேரையும் விடுவிக்குமாறு உறவினர்கள் சார்பில் க�ோரிக்கை
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்போது கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர்
விஜேயதாச ராஜபக்ஷ, தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை த�ொடர்பில் சாதகமான

வாங்கும் 223.10 விற்பனை 233.90
விலை
விலை

நிலைப்பாட்டையே பின்பற்றி வருகிற�ோம்.
சிறைச்சாலையில் உள்ளவர்களின் வழக்கு
நிலைமைகள் த�ொடர்பில் சட்ட மாஅதிபருடன் த�ொடர்ந்து கலந்துரையாடி, விடுதலை
செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுமென நீதி அமைச்சர் இதன்போது
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இச்சந்திப்பில், பாராளுமன்ற உறுப்பினரான முன்னாள் நீதியரசர் விக்கினேஸ்வரன்
மற்றும் வடமாகாண ஆளுநரின் செயலாளர்
வாகீசன் மற்றும் கருணாகரன், அரசியல் கைதிகளின் உறவினர்கள் ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;
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,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdTf; FOj;
jiytuhy; ntspehl;L cw;gj;jpahsHfs;/mtHfspd; gpujpepjpfs;
my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapy; cs;s
cs;@H KftHfsplkpUe;Jk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghU(s;)l;fs;
nfhs;tdT njhlHgpy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
tpiykDf;fs;; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 23.11.2022Me;
jpfjp gp.g.2 kzp tiuahFk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy;
Kbtile;jij cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
01. White Printing Paper - 17'' - 70 GSM
Material
: White Printing Paper

Quality

ய�ோகம்: மரண-சித்த ய�ோகம்
திதி: -நவமி

நல்லிணக்க
சபை
ஆணைக்குழுவின்
தலைவர் மற்றும் ஆணையாளர்களை நியமிப்பதற்கான
வர்த்தமானி
அறிவித்தல்
வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஜனாதிபதி ரணில்
விக்கிரமசிங்க, ஒக்டோபர் (22) முதல் அமுலுக்குவரும் வகையில் உரிய நியமனங்களை

வழக்குகளை நிராகரிக்க க�ோரிக்கை

(ல�ோரன்ஸ் செல்வநாயகம்)

ராகுகாலம்	 : 	பகல் : 12.00 - 1.30வரை
சுபநேரம்	 : காலை	: 10.30 - 12.00வரை

ஒக்டோபர் 22 முதல் அமுல்

ஜ�ோன்ஸ்டன் உட்பட மூவருக்கு எதிரான
முன்னாள் அமைச்சர் ஜ�ோன்ஸ்டன்
பெர்ணான்டோ உள்ளிட்ட மூவருக்கு
எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மூன்று
வழக்குகளை நிராகரித்து, விடுவிக்குமாறுக�ோரி பிரதிவாதிகள் தரப்பில்
முன்வைத்த ஆரம்ப ஆட்சேபனைகள்
த�ொடர்பில் எழுத்துமூல அறிக்கையை
தாக்கல் செய்யுமாறு இலஞ்ச ஊழல்
ஆணைக்குழுவுக்கு க�ொழும்பு மேல்
நீதிமன்றம் நேற்று (01) உத்தரவிட்டுள்ளது.
2010 ஆம் ஆண்டு முதல் 2014 ஆம் ஆண்டு
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நல்லிணக்க ஆணைக்குழு
வர்த்தமானி வெளியீடு

டியேற்பட்டது. தற்போது இருக்கும் நிலைமைகளை சமாளிப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை
எடுத்து வருவதாகவும் பிரதமர் இதன்போது
கூறினார்.
இரண்டு மாடிகளைக் க�ொண்டுள்ள இந்தச்சந்தைத் த�ொகுதி சிறந்த இடவசதிளைக்க�ொண்ட 30 அறைகளையும் க�ொண்டுள்ளது.
இதற்காக ரூபா 950 இலட்சங்கள் செலவிடப்பட்டுள்ளன. புரநெகும திட்டத்தின் ஊடாகவும், மாகாண சபை மற்றும் பிதேச சபை
ஊடாகவும் இதற்கான நிதி வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில், மேல் மாகாண சபை
ஆளுனர் ர�ொஷான் குணதிலக, இராஜாங்க
அமைச்சர் பியல் நிஷாந்த, பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் ர�ோஹித அபேகுணவர்த்தன,
களுத்துறை மாவட்டச் செயலாளர் பிரசன்ன
ஜானக குமார கினிகே, பாணந்துறை பிரதேச
சபைத் தலைவர் ஹேமந்த பிரனாந்து மற்றும்
பாணந்துறை பிரதேச சபையின் உறுப்பினர்கள் ஆகிய�ோர் கலந்துக�ொண்டனர்.

அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் நிதிப்பிரச்சினைகள் மற்றும் ப�ொருளாதார நெருக்கடிகளை
அரசு எதிர்நோக்கியிருந்தாலும், க�ொவிட்19
த�ொற்று உலகளாவிய ரீதியில் பரவியமையானது, இந்நெருக்கடி மேலும் தீவிரமடைவதற்குக் காரணமாகியது. அதனால் ப�ொதுமக்களது சுகாதாரத்துக்காக அதிகளவான
பணத்தை அரசாங்கம் செலவு செய்ய வேண்-

04.41
11.56
03.17
05.51
07.03
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இன்றைய சுபதினம்

த�ொழுகை
நேரம்

தினகரன் விளம்பரம்

: Wood Free & Surface Sized

Substance
: 70 +2.5% GSM
Width
: 17”
Quantity Required
: 300 +10%Metric Tons
Bid Reference No
: S.I. 2023/04
Bid Fee
: 21,000.00
Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU tpiykD njhlHgpYk; Nkw;$wg;gl;l
kP s spf; f g; g lhj
fl; l zj; J ld;
mj; J ld;
tpiykDf; f s;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; gp.g. 2
kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg;ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd;
Nghpy; fPo;f;fhZk; Kfthpapy; mike;Js;s murhq;f mr;Rj;
jpizf;fs> toq;fy;fs; gphptpy; flik ehl;fspy; K.g.9.00 kzp
Kjy; gp.g.3.00kzp tiu chpa tpiykD njhlHghd Mtzq;fis
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Nkyjpf tpguq;fis flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g.
4.15 kzp tiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
jpizf;fs
nghUl;nfhs;tdT FOj;
jiytH.
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>
118> lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G 08.
njhiyNgrp: 011-2694898/011-2691880
,izaj;jsq;fs; : www.documents.gov.lk

வழங்கியுள்ளதாக இவ்வர்த்தமானியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜனாதிபதியின் செயலாளரின் கைய�ொப்பத்துடன் இது த�ொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
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2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk;
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

fl;Lehaf;f - rPJt efu rig
2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fs; kw;Wk;
Nritfis toq;Ftjw;fhf fl;Lehaf;f - rPJt efu rigapy; gjpT nra;J nfhs;s
tpUk;Gk; toq;Feh;fs;> cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J 2022.12.10Mk;
jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
tpz;zg;gg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;
~~2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf;
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU nghUs; kw;Wk; Nrit
toq;fYf;fhf gjpT nra;Jnfhs;tjw;F 1000.00 &gh fl;lzk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
gjpTf; fl;lzj;ij ,yq;ifapy; nry;YgbahFk; gz myfpy; my;yJ fhNrhiy %yk;
my;yJ fhRf; fl;lis %yk; nrYj;jyhk;. fhRf; fl;lis mDg;Gk;NghJ nrYj;Jk;
mYtyfk; ~~rPJt|| vdf; Fwpg;gpl;l fhRf;fl;lisia kl;Lk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. rfy
fhNrhiyfs; kw;Wk; fhRf;fl;lisfSk; ~~jiyth;> fl;Lehaf;f - rPJt efu rig||
vDk; ngahpy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhz;l tpz;zg;gg; gbtj;jpy; ,iaGila Njh;r;rp kw;Wk; gjpTr;
rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; rfpjk; gjpTj; jghypy; ~~jiyth;> fl;Lehaf;f rPJt efu rig>
rPJt|| vDk; Kfthpf;F 2022.12.10Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
rigf;Fj; Njitahd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; nghUl;L gjpT
nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld;> ,jw;Fg; Gwk;ghfTk;
tpiyfs; my;yJ Nfs;tpiaf; NfhUk; chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.
2022.10.31Mk; jpfjp
fl;Lehaf;f - rPJt efu rig mYtyfj;jpy;.

B.Nf. rkpj; ep\he;j gpudhe;J>
jiyth;>
fl;Lehaf;f rPJt efu rig>
rPJt.

ml;ltiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

kpd;rhu Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; fUtpfs; (mYkpdpa Vzp> ,Lg;Gg; gl;b Nghd;wd)
fhfpjhjpfs;
mhpe;j kuk;
nfhq;fpwPl; nghUl;fs; (`pa+k; Foha;fs;> nfhq;fpwPl; nrdy;> fk;gpj; J}z;fs;)
,Uk;Gg; nghUl;fs; kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; cl;gl fdufg; nghUl;fs;
Rfhjhu cgfuzq;fs;> <h;f;fps;> Jk;Gj;jb> thspfs;> $ilfs;> Kff; ftrq;fs;>
ifAiwfs; kw;Wk; g+l;];fs;
cUf;F mYkhhpfs; kw;Wk; nfgpndl; cl;gl kuk; kw;Wk; cUf;F mYtyf
cgfuzq;fs;
buhf;lh; cjphpg;ghfq;fs;
lah; kw;Wk; ba+g;
nfhq;fpwPl; Kd;fyitfs; (nub kpf;];)
rPUilfs; kw;Wk; Jzpfs;
tpisahl;Lg; nghUl;fs;
fputy;> jphpthd fputy;> kz;> Mw;W kzy; kw;Wk; nrq;fy;
fUq;fy; tiffs; kw;Wk; fw; J}s;fs; kw;Wk; rPnke;J
jPaizg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida ghJfhg;G cgfuzq;fs;
thfd cjphpg;ghfq;fs;
fzdp mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; a+gpv]; kw;Wk; fzdp cjphpg;ghfq;fs;
gPil ehrpdpfs;> fis ehrpdpfs;> fpUkpehrpdpfs;
mYtyf cgfuzq;fs;> jl;lr;Rg; nghwpfs;> NuhzpNah ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp
,ae;jpuq;fs;> fzpj;jy; nghwpfs; kw;Wk; $l;ly; ,ae;jpuq;fs;
Qhgfr; rpd;dq;fs; (fUq;fy; Mf;fq;fs; cl;gl)
Nfhyh]; kw;Wk; jhh;
Esk;Gf; nfhy;yp tpRWk; ,ae;jpuq;fs;> GifapLk; ,ae;jpuq;fs; Nghd;w cgfuzq;fs;
Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk; cl;gl guhkhpg;G NtiyfSf;fhd cgfuzq;fs;
jpizf;fs kl;lj;jpy; nra;ag;gLk; NtiyfSf;F nghUl;fs; kw;Wk; kdpjtY
toq;Fjy;
ePh; tpepNahfj;jpw;fhd gP.tP.rP ePh;f; Foha;fs;> 1/2” ePh;khdp> f;nyk; n\ly;> ngUs;>
];nlhg; Nty;> nrhf;fl;> ngd;l; Nghd;w rfy ePh;f;Foha; Jizg;ghfq;fs;
Fg;igfis Nrfhpf;Fk; igfs; (nghypnrf;)
fpUkpehrpdpfs;> Rj;jpfhpg;Gj; jputq;fs; kw;Wk; rth;f;fhuk;
thfd ngw;whpfs; kw;Wk; ,iaGila Jizg;ghfq;fs;
epwg;g+r;R tiffs; (vdhky;> ,ky;\d;> ntjh;\Py;l;> JUg;gpbj;jy; jLg;ghd;> gpy;yh;
Nghd;wd)
tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;
rg;ghj;Jfs;

Nritfs;
1. fzdp ,ae;jpuq;fs;> fzdp mr;Rg;nghwpfisg; guhkhpj;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfisr;
nra;jy;
2. lah;fis kPs epug;Gjy;
3. thfd jpUj;jNtiyfs;
4. jl;lr;Rg;nghwp> fzpj;jy; nghwp> NuhzpNah ,ae;jpuk; kw;Wk; $l;ly; nghwpfspd;
jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs;
5. Nghf;Ftuj;J Nritfis toq;Fjy; (rPnke;J> Gnshf; fw;fs;> Kd;thh;g;G nfhq;fpwPl;
nghUl;fs;> MAh;Ntj kUe;J Nghj;jy;fs; Nghd;wd)
6. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
7. tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; Kd;gs;sp cgfuz jpUj;jNtiyfs; kw;Wk;
guhkhpg;Gfs;
8. xypngUf;fp ,ae;jpuq;fis thliff;F toq;Fjy; kw;Wk; xspkakhf;fy; toq;Fjy;
9. thlif mbg;gilapy; cw;rt nghUl;fis toq;Fjy;
10. rl;lj;juzp Nritfs;> nehj;jhhpR Nritfis toq;Fjy;
11. ,ae;jpuq;fis thliff;Fg; ngw;Wf;nfhs;sy; (vf;];fNtl;lh;)
12. mr;R Ntiyfs;
13. Esk;G kUe;J njspf;Fk; ,ae;jpuq;fs;> GifapLk; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Gy; ntl;Lk;
,ae;jpu jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;Gfs;
14. jr;R Ntiy> Nkrd; kw;Wk; epwg;g+r;R Nghd;w NtiyfSf;fhf gapw;rpngw;w kdpjtY
ngw;Wf;nfhs;sy;
15. epy msit Nritfis toq;Fjy;
16. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;
17. b[pl;ly; ngah;g; gyif> gjhiffs;> mwptpj;jy; gyiffs; jahhpj;jy;
18. kuk; ntl;Lgth;fs; kw;Wk; tPjpfspy; fpisfis ntl;Lgth;fspd; Nritia
toq;Fjy;
19. ePh; gk;gpfspd; jpUj;jNtiyfs;
20. thlif thfd Nritfis toq;Fjy; (cj;jpNahfj;jh;fspd; gazq;fSf;F)
21. cw;rtq;fSf;fhd czT ghdq;fs; (fhiy> kjpa> ,uT czTfs; kw;Wk;
rpw;Wz;bfs; toq;Fjy;)
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;tjw;fhd fl;lzk;
1. 100>000.00 &gh tiuahd gjpTf; fl;lzk;
2. 100>000.00 Kjy; 500>000.00 tiuahd gjpTf; fl;lzk;
3. 500>000.00 Kjy; 1>000>000.00 tiuahd gjpTf; fl;lzk;
4. 1>000>000.00 &ghTf;F Nkw;gl;l gzj;jpw;fhd gjpTf; fl;lzk;

-

&gh
&gh
&gh
&gh

1>000.00
2>000.00
3>000.00
5>000.00

ftdpf;f Ntz;baJ:
xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F ICTAD gjpTr; rhd;wpjio fl;lhak;
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

19.10.2022

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும் 257.50 விற்பனை 269.44
விலை
விலை

யூர�ோ

ஐப்பான் யென்

மத்திய கிழக்கு

குறித்த
விலை

குறித்த
விலை

வாங்கும் 345.67 விற்பனை 360.32
விலை
விலை

வாங்கும் 2.4481 விற்பனை 2.5509
விலை
விலை

பஹரின் டினார்

961.64

கட்டார் ரியால்

99.31

சிங்கப்பூர் ட�ொலர்

ஸ்டேலிங் பவுன்ஸ்

சுவிஸ் பிராங்க்

அமெரிக்க ட�ொலர்

குவைத் டினார்

1,168.79

சவூதி ரியால்

96.54

வாங்கும் 247.77 விற்பனை 258.33
விலை
விலை

வாங்கும் 394.42 விற்பனை 410.24
விலை
விலை

வாங்கும் 355.17 விற்பனை 372.22
விலை
விலை

வாங்கும் 359.23 விற்பனை 369.96
விலை
விலை

ஓமான் ரியால்

942.56

ஐ.அ. இராச்சியம் டிர்ஹாம்

98.79
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தபால் பெட்டி இலக்கம் : 834
த�ொலைபேசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279
பெக்ஸ் : 2429270, 2429329, விளம்பர முகாமையாளர் : 2429321

சுபகிருது வருடம் ஐப்பசி மாதம் 16ஆம் நாள் புதன்கிழமை
ஹிஜ்ரி வருடம் 1444 ரபீஉனில் ஆகிர் பிறை 06

குறள் தரும் சிந்தனை
ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்
எலிகள் கூடி கடல்போல் முழங்கி பகையைக் கக்கினாலும், நாகத்தின்
மூச்சொலிக்கு முன்னால் நிற்க முடியுமா? அதுப�ோலத்தான் வீரன்
வெகுண்டு எழுந்தால் வீணர்கள் வீழந்துபடுவார்கள்.

ப�ோதைப்பொருள் குற்றங்களை
ஒழிப்பதில் தீவிர கவனம் தேவை

இ

ன்றைய காலகட்டத்தில் இலங்கையர்
முகம்கொடுத்துள்ள மிக முக்கிய சமூகப்
பிரச்சினைகளில் ஒன்றாக ப�ோதைப்ப�ொருள் குற்றங்கள் விளங்குகின்றன. இற்றைக்கு
மூன்று, நான்கு தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் இந்நாட்டின் தலைநகரில் மாத்திரம் மிகவும் அரிதாகக்
காணப்பட்ட ப�ோதைப்பொருட்கள் இன்று நகரம்,
கிராமம் என்ற வேறுபாடின்றி எல்லா இடங்களிலும்
பரவிக் காணப்படுகின்றன.
தற்போது ஐஸ், கேரளா கஞ்சா, ஹெர�ொயின்
என பலவகையான ப�ோதைப்பொருட்கள் புழக்கத்தில் இருக்கின்றன. ஆண்கள் ஈடுபடக் கூடியதாக இருந்து வந்த ப�ோதைப்பொருட் குற்றங்கள்,
இப்போது பெண்களும் ஈடுபடக் கூடிய குற்றமாக
மாத்திரமல்லாமல் அதனைப் பயன்படுத்தக் கூடிய
பெண்களும் சமூகத்தில் இருப்பதாகத் தகவல்கள்
தெரிவிக்கின்றன.
ப�ோதைப்பொருள் பாவனையின் விளைவாக
உடல், உள ரீதியில் மிக ம�ோசமான பாதிப்புகளுக்கும் கெடுதல்களுக்கும் முகம்கொடுக்க நேரிடும்.
அதேநேரம் சமூக சீரழிவுகளுக்கும் கூட இப்போதைப்பொருள் குற்றங்கள் வித்திடக் கூடியனவாக
உள்ளன. அதன் விளைவான பல சீரழிவுகளும்
சமூகத்தில் த�ோற்றம் பெற்றுள்ளன.
இப்போதைப்பொருள் குற்றங்கள் பாவனை,
விற்பனை, கடத்தல் எனப் பல வடிவங்களில் இடம்பெறுகின்ற ப�ோதிலும், இக்குற்றங்களுக்கு எதிராகச்
சட்டரீதியிலான நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. இதன் நிமித்தம் ப�ொலிஸாரும் விஷேட அதிரடிப்படையினரும் அர்ப்பணிப்புடன் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
யாழ்குடாநாட்டில் ப�ோதைப்பொருள் குற்றங்களைக்
கட்டுப்படுத்தும் ந�ோக்கில் இராணுவத்திலும் விஷேட
படைப்பிரிவ�ொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனப�ோதிலும்,
ப�ோதைப்பொருள்
குற்றங்கள் த�ொடர்ந்தும் இடம்பெறவே செய்கின்றன.
இந்த நிலையில் இந்நாட்டின் வளரிளம் பராயத்தினரை இலக்காகக் க�ொண்டு ப�ோதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்யும் நடவடிக்கை அண்மைக்
காலமாக அதிகரித்து வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இதன் ஊடாக ப�ோதைப்பொருள் வியாபாரத்தை
நீண்ட காலத்திற்கு முன்னெடுப்பதற்கு ப�ோதைப்ப�ொருள் வியாபாரிகள் எதிர்பார்ப்பதாகக் கருதப்படுகின்றது. இவர்களது ந�ோக்கமும் எதிர்ப்பும் தம் சமூகத்திற்கும் நாட்டுக்கும் செய்யும் பாரிய தூர�ோகமே
அன்றி வேறில்லை.
ப�ோதைப்பொருள் விற்பனை மூலம் ஈட்டப்படும்
வருமானம், ஒருவரின் வாழ்வை அழிப்பதற்கு அடித்தளம் இட்டபடி பெற்றுக் க�ொள்ளக்கூடிய இலாபம்
என்பதை மறந்து விடலாகாது. இது மனிதாபிமான
ரீதியில் எவ்விதத்திலும் நியாயப்படுத்த முடியாத
குற்றமாகும்.
இருந்த ப�ோதிலும் பாடசாலை மாணவர்களை இலக்காகக் க�ொண்டு மேல்மாகாணத்தில்
ப�ோதைப்பொருள் விற்பனை முன்னெடுக்கப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தப் பின்னணியில் மேல்மாகாணத்தில் பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் ப�ோதைப்பொருள் பாவனை
பரவுவதைத் தடுப்பதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இது த�ொடர்பில் விஷேட விழிப்புணர்வு
குழுக்களை அமைப்பதற்கும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில் அண்மையில் நடைபெற்ற
கம்பஹா மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பு
குழுக் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி உரையாற்றிய
நகர அபிவிருத்தி அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க,
'பெற்றோர், ஆசிரியர்கள், வலய அதிகாரிகள்,
ப�ொலிஸார் உள்ளிட்டோரை உள்ளடக்கி விழிப்புணர்வுக் குழுக்களை அமைக்குமாறு க�ோரினார். நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப் புறங்களில் உள்ள சிறுவர்களை ப�ோதைப்பொருள் வியாபாரிகள் தற்போது
இலக்காகக் க�ொண்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. அதன்
காரணத்தினால் பாடசாலைகளை சுற்றி அடிக்கடி
ச�ோதனைகளை நடத்தி சட்டத்தின் கீழ் அவர்களை
க�ொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அவர் கேட்டுள்ளார். இது முற்றிலும் வரவேற்கத்தக்க வேண்டுக�ோளாகும்.
ப�ோதைப்பொருளானது
இலங்கையின்
இன்றைய இளம்பராயத்தினர் எதிர்கொள்ளும்
பாரிய சவாலே அன்றி வேறில்லை. இந்த சவாலை
முறியடிப்பதற்கும் ப�ோதைப்பொருள் குற்றங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் முன்னெடுக்கப்படும்
சட்டரீதியிலான நடவடிக்கைகளுக்கு இந்நாட்டின்
ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும்
நல்க வேண்டும். அதனை தம் ப�ொறுப்பாகவும் கடமையாகவும் கருத வேண்டும்.
அதேநேரம் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் உறவினரும் தம் பிள்ளைகளின் நடத்தைகள், பழக்கவழக்கங்கள் குறித்து கூடுதல் கரிசனை எடுத்துக் க�ொள்ளவும் தவறக்கூடாது. அத்தோடு ப�ோதைப்பொருள்
குற்றங்களின் விளைவுகள் மற்றும் பாதிப்புகள்
குறித்து மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துவதில் சமய, சமூகத் தலைவர்களும் பங்களிப்பதில் கூடுதல் கரிசனை காட்ட வேண்டும்.
அப்போது தான் ப�ோதைப்பொருள் குற்றங்கள்
அற்ற சமூகத்தை உருவாக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.
editor.tkn@lakehouse.lk
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மரித்த உறவுகளை நினைவுகூரும்
ஆத்துமாக்கள் திருநாள் இன்று

உ

லகெங்கும் வாழும் கத்தோலிக்க மக்கள் இன்று சகல
ஆத்துமாக்கள் திருநாளை
சிறப்பிக்கின்றனர். நம் அன்னையாகிய
திருச்சபை உத்தரிக்கின்ற ஸ்தலத்தில்
வேதனைப்படும் தன் மக்களை நினைவு
கூர்ந்து அவர்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறது. அவர்களுக்கு உதவும் வகையில்
விண்ணகத்தில் வாழும் தன் மக்களுடன்
அவர்களை விரைவில் ஒன்றிக்கும்படி
மன்றாடுகிறது.
உலகம் என்ற த�ோட்டத்தில் நாம்
அனைவரும் த�ோட்டத்தில் சிறிதுகாலம்
வாழ இறைவன் எம்மை நட்டு வைத்திருக்கிறார்.
நாம் நிலைவாழ்விற்கு செல்லும்வரை
இவ்வுலகில் வாழ்ந்தே ஆகவேண்டும்.
நாம் எப்படிவாழ வேண்டும் என்பதை
சிந்திக்க இறந்தோர் நாளான கார்த்திகை
2ஆம் நாள் எமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றது.
திருச்சபையானது எமது வாழ்வு இறைவனுக்கு ஏற்றவாழ்வாக அமையவும் மனமாற்றம் பெற்று தூயஉள்ளத்தோடு வாழவும்
அழைக்கின்றது. நிலைவாழ்வு என்பது எமது
அன்புத்தந்தைய�ோடு நிலையாக வாழ்வது.
அங்கே இறப்பு இல்லை,துன்பம் இல்லை,
துயரமும் இல்லை.

மூ

இறைவன�ோடு ஒன்றித்துவாழ தூய்மையான உள்ளம் வேண்டும். எனவே
இறைவன் எம்மை இவ்வுலகில் வைத்திருப்பது நிலையான வாழ்விற்கு ஆயத்தம் செய்வதற்காகவேயாகும்.
கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையால் பிரபஞ்சம் முழுவதும் அவருடைய இரத்தத்-

தால் மீட்பு அடைந்தது. ஆனால் அவருடைய
இரண்டாம் வருகையில்அவர் நீதிபதியாக
வருவார். 'மத்தேயு 25:31-46' நற்செய்தி
நமக்குஇறுதித்தீர்ப்பை பற்றிக் கூறுகின்றது.
இறைவன்அங்கே கேட்கப் ப�ோகும் கேள்விகள் நான் பசியாய் இருந்தேன் உணவு
க�ொடுத்தீர்கள், தாகமாய் இருந்தேன் தாகத்-

தைத் தணித்தீர்கள், அந்நியனாய் இருந்தேன் என்னை ஏற்றுக் க�ொண்டீர்கள்,
ஆடையின்றிஇருந்தேன் ஆடை அணிவித்தீர்கள், ந�ோயுற்று இருந்தேன் என்னைக்
கவனித்துக் க�ொண்டீர்கள். சிறையிலிருந்தேன் என்னைத்தேடி வந்தீர்கள் என்பார்.
மிகச் சிறிய�ோராகிய சக�ோதர சக�ோதரிகள் ஒருவருக்கு நீங்கள் செய்வதெல்லாம் எனக்கே செய்தீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு ச�ொல்கிறேன் என்பார்.
எனவேதான் நேர்மையானவர்கள் முடிவில்லாத நிலைவாழ்வைப் பெற அழைத்துச் செல்லத்தான் இறைவன் எங்களை
உலகம் என்னும் த�ோட்டத்தில் அவர் நட்டு
வைத்திருக்கிறார். எனவே இறைவனின்
தீர்ப்பில் கேட்க இருக்கும் கேள்விகளை
சிந்தித்து நிலைவாழ்விற்கு உரியவர்களாக வாழ முயற்சி செய்வத�ோடு செபம்,தவம்,தானதர்மம் செய்து நிலைவாழ்விற்கு
உரியவர்களாக எம்மில் மாற்றங்களை
ஏற்படுத்திக் க�ொள்வோம்.
அதுவே ஆத்மாக்கள் தினத்தில் நாம் அவர்களுக்கு செலுத்தும் பெரும் அஞ்சலியாகும்.

அ.ஜெயநாயகம்
ந�ோயல் டானியல்...?
மன்னார்

மூதூர் வலய கல்வி அலுவலகத்தினால்
அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் க�ௌரவிப்பு

தூர் வலயக்கல்வி அலுவலகத்தினால்
இவ்வருடம்
2022 இல் உலக ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு ஆசிரியர்கள்
மற்றும் அதிபர்கள் க�ௌரவிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆசிரியர் சேவையை மிகவும்
ப�ோற்றத்தக்க சேவையாக பாராட்டுவதாகவும், க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வாகவும்
மூதூர் பெரேல் கிராண்ட் மண்டபத்தில்
அண்மையில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.
மூதூர் வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்
இஸட்.எம்.எம்.நளீம் முனவ்வரா தலைமையில் கல்வி அலுவலக பிரதி, உதவிக்கல்விப்
பணிப்பாளர்கள், கல்வி நிருவாக, திட்டமிடல்
கல்விப் பணிப்பாளர்கள், ஆசிரியர் ஆல�ோசகர் உள்ளிட்ட சக உத்திய�ோகத்தர்களால்

இவர்களுக்கான க�ௌரவிப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது.
ஆசிரியர்கள் எனப்படுவ�ோர் மாணவர்களுக்கு ஏணியாக, த�ோணியாக, வழிகாட்டுபவர்களாக, நல்ல ஆல�ோசகர்களாக, கற்பிப்பவராக, நல்ல நண்பராக இருப்பவர்கள்.
இவ்விழாவானது ஆசிரியர்களின் அர்ப்ப-

ணிப்பான கற்பித்தல் பணியினை க�ௌரவிக்கும் முகமாகவே நடத்தப்பட்டது. இவ்வேற்பாட்டின் மூலம் 2021 ஆம் ஆண்டு
5ம் தரம் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில்
நூறுவீத மாணவர் சித்தி மற்றும் வெட்டுப்
புள்ளிகளுக்கு மேல் சித்தியடையச் செய்ய
கற்பித்த ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் க�ௌவிக்-

கப்பட்டனர். இதேவேளை 2020/2021
ஆம் ஆண்டில் க.ப�ொ.த உயர்தரப் பரீட்சை
பெறுபேற்றில் அடைவு மட்ட சாதனையை
ஈட்டச் செய்து கற்பித்த ஆசிரியர்கள், அதிபர்களுக்கும் வெற்றிக் கிண்ணங்கள், பரிசில்கள், சான்றிதழ்கள் எனவும் வழங்கி அவர்கள் க�ௌரவிக்கப்பட்டனர்.
மாணவர்களின் கல்வி முன்னேற்றத்தில்
மூதூர் வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர் இஸட்.
எம்.எம்.நளீம் முனவ்வராவின் நிருவாகத்தின் கீழ் மூதூர் கல்வி வலயம் முன்னெடுத்துவரும் திட்டமிடல், வழிகாட்டல் ஊடாக
மாணவர்களின் பெறுபேறுகள் மேலும் அதிகரிக்கப்படுவதுடன் இதற்கான அர்ப்பணிப்புக்களை செய்யும் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள்
உண்மையில் பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள்.
இவ்வாறான பாராட்டுதல்கள் மூலம்
மூதூர் கல்வி வலயம் மேலும் முன்னேற்றம் அடையும் என்பதில் ஐயமில்லை என்று
பலரும் பாராட்டுத் தெரிவித்தனர்.

எஸ்.கஸ்ஸாலி...?
(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

புதிய தலைமுறை விருதுகள்;

இளைஞர் பாராளுமன்ற பிரதி அமைச்சர்
அஹ்மத் ஸாதிக் விருதுக்குத் தெரிவு

இ

லங்கை
இளைஞர்களை
ஊக்குவிக்கும்
வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'புதிய
தலைமுறை விருதுகள்' என்ற அடிப்படையில்
புதியவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் அடிப்படையில் 2022 ஆம்
ஆண்டுக்கான விருது வழங்கும் விழாவில் 'Young
Emerging Politician - வளர்ந்து வரும் இளம் அரசியல்வாதி' எனும் விருதை பேருவளையைச் சேர்ந்த இளைஞர்
பாராளுமன்ற வெளிவிவகார பிரதி அமைச்சர் அஹ்மத்
ஸாதிக் பெற்றுக் க�ொண்டார்.
இவர் இதுவரை தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில்
இலங்கையில் உள்ள இளைஞர்களுக்கான எதிர்கால
வாய்ப்புக்களை உருவாக்கக் கூடிய பல செயற்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்விருது வழங்கும் விழாவானது க�ொழும்பு கலதாரி
ஹ�ோட்டலில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இளைஞர்
மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ர�ொஷான் ரணசிங்க மற்றும் தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தின்
தலைவர் கலாநிதி திரான் டி சில்வா ஆகிய�ோர் இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதிகளாக கலந்துக�ொண்டதுடன் மேலும்
பல முக்கிய பிரபலங்களும் அதிதிகளாக கலந்து க�ொண்டனர்.
இந்நிகழ்வை 'புதிய தலைமுறை விருதுகள்' எனும்
பெயரில் Institute of Women Management பெண்கள்
முகாமைத்துவ நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ருசைக் பாரூக்...?

சீனன்கோட்டை பெருகமலை ஸாக்கிரீன்
குர்ஆன் மத்ரஸாவில் முப்பெரும் விழா

பே

ருவளை சீனன்கோட்டை பெருகமலை
ஸாக்கிரீன் குர்ஆன் மத்ரஸாவில் முப்பெரும் விழா எதிர்வரும் 6 ஆம் திகதி பிற்பகல் 4 மணிக்கு (ஸாக்கிரீன் பள்ளிவாசல் முற்றவெளி
முன்பாக) பள்ளி பரிபாலனக் கமிட்டி தலைவர் ஐ.எல்.
எம் தாஹா தலைமையில் நடைபெறும். 25 ஆவது
வருட மீலாதுன் நபி சன்மார்க்க அறிவுப் ப�ோட்டி பரிசளிப்பு விழா மற்றும் பிரமுகர்கள் க�ௌரவிப்பு ஆகிய
நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிபர் எஸ்.
எச்.எம் இம்ரான் (ஹூமைதி) தெரிவித்தார்.
சீனன்கோட்டை பள்ளிச்சங்கத் தலைவரும் ஜாமிஆ
நளீமிய்யா கலாபீட உபதலைவருமான ஏ.எச்.எம்
முக்தார், பெருகமலை ஸாக்கிரீன் பள்ளிவாசல் நிர்வாக
சபைத் தலைவர் எம்.இஸட்.எம் அர்ஷத் ஸவாஹிர்
ஆகிய�ோர் அதிதிகளாக கலந்து க�ொள்வர்.
அகில இலங்கை ஜம்மியதுல் உலமா சபையின்
நிறைவேற்றுக் குழு உறுப்பினரும், சீனன் க�ோட்டை
பள்ளிச்சங்க
உறுப்பினருமான
இஹ்ஸானுத்தீன்
அபுல் ஹஸன் (நளீமி), சீனன்கோட்டை பள்ளிச்சங்க
இணைச் செயலாளர்கான எம்.எம்.எம். சிஹாப், எம்.ஏ.
எம் ரம்லான் அரூஸ் ஆகிய�ோர் க�ௌரவ அதிதிகளாக
கலந்து க�ொள்வர்.

எம்.எம்.எம் சிஹாப்

எம்.இஸட்.எம் அர்ஷத்

எஸ்.எச்.எம் இம்ரன்
(ஹூமைதி)

எம்.எச்.எம் பைஸான்
(ஷாதுலி)

பீ.எம் முக்தார்

எஸ்.ஐ.எம் புர்ஹான்

ஸாக்கிரீன் குர்ஆன் மத்ரஸா பழைய மாணவர்
ஒன்றியத்தின் ஸ்தாபகர் காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த
ஏ.ஆர்.எம் மன்ஸூர் (பலாஹி) விஷேட பேச்சாளராக
கலந்து க�ொள்வார். சீனன்கோட்டை பள்ளிச்சங்க
இணைச் செயலாளர் எம்.எம்.எம். சிஹாப், பெருகமலை ஸாக்கிரீன் பள்ளிவாசல் நிர்வாக சபைத்
தலைவர் எம்.இஸட்.எம் அர்ஷத் ஸவாஹிர், அதிபர்
எஸ்.எச்.எம் இம்ரான் (ஹூமைதி), ஊடகவியலாளர்
பீ.எம் முக்தார், மத்ரஸா விரிவுரையாளர் எம்.எச்.
எம் பைஸான் (ஷாதுலி), பழைய மாணவர் சங்க
உப ப�ொருளாளர் எஸ்.ஐ.எம் புர்ஹான் ஆகிய�ோர்
விழாவில் க�ௌரவிக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
நிகழ்வில் சீனன்கோட்டை குர்ஆன் மதாரிஸ் பணிப்பாளர் எம்.டபிள்யு.எம் பஹ்ருத்தீன் (மிஸ்பாஹி),
உலமாக்கள், பெருகமலை ஸாக்கிரீன் பள்ளிவாசல்
நிர்வாக சபை உறுப்பினர்கள், மத்ரஸா பரிபாலன
குழு உறுப்பினர்கள், பெற்றோர், பழைய மாணவர்
சங்க உறுப்பினர்கள் என பலரும் கலந்து க�ொள்வர்.

பேருவளை

பீ.எம்.முக்தார்...?
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மி

கப்பெரும் வியப்பையும்
விந்தையையும் ஏற்படுத்தும்
விதமாகவும், மலையகத்தில்
வேர்விட்டு வளரும் சிவியியலுக்கு
(சி.வி. வேலுப்பிள்ளை) ஆழ்ந்த
கனதியை ஏற்படுத்தும் விதமாகவும்
'மலையக அரசியல்: தலைவர்களும்
தளபதிகளும்' எனும் சி.வி. வேலுப்பிள்ளையின் கட்டுரைகளை தாங்கிய நூல்
சென்னை தாய் வெளியீடாக மு. நித்தியானந்தன் மற்றும் எச். எச். விக்கிரமசிங்க
ஆகிய�ோரின் பெரும் முயற்சியினால்
வாசகர்களின் கைகளுக்குக் கிட்டியுள்ளது.

5

'மலையக அரசியல்: தலைவர்களும் தளபதிகளும்'

மலையக தலைவர்களை மறுபரிசீலனை செய்ய
தூண்டியுள்ள சி.வி.வேலுப்பிள்ளையின் நூல்

பேராசிரியர் ச�ோ. சந்திரசேகரனுக்குக்
1890 இல் நெல்லுமலைத�ோட்டத்தில்
ஜலிங்கம் 1927 காந்தியின் இலங்கை வருகைகாணிக்கையாகச் செலுத்தப்பட்ட இந்த
பிறந்து, இங்கிலாந்து சென்று சட்டத்தரணியின் பின்னர் மக்கள் சேவைக்குத் தயாராகி
நூலுக்குள் நுழையும் மலையகம் குறித்தயாகி மகாத்மாகாந்தியை சந்தித்து மக்கள்
காங்கிரஸ் ஸ்தாபனத்துக்குள் கரடுமுரடான
தேடல் முயற்சியில் மலையக வரலாற்றின்
சேவைக்காக உந்தப்பட்டு இலங்கை சுதந்திரபயணத்தை அனுபவித்து மக்கள் அபிமாவிட்டுப்போன பக்கங்களை தேடுபவர்களும்
ப�ோராட்ட வீரர்களில் ஒருவராகவும் ஹற்றன்
னம் வென்றவராக கல்விக்கண் திறப்பவராக
அல்லது இதுவரை கிடைத்த ஆதாரங்களை
தேர்தல் த�ொகுதியில் ப�ோட்டியிட்டு வென்று
செயற்பட்ட விதத்தை அப்பழுக்கின்றி சி.வி
வைத்து சிந்திப்பவர்களும் தமக்குள் தாமே
பின் கைத்தொழில் வர்த்தக அமைச்சராகி
வெளிப்படுத்துகின்றார்.
சிலிர்த்துப் ப�ோகும் வண்ணம் மலையகம்
இலங்கைவங்கி உருவாக்கத்துக்கும் காரணடி. சாரநாதன் மற்றும் டி. இராமனுஜம்
சார்ந்த ஆளுமைகளைத் தனது ச�ொல்லோமாகிய பெயர் புகழ் விரும்பாத பெரி.சுந்தரம்
எப்படி நடேசய்யரின் மருமகன் என்ற உறவு
வியங்களாலும் தகவல்களாலும் முன் அனுமலையக மக்களின் சரித்திரம் எழுதப்படும்
என்பது பற்றி புரிந்து க�ொள்ளவும் பின்னர்
மானங்களாலும் நாம் காணாத ஒரு மலையக
ப�ோது ஒரு புதிய இனத்தின் ஒரு புதிய சமுஐயரை விட்டுப் பிரிந்து அவர்கள் தனிப்பயவரலாற்றை சி.வி படைத்துள்ளார்.
தாயத்தின் பிதா என புகழப்படுவது திண்ணணம் சென்று நயத்தக்க ஆளுமைகளாக உரு1959 இல் தினகரனில் பேராசிரியர் கைலாமென சி.வி உறுதி உரைக்கின்றார்.
வெடுத்தார்கள் என்பதை திருத்தமாக புரிந்சபதியின் உந்ததலிலால் தமிழில் எழுதும்
புசல்லாவ சங்குவாரியில் பிறந்த கே. இராதுக�ொள்ள இந்த நூலில் ப�ோதிய தகவல்கள்
முயற்சியை ஆரம்பித்த சி.வி. வேலுப்பிள்ளையின் இந்த ஆளுமைகளின் சிறு சரிதங்கள் அவரின் உச்சம் த�ொட்ட முயற்சிகளில்
ஒன்றாக கருதப்பட வேண்டியிருக்கின்றது.
மலைநாட்டு மக்களின் தலைவர்களாக 12
பேரும், உரிமைப் ப�ோர் தளபதிகளாக 14
பேரும் இதில் அச்சொட்டாக 1959 ஆம்
ஆண்டில் படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
மலையக த�ொழிற்சங்க அரசியல் துறையில்
கனவான்களாக க�ொள்ளத்தக்க பலரை நேர்த்தியாக நிறுவிக்காட்டும் ப�ோது
சி.வி அவர்களால் கண்ணியஉள்ளன. சாரநாதன் அவர்ளோடு
மிக்கவர்களாக
ப�ோற்றப்படுஒப்பிடும் ப�ோதுமற்ற இருவபவர்களை கண்களில் ஒற்றிக்
ரும் மைல் கணக்கில் பின்னால்
க�ொள்ள வேண்டும் ப�ோல்
இருந்தார்கள் எனச் ச�ொல்கின்த�ோன்றுகின்று. ஆர்.ம�ோத்தா,
றார்.
எழுத்துத்துறையிலும்
பெரி.சுந்தரம்,
கே.இராஜலிங்ப�ோராட்டத்தீ
வளர்ப்பதிலும்
கம், ஐ.எக்ஸ்.பெர�ோரா எள்.
தீவிரம் காட்டிய சராநாதன் 1940
பி.வைத்திலிங்கம், குஞ்சிப�ொறி
முற்பகுதியில் ஏக்கமும் ஏமாற்றசண்முகம், ஏ.எஸ்.ஜ�ோன், எஸ்.
மும் க�ொண்டு சென்னை திரும்சோமசுந்தரம் ப�ோன்றோர் பெயபினார் என்று குறிப்பிடுவத�ோடு
ரளவிலேனும் சாதாரண மக்களிஆசை தீரபியர் அருந்தி அகால
டம் வாழாவிட்டாலும் அவர்கள்
மரணத்தை தழுவிக் க�ொண்டார்
மலைநாட்டு மக்களுக்காக செய்த
என்கிறார்.
பணிகள் இன்று அம்மக்களின்
நடேசய்யரை விட்டுவிலகிய
மேம்பாட்டுக்கு வழிவகுத்திருப்இராமனுஜம் தன்னை நிலைமு.நித்தியானந்தம்
எச்.எச்.விக்கிரமசிங்க நிறுத்தி தனி ஆளுமையாக
பதை எடுத்துக் காட்டுகின்றார்.

நூலை வெளிக்கொணர முழுப்பங்களித்த
மு.நித்தியானந்தம், எச்.எச். விக்கிரமசிங்க
வரலாற்றுப் பங்களிப்பு செய்துள்ளனர்

ஜ�ொலிக்க கண்டிக்கு வந்ததும் அங்கு எல்ல�ோரின் அபிமானத்தை பெற்று நகரசபையில் உறுப்புரிமை பெற்றுபின் அளுத்நுவர
த�ொகுதியில் சுயேச்சையாக வெற்றி பெற்று
முதலாவது பாராளுமன்றத்தில் நுழைந்த
வரலாற்றின் உண்மைகள் சி.வியின் பதிவில்
இருக்கின்றன.
தனது சகாவான வி.கே. வெள்ளையனையும் சி.வி விட்டுவைக்கவில்லை. காங்கிரஸிலிருந்து வெளியேறிய வெள்ளையன்
ஹற்றன் க�ோட்டையில் தன்னை கட்டியெழுப்பிக் க�ொண்டதையும் வாலிபத்தலைவரென்ற முறையில் வெள்ளையன் தமது நடவடிக்கைகளை உருவாக்குவதற்குரிய சிந்தனை
செய்வதற்கு ப�ோதிய அவகாசமிருந்துள்ளது
என்பதையும் காத்திருந்து, தவிர்க்க முடியாத
உண்மையைக் கண்டுக�ொள்ளவும் அவருக்கு
அவகாசமிருந்துள்ளது என்பதையும் கூறி
மனிதர்கள் உண்மையைக் காணும் ப�ோது,
ஏகாந்த மலைகளுகளுக்குச் சென்று விடுகின்றனர் என்கிறார்.
ப�ோஸ் சங்கம் அமைத்த செல்லையா,
நாவலப்பிட்டியில் மறக்க முடியாத பணியாற்றிய கே.சுப்பையா, ஊவாவில் தன்னை
மக்கள் தலைவனாக நிறுவிக்கொண்ட எஸ்.
எம். சுப்பையா, யட்டியாந்தொட்டையை
தளமாகக் க�ொண்டு களனி பள்ளத்தாக்கில்
க�ோட்டை அமைத்த கே.ஜி.எஸ். நாயர்,
மடக்கும்புறவில் பிறந்த 2ஆம் உலகயுத்தில் ப�ோர்வீரராக இருந்து பின் காங்கிரஸில்
சேர்ந்த எஸ்.மாரியப்பா ஊவாவில் சுப்பையாவும் தலவாக்கொல்லையில் சி.வி. வேலுப்பிள்ளையும் பாராளுமன்றத் தேர்தலில்
ப�ோட்டியிடத் தெரிவு செய்யப்பட அவரின்
வகிபாகம், மலைநாட்டு சரித்திரத்தை நல்ல
முறையில் உருவாக்க நடேசன் ப�ோன்ற சிலர்
இருந்தால் ப�ோதும் எனப் பாராட்டப்படும்
எஸ். நடேசனின் கல்விமற்றும் அரசியல்
பிரவேசம், இன்றும் எமக்கு வழிகாட்டியாக
திகழும் பி. பிவேராஜ் பற்றியெல்லாம் நற்பதிவுகள் இந்நூலில் உள்ளன. தூரத்துப் பச்சை

நாவலாசிரியாக நமக்கு அறிமுகமான காங்கிரஸ் மாதர் சங்கம் ஊடாக சேவை ஆற்றிய
க�ோகிலம் சுப்பையா அம்மையார், அதுப�ோன்ற சிவபாக்கியம் குமாரவேல் எனும்
பெண் ஆளுமைகள் இருவரும் சி.வியின்
கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.
மலையக
மக்களின்
தலைவர்களை
இளைய தலைமுறை மறுபரிசீலனை செய்ய
ஒரு கைந்நூலாக க�ொள்ளத்தக்க இந்த நூலை
வெளிக்கொணர முழுப் பங்களித்த மு.நித்தியானந்தனும், எச்.எச். விக்கிரமசிங்கவும் வரலாற்றுப் பங்களிப்பு செய்துள்ளனர்.

சு.முரளிதரன்...?

கலை, கலாசார நிகழ்வுகளுடன் களைகட்டிய
நாவிதன்வெளி பிரதேச இலக்கிய விழா

க

அதிதியாக கலந்து க�ொண்டதுடன்
உதவி பிரதேச செயலாளர் பி.பிரணவரூபன், நாவிதன்வெளி க�ோட்டக்கல்வி
பணிப்பாளர் திருமதி என்.நிதர்ஷினி
மகேந்திரகுமார், பிரதேச செயலக
கணக்காளர் கே.றிஸ்வி யஹ்சர், பிரதி
திட்டமிடல் பணிப்பாளர் இ. லதாகரன், நிர்வாக உத்திய�ோகத்தர் கே.
ய�ோகேஸ்வரன், ஆகிய�ோர் க�ௌரவ
அதிதிகளாக கலந்து க�ொண்டதுடன் விசேட

லாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின்
அனுசரணையுடன் நாவிதன்வெளி
பிரதேச செயலகம் இணைந்து ஏற்பாடு
செய்திருந்த பிரதேச கலை இலக்கிய விழா சமீபத்தில் பிரதேச செயலாளர் எஸ்.ரங்கநாதன் தலைமையில் நேற்று (27) நாவிதன்வெளி கலாசார
மத்திய நிலையத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் அம்பாறை மாவட்ட
பதில் அரசாங்க அதிபர் வி.ஜெகதீசன் பிரதம

அதிதியாக அம்பாறை மாவட்ட கலாசார
உத்திய�ோகத்தர் ரி.எம்.றிம்ஸான் கலந்து
க�ொண்டார்.
நிகழ்வின் ப�ோது பிரதேச மட்ட கலை
இலக்கியப் ப�ோட்டித் த�ொடரில் வெற்றி
பெற்ற பாடசாலை மற்றும் திறந்த பிரிவு
ப�ோட்டியாளர்கள் அதிதிகளினால் பரிசில்ககள், சான்றிதழ்கள் மற்றும் நினைவுச் சின்னங்கள் வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டார்கள்.
நாவிதன்வெளி பிரதேச கலாசார அபிவி-

ருத்தி உத்திய�ோகத்தர் ஏ.எல்.எம்.ஷினாஸ்
ஒருங்கிணைப்பில் நடைபெற்ற இந்த கலை,

இலக்கிய விழாவில் இயல், இசை, நாடகம்
என கலை, கலாசார நிகழ்வுகளும் அரங்கேற்றப்பட்டன. இந்த நிகழ்வில் சமுர்த்தி
முகாமையாளரும் சட்டத்தரணியுமான எம்.
எம்.எம்.முபீன், சமூக செயற்பாட்டாளர்களான எம்.மஹ்ரூப், எம்.ஏ. நளீர் மற்றும்
பிரதேச செயலகத்தின் உத்திய�ோகத்தர்கள்,
கலை மன்றங்களின் பிரதிநிதிகள், பிரதேச
கலைஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் என பலர் கலந்து க�ொண்டனர்.
நிகழ்வுகளை பிரதேச கலைஞரும், அறிவிப்பாளருமான குலசிங்கம் கிலேசன் த�ொகுத்து
வழங்கினார்.

ஏ.எல்.எம்.ஷினாஸ்...?

(பெரியநீலாவணை விசேட நிருபர்)

பெ

ண் உரிமைகளில் வன்முறை,
அடிமைத்தனம், பாகுபாடு
ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபடுவதற்கான உரிமையும் கல்வி கற்கும் உரிமை,
ச�ொத்துரிமை, வாக்களிக்கும் உரிமை, க�ௌரவமாக வாழும் உரிமை, நியாயமான மற்றும்
சமமான ஊதியம் பெறும் உரிமை ப�ோன்ற
பல விடயங்கள் உள்ளன. இவற்றையெல்லாம்
விட்டுவிட்டு, எங்கோ ஒரு நாட்டில் ஒரு யுவதி
ஹிஜாப் ஆடையை கழற்றி எறிவது அவளது
தனியுரிமை என்றும், அவ்வாறான செயலை
தடுக்கும் சட்டங்களைக் க�ொண்டுள்ள
நாடுகளை விமர்சிப்பதையும் நியாயமாகக்
கருத முடியாது.
சில முஸ்லிம் நாடுகளில் பெண்கள் மட்டுமல்ல,
ஆண்களும்
ப�ொதுவெளியில்
அரைகுறை ஆடை அணிவது தடையாகும்.
ஆகவே, பெண் உரிமை, பெண் சுதந்திரம் பற்றி
குரல் எழுப்புவ�ோர், திறந்த மனத்துடன் விடயங்களை அணுக வேண்டியது அவசியம்.
ஈரானின் பெண்கள் விவகாரங்களுக்கான
துணைத் தலைமைத்துவம் 1979 இஸ்லாமியப்
புரட்சிக்குப் பிறகு கல்வி, சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் த�ொழில்முனைவு, ஊடகம்,
விளையாட்டு, முடிவெடுத்தல் ஆகிய 7 துறைகளிலும் சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மற்றும் நெருக்கடிகள் மேலாண்மை துறைகளிலும் ஈரானிய
பெண்களின் சாதனைகள் குறித்த அறிக்கை
ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
கல்வித் துறையில், ஈரானிய பல்கலைக்கழகங்களில் கற்போரில் 60% இற்கும் அதிகமான�ோர் பெண்களாவர். ஆசிரியத்துறையில்
பெண்களின் பங்கு 33.3 சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்டதாகவும், மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகங்களில் 34 சதவீதம் வரையும் அதிகரித்துள்ளது. அந்நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் மற்ற
எல்லாத் துறைகளிலும் கற்கும் மாணவிகளின்
எண்ணிக்கை 56 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக-

இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பின்னர்
ஈரானிய பெண்களின் சாதனைகள்
வும் அவ்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்திய ஆண்டுகளில், பல்கலைக்கழகங்களில் அனுமதிக்கப்படும் ஈரானிய பெண்களின்
எண்ணிக்கை வியத்தகு அளவில் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் மட்டும் ஈரானியப்
பெண்கள் பல்கலைக்கழகங்களில் நுழைந்தவர்களில் 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவர்களாவர்.
இது ஈரானில் ஒரு ஆச்சரியமான முன்னேற்றம்.
ஈரானின் பல்கலைக்கழகங்களில் அதிகரித்துவரும் இளம் பெண்களின் பிரவேசம், ஆண்
ஆதிக்கம் செலுத்தும் பாரம்பரிய சமூகத்தில் ஏற்கனவே கணிசமான மாற்றத்தைக் க�ொண்டு வந்துள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. பல்கலைக்கழகப்
படிப்பை வீட்டை விட்டு சுதந்திரமாக வெளியே
செல்வதற்கும், த�ொழில்முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதற்கும் அதிக சுதந்திரம் மற்றும் சமூக மரியாதையைப் பெறுவதற்கும் ஒரு வழியாக ஈரானியப்
பெண்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.
பாரிஸை தளமாகக் க�ொண்ட சமூக அறிவியல்
பேராசிரியரான ெடாக்டர் பெய்வந்தி, "ஈரானின்
கல்வி முறை த�ொடர்பான சிக்கல்களைப் பின்த�ொடர்பவராக உள்ளார். ரேடிய�ோ பர்தாவுக்கு
அவர் அளித்த பேட்டியில், ஈரானின் எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதில் பல்கலைக்கழகங்களில் ஏற்கனவே பெண்களின் வலுவான இருப்பு
குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகிக்கும். கடந்த தசாப்தத்தில் ஈரானிய பெண்களின் குறிப்பிடத்தக்க
கல்வி முன்னேற்றம் ஒரு சமூக நிகழ்வாக கருதப்பட வேண்டும். புரட்சிக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட
மாற்றம் இப்போது நாம் காணும் முன்னேற்றத்-

தின் ஒரு பகுதியாக கருதப்பட வேண்டும் என்று
நான் நினைக்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
பல்கலைக்கழகங்களின் பெண் பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்பட்டுவரும் அதிகரிப்பு
ஈரானின் த�ொழிலாளர் சந்தையில் ஏற்கனவே
பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அரசு
மற்றும் தனியார் துறைகளில் பெண்கள் பல துறைகளில் பிரவேசித்துள்ளனர். வணிக உலகிலும்
பெண்கள் ப�ோட்டிப�ோட்டுக்கொண்டு வியத்தகு
அளவில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபடுகின்றனர்.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அவர்கள் தற்போது
உத்திய�ோகங்களில் 10 சதவீதம் இடம்பிடித்து

உள்ளனர். ஆனால் அனைத்துப் பல்கலைக்கழக
மாணவர்களில் 60 சதவீதம் பெண்களாக இருப்பதன் காரணமாக, த�ொழில் பெறும் பெண்களின்
எண்ணிக்கை வியத்தகு அளவில் வளரும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஒரு வரலாற்று
மாற்றம் என்கிறார் டாக்டர் பெய்வந்தி.
ஈரானிய த�ொழிற்சாலைகளில் ப�ொறியாளர்களாகவும் நிபுணர்களாகவும் பெண்கள் கடமையாற்றும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே
உண்மையில், ஈரானின் த�ொழிலாளர் சந்தை
ஆண்களுக்கு மாற்றீடாக பெண் நிபுணர்களின்
வருகையை எதிர்கொள்கிறது, மேலும் ஆண்-

சார்ந்த கட்டமைப்புடைய ஈரானிய சமூகத்தில், இது ஒரு பெரிய மாற்றமாகும். ஈரானில்
இப்போது பெண் நிபுணர்கள், வரலாற்றில் எப்ப�ோதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளனர்.
தெஹ்ரானில் வெளியிடப்படும் கல்வி மற்றும்
கலாச்சார இதழான 'ல�ோஹ்' இன் நிர்வாக ஆசிரியர் முகமது காயித், ஆண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்திய பல உயர் பதவிகளுக்கு இப்போது ஈரானிய
பெண்கள் உயர்ந்து வருகின்றனர். ஈரானில்,
அலுவலகம் அல்லது வங்கியின் தலைமைப்
ப�ொறுப்பில் இருக்கும் பெண்கள் பெரும்பாலும்
தங்களுக்குக் கீழ் பணிபுரிபவர்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய நிலையில் இருப்பது ஒரு ப�ொதுவான
காட்சியாகி மாறி வருகிறது என்கிறார்.
சமீபத்திய ஆண்டுகளில், சராசரி திருமண
வயதெல்லை உயர்ந்துள்ளது. பிறப்பு விகிதமும்
குறைந்துள்ளது பல்கலைக்கழகக் கல்வியைத்
த�ொடரும் பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதன் நேரடி விளைவாக இந்த மாற்றங்களை பெய்வந்தி கருதுகிறார்.
மேலும், கல்வியறிவு விகிதம் 99.3 சதவீதத்தை எட்டியதால், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளிடையே கல்வியறிவின்மை ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது என்றே கூற வேண்டும்.
அதிகாரம் மற்றும் முடிவெடுக்கும் பதவிகளிலும், அரசாங்க உயர்பதவிகளிலும் 25.2 சதவீதம் பெண்கள் உயர், நடுத்தர பதவி மற்றும்
அடிப்படை நிர்வாக நிர்வாகத்தின் அனைத்து
நிலைகளிலும் பெண்களாக உள்ளனர். குறிப்பாக 1,121 பெண்கள் நீதிபதிகளாக பணிபுரிகின்றனர், பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்களாக 16
பெண்கள் உள்ளனர். பல பெண்கள் ராஜதந்திரிகளாகவும் பல்வேறு நாடுகளில் பணியாற்றுகின்றனர். ஈரானின் இராஜதந்திரியாக ஐ.நா.வில்
ஸஹ்ரா எர்ஷாதி கடமையாற்றுவதும் இங்கு
சுட்டிக்காட்டத்தக்கதாகும்.

தாஹா முஸம்மில்...?
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தீர்வையற்ற...
அடுத்த வருட ஏப்ரல் மாதத்தில்
அதனைத்
திறக்கவுள்ளதாகவும்
அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்படி
தீர்வை வரியற்ற வர்த்தக கட்டடங்களை செயற்படுத்தும் நிறுவனங்கள்
உலகின் பிரசித்திபெற்ற மூன்று நிறுவனங்களாகும் என்றும் தெற்காசிய
பிராந்தியத்தில் பாரிய தீர்வைவரியற்ற
வர்த்தக கட்டடத் த�ொகுதியாக இது
அமையுமென்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதேவேளை, இவ் வரியற்ற
வர்த்தக கட்டடங்களில் நாட்டில் இறக்-

குமதிக்கு
தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ள
ப�ொருட்களுக்கான தடைகள் கிடையாதென்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சிங்கப்பூரில் முஸ்தபா வர்த்தக கட்டடத் த�ொகுதி மிகவும் பாரியத�ொன்றாகும். அதேப�ோன்று க�ொழும்பு
துறைமுக நகரத்திலுள்ள தீர்வைவரியற்ற வர்த்தக கட்டடமும் இந்தியா உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளின் சுற்றுலா
பயணிகளை அதிகம் கவருவதாக
அமையுமென்றும் அவர் நம்பிக்கை
வெளியிட்டுள்ளார்.

பட்ஜட் உத்தேச...

செலவுத் திட்டம் மீதான குழுநிலை
விவாதம் நவம்பர் 23 ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 08 ஆம் திகதி வரை 13 தினங்களுக்கு
நடைபெறவுள்ளது.

நல்லிணக்க... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

ஹெக்டர் யாப்பா நல்லிணக்க
ஆணைக்குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஓய்வுபெற்ற
மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி நிமல் திஸாநாயக்க, ஓய்வுபெற்ற மேன்முறையீட்டு
நீதிமன்ற நீதிபதி சந்திரதாச நாணயக்-

தனியார்... 03ஆம் பக்கத் த�ொடர்

03ஆம் பக்கத் த�ொடர்
இதன்பின்னர், 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான
வரவு செலவுத் திட்ட வாக்கெடுப்பு டிசம்பர் (08) இடம்பெறவுள்ளதாகவும் உத்தேச
செயற்றிட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விசாரணைக்கு சென்ற...
ஒருவரின் தலைமையில் பிரதேசவாசிகள் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இது
த�ொடர்பாக ப�ொலிஸாருக்கு கிடைத்த தகவலுக்கமைய சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தப�ோது பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்ததாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
அப்போது ,பிக்கு ஒருவர் உட்பட
சுமார் 150 க்கும் மேற்பட்ட குழுவினர்
வீதியை மறித்து, டயர்களை க�ொளுத்தி
க�ோபாவேசத்துடன் நடந்துக�ொண்டனர்.
ப�ொலிஸாரை தாக்கி மிகவும் ம�ோசமான

வார்த்தைப் பிரய�ோகத்தை மேற்கொண்டதுடன், ப�ொலிஸ் ப�ொறுப்பதிகாரியை
தாக்கவும் முற்பட்டனர். இதனை தடுப்பதற்காகச் சென்ற ப�ொலிஸ் சார்ஜண்ட்
ஒருவரை மூர்க்கத்தனமாக இவர்கள் தாக்கினர். ப�ொலிஸ் சார்ஜனை காப்பாற்றுவதற்காக ப�ொலிஸார் முற்பட்டப�ோதும்
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கலைந்து செல்லவில்லை. இதனையடுத்து ஆகாயத்தை
ந�ோக்கி ப�ொலிஸார் துப்பாக்கி பிரய�ோகம் செய்துள்ளனர்.

குஜராத்தில் ம�ோர்பி நகரில் 141 பேர்
உயிரிழப்புக்கு காரணமான த�ொங்கு
பாலம் அறுந்து விழுந்த இடத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர ம�ோடி நேற்று நேரில் சென்று
ஆய்வு செய்ததுடன் காயமடைந்தவர்களையும் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
			
(திருச்சி எம்.கே. ஷாகுல் ஹமீது)

முன்னோக்கி க�ொண்டு செல்கின்ற...
ஆளுமை இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டிய
தேரர், இத்தலைவர்கள் அரசியல் மூலம்
எதையும் சம்பாதிக்காமல், தமது ச�ொத்துக்களை கூட மக்களுக்காக தியாகம் செய்துள்ளார்கள்என்றும்கூறினார்.
சரியான தலைமைக்கு அன்று அங்கீகாரம் கிடைக்காததாலேயே இன்று நாடு இவ்வாறானத�ொரு நெருக்கடியை எதிர்நோக்க
வேண்டியுள்ளதாகவும்அவர்தெரிவித்தார்.
மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜே
ஆர்.ஜயவர்த்தனவின் 26ஆவது நினைவு
தினத்தை முன்னிட்டு, ஜனாதிபதி
ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தலைமையில்
க�ொழும்பு 07, ஜே.ஆர்.ஜயவர்தன மையத்தில் (01) நடைபெற்ற நிகழ்வில், விஷேட
அனுசாசன உரை நிகழ்த்தியப�ோதே வணக்கத்திற்குரிய பெல்பொல விபஸ்ஸி தேரர்

இவ்வாறுதெரிவித்தார்.
இதில் கலந்துக�ொண்ட ஜனாதிபதி,
மகா சங்கத்தினருக்கு அன்னதானம் வழங்கினார். ஜே. ஆர்.ஜயவர்த்தன உயிருடன்
இருந்த காலத்தில் அவரின் பெறுமதி புரியவில்லை. இலங்கையிலுள்ள ஒவ்வொரு
அரச தலைவர்களுக்கும் சிலைகள் உருவாக்கப்பட்டன. ஆனால் ஜே. ஆர்.ஜயவர்த்தனவுக்குசிலைசெய்யப்படவில்லை.
இன்று, அவர் மரணித்து இருபத்தாறு
வருடங்கள் கடந்துள்ளன. ஜனாதிபதி
உட்பட அவரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த
அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த அறச்செயலை மேற்கொள்வது இக்குடும்பத்தின்நன்றியைகாட்டுகிறது.
திம்பிரிகஸ்யாயே அச�ோகாராமாதிபதி
வண. கெடஹெத்தே ச�ோபித தேரர் தனது,

விசேடஉரையின்போது,
இலங்கையின்முதலாவதுநிறைவேற்று
ஜனாதிபதி ஜே. ஆர்.ஜயவர்த்தனவின் சிறப்புகளை நினைவுகூரும் நிகழ்வு ஒவ்வொரு
ஆண்டும் நடத்தப்படுகிறது. ஜயவர்த்தன
ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி,
எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி,
அரச தலைவராக இருந்தாலும் சரி ஒரே
மாதிரியான மனிதாபிமானம் நிரம்பிய
தலைவராக செயல்பட்டார்.
உலக
அமைதி மாநாட்டில் "நஹி வெரேன
வெரானி" என்ற புத்தரின் வார்த்தைகளால் உலகையே அமைதிப்படுத்தினார். அதனால்தான், ஜயவர்தனபுர
மருத்துவமனை,
த�ொலைக்காட்சிக் கூட்டுத்தாபனம் ஆகிய நிறுவனங்களை உருவாக்க இலங்கைக்கு

உதவி கிடைத்தது. இவை கடன்கள்
அல்ல. அரசியல் மூலம் பெறப்பட்டவையும் அல்ல. இவை அமைதியைப் பரப்பியதன் மூலமும், உலகை
ஒருங்கிணைத்ததன் மூலமும் பெறப்பட்ட உதவிகள் ஆகும். புத்தர்பெருமான் உலகுக்கு அறிவித்த அவரது
வார்த்தைகளின் மதிப்பை இன்று நம்
நாடு உணர்கிறது. இன்று நம் நாடு
பெரும் நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இவ்வேளையில், அனைவரும்
வெறுப்பின்றி ஒன்றிணைந்து நெருக்கடியில் இருந்து வெளிவர உழைக்க
வேண்டும். இதனால்தான் ஜே.ஆர்.
ஜயவர்த்தனவின் மதிப்பு அன்று இருந்ததை விட இன்று அதிகமாக உணரப்படுகிறது.

இஸ்லாம் பாடநூல்களை நவ.15க்கு...
பிரேம ஜயந்த் அதிகாரிகளுக்கு
ஆல�ோசனை வழங்கியுள்ளார்.
பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இஸ்லாம்
பாடப்புத்தகம் மீள விநிய�ோகம் செய்யப்படாமை த�ொடர்பில், அகில இலங்கை
மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரும் வன்னி
மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான
ரிஷாட் பதியுத்தீனின் ஏற்பாட்டில் கல்வி
அமைச்சருடன் நடைபெற்ற சந்திப்பிலேயே இந்த அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த இஸ்லாம் பாடப் புத்தகம் மீளப்
பெறப்பட்டு பத்து மாதங்களாகிவிட்டன.
இருந்த ப�ோதிலும் அவை மீள மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படாமை குறித்து நீதிக்கான
மய்யம் அமைப்பினர் அரசியல் தலைவர்களையும் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல்
உலமா சபையினர் உட்பட சிவில் அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகளையும் சந்தித்து

கல்நதுரையாடி வருகின்றனர். இந்தப்
பின்புலத்தில் மய்யத்தின் தலைவர் சட்டத்தரணி ஷஹ்பி எச். இஸ்மாயில் தலைமையிலான குழுவினர் நேற்று முன்தினம்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
சபையின் ப�ொதுச் செயலாளர் ம�ௌலவி
அர்க்கம் நூராமித் தலைமையிலான பிரதிநிதிகளையும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் ரிஷாட் பதியுத்தீன் எம்.
பி, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எச்.எம்.எம்.
ஹரீஸ் உள்ளிட்டோரையும் சந்தித்து கலந்துரையாடினர்.
இதனை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுத்தீன், கல்வி அமைச்சருடன் இந்த அவசர
சந்திப்பை நேற்றுக்காலையில் ஏற்பாடு
செய்திருந்தார். இச்சந்திப்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினருடன் அகில இலங்கை
ஜம்இய்யத்துல் உலமாவின் ப�ொதுச்செயலாளர் அடங்கலான பிரதிநிநிதிகளும்,

மய்யத்தின் தலைவர் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகளும்கலந்துக�ொண்டிருந்தனர்.
இச்சந்திப்பின் ப�ோது மய்யத்தின்
தலைவர் சட்டத்தரணி ஷஹ்பி எச். இஸ்மாயில், 'மீளப் பெறப்பட்ட இஸ்லாம் பாடப்
புத்தகம் 10 மாதங்கள் கடந்தும் இன்று
வரை வழங்கப்படவில்லை' என்று சுட்டிக்காட்டினார். இச்சமயம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட், 'பாடசாலை மாணவர்களின்
நலன்கருதி இஸ்லாம் பாடப் புத்தகத்தை
உடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் பாடப்புத்தகத்தில் எதிர்காலத்தில்
திருத்தங்கள்
மேற்கொள்ளுமிடத்து,
திருத்தக்குழுவில் அகில இலங்கை ஜம்மிய்யதுல் உலமா சபை உறுப்பினர்களையும் இணைத்துக் க�ொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொண்டார்.
இக்கோரிக்கையின்
அடிப்படையில் அனைத்துப் பாடசாலைகளுக்கும்
இஸ்லாம் பாடநூல்களை இம்மாதம் (நவம்-

பர்) 15 ஆம் திகதிக்குள் விநிய�ோகிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை உடனடியாக ஆரம்பிக்குமாறு அமைச்சர் சுசில் பிரேஜயந்த்
அதிகாரிகளுக்குபணிப்புரைவிடுத்தார்.
இதனடிப்படையில் கல்வி வெளியீட்டு
திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம்
பி.என். அயிலப்பெரும, பிரதி ஆணையாளர்நாயகம்எம்.தாஜுதீன்ஆகிய�ோர்மய்யத்தின் தலைவர் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு
பாடசாலை இஸ்லாம் பாடப்புத்தகத்தை
வழங்கி விநிய�ோக நடவடிக்கையையும்
ஆரம்பித்துவைத்தனர்.
அமைச்சருடனான
இச்சந்திப்பில்
உலமா சபையின் ப�ொருளாளர் கலாநிதி
அஸ்வர் அசாஹிம், மய்யத்தின் ப�ொதுச்
செயலாளர் கலாநிதி றியாத் ஏ.மஜீத், பிரதித்
தலைவர் யூ.கே.எம்.றிம்சான், ப�ொருளாளர்
த�ொழிலதிபர் ஏ.ஏ. அஷ்ரஃப் அலி உள்ளிட்டோரும்கலந்துக�ொண்டனர்.

அரசாங்கத்தை எவராலும்...
எவ்வாறாயினும், எந்த நேரத்திலும் அமைதியான ப�ோராட்டக்காரர்களின் குரல்களுக்கு செவிசாய்க்க
அரசாங்கம் எப்போதும் தயாராகவே
உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
க�ோட்டே
ராம்பார்ட்
ஈரநில
பூங்காவை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் (31)கலந்து க�ொண்டு ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் ப�ோதே
அமைச்சர் இதனை தெரிவித்தார்.
நவம்பர் (02) இன்று க�ொழும்பில்
பாரிய ப�ோராட்டத்தை நடத்துவதற்கான பல திட்டங்கள் குறித்து கருத்து
தெரிவித்த அமைச்சர், அமைதியான
மற்றும் நியாயமான ப�ோராட்டக்கா-

ரர்களுக்கு செவிசாய்க்க அரசாங்கம்
தயாராக இருந்தாலும், வன்முறை
மற்றும் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட
எவரையும் அனுமதிக்காது.
அடக்குமுறையாலே,
அடக்குமுறையை நிறுத்த வேண்டுமென
ச�ொல்கிறேன். அதற்கு நாங்களும்
தயாராக இருக்கிற�ோம். நாட்டின்
எதிர்காலத்துக்காக ஒவ்வொருவரும்
தங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டிய
தருணம் இது. மக்கள் க�ொல்லப்படுவதைய�ோ அல்லது வீடுகளை
எரிப்பதைய�ோ யாராவது நியாயப்படுத்த முடியுமா? மக்களைக் க�ொல்வதன் மூலமும், வீடுகளுக்குத் தீ
வைப்பதன் மூலமும் அரசாங்கத்தை

ெரிவித்தார்.
ப�ொது விடயங்களில் ஒன்று
சேர வேண்டுமென்ற விடயத்தில்,
சிங்கள அரசியல் கட்சிகள், அரசியல்வாதிகள், சிங்கள மக்கள் ஆகிய�ோர்
தமிழ் பேசும் அரசியல்வாதிகளை
விட, தமிழ், முஸ்லிம் கட்சிகளைவிட கணிசமாக முற்போக்காக
இருக்கிறார்கள். நாமும் அந்த முற்ப�ோக்கான கலாசாரத்தை உள்வாங்க
வேண்டும்.
நமது கட்சிகளுக்கு வெளியே
பெரும்பான்மை
அரசியல்வாதிகளுடனும் ப�ொது விடயங்களில்

ஒன்றாய் அமர்ந்து உரையாட நாம்
தயங்குவதில்லை. தீபாவளி தினத்தில் காலையில் எதிரணி தலைவருடனும், மாலையில் நாட்டின் ஜனாதிபதியுடனும் அமர்ந்து நமது மக்களின்
விவகாரங்களை உரையாட தமிழ்
முற்போக்கு கூட்டணி தலைவருக்கு
முடிகிறதென்றால், அது கூட்டணிக்கு உரிய அங்கீகாரத்தையே காட்டுவதாகவும் தமுகூ தலைவர் மன�ோ
கணேசன் எம்பி தெரிவித்தார்.
இதுபற்றி மன�ோ எம்பி மேலும்
கூறியதாவது,
தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி

கவிழ்ப்பதை நாங்கள் அனுமதிக்க
முடியாது.
ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுனவுக்கு புத்துயிரளிக்கும் முயற்சிகள்
குறித்து முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் விமர்சனம்
த�ொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த
அவர், தனது மகனை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிக்கு க�ொண்டு வருவதே
முன்னாள் ஜனாதிபதியின் இலட்சியமாகும். அவரது காலத்தில்தான்,
நாடு அதிக கடன்களைப் பெற்றது.
தற்போது இந்த உண்மையை மறைக்கும் வகையில் பல விடயங்களை
அவர் கூறி வருகிறார்.
ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன

மிகவும் பலமான அரசியல் கட்சி
எனவும்,. நாளை தேர்தல் வந்தாலும் வலுவாக நிற்கலாம் எனவும்
அமைச்சர் பிரசன்ன மேலும் தெரிவித்தார்.
“நியாயமான
விமர்சனங்களை
ஏற்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிற�ோம். ஆனால், சமீபகாலமாக நாடு
பாரிய ஆபத்தை எதிர்கொண்ட
ப�ோது சவால்களை எதிர்கொள்ள
எவரும் முன்வரவில்லை. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவும்
சவால்களை எதிர்கொள்ள பயந்தார். தற்போது சவால்களை ஏற்கும்
தலைவருடன்
பயணம்
மேற்க�ொண்டு வருகிற�ோம்.

தேர்தலை இலக்கு...
இப்போது, ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணிக்குள் ஒரு பிரதான பங்காளி
கட்சி. ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணிக்குள்
வேறு தமிழ் கட்சிகளை உள்வாங்குவது, மற்றும் தமிழ் முற்போக்கு
கூட்டணி, தேர்தல் ந�ோக்குகளில்
ஏனைய தமிழ் கட்சிகளுடன் கூட்டு
சேருவது, தேர்தல் கூட்டணிகளை
அமைப்பது என்பவற்றை தேர்தல்
வரும் ப�ோது நிச்சயமாக பேசலாம்.
நமது மக்களின் பிரதிநிதித்துவங்களை
அதிகரிப்பது
பற்றியும்
பேசலாம்.
இன்று தேர்தல் கூட்டணி பற்றி,

இத�ொகாவுடன் நாம் பேசவில்லை.
அதேவேளை தென்னிலங்கை தமிழ்
கட்சிகள் ஒரு கூட்டணிக்குள் வரவேண்டும் என்று எவரும் எமக்கு
அழுத்தம் தரவும் இல்லை. ஏற்கனவே தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி
தயாரித்துள்ள, மலையக தமிழர்
தேசிய
அரசியல்
அபிலாஷை
ஆவணம் இத�ொகாவிடம் தரப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆவணம் மூலம்
நமது மக்கள் இந்நாட்டின் முழுமையான குடிமக்களாக ஏற்கப்பட
வேண்டும் என்பதை நாம் தர்க்கரீதியாக க�ோரியுள்ளோம்.

ப�ோதைப்பொருள் பாவனையை...
தீர்வுகாணும் ந�ோக்கில், நீதியமைச்சினால் விசேட நடமாடும்
சேவை வடக்கின் பல்வேறு பிரதேசங்களிலும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
கிளிந�ொச்சி திறன் அபிவிருத்தி
மத்திய நிலையத்தில் நேற்றைய
தினம் இரண்டாம் நாளாக நடைபெற்ற
நடமாடும்
சேவையில்
மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றும்
ப�ோதே அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
மேற்படி நடமாடும் சேவையை
பார்வையிடுவதற்காக
நீதியமைச்சர் விஜேயதாச ராஜபக்ஷஷ தலைமையில் அதிகாரிகள் குழுவ�ொன்று
நேற்று கிளிந�ொச்சிக்கு விஜயம்செய்திருந்தது.அங்கு த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றிய நீதியமைச்சர் யுத்தம் காரணமாக நாட்டிலிருந்து அகதிகளாக

புலம்பெயர்ந்து சென்ற 11,712 பேர்
மீண்டும் நாடு திரும்பியுள்ளனர்.
அவர்களில் 4,762 பேர் கிளிந�ொச்சி
மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களாவர்.
அவர்கள் எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுபெற்றுக்கொடுப்பது அரசாங்கத்தின் ப�ொறுப்பாகும்.
யுத்தத்தால் காணாமல் ப�ோனவர்கள் த�ொடர்பில் கிடைத்துள்ள
முறைப்பாடுகள் சம்பந்தமாக கடந்த
நான்கு வருடங்கள் விசாரணைகள்
நடத்தப்பட்டுவந்தன.இருந்த
ப�ோதும் அவை முறையாக இடம்பெற்றிருக்கவில்லை. அதனைக் கவனத்திற்கொண்டு புதிய அதிகாரிகள்
குழுவ�ொன்று
நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது விசாரணை நடவடிக்கைகள் முறையாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி கடந்த மூன்று மாத

காலங்களில் 1,500 க்கு மேற்பட்ட
விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கிடைக்கப்பெற்றுள்ள
முறைப்பாடுகள் சம்பந்தமான விசாரணைகளை, அடுத்த வருடம் டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் நிறைவுசெய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளுக்கு
அதற்கான பணிப்புரைகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
வடக்கில் மக்களுக்காக நடத்தப்பட்டு வரும் மக்கள் சேவைகளை
சாத்தியமாக
முன்னெடுப்பதற்கு,
மாகாணத்திலுள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளிடன் ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்த்தோம்.எனினும்
அவை
கிடைக்கவில்லை.இது பெரிதும் கவலைக்குரியதே.
யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட செயலகத்தில் நடத்தப்பட்ட நடமாடும்

கார, ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி விவேகானந்தன் புவிதரன் மற்றும் ஜே.டபிள்யூ.
எஸ். சிறிவர்த்தன ஆகிய�ோர் அதன்
ஏனைய உறுப்பினர்களாக செயற்படுவரெனவும் அந்த வர்த்தமானி அறிவித்தலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சேவை வளாகத்துக்கு வருகைதந்து
ஆர்ப்பாட்டங்களில்
ஈடுபட்டவர்கள் காணாமல் ப�ோன�ோரின் பெற்ற�ோர்கள் அல்ல.
அவர்கள் குறித்த பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களினால்
பணம்
க�ொடுத்து
க�ொண்டுவரப்பட்டவர்கள்
என்பதை
காணாமல்
ப�ோன�ோரின் பெற்றோர்களின் சங்கத்தின் தலைவர் மூலம் அறிய முடிந்தது.
யுத்தம் நிறைவுபெற்றாலும் மக்கள்
மத்தியில் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை பலப்படுத்தும் செயற்பாடுகளை தடைசெய்யும் வகையில்
செயற்படும் அரசியல்வாதிகள் வடக்கிலும் தெற்கிலும் உள்ளனர். மக்கள்
பிரதிநிதிகளின் ப�ொறுப்பு மக்கள்
மத்தியில் அமைதியையும் நல்லிணக்கத்தையும் வளர்ப்பதே.

பிரதிவாதிகளின்
கூற்றுப்படி
முறைப்பாட்டு நிறுவனம் நிதி ம�ோசடியில் ஈடுபடும் நிறுவனமல்லவென்றும் மேலும் இது ஒரு அரசியல்வாதிக்கு மற்றொரு நபருக்கு ஆதரவாக
உண்டியல் ப�ோன்ற சட்டவிர�ோத
முறைகள் மூலம் பணத்தை அனுப்பும்
அமைப்பும் அல்லவெனவும் தெரிவித்தார்.
யூடியூப் செனல் மற்றும் முகநூல்
ஊடாக பிரசாரம் செய்து அவதூறு ஏற்படுத்தி சவாலுக்கு உட்படுத்தியுள்ள
பிரதிவாதிகள், சட்டபூர்வ நடவடிக்கையின்ஊடாகஅலைவரிசையைய�ோ
முகநூல் பக்கத்தைய�ோ உடையவர்கள் அல்ல என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும்
முறைப்பாட்டு நிறுவனம் விற்பனை

மற்றும் இடைத்தரவுகள் சேவைகளை
வழங்கும் சட்டபூர்வமான நிறுவனம்
என்பதால், பிரதிவாதிகளின் நடவடிக்கை காரணமாக அவமானத்துக்குள்ளாகியுள்ளதாகவும் தீர்ப்பை பெற்றுத்
தருமாறும் ப�ோலி காண�ொளிகள்
மற்றும் செய்திகளை மேலும் பிரசாரம்
செய்யாமல் அதற்கு தடை விதிக்குமாறும் நீதிமன்றத்தில் கேட்டுக்கொண்டார். முறைப்பாட்டு நிறுவனத்துக்கு
பிரியமாலியுடன் எவ்வித த�ொடர்பும்
இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
முறைப்பாடு சார்பில் முன்வைக்கப்பட்ட விடயங்களை ஆராய்ந்த
மாவட்ட நீதவான் பூர்ணிமா பரணகம, பிரதிவாதிகளை எதிர்வரும் (14)
நீதிமன்றில் ஆஜராகுமாறு இடைக்கால தடை உத்தரவு மற்றும் அழைப்பாணையை வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

ஸ்ரீல. ப�ொதுஜன பெரமுனவுக்கு...
தர்ம உபதேசமும் நடைபெறவுள்ளன.
முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் தலைமையில் இந்த நிகழ்வுகள்
நடைபெறவுள்ளதுடன் அமைச்சர்கள்,
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும்
கட்சியின் முக்கியஸ்தர்கள் பலரும்

இந்த நிகழ்வுகளில் கலந்து க�ொள்ளவுள்ளனர். ஸ்ரீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுன
கட்சி, கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர்
02ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன்
முன்னாள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ
அதன் ஸ்தாபகராவார்.

அமைச்சர்கள், எம்.பிமார்களது...
அமைச்சரவைப் பத்திரம�ொன்றை
சமர்ப்பித்துள்ளதுடன்
அதற்கு
அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.
அவசர மருத்துவ சிகிச்சைகள்
மற்றும் அரசாங்கத்தின் மிக முக்கிய

அல்லது அவசரமான அலுவல்கள்
தவிர்ந்த பயணங்களை மேற்படி
காலங்களில்
மேற்கொள்வதைத்
தவிர்த்துக்கொள்ளுமாறு அமைச்சரவைப் பத்திரம் மூலம் கேட்டுக்க�ொள்ளப்பட்டுள்ளது அமைச்சர்கள்,

சுகாதாரத்துக்கு 43,200 க�ோடி...
ரஞ்சித் சியம்பலபிட்டிய குறிப்பிட்டார். அரச வருமானத்தை 8.5
வீதத்திலிருந்து 13 வீதமாக அதிகரிக்கவும், அரச வருமானத்தில் 90
வீதத்தை வரி மூலம் பெறவும் வரவு
செலவுத் திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையின்
தற்போதைய
ப�ொருளாதார வளர்ச்சி -8 வீதமானது,

எதிர்காலத்தில் -3 வீதமாக அதிகரிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் ரஞ்சித் சியம்பலபிட்டிய
தெரிவித்தார். 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்ட ஆவணத்தில் அந்த வருடத்திற்கான அரசாங்கத்தின் ம�ொத்த செலவீனங்கள்
7,88,500 க�ோடி ரூபா எனவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

டாக்டர்களுக்கான வெளிநாட்டு ...
விமான டிக்கெட்டுக்கள் மற்றும்
ஏனைய க�ொடுப்பனவுகள் அரசாங்கம் வழங்குகிறது. நாட்டில்
தற்போது நிலவும் நிதி நெருக்கடி
மற்றும் வெளிநாட்டு அந்நியச்
செலாவணி நெருக்கடி காரணமாக
இந்தக் க�ொடுப்பனவை வழங்கமுடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக
இலங்கை வங்கி, சுகாதார அமைச்சுக்கு அறிவித்துள்ளது. இதனைத்
த�ொடர்ந்தே அமைச்சு இந்த தீர்மானத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.
அதேவேளை,
பட்டப்
பின்
படிப்பு பயிற்சிகளுக்காக இந்த-

வருடத்தின் ஆகஸ்ட் மாதத்தில்
வெளிநாட்டுக்கு சென்றுள்ள டாக்டர்களுக்கு மாத்திரம் செப்டெம்பர்
மாதத்திற்கான வாழ்க்கைச் செலவு
க�ொடுப்பனவை அனுப்புவதற்கு
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கமைய, பயிற்சிகளுக்காக
டாக்டர்கள் வெளிநாட்டுப் பயணங்களை மேற்கொள்வதை மறுஅறிவித்தல் வரை இடைநிறுத்தவும் தீர்மானித்துள்ளதாக சுகாதார
அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

சில சிற்றுண்டிகளின்...
மற்றும் மரக்கறி ர�ொட்டி ஆகியவற்றின் விலைகளும் 10 ரூபாவால்
குறைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன்
பிளேன்டீ ஒன்றின் விலை 30 ரூபாவாகவும், பால்தேநீரின் விலை 100
ரூபாவாகவும் விற்பனை செய்வதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாகவும் அவர்
மேலும் தெரிவித்தார்.
க�ோதுமை மா தட்டுப்பாடு சற்று
நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதன்

விலை குறைவடைந்துள்ளது. இதன்
பயன்களை நுகர்வோர் பெற்றுக்க�ொள்ளும் ந�ோக்கிலேயே இந்த
விலை குறைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.க�ோதுமை மாவின் விலை
மேலும்
குறைவடையுமானால்
இன்னும் சில உணவுப் ப�ொருட்களின் விலைகளை எதிர்காலத்தில்
குறைக்க முடியுமென்றும் அவர்
தெரிவித்துள்ளார்.

மலேஷியாவிலிருந்து...
மலேஷிய சுகாதார அமைச்சர்
கைரி ஜமாலுதீனினால் இந்த மருந்துப் ப�ொருட்கள் கையளிக்கப்பட்டன.
மலேஷிய வெளிவிவகார
அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, இந்த நன்கொடை
மலேஷியாவுக்கும் இலங்கைக்குமிடையிலான நெருங்கிய உறவு, நட்பு
என்பன, இலங்கையின் தற்போதைய சமூக-ப�ொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்கு உதவுமென
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மீட்புக் காலத்தில் மலேஷிய
மக்கள் இலங்கை மக்களுடன் இருப்பதாகவும்,
அந்த அறிக்கையில்
கூறப்பட்டுள்ளது.
உயிராபத்தை
விளைவிக்கும் பூஞ்சை த�ொற்றுக்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக

1,000 ஆம்போடெரிசின் பி இன்ஜெக்ஷன் 50 மி.கி குப்பிகளை உள்ளடக்கிய மருந்துகள், ஹெபரின்
இன்ஜெக்ஷன் 25,000 I.U/5 ml இன்
20,000 குப்பிகளும் உதவியாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.இவை, இரத்தத்தின்
உறைதல் திறனைக் குறைக்கவும்
மற்றும் இரத்த நாளங்களில் தீங்கு
விளைவிக்கும் உறைவுகளை உருவாக்குவதைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது. 10 மில்லி ஊசியில் அமின�ோபிலின் 25 மி.கி/மிலியின் 10,000
ஆம்பூல்கள் மேலும் மூச்சுக்குழாய்
அடைப்பு ந�ோய்களுக்கான சிகிச்சை
மருந்துகளும் இதில் அடங்குகின்றன. ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் ஊடாக
இவை,நாட்டுக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டது .

வெள்ளக்காடாக மாறிய...
பெரும்பாலான விவசாய நிலங்கள் வெள்ளக்காடாக மாறின.
அத்துடன், யாழ். மாவட்டத்தின்

தாழ்நிலப் பகுதிகளிலும் வீதிகளிலும் அதிக மழை வெள்ள நீருடன்
தேங்கி நிற்பதைக் காண முடிந்தது.

சிரேஷ்ட மாணவர்களது...
திங்கள் மாலை 3.00 மணியளவில்
விரிவுரைகள் முடிந்து விளையாட்டுப் பயிற்சிக்காக பல்கலைக்கழகம்
சென்றுக�ொண்டிருந்தப�ோதே, தான்
சித்திரவதைகளை
எதிர்கொண்டதாக அந்த மாணவர் முறைப்பாட்டில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்போது, தான் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தன் காரணமாக 07 மாணவர்கள்
க�ொண்ட சிரேஷ்ட மாணவர்கள்
குழு, தன்னை சிற்றுண்டிச்சாலைக்கு
அழைத்துச் சென்று தாக்கியதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர் தனது
முறைப்பாட்டில் தெரிவித்துள்ளார்.

தன்னிச்சையாக திடீரென...
அவதானமாக
இருக்குமாறு
அப்பிரதேச மக்கள் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
த�ொழில்நுட்ப க�ோளாறு காரணமாக குக்குலேகங்கை நீர்த்தேக்கத்தின் வான் கதவுகள்,இவ்வாறு திறந்ததாக நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின்
(நீரியல்) பணிப்பாளர் எஸ்.பி.சி.
சுகீஸ்வர தெரிவித்தார்.
இதையடுத்தே,
புலத்சிங்கள,
அயகம
மற்றும்
பாலிந்தநுவர
பிரதேச மக்களுக்கு அடுத்த ஆறு
மணித்தியாலங்களுக்கு
வெள்ள

அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. வான் கதவுகள் திறக்கப்பட்டதால், தற்போது நீர்த்தேகத்திலிருந்து
வினாடிக்கு 500 கன மீற்றர் அளவில்
தண்ணீர் வெளியேறுவதாக அவர்
தெரிவித்தார்.
புலத்சிங்கள, அயகம, பாலிந்தநுவர ஆகிய பிரதேச செயலகப்
பிரிவுகளில் வசிக்கும் மக்களை எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு நீர்ப்பாசன திணைக்களம் மற்றும் அனர்த்த
முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம்
என்பன எச்சரித்துள்ளன.
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பண்டாரவளையில் சீரற்ற காலநிலை

மண்மேடு சரிந்து வீழ்ந்து
ஒருவர் பலி, ஒருவர் படுகாயம்

மூளைச்சாவடைந்த நபரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
இலங்கை விமானப்படை உதவி

பதுளை தினகரன் விசேட நிருபர்

ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்)

பண்டாரவளை ப�ொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட காஹகல்ல அம்பரவ பகுதியில் நேற்றுமுன்தினம் இரவு (31.10.2022) பெய்த
கடும் மழையினால் மண்மேட்டுடன் கூடிய
க�ொங்கிறிட் கட்டடம் வீட்டின் மீது சரிந்து
வீழ்ந்துள்ளது.
இதில் வீட்டின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்ததில் ஆண் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் 73 வயதுடைய
டபிள்யூ.எம். ஜெயசேகர என அடையாளம்
காணப்பட்டுள்ளார்.
ஆண் தனது மனைவியுடன் வீட்டின்
அறையில்
உறங்கிக்
க�ொண்டிருந்த
வேளையில் திடீரென சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் ஆண் உயிரிழந்துள்ளதாக பண்டாரவளை ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். எனினும்
அவரின் மனைவி தெய்வாதீனமாக காயங்களுடன் உயிர் தப்பியுள்ளதாக ப�ொலிஸார்
தெரிவித்தனர்.

உயிரிழந்தவரின் சடலம் தியத்தலாவ
பிரதேச வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பிரேத பரிச�ோதனைகளின் பின்னர் சடலம் உறவினர்களிடம்
ஒப்படைக்கப்படுமெனவும்
வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
காயங்களுடன் தியத்தலாவ வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவரின்
மனைவி
த�ொடர்ந்தும்
சிகிச்சைகளை
பெற்று வருவதாக வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் மேலும் தெரிவித்தன.
தற்போது மலையகத்தில் நிலவும் சீரற்ற
காலநிலை காரணமாகவே இந்த அனர்த்தம்
நிகழ்ந்துள்ளாக தெரிவித்த பண்டாரவளை
ப�ொலிஸார், இது த�ொடர்பான மேலதிக
விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சீரற்ற காலநிலை நிலவுவதனால்
மண்சரிவு அபாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு
இருப்பதாகவும்
இதனால்
மக்களை
மிகுந்த அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு
ப�ொலிஸார் அறிவுறுத்தல் விடுத்துள்ளனர்.

க.ப�ொ.த உயர்தர பரீட்சையில் சிறந்த
பெறுபேறுகளை பெற்ற மாணவர்கள் க�ௌரவிப்பு

பதுளை தினகரன் விசேடநிருபர்

ஊவா மாகாணத்திலுள்ள பாடசாலைகளில் க.ப�ொ.த உயர்தர கலை, வர்த்தகம்,
விஞ்ஞானம், கணிதம்ஆகிய பிரிவுகளில்
சிறந்த பெறுபேறுகளைப் பெற்ற பாடசாலை
மாணவர்களைப் பாராட்டி க�ௌரவிக்கும்
நிகழ்வு நேற்று பதுளை நூலக கேட்போர்
கூடத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில்,சிவில் மற்றும் விமான சேவை அமைச்சர்
நிமால் சிறிபால டி சில்வா பிரதம அதிதியாக
கலந்து சிறப்பித்தார்.

எல்ல பகுதியில் மின்னல்
தாக்கம் - ஒருவர் காயம்; இரண்டு வீடுகள் சேதம்
ஹற்றன் சுழற்சி
நிருபர்)

பண்டாரவளை
எ
- ல்ல
பிரதேச
செயலகப்பிரிவுக்குட்பட்ட குருந்துவத்தை பகுதியில் நேற்று முன்தினம் (31.10.2022) மின்னல்
தாக்கி ஒருவர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இரண்டு குடியிருப்புகள்
பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளன.
இதனால் அக்குடியிருப்பில் தங்கியிருந்த
குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வீடுகளில் உள்ள பெறுமதிமிக்க மின்சாதனப்பொருட்கள் சேதமடைந்துள்ளத�ோடு, வீட்டு மின்
இணைப்புக்களும், வீட்டு உடமைகளும்
சேதமடைந்துள்ளன. அத்தோடு, வீட்டின்
சுவர்களும் முற்றாக சேதமடைந்துள்ளன.
மேலும், விபத்தின் பின்னர் எல்ல
ப�ொலிஸார்,
இராணுவத்தினர், பிரதேச
செயலக அதிகாரிகள், மாவட்டச் செயலக அதிகாரிகள், அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவு அதிகாரிகள் ஆகிய�ோர், பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்குச்
சென்று பார்வையிட்டு சேத விபரங்களை
பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.

'சியனே குமாரி' கடுகதி
ரயில் தடம் புரண்டது
(அக்குறணை குறூப் நிருபர்)

கண்டியிலிருந்து மாத்தறை ந�ோக்கிப் பயணித்த 'சியனே குமாரி' கடுகதி ரயில் தடம்புரண்டுள்ளது. க�ொழும்பு க�ோட்டை ரயில்
நிலையம்- மருதானை ரயில் நிலையம் ஆகியவற்றுக்கிடையே இது தடம்புரண்டுள்ளதாக
திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக ரயில் சேவை தாமதமாகியுள்ளதாக தெரியவருகின்றது. இந்நிலைமை வெகுவிரைவில் சீரடைந்து விடும்
என ரயில் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிகழ்வில்,பதுளை அல் அதான் மகா
வித்தியாலயம், வலய மட்டத்தில் விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் ஆகிய பாடங்களில் உயர்தர மட்டத்தில் சிறந்த பெறுபேறுகளைப் பெற்று, வளர்ந்து வரும்
பாடசாலையாக தெரிவாகி அமைச்சரினால்
விருது வழங்கி க�ௌரவிக்கப்பட்டது.
அமைச்சர் நிமால் சிறிபால டி சில்வா,
அல் அதான் மகா வித்தியாலய அதிபர் எம்.
எஸ்.எம். சரூக்கிற்க்கு விருது வழங்கி க�ௌரவித்தார்.
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பதுளை ப�ொது வைத்தியசாலையிலிருந்து மூளைச்சாவடைந்த நபர�ொருவரின்
உடலை இலங்கை விமானப்படையினர்
நேற்று க�ொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைக்கு
க�ொண்டுவந்துள்ளனர்.
இலங்கை விமானப்படைக்கு ச�ொந்தமான
இலக்கம் 4 ஹெலிக�ொப்டர் பெல் 412 ரக
விமானம் அம்புலன்ஸ் வசதிகளுடன் மாற்றப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டது.
இலங்கை விமானப்படை மற்றும் சுகாதார

அமைச்சுக்கிடையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் இது
மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஹசலக
மஹஸ்வெதும
கிராமத்தில்
வசித்து வந்த இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தையான ஒருவருக்கு விபத்தில் மூளைச்சாவு
ஏற்பட்டது. ஹசலக்க பிரதேச சபையில் சாரதியாக கடமையாற்றிய இவர், பணி முடிந்து
வீடு திரும்பிக் க�ொண்டிருந்த ப�ோது விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளார். அவர் பதுளை வைத்தியசாலையின் அதிதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில்
சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் அவரது

குடும்பத்தாரின் அனுமதியுடன் உடல் உறுப்புகளை தானமாக வழங்குவதற்கு இணக்கம்
தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கமைய மூளைச்சாவடைந்த நபரின்
முக்கிய உடல் உறுப்புகளை ஏனைய ந�ோயாளர்களுக்கு தானமாக வழங்கும் ந�ோக்குடன்
இவ்வாறு க�ொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இலங்கையில் முதன்முறையாக மேற்க�ொள்ள எதிர்பார்க்கப்படும் இதய மாற்று
சத்திரசிகிச்சையை மேற்கொள்வதற்கு இது
பயன்படுத்தப்படுமென
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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த�ொண்டை அடைப்பான்
ந�ோயினால் 700 மாடுகள் மரணம்

மட்டக்களப்பில் கடந்த ஒக்டோபரில்

மட்டக்களப்பு விசேட நிருபர் சிவம் பாக்கியநாதன்

இலங்கையில் பால் உற்பத்தியில்
முக்கிய மாவட்டமாகக் கருதப்படும் மட்டக்களப்பில், பால் பண்ணையாளர்களின் கறவைப் பசுக்கள் உட்பட 700 மாடுகள் கடந்த
ஒரு மாதத்தினுள் த�ொண்டை
அடைப்பான் எனும் ந�ோயினால்
பாதிக்கப்பட்டு
இறந்துள்ளதாகவும், இதனால் தமது வாழ்வாதாரம்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பால்
பண்ணையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
இது த�ொடர்பாக மட்டக்களப்பு
மாவட்ட சர்வமதப் பேரவையின்
இணைப்பாளர் ஆர்.மன�ோகரனின்
ஏற்பாட்டில், மயிலத்தமடு பால்
பண்ணையாளர் சங்கத் தலைவர்
எஸ்.நிர்மலன் உட்பட பால் பண்ணையாளர்கள் நேற்று (01) மட்டக்களப்பு மாவட்ட உதவி அரசாங்க

மகஜர் கையளிக்கப்பட்ட ப�ோது...

அதிபர் ஏ.நவேஸ்வரனை சந்தித்து,
தமது பிரச்சினை பற்றி தெரிவித்ததுடன், மகஜர�ொன்றையும் வழங்கினர்.
இப்பிரச்சினை த�ொடர்பில் அரசாங்க அதிபரின் கவனத்துக்கு

க�ொண்டு சென்று தீர்வை வழங்குவதாக, அம்மாவட்ட உதவி அரசாங்க
அதிபர் தெரிவித்தார்.
மயிலத்தமடு, மாதவனை, சந்தணமடு, ச�ோதையன்வெளி, வட்டவான், பெருமாவெளி, வெள்ளிச்-

அண்ணல் நபியின் ப�ோதனைகளில்
ஆசிரிய வழிகாட்டல்கள் உள்ளன

சேனை உள்ளிட்ட பல இடங்களில்,
சுமார் 200,000 மாடுகள் உள்ளதாகவும் இந்நோய் தாக்கத்தால் 8 நாட்களில் சராசரி 200 கால்நடைகள் இறப்பதனால், கடந்த ஒரு மாதத்தில்
சராசரியாக 700 மாடுகள் இறந்துள்ளதாகவும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
தெரிவித்தனர்.
காலையில் மாடுகள் வருத்தப்பட்டு மாலையில் இறக்கின்றன.
மிருக வைத்தியர் சிபாரிசு செய்யும்
மருந்து இல்லாமல், அதற்குப்
பதிலாக வேறு மருந்தை கடைகளில் வாங்கிக் க�ொடுத்தாலும்
மாடுகள் இறக்கின்றன.
ஏலவே கறவைப் பசுக்களை காப்புறுதி செய்ய முற்பட்டப�ோது, வீடுகளில் வளர்க்கும் மாடுகளுக்கே
காப்புறுதி செய்வதாக, காப்புறுதி
உத்திய�ோகத்தர்கள் தெரிவிப்பதாகவும், பால் பண்ணையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

தற்கொலைதாரி உடல் புதைக்கப்பட்ட விவகாரம்

வியாழேந்திரன் உள்ளிட்ட ஐவர்
மீதான வழக்கு விசாரணை முடிவு

கல்லடி குறூப் நிருபர்

ம ட ்ட க ்க ள ப் பு ,
சீய�ோன் தேவாலய தற்க�ொலைக்குண்டுதாரியின்
உடற்பாகங்களை
கள்ளியங்காடு இந்து மயானத்தில் புதைத்தமைக்கு
எதிராக
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் இராஜாங்க அமைச்சர் எஸ்.வியாழேந்திரன் உள்ளிட்ட
ஐவருக்கு எதிராக மட்டக்களப்பு
தலைமையக ப�ொலிஸாரால் த�ொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணை முடிவுக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இராஜாங்க அமைச்சர் எஸ்.வியாழேந்திரன், இணைப்புச் செயலாளர்
ய�ோ.ர�ொஸ்மன், இளைஞர் ஒருங்கிணைப்பாளர் அன�ோஜன், மாநகர
சபை உறுப்பினர்களான செல்வி
மன�ோகரன் மற்றும் அருள்தாஸ்
சுசிகலா ஆகிய�ோருக்கு எதிராக
மேற்படி வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இவ்வழக்கு
விசாரணையானது
மட்டக்களப்பு நீதவான் நீதிமன்ற
நீதிபதி பீற்றர் ப�ோல் முன்னிலையில் நேற்று முன்தினம் (31) விசாரணைக்கு
எடுக்கப்பட்டப�ோதே,
முடிவுக்கு க�ொண்டு வரப்பட்டது.

குச்சவெளி, வடலிக்குளத்தில்
ப�ொதுநூலகம் திறந்து வைப்பு

மட்டு. தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி விரிவுரையாளர்
முன்மாதிரியான ஓர் ஆசிரியரிடம்
காணப்பட வேண்டிய அறப்பண்புகள் அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் காணப்பட்டுள்ளது. 'நான்
ஆசிரியராகவே இவ்வுலக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளேன்' என்ற அன்னாரது
அமுதவாக்கும் எம்மைச் சிந்திக்க
வைக்கக்கூடியதாக உள்ளதாக, மருதமுனை ஜம்இய்யதுல் உலமாவின்
பிரதித் தலைவரும் மட்டக்களப்பு
தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி விரிவுரையாளருமான அஷ்ஷெய்க் அன்ஸார்
பழீல் மெளலானா தெரிவித்துள்ளார்.
அண்மையில் மருதமுனை புலவர்மணி மகா வித்தியாலயத்தில்
நடைபெற்ற மீலாதுன் நபி விழாவில்
உரையாற்றியப�ோதே, அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார். இவ்விழாவில் அவர் த�ொடர்ந்து உரையாற்றுகையில்,

அ க ்கரை ப ்ப ற் று
சுகாதார வைத்தியதிகாரி
பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நுளம்புகள் பரவக்கூடிய இடங்களை வைத்திருப்போருக்கு எதிராக
சட்ட
நடவடிக்கை
எடுக்கப்படவுள்ளதாக,
அக்கரைப்பற்று சுகாதார வைத்தியதிகாரி, டாக்டர் எப்.எம்.ஏ. காதர்
தெரிவித்தார்.
தற்போது பருவகால மழை ஆரம்பித்துள்ளதால், அக்கரைப்பற்றில்
நுளம்புகள் பரவக்கூடிய நிலைமை
உள்ளதாகவும், அவர் கூறினார்.
மேலும், ப�ொதுச் சுகாதாரப் பரி-

"தனியாள்
வேறுபாடுகளைப்
புரிந்து ஓர் ஆசிரியர் உளவியல் நுட்பங்கள�ோடு எவ்வாறு கற்பிக்கலாம்
என்பதற்கான ஆசிரிய வழிகாட்டல்கள் அண்ணல் நபியின் அழகிய
ப�ோதனைகளில் காணப்படுகின்றன.
அவற்றை எமது ஆசிரிய சமூகம் பின்பற்றினால், சிறந்த ஒழுக்கமுள்ள
மாணவர் பரம்பரையை இலகுவாகக்
கட்டியெழுப்ப முடியும். இந்த அறப்பணியை ஆசிரிய சமூகம் செய்யத்

ச�ோதகர்கள், டெங்குக் கட்டுப்பாட்டுப்
பிரிவினர்,
ப�ொலிஸார், இராணுவத்தினர் வீடுகளில் ச�ோதனை
மேற்கொள்ளவுள்ளனர்.
வீடுகளில் தேங்கியுள்ள
குப்பைகளை அகற்றி, நீர்
தேங்கியுள்ள இடங்களை
துப்புரவு செய்யுமாறும்,
கேட் டு க ் க ொ ண் டு ள ்ள
அவர், நுளம்புகள் பரவுவதற்கு
ஏதுவான வெற்றுக் காணிகளை
வைத்திருப்போர் 2 வார காலத்துக்குள் துப்புரவு செய்ய வேண்டுமெனவும் தெரிவித்தார்.
தவறும் பட்சத்தில் சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்கப்படுமெனவும்,
அவர் தெரிவித்தார்.

முன்பள்ளி சிறார்களுக்கு
இலைக்கஞ்சி வழங்கல்

அட்டாளைச்சேனை குறூப்
நிருபர்

உ ண வு ப்
ப ா து க ா ப் பு
த ே சி ய
வேலை த் தி ட் டத்தின்
கீழ்,
சி று வ ர்களை
மந்த
ப�ோசணையிலிருந்து
ப ா து க ா க் கு ம்
தி ட ்ட த் து க ்க மைய,
அக்க ரை ப ்ப ற் று
பிரதேச செயலகப் பிரிவில் தெரிவு
செய்யப்பட்ட
முன்பள்ளிகளுக்கு
அண்மையில் இலைக்கஞ்சி வழங்கப்பட்டன.
சமுர்த்தி சிறுவர் பராய ப�ோசணை
மட்டத்தை வலுவூட்டும் அரசாங்கத்தின் திட்டத்துக்கமைய, இந்நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன்,

கஞ்சாவுடன்
கைதானவருக்கு
விளக்கமறியல்
பாலமுனை தினகரன் நிருபர்

தவறினால், எம்மால் கட்டுப்படுத்த
முடியாத தீவிரமானதும், வெறித்தனமானதுமான இளைஞர் சமூகம்
உருவாகி அமைதியற்றதும், சமாதானமற்றதுமான அசாதாரண சூழ்நிலைகள் த�ோன்றலாம். அவ்வாறான
நிலைமையை இன்று எம்மால் அவதானிக்கக்கூடியதாகவும் உள்ளது.
இதற்கு பல்கலைக்கழகங்களில்
இடம்பெறும் பகிடிவதையும் நல்ல
எடுத்துக்காட்டாகும்" என்றார்.

தம்பலகாமம் குறூப் நிருபர்

தேசிய வாசிப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு குச்சவெளி, வடலிக்குளம்
கிராமத்தில் ப�ொதுநூலகம�ொன்று,
குச்சவெளி பிரதேச சபையின் தவிசாளர் ஏ.முபாறக்கினால் நேற்று முன்தினம் (31) திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இந் நிகழ்வானது
குச்சவெளி

பிரதேச
சபையின்
செயலாளர்
திருமதி மாலினி அச�ோக்குமார்
அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது முன்பள்ளிச் சிறார்களுக்கு பரிசில்களும் வழங்கி வைக்கப்பட்டதுடன், முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்குவிப்புத் த�ொகையும்
வழங்கப்பட்டது.

ஆலயத்தில் திருக்கல்யாணம்

காரைதீவு குறூப் நிருபர் ச- கா

வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற திருக்க�ோவில் சித்திரவேலாயுத சுவாமி ஆலயத்தில் கந்தசஷ்டி விரத இறுதியில்
நடைபெறும் திருக்கல்யாண நிகழ்வு,
கடந்து இரண்டு வருடங்களுக்கு
பின்னர் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
திருக்கல்யாண சடங்கினை ஆலய
பிரதம குரு சிவஸ்ரீ சண்முக மகேஸ்வர குருக்கள் மற்றும் ஆலயகுரு
சிவசிறி
அங்குசநாதக்குருக்கள்
சிறப்பாக நடத்தி வைத்தனர். ஆல-

யத்தலைவர் சுந்தரலிங்கம் சுரேஷ்
தலைமையில், ஆலய பிரதம குரு
சிவஸ்ரீ சண்முக மகேஸ்வர குருக்கள்
மற்றும் ஆலயகுரு சிவசிறி அங்குசநாதக் குருக்கள் முன்னிலையில்
இடம்பெற்று வந்த கந்தசஷ்டி விரதம்
கடந்த 30 திகதியுடன்
நிறைவு
பெற்றது.
இம்முறை வழமைக்கு மாறாக
ஏராளமான பக்தர்கள் இவ்விரதத்தை
அனுஷ்டித்ததுடன்,
சூரன் ப�ோர்
மற்றும் திருக்கல்யாண நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்றனர்.

அக்கரைப்பற்று
பிரதேசத்தில் கஞ்சாவுடன் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவரை எதிர்வரும்
11ஆம் திகதிவரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு, நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இச்சந்தேக நபரை, அக்கரைப்பற்று நீதவான் முன்னிலையில்
நேற்று முன்தினம் (31) ஆஜர்படுத்தியப�ோதே, நீதவான் இந்த
உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார்.
அக்கரைப்பற்று
ப�ொலிஸாருக்கு கிடைத்த இரகசியத் தகவலுக்கமைய, இச்சந்தேக நபரைக்
கைது செய்ததுடன், அவரிடமிருந்து 1,500 மில்லி கிராம் கஞ்சாவையும் கைப்பற்றினர்.

அக்கரைப்பற்று கடற்கரையில்
சுகாதாரத்தை பேண வலியுறுத்து

நுளம்புகள் பெருக இடமளிப்போருக்கு திருக்கோவில்
எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்ைக சித்திரவேலாயுத சுவாமி
ஒலுவில் விசேட நிருபர்

இவ்வழக்கு
விசாரணைக்கு
ப�ொலிஸ் தரப்பினர் சமூகமளிக்காமையால், வழக்குடன் த�ொடர்புடைய ஐவரும் விடுதலை செய்யப்பட்டதுடன், வழக்கும் தள்ளுபடி
செய்யப்பட்டு முடிக்கப்பட்டது.
மட்டக்களப்பு சீய�ோன் தேவாலயத்தில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு
ஏப்ரலில் உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத்
தாக்குதலை
மேற்கொண்டதாகக்
கூறப்படும்
காத்தான்குடியைச்
சேர்ந்த தற்கொலைக் குண்டுதாரியான ஆசாத்தின் உடற்பாகம், கள்ளியன்காடு இந்துமயானத்தில் ப�ொலிஸாரால்
புதைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனை எதிர்த்து கடந்த 2019ஆம்
ஆண்டு ஓகஸ்ட் 27ஆம் திகதி ஆர்ப்பாட்டத்தை
முன்னெடுத்தமை
த�ொடர்பாகவே இவ்வழக்கு தாக்கல்
செய்யப்பட்டிருந்தது.

அட்டாளைச்சேனை குறூப் நிருபர்

அக்கரைப்பற்று
கடற்கரையை
துப்புரவு செய்து அழகுபடுத்தும்
பணியில் ஈடுபட்டு வரும் அக்கரைப்பற்று சன்ரைஸ் விளையாட்டுக்கழக அங்கத்தவர்கள், கடற்கரைச்
சூழலில் கழிவுகளை வீசி மாசுபடுத்துவதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்க�ொண்டுள்ளனர்.

இது எமது கடற்கரை. இதைப்
பாதுகாப்பது எமது கடமையென,
சன்ரைஸ்
விளையாட்டுக்கழகத்
தலைவர் எம்.எச்.ஜெயினுதீன் தெரிவித்தார்.
கடந்த 6 வருடங்களாக ஒவ்வொரு
மாதத்தின் முதலாவது சனிக்கிழமை
த�ோறும் சன்ரைஸ் விளையாட்டுக்கழகத்தினர் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மண்முனை தென்எருவில்பற்றில்
டெங்குக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ைக

பெரியப�ோரதீவு தினகரன் நிருபர்

அக்கரைப்பற்று ரெயின்போ கல்லூரி
முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் ஏ.எஸ்.
அஹம்மத் அஸ்பி தலைமையில் இந்நிகழ்வு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.
இதன்போது,
அக்கரைப்பற்று
பிரதேச செயலாளர் அஸ்ஷேய்க்
ரீ.எம்.எம்.அன்சார், பிள்ளைகளுக்கு
இலைக்கஞ்சி வழங்கினார்.

மட்டக்களப்பு, மண்முனை தென்எருவில்பற்று பிரதேசத்தின் கடற்கரையை
அண்டிய பகுதியில் டெங்குக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கை நேற்று முன்தினம்
(31) முன்னெடுக்கப்பட்டது.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட பிராந்திய
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர்,
வைத்திய அதிகாரி ஜி.சுகுணனின்
வழிகாட்டலின் கீழ் களுவாஞ்சிக்குடி
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்தினால் இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதன்போது, குருக்கள்மடம் த�ொடக்-

கம் பெரியகல்லாறு வரையிலான கடற்கரைப் பகுதி சுத்தம் செய்யப்பட்டதுடன், டெங்கு நுளம்புகள் பெருகும்
இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு
அழிக்கப்பட்டது.
அவ்விடங்களில்
காணப்பட்ட பிளாஸ்டிக், ப�ோத்தல்கள் ப�ோன்றனவும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.
இந்நடவடிக்கைக்கு
மண்முனை
தென்எருவில்பற்று பிரதேச செயலகம்,
பிரதேச சபை, வைத்தியசாலைகள்,
இராணுவத்தினர், ப�ொலிஸார், அரச
சார்பற்ற அமைப்புகள், உள்ளூர் ப�ொது
அமைப்புகள், ப�ொதுமக்கள்
ஒத்துழைப்பு வழங்கினர்.
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கிளிந�ொச்சியில் நீதி, சிறைச்சாலைகள் அலுவல்கள்,

அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சின் நடமாடும் சேவை
(பரந்தன் குறூப் நிருபர்)

நீதி,
சிறைச்சாலைகள்
அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு
மறுசீரமைப்பு
அமைச்சின் நடமாடும் சேவை
நிகழ்ச்சித்திட்டம் நேற்று கிளிந�ொச்சி திறன் விருத்தி வளாகத்தில் இடம்பெற்றது.
நேற்றுமுன்தினம் (31-.10-.
2022) யாழ்.மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்று இரண்டாவது நாளாக கிளிந�ொச்சி
மாவட்ட
அரச
அதிபர்
ரூபவதி கேதீஸ்வரன் தலைமையில் நேற்று கிளிந�ொச்சியில் நடைபெற்றது.
நீதி, சிறைச்சாலைகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் விஜயதாச
ராஜபக்ஷ, அமைச்சின் செயலாளர் வசந்த பெரேரா, அமைச்சின்
மேலதிக செயலாளர் சமன் குமாரி,
இழப்பீடுகளுக்கான
பணிப்பாளர் நாயகம் எஸ்.எல்.எம். ஹசீம்
மற்றும் மாவட்ட செயலக பதவி
நிலை உத்திய�ோகத்தர்கள், பிரதேச
செயலாளர்கள், மாவட்ட செயலக
உத்திய�ோகத்தர்கள், துறைசார் அதிகாரிகள், நீதி, சிறைச்சாலைகள் அலு-

தனியார் விடுதியிலிருந்து
முதியவர�ொருவரின் சடலம் மீட்பு
(பரந்தன் குறுாப் நிருபர்)

கிளிந�ொச்சி பரந்தன் பகுதியிலுள்ள தனியார் விடுதிய�ொன்றிலிருந்து நேற்று முதியவர் ஒருவர்
சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
71
வயதுடைய சின்னையா நாகலிங்கம்
என்ற முதியவரே இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் . கிளிந�ொச்சி
ஏ-09 வீதியின் பரந்தன் பகுதியிலுள்ள
தனியார் விடுதிய�ொன்றில் தனிமையில்
தங்குயிருந்த முதியவரே இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
முதியவர் விடுதியில் தங்கியிருந்து
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வரையும்
குடும்பத்தினருடன்
த�ொடர்பில்
இருந்துள்ளார். அதன்பின்னர் அவர்
த�ொடர்பில் தகவல்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லையென உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
விடுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவது த�ொடர்பில் ப�ொதுமக்கள் வழங்கிய தகவலுக்கமைவாக கிளிந�ொச்சி ப�ொலிஸார்
மேற்கொண்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
முதியவரின் சடலம் கிளிந�ொச்சி
மாவட்ட ப�ொது வைத்தியசாலையில்
ஒப்படைக்கப்பட்டு நீதிமன்ற கட்டளைக்கு அமைவாக உடற்கூற்று பரிச�ோதனையின் பின்னர் உறவினர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வடமராட்சி செல்வச்சந்நிதி முருகன் ஆலயத்தின் கந்தசஷ்டி இறுதி நாளில் நரகாசூரன்
ப�ோர் மிக சிறப்பாக இடம் பெற்றது.
(படம்: கரவெட்டி தினகரன் நிருபர்)

க�ோவில் ஒழுங்கை பகுதிகளில்

வெள்ள நீரில் கழிவுகளை
வீசும் விஷமிகள்
யாழ்.விசேட நிருபர்

வல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு
மறுசீரமைப்பு அமைச்சின் அதிகாரிகள் , ப�ொதுமக்கள் ஆகிய�ோர் கலந்துக�ொண்டிருந்தனர்.
நடமாடும்
சேவையில்
நீதி
மற்றும் சிறைச்சாலைகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சு, பாதுகாப்பு
அமைச்சு, வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு, பதிவாளர் நாயகம்
திணைக்களம், ஆட்பதிவு திணைக்களம், குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு
திணைக்களம், இழப்பீட்டுக்கான
அலுவலகம், காணி ஆணையாளர்

நாயகம் திணைக்களம், மாகாண
காணி ஆணையாளர் நாயகம் ஆகிய
அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களின்
பங்குபற்றலுடன்
பிறப்பு மற்றும் திருமண சான்றிதழ் பெற்றுக் க�ொள்ளல்,
பிரஜாவுரிமை சான்றிதழ் பெற்றுக்
க�ொள்ளல்,
இந்தியாவிலிருந்து
திரும்பி
வந்த
இலங்கையர்களுக்கான காணித்தேவை மற்றும்
காணி உரிமை பிரச்சினைகள், வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட ச�ொத்து
மற்றும் உயிரிழப்பு காயத்துக்கான
நட்டஈடு பெற்றுக் க�ொள்ளல் ,தேசிய

அடையாள அட்டை பெற்றுக்கொள்ளல், இழப்பீடுகளுக்கான அலுவலகத்தினூடாக ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட க�ோவைகளை பூரணப்படுத்தல்
த�ொடர்பான சேவைகளும் நடைபெறுகின்றன.
அத்துடன் இழப்பீடுகளுக்கான
அலுவலகத்தினால் ப�ோரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான க�ொடுப்பனவு, இறப்பு, காயமடைந்தவர்களுக்கான க�ொடுப்பனவு, அரசாங்க
ஊழியர்களுக்கான
க�ொடுப்பனவு
ஆகியனவும் வழங்கிவைக்கப்பட்டன.

யாழ்.ச�ோமசுந்தரம்
வீதியையும்,
க�ோவில் வீதியையும் இணைக்கும்
க�ோவில் ஒழுங்கை பகுதிகளில் விஷமிகள் கழிவுகளை வீசி வருவதனால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் பல்வேறு
இன்னல்களுக்கு முகம் க�ொடுத்து வருகின்றனர். தற்போது மழைக் காலம் ஆரம்பித்துள்ளமையால் ஒழுங்கை பகுதிகளில்
வெள்ளநீர் தேங்கி நிற்பதனால், ஒழுங்கைக்குள் வசிப்பவர்கள் ப�ோக்குவரத்து
உள்ளிட்ட விடயங்களில் இன்னல்களை
எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தற்போது விஷமிகள் அந்த ஒழுங்கைக்குள் கழிவுகளை க�ொட்டுவதனால்

எமது சமுதாயத்தை கட்டமைக்க ஈழத்து
சினிமாவை பயன்படுத்த வேண்டும்
எமது சமுதாயத்தை எதிர்கால சந்ததியை வளர்த்தெடுக்கும் முகமாக
ஈழத்து சினிமாவை கட்டமைக்க
வேண்டும் என யாழ். மாநகர முதல்வர் சட்டத்தரணி விஸ்வலிங்கம் மணிவண்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
யாழ். தந்தை செல்வா கலையரங்கில் கடந்த சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற
ஈழத்து சினிமா கலைஞர்களுக்கான
விருது வழங்கும் நிகழ்வில் சிறப்பு
விருந்தினராக கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றும் ப�ோதே அவ்வாறு தெரிவித்தார். மேலும் தெரிவிக்கையில்,
'நான் பெரிதாக சினிமா பார்ப்பது
கிடையாது. இங்கு இன்று திரையிடப்படும் காட்சிகளைப் பார்க்கும் ப�ோது
இந்த மண்ணிலே கமல்ஹாசன்களும்,
ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்களும், பிரபுதேவாக்களும் பிறந்து விட்டார்கள் என எண்ணத்
த�ோன்றுகின்றது.
மிகவும் பிரமிப்பாக இருக்கின்றது.
உண்மையிலேயே ஈழத்து சினிமா தன்னுடைய பாதையிலே சரியாகச் செல்லத்தொடங்கியிருக்கின்றது
என்று
நான் நினைக்கின்றேன்.
அனைத்துக்
கலைஞர்களுக்கும்
வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும்
தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

யாழ்.மாநகர முதல்வர் மணிவண்ணன்

சினிமா மீதான பற்றுக் காரணமாகவும்,
ஆர்வம் காரணமாகவும், நீங்கள் இந்த
செயற்பாடுகளைச் செய்து க�ொண்டிருந்தாலும், இதன் மூலம் பெரியளவில்
வருமானம் ஈட்ட முடியாது என நான்
நினைக்கின்றேன்.
எதிர்காலத்தில்
வர்த்தக ரீதியான சினிமாவையும் இங்கு
உருவாக்க வேண்டும். எங்களுக்குள்ளும் கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள், திறமைசாலிகள் இருக்கிறார்கள் என்பதை
உலகத்திற்குச் ச�ொல்ல வேண்டும்.
ஈழத்தில் இருந்தும் தமிழ் சினிமாவை
உலகத்தரத்திற்கு உருவாக்க முடியும்
என்ற நம்பிக்கை எமக்கு இருக்கின்-

றது. நம்பிக்கைய�ோடு ப�ோராடுங்கள்.
நிச்சயம் சிகரம் த�ொடுவீர்கள். ஈழத்து
சினிமாவை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும்
என்ற முனைப்போடு ப�ோராடிக்கொண்டிருக்கும் அத்தனை கலைஞர்களிடமும்
ஒரு வேண்டுக�ோளை நான் விடுக்கின்றேன்.
சினிமா எங்கள் பண்பாட்டை சிதைத்துவிடும், உரிமைக்கான எம் தாகத்தை
தணித்து விடும் என்ற காரணத்திற்காக
ஒரு காலத்தில் இங்கு இந்திய சினிமா
படங்கள் தடைசெய்யப்பட்டிருந்தன.
யுத்தத்திற்கு பின்னர் எங்கள் சமுதாயம் பண்பாட்டை இழக்கின்றதா?

கலாசாரத்தை இழக்கின்றதா? என்ற
கவலை எல்லோர் மனதிலும் எழுந்து
நிற்கின்றது.
அதேவேளை குவியம்
விருது விழாவில் ப�ோட்டிகள் மூலம்
தெரிவு செய்யப்பட்ட 28 கலைஞர்களுக்கும் விருதுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டதுடன், 17 சினிமா கலைஞர்களுக்கு
விசேட விருதுகளும் வழங்கிக் க�ௌரவிக்கப்பட்டன. அதுமட்டுமின்றி ஈழ
சினிமா துறையில் பல வருடங்களாக
பணியாற்றிக் க�ொண்டிருக்கும் பிரான்சிஸ் ஜூல்ஸ் க�ொலினுக்கு 'வாழ்நாள்
சாதனையாளர்' விருதும் வழங்கிக்
க�ௌரவிக்கப்பட்டது.

யாழ். மருத்துவபீட மாணவர்கள்

இருவர் ஹெர�ோயினுக்கு அடிமை

புருச�ோத்தமனின் நினைவு தினம் அனுஷ்டிப்பு
படுக�ொலை செய்யப்பட்ட யாழ்.பல்கலை கலைப்பீட மாணவர் ஒன்றிய தலைவர் புருச�ோத்தமனின்
14ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நேற்று நண்பகல்
யாழ். பல்கலைக்கழக கலைப்பீட மாணவர்களால்
உணர்வுபூர்வமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.
கடந்த 2008.11.01 அன்று யாழ். பல்கலைக்கழக கலைப்பீட மாணவர் ஒன்றியத்தின் முன்னாள்
தலைவர் செல்லத்துரை புருச�ோத்தமன் படுக�ொலைசெய்யப்பட்டிருந்தார்.
அதனை நினைவுகூரும் முகமாக செல்லத்துரை
புருச�ோத்தமனின் நினைவுருவபடத்திற்கு பல்கலை
மாணவர்களால் ஈகைச்சுடரேற்றப்பட்டு மலரஞ்சலி
செலுத்தி நினைவேந்தல் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்-

யாழ்.விசேட நிருபர்

யாழ்.பல்கலைக்கழக மருத்துவபீட
மாணவர்கள் இருவர் ஹெர�ோயின் பாவனைக்கு அடிமையாகியுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வடக்கு ஆளுநர்
அலுவலகத்தில் நீதியமைச்சர் விஜயதாச
தலைமையில் நேற்று முன்தினம் திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலிலேயே இவ்விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேவேளை, யாழ். மாவட்டத்திலுள்ள பாடசாலை மாணவர்கள் 9
ஆயிரத்து 900 பேரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், உலகின் மிக ஆபத்தான உயிர்கொல்லி க�ொக்கெய்ன்
ப�ோதைப்பொருள் பாவனையாளராக
ஒருவர் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்-

றன. த�ொடர்ச்சியாக கலைப்பீட மாணவர் ஒன்றிய
தலைவர் சி.ஜெல்சினால் நினைவுரையும் இடம்பெற்றது.
செல்லத்துரை புருச�ோத்தமன் , யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக கலைப்பீட மாணவர். இவர் மிகவும்
இக்கட்டான காலப்பகுதியில் (2006-/2007) கலைப்பீட மாணவர் ஒன்றியத் தலைவராகப் ப�ொறுப்பேற்று
மாணவர் நலனிலும் பல்கலைக்கழக நலனிலும்
அக்கறை க�ொண்டு செயற்பட்டதுடன் தமிழ்த்தேசிய
நலனிலும் பற்றுடையவராகத் திகழ்ந்தார். இவர் சமூகவியற் துறையில் 2ஆம் நிலையில் தேர்ச்சி பெற்று
ஆளுமையுள்ள பட்டதாரியாக வெளியேறி குறுகிய
காலப்பகுதியில் (01.11.2008) இராணுவத்தினரால்
படுக�ொலை செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மாணவர்களை இலக்கு வைத்தே ப�ோதைப்பொருள்
வியாபாரம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. கடந்த வாரம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திற்கு அருகிலுள்ள கலட்டி சந்திக்கு
அண்மையில் அமைந்துள்ள மாணவர்
விடுதிய�ொன்றில்
யாழ்.பல்கலைக்கழக
கல்லூரி மாணவர் , க�ொழும்பு பல்கலைக்கழக மாணவர் உள்ளிட்ட மூவர் கஞ்சா மற்றும்
ஹெர�ோயின் ப�ோதைப்பொருட்களுடன்
கைது செய்யப்பட்டனர்.
கைது
செய்யப்பட்ட
மாணவர்களிடம்
முன்னெடுக்கப்பட்ட
விசாரணைகளின்
அடிப்படையில்
அவர்களுக்கு ப�ோதைப்பொருளை விநிய�ோகித்த ஆனைக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

யாழ்.வலிகாமம் வடக்கு காணிகளை விடுவிக்கக் க�ோரி கவனயீர்ப்புப் ப�ோராட்டம்
யாழ்.விசேட நிருபர்

யாழ்.வலிகாமம் வடக்கு பகுதியிலுள்ள காணிகளை விடுவிக்கக் க�ோரி
நவம்பர் 2ஆம் திகதி தெல்லிப்பழையில் கவனயீர்ப்புப் ப�ோராட்டம�ொன்றினை மேற்கொள்வதற்கு யாழ்ப்-

பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்
ஒன்றியம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் நேற்று முன்தினம் திங்கட்கிழமை இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பிலேய பல்கலைக்கழக மாணவர்
ஒன்றியத்தால்
கவனயீர்ப்பு

கடும் மழை 11
குடும்பங்கள் பாதிப்பு
யாழ்.விசேட நிருபர்

யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் பெய்து வரும்
கடும் மழை காரணமாக சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும்
11 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட 11 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 32 பேர் தமது இருப்பிடங்களை விட்டு வெளியேறி
காக்கை தீவு மீனவ சங்கத்தில் தங்கியுள்ளனர்.

மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின்
சங்கத் தலைவராக

யாழ்.பல்கலை கலைப்பீட மாணவர் ஒன்றிய தலைவர்
பருத்தித்துறை விசேட நிருபர்

சுகாதாரத்துக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாக பிரதேச மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வீசப்படும் கழிவுகள் மழை வெள்ளத்தில் மிதந்து வீட்டு வளவுக்குள் வருவதால் பெரும் அவதிப்படுவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
இது த�ொடர்பில் மாநகர சபை உள்ளிட்ட தரப்புகளுக்கு அறிவித்துள்ள
ப�ோதிலும் , உரிய நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை என அப்பகுதி
மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

ப�ோராட்டத்துக்கான
அழைப்பு
விடுக்கப்பட்டது.
இதன்பொழுது கருத்து தெரிவித்த மாணவர் ஒன்றிய பிரதிநிதிகள்,
வடகிழக்கில்
த�ொடர்ச்சியாக
காணி சுவீகரிப்புக்கள்
இடம்-

பெற்ற வண்ணமே உள்ளது.இதுதடுத்து
நிறுத்தப்படவேண்டும்.
அந்தவகையில்
வலி
வடக்கு
காணிகளை விடுவிக்க வலியுறுத்தி
ப�ோராடவேண்டிய
தேவையுள்ளது.
ஆகவே தமிழர்களின் உரிமை-

களுக்காக த�ொடர்ந்து ப�ோராடிக்
க�ொண்டிருக்கும் மதகுருமார்கள்,
சிவில் அமைப்புக்கள்,அரசியல் கட்சிகள் என அனைத்து தரப்பினரையும்
கட்சி பேதமின்றி பங்குபற்றுமாறு
யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

நீதிபதி மாணிக்கவாசகர்
இளஞ்செழியன் தெரிவு
(தலைமன்னார் விஷேட நிருபர் )

நீதியின் தேவன்
என பலராலும்
அழைக்கப்படும்
மேல் நீதிமன்ற
நீதிபதி மாணிக்கவாசகர் இளஞ்செழியன் அகில இலங்கை மேல்
நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சங்கத்
தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 26.10.2022 புதன்கிழமை
அன்று அகில இலங்கை மேல்
நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகளுக்கிடையே சங்கத்தின் தலைவருக்கான தெரிவு தேர்தல் இடம்பெற்றது. இதில் இவர் தலைவராக
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அகில இலங்கை மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சங்கத்தின்
தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்ட
நீதிபதி மாணிக்கவாசகர் இளஞ்செழியன் இச்சங்கத்தின் முதல்
தமிழர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆலயத்திற்கு
சென்றவர் உயிரிழப்பு
யாழ்.விசேட நிருபர்

மட்டுவிலில்
ஆலயத்திற்கு
சென்றவர் வழுக்கி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார். மட்டுவில் தெற்கை
சேர்ந்த சண்முகலிங்கம் கேசவநாதன் (வயது 52) என்பவரே உயிரிழந்துள்ளார். இவர் தனது வீட்டுக்கு
அருகிலுள்ள ஆலயத்திற்கு சென்ற
ப�ோது , கால் கழுவும் இடத்திற்கு
சென்ற ப�ோது வழுக்கி விழுந்துள்ளார். அதன்போது பின் தலையில்
காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சிகிச்சைக்காக சாவகச்சேரி மருத்துவ
மனையில்
அனுமதிக்கப்பட்ட
ப�ோது அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி
உயிரிழந்துள்ளார்.
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மின்சாரம் தாக்கி
யானை உயிரிழப்பு

2022 நவம்பர் 2 புதன்கிழமை

இலங்கையின் ப�ொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு
துருக்கியின் பங்களிப்பு மகத்தானது
தேசிய தின வைபவத்தில் அமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அஹமட்

கெக்கிராவ குறூப் நிருபர்

கெக்கிராவ, றம்பாவ பகுதியில்
மின்சாரம் தாக்கி யானை ஒன்று உயிரிழந்துள்ளது. சேனைப்பயிர்ச் செய்கைகளை பாதுகாப்பதற்காக விவசாயிகளால்
அமைக்கப்பட்டுள்ள
யானை வேலிய�ொன்றினை கடக்க
முயலும்போதே குறித்த யானை மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்துள்ளதாக (31)
பிரதேசவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சேனைப்
பயிர்ச்செய்கையில்
ஈடுபடுவ�ோர் அவ்வழியே செல்லும்போதே குறித்த யானை இறந்துகிடப்பதை அவதானித்துள்ளனர்.
வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்தின்
கனேவல்பொல காரியாலய உத்திய�ோகத்தர்களுக்கு பிரதேசவாசிகள்
விடயத்தை அறிவிக்க, அவர்கள்
குறித்த இடத்திற்கு விஜயம் செய்து
விசாரணைகளை மேற்கொண்டனர்.
25 த�ொடக்கம் 30 வயது மதிக்கத்தக்க குறித்த யானையின் மரணத்தை
உரிய அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்திய
பின்னர் மாமினியா றம்பாவ கிராம
சேவகர் இறந்த யானையை அப்புறப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை
மேற்கொண்டார்.

இலங்கையின்
ப�ொருளாதார
மேம்பாடுகளுக்கு, துருக்கியின் சந்தைவாய்ப்புக்கள் பாரிய பங்களிப்புச் செய்வதாக சுற்றாடல்துறை
அமைச்சர் நஸீர் அஹமட் தெரிவித்தார்.
துருக்கியின் தேசிய தின வைபவத்தில் பிரதம அதிதியாக கலந்து
க�ொண்டு
உரையாற்றுகையிலே
அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
க�ொழும்பு க�ோல்பேஸ் ஹ�ோட்டலில் நடந்த இந்நிகழ்வில் உரையாற்றிய அமைச்சர்;
இலங்கை,
துருக்கிக்கிடையிலான உறவுகளை மேலும் நெருக்கமாக்க, விரிவான ஒழுங்கமைப்புக்கள் அவசியம். தேவையான
மற்றும் நெருக்கடியான நேரங்களில் துருக்கி உதவியதை இலங்கை
பெருமைய�ோடு நினைவு கூர்கிறது.
த�ொழில்நுட்பம், ப�ொருளாதாரம் மற்றும் கலாசார உறவுகளை
கட்டியெழுப்பும் புதிய செயற்றிட்டங்களால், இரு நாடுகளதும் நட்புக்கள் நிலைபெறும்.
துருக்கியின்
சந்தைவாய்ப்புக்கள், ஆசியாவின் ப�ொருளாதாரத்துக்கு முதுகெலும்பாக திகழ்கிறது.

இலங்கை வர்த்தகருக்கு
அமெரிக்காவில் கலாநிதி பட்டம்

அமெரிக்க தேசிய வர்த்தகப் பல்கலைக்கழகத்தின்
பட்டமளிப்பு
விழா அண்மையில் துபாய் கிரவுன்
பிளாசா ஹ�ோட்டலில் நடைபெற்றது. இலங்கை வர்த்தகர் சன்லீஃப்
குழுமத்தின் ஸ்தாபகரும் தலைவருமான அனில் பன்னிலகேவுக்கு வர்த்தக நிர்வாக கலாநிதி பட்டம் வழங்கி
க�ௌரவிக்கப்பட்டது.
15 வருட காலப்பகுதியில் இலங்கையில் பல முக்கிய வர்த்தக

நிறுவனங்களை
வெற்றிகரமான
முகாமைத்துவத்தின் மூலம் வெற்றியீட்டிய பல வர்த்தக நிறுவனங்களின் உரிமையாளரும் ஆவார்.
இலங்கையில் சூரிய சக்தி அமைப்புகளின் முன்னணி வழங்குநராக,
UkSol, Huawei, Longi முதலியன
சுமார் 500 சூரியக் குடும்பங்களை
வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யும்
முன்னணி நிறுவனங்களில் வெற்றி
பெற்றுள்ளன.

சுமார் மூன்று க�ோடி பெறுமதியான
முத்துக்களுடன் கடற்படை அதிகாரி கைது
ஹம்பாந்தோட்டை குறூப் நிருபர்

வலஸ்முல்லை
பிரதேசத்தில்
சுமார் மூன்று க�ோடி ரூபா பெறுமதியான யானைத்தந்த முத்துக்களை
வைத்திருந்த முன்னாள் கடற்படை
அதிகாரிய�ொருவரை தங்காலை குற்றத்தடுப்பு பொலிஸார் (29) கைது
செய்துள்ளனர்.
தங்காலை,
விதாரன்தெனிய
இராணுவ முகாம் புலனாய்வு அதிகாரிகள் தங்காலை குற்றத்தடுப்பு
ப�ொலிஸாருக்கு
வழங்கிய
தக-

இராணுவ வீரர் நீரில்
மூழ்கி உயிரிழப்பு
அநுராதபுரம் தினகரன் நிருபர்

சுனாமி, க�ொர�ோனா உள்ளிட்ட
இயற்கைச் சவால்களில் இருந்து
இலங்கையை கரையேற்ற துருக்கி
அளப்பரிய
சேவையாற்றியதாகவும் அமைச்சர் நஸீர் அஹமட்
தெரிவித்தார்.
துருக்கி
நாட்டின்
99ஆவது
தேசிய தினக் க�ொண்டாட்டங்கள்
க�ொழும்பு க�ோல்பேஸ் ஹ�ோட்டலில் அந்நாட்டின் தூதுவர் ஆர்.
டிமெட் செக்கசியக்குலு (R.Demet

Sekercioglu) தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக அமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர்
அஹமட்டும் சிறப்பு விருந்தினராக
அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜெயந்தவும்
கலந்து க�ொண்டனர். சபாநாயகர்,
அமைச்சர் அலிசப்ரி உட்பட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், இராஜ
தந்திரிகள் இந்நிகழ்வில் கலந்து
க�ொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கதுறுவெவ குளத்தில் நீராடிக்
க�ொண்டிருந்த இராணுவ வீரர�ொருவர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளதாக
எஹட்டுவெவ ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் கடந்த 29 ஆம் திகதி
எஹட்டுவெவ கதுறுவெவ குளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வரும்
ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர். உயிரிழந்தவர் பனாக�ொட இராணுவ முகாமில்
கடமை செய்யும் 23 வயதுடைய
கிரிகம்பமுன, ப�ொல்கஸ் ஓவிட்ட
பகுதியை வசிப்பிடமாகக் க�ொண்-

க�ொழும்பில்; முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்பு

ருஸைக் பாரூக்

இலங்கை ஐக்கிய நாடுகள் சங்கம்
ஒழுங்கு செய்த 77வது ஐக்கிய
நாடுகள் தின வைபவம் லக்ஷ்மன்
கதிர்காமர் நிறுவன கேட்போர்
கூடத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது.
ஐக்கிய
நாடுகள்
சபையின்
க�ொடியை ஐக்கிய நாடுகள் சங்கத்

தலைவர்
ம�ொஹமட்
சவாஹிரும் தேசிய க�ொடியை சங்கத்தின்
முன்னாள்
துணைத்
தலைவர்
டாக்டர் தயந்த லக்சிறி மெண்டிசும்
ஏற்றி வைத்தனர்.
ஐக்கிய
நாடுகள்
சங்கத்தின்
இளைஞர் அமைப்பின் தலைவர்
ரக்கீப் சவாஹிர் மற்றும் க�ௌரவ
அதிதி முன்னாள் தூதுவரும் வியன்னாவுக்கான ஐ. நா. வதிவிடப் பிரதி-

நிதியுமான கலாநிதி தயந்த லக்சிறி
மெண்டிஸ் ஆகிய�ோர் இந்நிகழ்வில்
உரையாற்றினர்.
ரஷ்யா, சுவிட்சர்லாந்து, இந்தோனேசியா, பிரேசில், ஈரான், லிபியா,
தாய்லாந்து, ஜப்பான், சீனா, நேபால்
மற்றும் பலஸ்தீன் ஆகிய நாடுகளின்
தூதுவர்கள்,
உயர்ஸ்தானிகர்கள்
மற்றும் பிரதிநிதிகள் இதில் கலந்து
சிறப்பித்தனர்.

கல்விப்பணியில் 34 வருடங்கள் பூர்த்தி;

ஒரே பாடசாலையில் ஆசிரியராகவும்
இலவச கண் பரிச�ோதனை முகாம் அதிபராகவும் கடமையாற்றியவருக்கு பாராட்டு
இன நல்லிணக்கத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு - மதப்பெரியார்கள் பாராட்டு

(ம�ொறட்டுவை மத்திய விசேட
நிருபர்)

பாணந்துறை எலுவில ஜும்ஆ
பள்ளிவாசல்
ஒழுங்கு
செய்த
இலவச
கண்
பரிச�ோதனை
முகாம் மற்றும் இலவச இரத்த-

டவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
சம்பவம் பற்றி மேலும் தெரியவருவதாவது, பனாக�ொட இராணுவ முகாமிலிருந்து அநுராதபுரம் இராணுவ
முகாமிற்கு
ரக்வண்டிய�ொன்றில்
சிலருடன் சென்று க�ொண்டிருக்கும்
ப�ோது குறித்த குளத்தில் குளிக்கச்
சென்ற வேளையிலேயே இவ்வனர்த்தத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளமை தெரிய
வந்துள்ளது. உயிரிழந்த இராணுவ
வீரரின் சடலம் தற்சமயம் எஹட்டுவெவ வைத்தியசாலையின் பிரேத
அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் த�ொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை எஹட்டுவெவ ப�ொலிஸார்
மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஐக்கிய நாடுகள் தின வைபவம்

எலுவில பள்ளிவாசல் ஏற்பாட்டில்

தான
நிகழ்வு
என்பன
அண்மையில் எலுவில
ஜும்ஆப்
பள்ளிவாசல் வளாகத்தில்
மிகச்சி ற ப்பாக
நடைபெற்றது.
இன நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும்
ந�ோக்கில்
ஒழுங்கு செய்த
மேற்படி நிகழ்வுகளில் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த
முஸ்லிம்கள�ோடு சேர்ந்து சக�ோதர
இனத்தைச் சேர்ந்த சிங்கள மக்களும் இந்நிகழ்வில் மிக உற்சாகமாக கலந்து க�ொண்டமை விசேட
அம்சமாகும்.
இதன்போது கண்

வலைத் த�ொடர்ந்தே முன்னாள்
கடற்படை அதிகாரியுடன் த�ொடர்பினை ஏற்படுத்தி அவரது வீட்டிற்கு
முத்தை க�ொள்வனவு செய்வதற்காக
வருகை தருவதாக அறிவித்து மாலை
வலஸ்முல்லை ப�ொலிஸாரை அப்பிரதேசத்திற்கு அனுப்பியுள்ளனர்.
அப்போது சந்தேக நபர் யானைத்தந்த முத்துக்களுடன் கைது செய்யப்பட்டார். மேலதிக விசாரணைகள்
ப�ொலிஸாரினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சிகிச்சைக்கு
உட்படுத்தப்பட்ட
சுமார் 100 க்கும் மேற்பட்டோருக்கு
பரிச�ோதனையின்
பின்
இலவச மூக்குக் கண்ணாடிகளும்
வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில் பள்ளிச்சங்க நிர்வாகிகளுடன் சமூகசேவையாளரும்
பர�ோபகாரியுமான
ம�ொஹமட்
நாபி
ம�ொஹமட்
இஸ்திகார்,
லயன்ஸ் கழக மற்றும் ஹெல்ப் ஏஜ்
நிறுவன அங்கத்தவர்கள் உட்பட
ஊர் பிரமுகர்களும் கலந்து சிறப்பித்தமை விசேட அம்சமாகும்.
இன நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும்
ந�ோக்கில் நடாத்தப்பட்ட இந்நிகழ்வை அனைத்து இன மக்களும்
பாராட்டியத�ோடு பள்ளிச்சங்கத்தினருக்கு தமது நன்றிகளையும் தெரிவித்துக்கொண்டனர்.

(வெலிகம தினகரன் நிருபர்)

வெலிகம வெலிபிடிய ஸாஹிரா
மகா வித்தியாலயத்தில் கடந்த 34
வருடங்கள் ஆசிரியராக , அதிபராக கடமை புரிந்த அஷ்ஷெய்க்
எம்.எச்.எம். இனாயத்துல்லாஹ்
(நளீமி) ஆசிரியர் சேவையிலிருந்து அண்மையில் ஓய்வு பெற்றுள்ளார்.
அவரது
அர்ப்பணிப்பு
மிகு
சேவையை பாராட்டி க�ௌரவிக்கும் நிகழ்வு கல்லூரி மண்டபத்தில் மிக உணர்ச்சிபூர்வமாக நடைபெற்றது. இந் நிகழ்வில் புதிய
அதிபராக கடமைப் ப�ொறுப்பை
ஏற்றிருக்கும் எம்.எம். அமீன்
ஆசிரியர், ஆசிரிய ஆல�ோசகர்கள், பாடசாலை அபிவிருத்திக்

குழு மற்றும் பாடசாலை பழைய
மாணவர் சங்க உறுப்பினர்கள்,
ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், நலன்
விரும்பிகள், கல்விமான்கள் என
பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
கல்லூரியின் புதிய அதிபர் அமீன்
ஓய்வு பெற்றுச் செல்லும் அதிபர்
இனாயதுல்லாஹ்வுக்கு நினைவுச்
சின்னம் வழங்கி கெளரவித்தார்.
மேலும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பாடசாலை அபிவிருத்தி குழு
மற்றும் பழைய மாணவர் சங்க
உறுப்பினர்களும் நினைவுச் சின்னங்களை வழங்கி க�ௌரவித்தனர். முதல் நியமனம் பெற்ற அதே
பாடசாலையிலேயே 34 வருடங்கள் தன்னை அர்ப்பணித்து பணிபுரிந்து வந்துள்ளமை குறிப்பிடதக்கது.

இந்நிகழ்வில் க�ொழும்பு பிரதி
மேயர் எம்.டி.எம். இக்பால், ஐ. நா
சங்கத்தின் நிறைவேற்றுத் தலைவர்
டாக்டர் எம். எம். எம். ருஷானுதீன்,
ப�ொருளாளர் குமுது வீரசிங்க, பிரதி
ப�ொருளாளர் தர்மதாச விதாரண
மற்றும் இளைஞர் அமைப்பின்
உறுப்பினர்கள் கலந்து சிறப்பித்தனர். சங்கத்தின் செயலாளர் எர்ரோல்
ஸ்மித் நன்றியுரை நிகழ்த்தினார்.

ம�ோ. சைக்கிள் க�ொள்வனவிற்கு
வருகை தந்தோரிடம் க�ொள்ளை
ஹம்பாந்தோட்டை குறூப் நிருபர்

வீரகெடிய நகரிற்கு ம�ோட்டார்
சைக்கிள் க�ொள்வனவிற்காக மூதூரிலிருந்து வருகை தந்த வியாபாரிகளிடமிருந்து சுமார் நான்கு இலட்சம் ரூபா
பணம் மற்றும் கைத்தொலைபேசிகளை
திருடிச் சென்றுள்ள சம்பவம�ொன்று
வீரகெடிய ப�ொலிஸ் பிரிவில் (26)
இடம்பெற்றுள்ளதாக ப�ொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இவர்கள் மூதூரிலிருந்து
ம�ோட்டார் சைக்கிள் க�ொள்வனவிற்காக
வருகை தந்துள்ளத�ோடு த�ொலைபேசியினூடாக த�ொடர்பு க�ொண்டு இவர்கள்
குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர். இவர்களை நைகல விகாரைக்கருகாமையில் வருகை தந்துக�ொண்டிருக்கும் ப�ோது த�ொலைபேசியில் த�ொடர்பு
க�ொண்டவர்கள் இவர்களை தாக்கி
இவர்களிடமிருந்த பணம் மற்றும்
கைத்தொலைபேசிகளை திருடிச் சென்றுள்ளதாக ப�ொலிஸில் முறைப்பாடு
செய்யப்பட்டுள்ளது.

தென்னை மரங்களில்
வெண் ஈ தாக்கம்
(புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)

புத்தளம் பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட புத்தளம் கிழக்கு மற்றும் புத்தளம் தெற்கு கிராம சேவகர் பிரிவுகளில் தென்னை மரங்களினை புதிதாக
'வெண் ஈ' தாக்க ஆரம்பித்துள்ளதாக
புத்தளம் தெங்கு அபிவிருத்தி உத்திய�ோகத்தர் என்.எம்.ஹிஜாஸ் தெரிவித்தார். இது த�ொடர்பாக மக்களை
தெளிவூட்டி, வெண் ஈ தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் த�ொடர்பில்
மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

2–11–2022

2022 நவம்பர் 2 புதன்கிழமை

கண்டி மக்கள் கலை இலக்கியத்தின் ஏற்பாட்டில் கவிஞரும் முற்போக்கு எழுத்தாளருமான ரா. நித்தியானந்தன் எழுதிய “இரவைத் தேடும் நிழல் ” எனும் கவிதைத் த�ொகுதியும் “19
நூற்றாண்டின் இந்திய தமிழரின் இலங்கை ந�ோக்கிய அசைவியக்கமும் தள்ள இழுவை காரணிகள் செயற்பாடும்” எனும் ஆய்வு நூல் வெளியீட்டு விழா கண்டி விவேகானந்தா தமிழ்
மகா வித்தியாலயத்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து க�ொண்ட கண்டி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின்
தேசியத் தலைவருமான ரவூப் ஹக்கீமை தேசமானிய பெ.பழனியப்பன், சமூகப் பணியாளர் வேலுப்பிள்ளை சிதம்பரநாதன் ஆகிய�ோர் ப�ொன்னாடை ப�ோர்த்தி விருது வழங்கி க�ௌரவிப்பதை படங்களில் காணலாம். 
(படங்கள்: மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்)
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வடக்கு மாகாண பண்பாட்டு பெருவிழா அண்மையில் நெல்லியடி மத்திய கல்லூரியில்
அமைக்கப்பட்டிருந்த மண்டபத்தில் வடமாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் இ. வரதீஸ்வரன், தலைமையில் இடம்பெற்றது. 
(படம்: கரவெட்டி தினகரன் நிருபர்)

,yq;if murhq;fk;
ePh; toq;fy; mikr;R

ePH toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;
fld; ,y. Cr. 5685-lk & 9255-lk

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
1.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk; cyf tq;fpapd; rh;tNjr mgptpUj;jp Kftufj;jplkpUe;J ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lj;jpw;fhf flndhd;iwg;
ngw;Ws;sJld; ,;f;fldpd; xU gFjpia gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;F nfhLg;gdthfr; nra;aTs;sJ.

2.

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s nraw;jpl;lq;fSf;fhf jifik kw;Wk; jFjp tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis ngWiff; FOtpd; jtprhsh; ,j;jhy; miof;fpd;whh;.

xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

kPsspf;fg;
glhj
fl;lzk;
(&gh)

Njitg;gLk;
Nfs;tpg;
gpiz Kwp

jifik Njitg;ghLfs;

Mtzq;fs; toq;Fkplk; kw;Wk;
njhlh;Gnfhs;s Ntz;ba egh;

%lg;gLk;
jpfjp kw;Wk;
Neuk;

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO (Nky;epiy)
Ntiyf; Nfs;tpfs;
gJis khtl;lj;jpy; nrd; N[k;]; ngUe;Njhl;l ePh;
toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y.
MWS/WaSSIP/Badulla/Plantation/NCB/St. James WSS/
AF/2021/22

&gh
12,500/-

&gh 396,000/-

C4 my;yJ C5 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh; toq;fy;
kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; ,yf;f
rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo;
kw;Wk; mLj;jLj;j th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 201810-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp epa+rpy; gpuRukhd
gj;jphpif tpsk;guk;;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL
Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>
,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh
khtj;ij>
[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.
njh.Ngrp/ njh.efy;: 011-2890943/
011-2890941

2022 etk;gh;;
30Mk; jpfjp
gp.g. 1.00
kzpf;F

fpspnehr;rp khtl;lj;jpy; nry;tefh; 11Mk; fl;lg;
gpuNjrj;jpw;F HDPE Foha;fis toq;Fjy; kw;Wk;
gjpj;jy;
xg;ge;j ,y.
MWS/WaSSIP/Kilinochchi/NCB/Karachchi/BW/
Selvanagar /2021/11

&gh
35,000/-

&gh
3,912,000/-

C2 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy;
ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT
kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd;
1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if
murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j th;j;jkhdp
mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp
epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL
Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>
,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh
khtj;ij>
[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.
njh.Ngrp/ njh.efy;: 011-2890943/
011-2890941

2022 etk;gh;;
30Mk; jpfjp
K.g. 11.00
kzpf;F

Etnuypah khtl;lj;jpy; ,d;nthp ePh; toq;fy; jpl;lj;ij
eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y.
MWS/WaSSIP/ Nuwara Eliya /Plantation /NCB/Invery /
AF/2021/19

&gh
12,500/-

&gh
1,164,000/-

C4 my;yJ C5 juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy; ePh; toq;fy;
kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT kw;Wk; ,yq;if
nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd; 1987,d; 3Mk; ,yf;f
rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if murhq;fj;jpd; rhd;wpjo;
kw;Wk; mLj;jLj;j th;j;jkhdp mwptpj;jy; kw;Wk; 201810-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp epa+rpy; gpuRukhd
gj;jphpif tpsk;guk;;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL
Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>
,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh
khtj;ij>
[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.
njh.Ngrp/ njh.efy;: 011-2890943/
011-2890941

2022 etk;gh;;
25Mk; jpfjp
K.g. 11.00
kzpf;F

Etnuypah khtl;lj;jpy; bypFy;l;hp ngUe;Njhl;l ePh;
toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y.
MWS/WaSSIP/ Nuwara Eliya /Plantation /NCB/
Tilicoultry /AF/2021/20

&gh
20,000/-

&gh
1,872,000/-

C3 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy;
ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT
kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd;
1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if
murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j th;j;jkhdp
mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp
epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL
Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>
,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh
khtj;ij>
[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.
njh.Ngrp/ njh.efy;: 011-2890943/
011-2890941

2022 etk;gh;;
30Mk; jpfjp
e.g. 12.00
kzpf;F

Etnuypah khtl;lj;jpy; ept; gPnfhf; ngUe;Njhl;l ePh;
toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;
xg;ge;j ,y.
MWS/WaSSIP/ Nuwara Eliya /Plantation /NCB/New
Peacock /AF/2021/22

&gh
35,000/-

&gh
5,200,000/-

C2 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l juj;jpy; CIDA epWtdj;jpy;
ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gj; Jiwapd; gjpT
kw;Wk; ,yq;if nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpd;
1987,d; 3Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ,yq;if
murhq;fj;jpd; rhd;wpjo; kw;Wk; mLj;jLj;j th;j;jkhdp
mwptpj;jy; kw;Wk; 2018-10-16Mk; jpfjp rpNyhd; nla;yp
epa+rpy; gpuRukhd gj;jphpif tpsk;guk;;

nraw;jpl;l gzpg;ghsh; mYtyfk;>
ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL
Nkk;gLj;jy; nraw;jpl;lk;>
,y. 230> <.lgps;a+. ngNuuh
khtj;ij>
[_gpyp Ngh];l;> ENfnfhil.
njh.Ngrp/ njh.efy;: 011-2890943/
011-2890941

2022 brk;gh;
02Mk; jpfjp
gp.g. 2.00
kzpf;F

Neuj;ij ePbj;jy;
2022-10-12Mk; jpfjpa tpsk;guk; gw;wpaJ. gpd;tUk; Nfs;tpf;fhd KbTWj;jy; jpfjp gpd;tUkhW khw;wg;gl;Ls;sJ vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
30>000 vz;zpf;ifahd Volumetric Displacement Type
15kp.kP. tpl;lKs;s tPl;L ePh; khdpfis toq;Fjy; kw;Wk;
tpepNahfpj;jy;
xg;ge;j ,y.
MWS/WaSSIP/PDO/NCB/Water Meters-Lot 03/
AF/2022/03

tpiyf;Nfhuy; KbTWj;jy; jpfjp: 2022 etk;gh; 24 e.g. 12.00 kzp
(tpiykDf;fs; 2023 khh;r; 23Mk; jpfjp tiuAk; tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ 2023 Vg;uy; 20Mk; jpfjp tiuapYk; nry;Ygbahjy;
Ntz;Lk;;)

3.

nraw;wpl;l gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy; Mtzq;fSf;fhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

4.

rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzpf;Fk; gp.g. 3.30 kzpf;Fkpilapy; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.

Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis ePh; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghL Nkk;ghl;L nraw;jpl;lj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLkplq;fspy;
Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.

Nfs;tpfis xd;wpy; Neubahff; ifaspf;fyhk; my;yJ gjpTj; jghy; %yk; my;yJ J}jQ;ry; %yk; mDg;gyhk;.

7.

rfy Nfs;tpfSk; rKfkspj;jpUf;Fk; Nfs;tpjhuh;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

nraw;jpl;lg; gzpg;ghsh;>
ePH; toq;fy; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;il Nkk;gLj;Jk; nraw;jpl;lk;.

ePH; toq;fy; njhlh;ghd mtru miog;GfSf;fhf 1939 vDk; ,ytr ,yf;fk; 24 kzp NeuKk; cq;fSf;fhf nraw;gLk;.
r%f ePh; jpl;lq;fspd; rpf;fy;fSf;F 1914 vDk; vz;izj; njhlh;Gnfhs;sTk;.
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2022 நவம்பர் 2 புதன்கிழமை
1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f
fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy;
jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw;
rl;lk; (mj;jpahak; 460)
7Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (460Mk;
mj;jpahak;)
7MtJ gphptpd; fPohd mwptpj;jy;
fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; fPo; murpw;F
vLj;Jf;
nfhs;sg;gl;L
cs;s
fPNo
Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpf;fhf mr;rl;lj;jpd;
7MtJ gphptpd; fPo; chpik kw;Wk;
el;l<l;Lg; ghpNrhjid 2022Mk; Mz;L
brk;gH khjk; 26Mk; jpfjp NfhzgPDty
gpuNjr nrayhsH mYtyfj;jpy; vd;dhy;
elhj;jg;gl;ljid nghJ kf;fs; mwpe;J
nfhs;tjw;fhf ,j;jhy; %yk; njhptpj;Jf;
nfhs;fpd;Nwd;. Nkyjpf tpguq;fSf;fhf
,yf;fk; 2302/36 kw;Wk; 2022.10.20Mk;
jpfjp nfhz;l rdehaf Nrh\yprf;
Fbaurpd;
mjptpN\l
tHj;jkhdpg;
gj;jphpifiag; ghHf;fTk;.

vdJ ,yf;fk;: 4/3/8/xxxxxxxxxx

fhzp mikr;rpd; ,y: 4-3/3/2017/NRD/605A

fPo;f;fhZk; cg ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk;
fhzpj; Jz;Lfs; xU nghJj; Njitf;fhf>
murhq;fj;jhy;
RtPfhpf;fg;gl;Ls;sd.
,e;j
fhzpj;Jz;Lfs; njhlHghf fhzp vLj;jw;
rl;lj;jpd; 09Mk; gphptpd; fPo; chpikfs;
Fwpj;j tpdty; elhj;jg;gLk; jpfjp Muk;g
chpikNfhUNthUf;F
jdpj;jdpahf
mwptpf;fg;gLk;.
Nkyjpf
tpguq;fSf;F
2022Mk;
Mz;L
nrg;nlk;gH khjk; 16k; jpfjpapd; 2297/77Mk;
,yf;f ,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd;
mjptpN\l tHj;jkhdpapd; 111Mk; gFjpiag;
ghHf;fTk;.

cg ml;ltiz
khtl;lk;
: NfhzgPDty
mbg;gil epyj;Jz;L
,yf;fk;
: M.t.fh. 4627
epyj;Jz;L ,yf;fk;
: 01
epyj;Jz;Lfspd; msT
: 01
nkhj;jf; fhzpapd; msT
: n`f;uahH
0.0006 (Vf;-1/
&-1/ gH-02)
fhzp mike;Js;s fpuhkk;/
fpuhkq;fs;
: NfhzgPDty

khfhzk;
:
khtl;lk;
:
gpuNjr nrayhsH gphpT :
fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT :
fpuhkj;jpd; ngaH
:
,lj;jpd; ngaH
:

kj;jpa khfhzk;
khj;jis
fNynty
E 431 ngypfKt
ngypfKt
gq;fshtj;j>
nty;`{g;gl;Laha
r` NtW ,lk;
tiugl ,yf;fk;
: ,.t.,. 339
gpw;NrHf;if ,yf;fk;
13> jhs; ,y. 11
Jz;L ,yf;fk;
: 1025 njhlf;fk; 1036
tiu (Jz;L 12)
tp];jPuzk;
: n`f;lahH 0.403
............................
vk;.Nf.gp. Mhpauj;d
gpuNjr nrayhsH kw;Wk; fhzp
vLj;Jf;nfhs;sy; cj;jpNahfj;jH>
fNynty gpuNjr nrayfk;.

vy;.vd;.gpAkyP ypadNf
gpuNjr nrayhsH>
NfhzgPDty
NfhzgPDty gpuNjr nrayhsH mYtyfg;
gphpT
2022 xf;NlhgH khjk; 27Me; jpfjp
NfhzgPDty gpuNjr nrayhsH
mYtyfj;jpy; ,Ue;J.

2022.10Mk; khjk; 28Mk; jpfjp
gpuNjr nrayfk;> fNynty.

nraw;wpl;lj;jpw;fhd nghUl;fis toq;Fjy;
fk;g`h khtl;l Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gphptpw;F nrhe;jkhd Rfhjhu
epWtdq;fspd; ghtidf;fhf fPo;f;fhZk; cUg;gbfis nfhs;tdT nra;tJld;
rk;ge;jg;gl;l jifikfs; cs;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b
Nfs;tpNfhuy; Kiwapd; Clhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

GA/J/
Project-04/2022

Nfs;tpapd; ngah;

kPsspf;fg;
glhj
Nfs;tpf;
fl;lzk; (&)

kPsspf;fg;
gLk; Nfs;tp
itg;Gj;
njhif (&)

PSSP
nraw;wpl;lj;jpd;
fPo; jfty; njhopy;El;g
cgfuzq;fs; nfhs;tdT
nra;jy;

5>000.00

100>000.00

rikj;j czT toq;Fjy; - 2023
2023k; Mz;bw;fhf Nky; khfhzj;jpd; fk;g`h Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh;
gzpkidapd; fPo;f;fhZk; itj;jparhiyfspy; rikj;j czT toq;Ftjw;fhf
Nky; khfhzj;jpw;Fs; gjpT nra;Js;s egh;fsplk; ,Ue;J kw;Wk; gjpT nra;Js;s
th;j;jf epWtdq;fspy; ,Ue;J Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; %yk; nghwpaplg;gl;l
Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.
Njrpa milahs ml;il> gjpT gw;wpa fpuhk Nrtfh; rhd;wpjo; kw;Wk; nrhj;Jr;
rhd;wpjio rkh;g;gpj;J Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

itj;jparhiyapd; ngah;

kpDtq;nfhl js itj;jparhiy
njhk;Ng gpuNjr itj;jparhiy
ujhthd gpuNjr itj;jparhiy
[hvy gpuNjr itj;jparhiy
gKDfk gpuNjr itj;jparhiy
mfufk gpuNjr itj;jparhiy
gpafk gpuNjr itj;jparhiy
cLtpy gpuNjr itj;jparhiy
ky;tj;J
`phpgpl;ba
gpuNjr
itj;jparhiy

kPsspf;fg;gLk;
Nfs;tp itg;Gj; njhif
(&)

nrhj;Jr;
rhd;wpjopd;
ngWkjp

kPsspf;fg;
glhj
Nfs;tp
fl;lzk;
(&)

110>000.00

100>000.00

2000.00

70>000.00
85>000.00
60>000.00
35>000.00
75>000.00
60>000.00
30>000.00

75>000.00
25>000.00
25>000.00
25>000.00
25>000.00
25>000.00
25>000.00

2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00
2000.00

55>000.00

25>000.00

2000.00

nghJ epge;jidfs;
� 2022.11.02 Kjy; 2022.11.21 tiu thu ehl;fspy; K.g.9.00 - gp.g.2.00 ,w;Fk;
,ilapy;> fPo;f;fhZk; Kfthpf;F vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;J>
kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij fk;g`h gpuNjr Rfhjhu Nrit
gzpg;ghsUf;F nrYj;jp> gw;Wr;rPl;il ngw;Wf;nfhz;l gpd; jfty; njhopy;El;g
cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhd Nfs;tp Mtzq;fSf;F Mq;fpy
nkhopapy; kl;Lk; mj;Jld; rikj;j czT toq;fy; - 2023 ,w;fhd Nfs;tp
Mtzq;fSf;F rpq;fs nkhopapy; khj;jpuk; gpujpfis ngw;Wf;nfhs;syhk;.
� Mh;tk;
fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F fPo;f;fhZk; Kfthpapy; mYtyf
Neuq;fspy; Nfs;tpNfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
� g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vd
NtW NtW ciwfspy; ,lg;gl;L ,lJ %iyapy; 'Nfs;tpNfhuypd; ngaiu"
Fwpg;gpl;L 2022.11.22 K.g.10.30 ,w;F Kd; ,t; mYtyfj;jpd; fzf;Fg;gphptpy;
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ 'jiyth;> gpuNjr
ngWiff;FO> gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkid> fr;Nrhp
fl;blj;njhFjp> nfhOk;G tPjp> fk;g`h" vd;w Kfthpf;F gjpTj;jghypy;
mDg;gyhk;.
� jhkjkhd
Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLtJld;> Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy;
Kbtile;jTld; gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapd; Nfl;Nghh;
$lj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.
� Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l
gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;.
� Nfs;tpfs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh;
gl;baypy; ,lk;ngwhj xUtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
� ,f;Nfs;tpNfhuy; rk;ge;jkhd rfy jPh;khdq;fisAk; vLf;Fk; chpik fk;g`h
khtl;l gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapd; ngWiff; FOtpw;F
chpaJ.
� ,f;Nfs;tpNfhuy; gw;wpa Nkyjpf jfty;fis thuj;jpd; mYtyf Neuq;fspy;
fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
kUj;Jth; lg;.vk;.I.Nf.td;dpehaf;f
jiyth;> gpuNjr ngWiff;FO>
gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkid>
fr;Nrhp fl;blj;njhFjp> nfhOk;G tPjp> fk;g`h
njh.Ng :
ngf;]; :

0332222873
0332222874
0332230992

Nfs;tp mwptpj;jy;
fLtiy khefu rigf;F nrhe;jkhd fLtiy g]; epiyak;> nghJr; re;ij
kw;Wk; thu re;ijapy; mike;Js;s kyry$l mikg;Gf;fis xU tUl (01)
fhy vy;iyf;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.11.16
K.g. 10.00 tiu Nfhug;gLfpd;wd.
Fiwe;jgl;r tUlhe;j Nfs;tpj; njhif - &. 300>000.00
Nfs;tp Mtzq;fs; tpepNahfpj;jy; Muk;gpf;Fk; jpdk;

- 2022.11.02

Nfs;tp Mtzq;fs; tpepNahfpf;Fk; ,Wjpj; jpfjp

- 2022.11.15

Nfs;tp tpiykD tpz;zg;gq;fs;
,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

Vw;Wf;

nfhs;Sk; - 2022.11.16 Neuk; K.g. 10.00

Nfs;tp tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk; kw;Wk; Neuk;

- 2022.11.16 Neuk; K.g. 10.15

Njrpa milahs ml;ilia rkHg;gpj;J kPsspf;fg;glhj &. 3>000.00 Nfs;tpg;
gbtf; fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; &. 25>000.00 Nfs;tp itg;igAk;>
nrYj;jpa gpd;G Nfs;tp tpz;zg;gq;fis fLtiy khefu rigapd; khefu
epjpj; jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;
~fLtiy g]; epiyak;> nghJr; re;ij kw;Wk; thu re;ijapy; mike;Js;s
kyry$l mikg;ig Fj;jiff;F tply;| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkid - fk;g`h

Nfs;tp
,izg;G ,y

fLtiy khefu rig

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;G
ifNahL nfhz;L te;J khefu epjpj; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

Nfs;tp miog;G

UP DAG-3391 Mahindra Truck, 2018,
கூடிய விலைக் க�ோரிக்கைக்கு . வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே
0714542 958 .

065967
WP LA-7 001 Toyota Lor ry, 2000,
கூடிய விலை க் க�ோரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே
0714542
958.

065965

Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;Sk; kw;Wk; epuhfhpf;Fk; KOikahd chpik rigf;F
chpaJ Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; khefu fzf;fhshplk;
ngw;Wf; nfhs;syhk;.
(njh.Ng. ,y. 011-2539562)

jpy;Uf;\p fkNf
khefu MizahsH
2022.10.31
fLtiy khefu rig.

NC
LL-8176
JAC
Lorry, 2004, கூடிய
விலைக்
க�ோரிக்கை க்கு. வெலிபல்
பினான்ஸ்
பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே
0714542 958 .

065963
NW
LN-9489
Eicher,
2017,
lorry கூடிய விலைக்
க�ோரி
க்கைக்கு.
வெலிபல்
பினான்ஸ் WP AAW-8523 Bajaj
பிஎ ல்சி ,  இல. 310,
2015, NW QZ-5922
காலி வீதி, க�ொழும்புBajaj,  2010, WP
03.
த�ொ. பே
AAX-88 9 5 Bajaj ,
071 4 5 4 2958.
2015, Threewh ee l,

065964
கூடிய விலைக் க�ோ ரிக்கைக்கு.
வெலிபல்
பி னான்ஸ் பிஎல்சி,
இல. 310, காலி வீதி,
க�ொழும்பு- 03. த�ொ.பே.
0711 2 10 810 .

065969

fjph;fhkk; gpuNjr rigapd; 2023
Mz;Lld; rk;ge;jg;gl;l Fiw
epug;G nra;ag;gl;l tuTnryTj;jpl;l
mwpf; i f
nghJ
kf; f Sf; F
ghPl;rpj;J
ghh;g;gjw;fhf
2022
etk;gh; 02 Kjy; 2022 etk;gh; 11
tiu fjph;fhkk; gpuNjr rig
kf; f s;
E}yfj; j py;
fhl; r pg;
gLj;jg;gl;Ls;sjhf mwptpj;Jf;
nfhs;fpNwd;

gpiojpUj;jk;

kp`pe;jiy gpuNjr rig

ePh; tsq;fs;
rig
2023Mk; Mz;by; nghUl;fs; toq;fy; kw;Wk;

#upa rf;jp mikg;ig ];jhgpg;gjw;fhd
Nfs;tp Nfhuy; (LDSP)

Nritfis toq;Fjy; vd;gtw;Wf;fhf gjpT nra;jy;

Nkw;gb jiyg;gpy; fle;j 2022.10.31k;
jpfjp jpdfud; gj;jphpifapy; gpuRukhd
tpsk;guj;jpy; ,Wjpapy; cs;s Kfthp
gpioahfg; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ.

1. kp`pe;jiy gpuNjr rigapd; mYtyf fl;blj;jpd; $iuapd; Nky;
#hpa rf;jp mikg;ig ];jhgpg;gjw;fhd nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;
gj;jpuq;fs; 2022.11.21k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
2. MHtKs;s Nfs;tpjhuHfs; #hpa ngdiy toq;fpg; nghUj;Jjy;
rk;ge;jkhf Fiwe;jgl;rk; 05 tUl mDgtKs;s Nfs;tpjhuHfshf
,Uj;jy; Ntz;Lk;.
3. fPo;f;fhZk; ngWiff; fl;lzq;fs; kp`pe;jiy gpuNjr rig
mYtyfj;jpw;F nrYj;jpa gpd;G ngWif Mtzq;fs; kw;Wk; ,g;
ngWifAld; rk;ge;jg;gl;l Vida epge;jidfs; mlq;fpa epge;jid
gj;jpuq;fs; 2022.11.20k; jpfjp gpg. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

mJ
fPo;f;fhZkhW
thrpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
tpsk;guj;jpy; Vida
khw;wq;fs; ,y;iy.

jpUj;jp
tplaq;fspy;

jiyth;>
ePh;tsq;fs; rig
,y- 488 V>
ehty tPjp>
nfh];tj;j> uh[fphpa.
njh.Ng.,y - 011-3054178

4. Nfs;tp jpwf;fg;gLfpd;w jpdk; Kjy; 63 ehl;fs; Nfs;tp fhyk;
nry;YgbahtJld; Nfs;tpg; gpiz 91 ehl;fs; nry;YgbahFk;.
5. Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2022.11.21k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F kp`pe;jiy
gpuNjr rig mYtyfj;jpy; ,lk;ngWtJld;> mt;Ntisapy; nghJ
ngWifahsH my;yJ mtuhy; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH
rKfkspf;fyhk;.
6. nghwpaplg;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis gjpTj; jghypy; my;yJ $hpaH
Nritapd; %yk; 2022 etk;gH 21k; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F
Kd; fpilf;FkhW jiytH> rig ngWiff;FO> gpuNjr rig>
kp`pe;jiy ,w;F mDg;gyhk; my;yJ kp`pe;jiy gpuNjr rigapd;
mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply;
Ntz;Lk;. gp.g. 2.00 ,w;Fg; gpd; fpilf;Fk; Nfs;tp Mtzq;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;.
7. ,J gw;wp VNjDk; njspT gLj;jy;fs; Njitnadpy; 0252266560/ 025-2266570 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;Jg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
8. ,f; Nfs;tp Nfhuy; rk;ge;jkhf ,Wjpj; jPHkhdk; kp`pe;jiy gpuNjr
rig ngWiff; FOtpw;F chpaJ.
tpguk;
10KW #hpa rf;jp
mikg;ig ];jhgpj;jy;

Nfs;tpg;gbtf;
fl;lzk;

Nfs;tpg; gpizf;
fl;lzk;

5000.00

300>000.00
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mk;gfKt gpuNjr rig
2023 Mk; Mz;Lf;F mk;gfKt gpuNjr rigapy;
tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy;

fhyp khefu rig

2023 Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; ml;ltizapy; fhzg;gLk; ,lq;fisf; Fj;jiff;F
Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; Nfhug;gLfpd;wd.

tpLtjw;fhf

02. 2022.11.03 Kjy; 2022.11.23 md;W gp.g. 3.00 tiu epge;jidfSld; $ba Nfs;tp
khjphpg;gbtq;fis> fhyp khefu rigapd; fzf;fhshplk; ml;ltizapy;
fhzg;gLk; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; Nfs;tpg; gpizj; njhifiar; nrYj;jpg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
03. 2022.11.24 md;W K.g. 10.00 tiu Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLtJld; md;iwa
jpdk; K.g. 10.30 ,w;F mit jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuHfs; kw;Wk; mtHfspd;
mjpfhukspf;fg; ngw;w gpujpepjpfs; mt;Ntisapy; rKfkspj;jpUf;fyhk;.
04. midj;Jf; Nfs;tpfSk; ,uz;L gpujpfshfr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; %yg;
gpujp kw;Wk; efy; gpujp jdpj;jdp ciwfspy; NrHj;J Kj;jpiuapl;L %yg;gpujp
kw;Wk; efy; gpujp vdf;Fwpg;gpl;L> mt;tpU ciwfisAk; XUiwapy; NrHj;J
Kj;jpiuapl;L
mt; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 2023 Mz;by;
jhk; tpz;zg;gpf;Fk; Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L (c+k;: njtl;l re;jp
khl;biwr;rpf; filia Fj;jiff;F ngw;wf;nfhs;sy; 2023) Nfs;tpfis
Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdk; 2022.11.24 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH fhyp
khefu MizahsUf;Ff; fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; my;yJ fhyp
gpujp khefu MizahsH mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapw;
NrHj;jy; Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. midj;Jf; Nfs;tpfSlDk;> Nfs;tp
epge;jidfspy; ifnahg;gkpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
Nfs;tpjhuUf;F
mthpd;
Nfs;tp
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lnjd
05. rpj;jpfukhd
mwptpf;fg;gl;L 10 ehl;fspw;Fs;> khjnkhd;wpw;fhd thlifj; njhifapd;
Kk;klq;F njhifia ghJfhg;Gg; gpizakhf itg;Gr; nra;J chpa
cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jply; Ntz;Lk;. (mur thpfs; kw;Wk; fl;lzq;fs;
,jpy; mlq;Fk;)
06. rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; njhlHghf fUj;J NtWghLfs; Vw;gbd; my;yJ
,t; cld;gbf;iffspw;Fg; Gwk;ghf Nfs;tpf;F jhf;fk; Vw;gLk; tplankhd;W
njhlHghf Nfs;tpf;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;. jhkjkhff;
fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.
ml;ltiz 01 (xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;fg;gl khl;lhJ)
njhlH
,yf;
fk;

Fj;jif tpguk;

Nfs;tpg;
gbtf;
fl;lzk;
&gh. r.

Nfs;tpg;
gpizj;
njhif
&gh. r.

Mff;
Fiwe;j
khj
thlif
&gh. r

ePH
kpd;rhug;
gpizj;
njhif
&gh. r.

01

xnuhg;Gtj;j kj;jpa re;ij
,yf;fk; 46 khl;biwr;rpf;fil

1>500.00 100>000.00

71>329.00

50>000.00

02

xnuhg;Gtj;j kj;jpa re;ij
,yf;fk; 37 Ml;biwr;rpf; fil

1>500.00

60>000.00

62>660.00

50>000.00

03

njtl;l re;jp khl;biwr;rpf;fil

1>500.00

60>000.00

79>749.00

50>000.00

Nfhl;il thfdj;jhpg;gplq;fs;
z fhyp Nfhl;il mku#hpa jply;
Kd;dhYs;s kw;Wk; nghyp];
tpLjpf;F
mz;ikapYs;s
thfdj;jhpg;gplk;
z fhyp Nfhl;il gs;sp tPjp
kjpg;gPl;L thp ,yf;fk; 10
tshfj;jpd; Kd;dhYs;s nghJ
thfdj;jhpg;gplk;

gyhq;nfhil gpuNjr rig

z fhyp
Nfhl;il
,yq;if
tq;fpapd; Kd;dhYs;s nghJ
thfdj;jhpg;gplk;

2023 Mk; Mz;bw;fhd nghUl;fs; kw;Wk;
Nrit toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fspd;
tpsk;gu gjpT

z fhyp Nfhl;il itj;jparhiy
tPjp kjpg;gPl;L thp ,yf;fk; 24
tshfj;jpd; Kd;dhYs;s nghJ
thfdj; jhpg;gplk;.
04

z fhyp Nfhl;il itj;jparhiy
tPjp kjpg;gPl;L thp ,yf;fk; 28
tshfj;jpd; Kd;dhYs;s nghJ
thfdj;jhpg;gplk;

2023 Mk; Mz;bw;fhd gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feu;fs;>
xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;a 2022.12.31k; jpfjp tiu gyhq;nfhl gpuNjr
rigapd; jiytuhd vd;dhy; miof;fg;gLfpwJ. Nrit toq;Feu;fs;
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuuhf gjpT nra;ag;gLtJ gpd;tUk; fl;lzq;fs;
tR+ypf;fg;gLk;> NkYk; njhlu;Gila fl;lzj;ij nrYj;jp NkYk; rpy
nghUl;fspd; fPo; gjpT nra;ayhk;.

5>000.00 200>000.00 220>000.00

z fhyp
Nfhl;il
ntspr;r
tPl;Lf;F mz;ikapy; gs;spf;F
Kd;dhYs;s jiuAl;gl nghJ
thfdj;jhpg;gplk;

tif

01

mYtyf Nfhg;Gfs;> Efu;Nthu; nghUl;fs; Rfhjhu
nghUl;fs;
mYtyf ,ae;jpuq;fs;> gpujpapLk; ,ae;jpuk;. Neu gjpT
,ae;jpuk; mr;rpLk; ,ae;jpuq;fs;
mYtyf jsghlq;fs; kw;Wk; jfu nghUl;fs;
fzdp ,ae;jpuk;> fzpdp nkd;nghUs; kw;Wk; mr;rpLk;
ik> Nlhdu;. fhu;l;up[;> upg;gd;.
njhopy;Jiw nghUl;fs; (rPnke;J. ,Uk;G> ngapz;l;>
XLfs;) Nghd;wit.
fl;Lkhd nghUl;fs; (fy;> fUq;fy;> kzy;> nrl;lypd;)
Nghd;wit.
wg;gu; rPy;. jpfjp rPy;> Nfhg;ig> gpsh];bf; fz;zhb
ngau;g;gyiffs;
Mtzq;fs; kw;Wk; gpy;fs;> mr;rpLk; nghUs;>
ngw;Wnfhs;sy; kw;Wk; mr;rpLjy;
b[ply; ngdu;> mr;rpLjy; kw;Wk; ];bf;fu; mr;rpLjy;
Jzp my;yJ jl;Lfspy; fOj;Jf;fs; my;yJ
Xtpaq;fis cUthf;Fjy;
kpd; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; (kpd;Fkpo;fs; cl;gl
midj;J kpd; rhjdq;fSk;)
E}yf Gj;jfq;fs;
jfd epiyaj;ij gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy;
lau;. bAg;> Ngl;lup> njhlu;Gila Nritfs;
nkhopngau;g;G Nritfs;
thfd cjpupg; ghfq;fs; buhf;lu;> N[.rp.gp.> fg;> gTru;
thfdk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; epwg;G+r;R
thfd Nritfs;
mYtyfk; ,ae;jpuq;fs; gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nritfs;
njhiyefy;. fzdpfs;> (gpujpapLk; ,ae;jpuk;)
Mgj;jhd kuq;fs;> mYtyf Nehf;fq;fSf;fhf
ntl;Ljy;> Jz;lhf;Fjy;
NkNy Fwpg;gplg;glhj gpw nghUl;fisf; Fwpg;gpLq;fs;
fl;Lkhd xg;ge;jq;fs;
&gh 500>000.00 f;F Fiwthd xg;ge;jq;fs;
&gh 500>001.00 ,Ue;J &.1>000>000.00 tiuahd
xg;ge;jq;fs;
&gh 1000>001.00 ,Ue;J &gh.2>000>000.00 tiuahd
xg;ge;jq;fs;
&gh 2>000>001.00 f;F Nkyhd xg;ge;jq;fs;
mjpfhuj;jpw;Fl;gl;l rq;fq;fs; khj;jpuk; gjpTf;F

03
04
05

z fhyp Nfhl;il kzpf;$l;Lf;
NfhGuj;jpw;F mz;ikapYs;s
nghJ thfdj; jhpg;gplk;.

06
07

z fhyp
Nfhl;il
kf;fs;
tq;fpf;F
mz;ikapYs;s
Kf;Nfhz tbtpyhd nghJ
thfdj;jhpg;gplk;

08
09
10

fhyp> k`Nkhju
itj;jparhiyapd; Kd;dhy; g];
jhpg;gplj;jpw;F ,ilg;gl;l nghJ
thfdj;jhpg;gplk;

2>000.00

06

fuhgpl;ba itj;jparhiyapd;
mz;ikapYs;s thfdj;jhpg;gplk;

2>000.00

25>000.00

32>000.00

07

xnuhg;Gtj;j nty;rd; rJf;fk;
thfdj;jhpg;glk;

2>000.00

25>000.00

55>000.00

08

Mrphp itj;jparhiyf;F
2>000.00
mz;ikapYs;s thfdj; jhpg;gplk;

25>000.00

73>205.00

09

fhyp kj;jpa g]; epiya
jiukhb> Nky; khb foptiwfs;
(Nky; khb Mz;fspw;F)
foptiwj; njhFjpapd; 1.500m x
0.900m msT foptiw 01 kw;Wk;
ngz; foptiwj; njhFjpapd;
1.500m x 0.900m msT foptiw
01 jtpHe;j

25>000.00

11

79>860.00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1>000.00

100>000.00 292>820.00

90>000.00

22
23
24
25
26

2022.10.28 jpfjp
khefu MizahsH (uh.,)
khefu rig
fhyp.

gjpT
fl;lzk;

,y.

02

z fhyp Nfhl;il nuk;ghl; tPjp>
kjpg;gPl;L thp ,yf;fk; 31
tshfj;jpd; Kd;dhYs;s nghJ
thfdj;jhpg;gplk;

05

2023 Mk; Mz;bw;fhd mk;gfKt gpuNjr rigahy; fPNo cs;s
ml;ltizapy;
fhl;lg;gl;Ls;s
nghUl;fs;
kw;Wk;
Nritfis
toq;Ftjw;fhf tpepNahf];ju;fs; kw;Wk; njhopy; Jiw fl;Lkhdj;jpw;fhd
xg;ge;jjhuu;fisg; gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis 31.12.2022 Mk;
jpfjp tiu khj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
jq;fshy; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; Clhf xt;nthU ,yf;fj;jpw;Fk;
jdpj;jdpahf tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;> NkYk; midj;J fhNrhiyfs; kw;Wk;
gz Mizfs; 'jiytu;> mk;gfKt gpuNjr rig> fpdpfj;Njid" vd;w
Kftupf;F mDg;gg;gl Ntz;Lk;. (ml;ilapd; ,lg;gf;f Nky; %iyapy;
tpepNahf];ju;fs; gjpT nra;jy; 2023 vd Fwpg;gplTk;.)
01. nghUl;fs; toq;Fjy;
01. ku tpepNahfk; (gyiffs;> thuf;if)
02. jhtu tiffs;> cu tiffs;> vz;nza; kw;Wk; Njhl;l
myq;fhuj;jpw;F Njitahd nghUl;fs;>
03. ug;gu; Kj;jpiufs; kw;Wk; ngau;g;gyiffs; b[ply; mr;rply; &gh. 500.00
04. mr;rpLjy; kw;Wk; Gifg;gl gpujp eltbf;iffs;>
05. Rfhjhu cgfuzq;fs; kw;Wk; fpUkpehrpdpfs;>
06. thfd tpyq;F cupkk; vz; jfLfs; kjpg;gPL rPUil nghj;jhd;fs;
07. fhd;fpuPl; njhlu;ghd nghUl;fs; toq;fy;
08. Mil kw;Wk; rPUil toq;fy;
09. ghJfhg;G cilfs; kw;Wk; ghfq;fs; toq;Fjy;
10. ghyu; ghlrhiy cgfuzq;fs;
11. rpWtu; G+q;fh cgfuzq;fs;
12. jhu; toq;Fjy;
- &gh. 1000.00
13. midj;J tpjkhd fhfpjhjpfs;
14. kpd; cgfuzq;fs; (fzdp> NuhdpNah ,ae;jpuk;> njhiyefy;
,ae;jpuk;> gpujp ,ae;jpuk;> fzpg;nghwp.....)
15. midj;J tifahd kpd; rhjdq;fs; - &gh. 1500.00
16. jsghlq;fs;
17. fl;Lkhdg; nghUl;fs; (fpuhidl;> kzy;> Rz;zhk;G> $iu nghUl;fs;...)
18. thfd cjpupghfq;fs;
19. ePu;f;Foha; cgfuzq;fs;
20. lau; Foha;fs; kw;Wk; Ngl;lupfs; - &gh. 2000.00
02. Nrit toq;Fjy;
21. Nghf;Ftuj;J Nritfs;
22. mstPL eltbf;iffs;
23. thu;g;G nra;jy;
24. ,Uf;if ftu;fs; kw;Wk; F\dpq;
25. czT kw;Wk; ghdk; toq;Fjy; - &gh. 500.00
26. mYtyf cgfuzq;fs; gOJ
27. fzpdpfs; kw;Wk; kpd; rhjdq;fs; gOJ - &gh. 1000.00
28. jpl;lkpLgtu;fs; - &gh 1500.00
29. thfdq;fs; gOJ thfdq;fis ru;tp]; nra;jy; &gh. 2500.00
xg;ge;jq;fSf;fhd gjpTf; fl;lzk; gpd;tUkhW.
01. &. 25>000.00 tiu
500.00
02. &. 25>000.00 Kjy; &. 50>000.00 tiu
750.00
03. &. 50>000.00 Kjy; &. 100>000.00 tiu
1>000.00
04. &. 100>000.00 Kjy; &. 250>000.00 tiu
2>500.00
05. &. 250>000.00 Kjy; &. 500>000.00 tiu
5>000.00
06. &. 500>000.00 Nky; mjpfupf;Fk;
xt;nthU xU yl;rj;jpw;Fk; $Ljyhf
1>000.00
njhopy;Jiw
kw;Wk;
fl;Lkhdg;
gzpfSf;fhd
xg;ge;jjhuu;fshfg;
gjpT nra;Ak; gl;rj;jpy;> gjpT nra;ag;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLk; kjpg;G
&.25>000.00f;F Nky; ,Ue;jhy;> me;j ngWkjpia tUkhd rhd;wpjo;
xg;ge;jjhuuhf muR kw;Wk; mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdq;fspy; gjpT
nra;jikf;fhd rhd;wspf;fg;gl;l efy;fis rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.
03. tpjpKiw
i. gjpT nra;Ak; tpz;zg;gjhuu;fspd; tpiyfs; miof;fg;gLtJld;>
toq;fg;gLk; tptuf;Fwpg;Gfspd;gb nghUl;fs; kw;Wk; gz;lq;fs;
toq;fg;gl Ntz;Lk;. toq;f Kbahj nghUl;fs; kw;Wk; gz;lq;fis
kWf;Fk; cupikia rig nfhz;Ls;sJ.
ii. rigapd; Njitf;fika nghUl;fisAk; gd;lq;fisAk;> NritfisAk;
ve;j ,lj;jpypUe;Jk; ngWtjw;F rigf;F cupik cs;sJ.
iii. nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngWtjw;fhd Njitapd; mbg;gilapy;
rigapd; Nfhupf;ifapd; Ngupy; Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;f
toq;Feu;fs; xg;Gf; nfhs;s Ntz;Lk;
31.10.2022k; ehs;>
vy;.gp.[arq;f ngNuuh>
mk;gfKt gpuNjr rig>
jtprhsu;>
fpdpfj;Njid.
mk;gfKt gpuNjr rig>
fpdpfj;Njid.

1500.00
1000.00
1500.00
1500.00
1500.00
1500.00
750.00
1500.00
1500.00
750.00
1500.00
750.00
750.00
1500.00
750.00
1500.00
750.00
750.00
1500.00
750.00
1000.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
1000.00

epge;jidfs;
1. Nrit toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fshf gjpT nra;a tpUk;Gk;
tpz;zg;gjhuu;fs; mYtyfj;jpd; tiyjsj;jpy; cs;s khjpup tpz;zg;gg;
gbtk; my;yJ ,NjNghy; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg;gbtj;ij 2022.12.31
mjw;F Kd; gjpT mQ;ry; / mQ;ry; %ykhfNth my;yJ ifapNyh>
gyhq;nfhil gpuNjr rig nrayhsUf;F rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.
2. gjpTf; fl;lzkhf xt;nthU nghUSf;Fk; Fwpg;gpl;Ls;s njhif
nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.
3. ,e;j nfhLg;gdTfis gyhq;nfhl gpuNj rigapd; ngaupy; fhNrhiy
my;yJ gz Miz %yk; 2022.12.31k; jpfjpf;F Kd; gyhq;nfhl gpuNjr
rigf;F nrYj;j Ntz;Lk;.
4. tpz;zg;gg;gbtj;jpd; ciwapy; tyJ gf;fj;jpy; NkNy 2023 Mk;
Mz;bw;fhd Nrit toq;Feu; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu; gjpT nra;jy; vd
Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;.
5. xg;ge;jf;fhuu;fis gjpT nra;jy; fl;bl gapw;rp kw;Wk; Nkk;ghl;L
epWtdj;jpy; ICTAD gjpT nra;J rhd;wpjo; my;yJ murhq;f rl;l uPjpahd
thupaq;fspy; gjpT nra;ag;gl;l ntw;wpfukhd xg;ge;jf;fhuu;fs; khj;jpuk;.
gjpT nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J ntspg;Gw NtiyfSf;F
nlz;lu;fis miof;Fk; cupik rigf;F cz;L.
6. jhkjkhd tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.
7. gjpT nra;ag;gl;l toq;Feu;fs; rigapd; Njitf;Nfw;g tpiyg;gl;bay;
miof;fg;gLk; kw;Wk; Njitf;Nfw;g nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs;
ntspg;Gwkhf ngw;Wf;nfhs;Sk; cupik rigf;F cz;L.
8. Nkyjpf tpguq;fs; mYtyf Neuq;fspy; 045-2287276 I miog;gjd; %yKk;
tpz;zg;gg; gbtj;ij
www.balangoda.ps.gov.lk mYtyfj;jpd;
tiyjsj;ijg; ghu;itapLtjd; %yKk; my;yJ mYtyfj;jpw;F te;Jk;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
2022.10.29Mk; jpfjp
gyhq;nfhil gpuNjr rigapy;

vk;.vk;. Rdpy; Ngkrpup
jiytu;
gyhq;nfhil gpuNjr rig

13

14
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nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;

nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;
toq;F ,y.
jd;ik
eltbf;if
ngWkjp

:
:
:
:

DTS/293/2021
nrhj;J
tpN\lk;
&. 5>000/-

rptpy;
tof; F
fl; l isr;
rl;lj;jpd; 554(U) gphptpd; gb
Ghpag;gLk; Ntz;LNfhs;
njhlh;ghf gpl;lNfhl;il>
nge;jfhd> ntn`ufe;j tPjp
,y.23/01>
vDk;
,lj;jpy;
FbapUe;j
fhyQ;nrd;w Nght;y; gpiuad;
Nkyp];
vd; g thpd;
,Wjp
tpUg;ghtzj;jpYs;s nrhj;J
njhlh;ghd tplak;.
fp.kp. Nkhp Mz; n`hp]; ,y.
23/01> Ntufe;j tPjp> nge;jfhd>
gpl;lNfhl;il
kDjhuh;

,t; mwptpj;jypd; jpfjpapypUe;J 30 ehl;fs; fle;j gpd;Dk;
fhyQ;nrd;w Nghy; gpiuad; Nkyp]; vd;gtiu Mjdk;
njhlh;ghf ,q;fpyhe;J kw;Wk; Nty;]pd; Nky; ePjpkd;w
FLk;g gphptpd; jiyik gjptfj;jpy; (Principal Registry of the
Family Division of Hight Court of Justice of England and Weles)
ntspapl;Ls;s 2021Mk; Mz;L ngg;uthp khjk; 05Mk; jpfjp
njhlh;G ,yf;fk; 1610521978941560 nfhz;l ntspehl;L
g;NuhNgl; mDkjp gj;jpuj;ij kPz;Lk; Kj;jpiu ,Ltjw;fhf
Fbapay; rl;lf; Nfhitapd; xxxviii(M) cs;ehl;L mj;jpahak;
554(U) gphptpd; fPo; nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wj;jpw;F
Ntz; L Nfhnshd; W
nra; a g; g Ltjhf
,jd;
%yk;
mwpaj;jUfpd;wJ.
fpkp NkhpMd; n`hp];>
kDjhuh;.

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;
N-96
,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdTf; FOj;
jiytuhy; ntspehl;L cw;gj;jpahsHfs;/mtHfspd; gpujpepjpfs;
my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapy; cs;s
cs;@H KftHfsplkpUe;Jk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghU(s;)l;fs;
nfhs;tdT njhlHgpy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
tpiykDf;fs;; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 24.11.2022Me;
jpfjp gp.g.2 kzp tiuahFk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy;
Kbtile;jij cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.
Material
Substance
Width
Quantity Required
Bid Reference No
Bid Fee

:
:
:
:
:
:

One side Coated White Back Board
230 +2.5% GSM
17”
150 +10%Metric Tons
S.I. 2023/06
18,000.00

Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU tpiykD njhlHgpYk; Nkw;$wg;gl;l
kP s spf; f g; g lhj
fl; l zj; J ld;
mj; J ld;
tpiykDf; f s;
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; gp.g. 2
kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg;ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd;
Nghpy; fPo;f;fhZk; Kfthpapy; mike;Js;s murhq;f mr;Rj;
jpizf;fs> toq;fy;fs; gphptpy; flik ehl;fspy; K.g.9.00 kzp
Kjy; gp.g.3.00kzp tiu chpa tpiykD njhlHghd Mtzq;fis
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Nkyjpf tpguq;fis flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g.
4.15 kzp tiu ntspehl;L tpepNahfg;gphptpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
jpizf;fs
nghUl;nfhs;tdT FOj;
jiytH.
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>
118> lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij>
nfhOk;G 08.
njhiyNgrp: 011-2694898/011-2691880
,izaj;jsq;fs; : www.documents.gov.lk

19.10.2022
,yq;if tq;fp

Cth khfhz rig
gpujp jiyikr; nrayhsh; (eph;thf) mYtyfk;

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

,yq;if tq;fp
1968Mk; Mz;L 34Mk; ,yf;fr;rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L
10Mk; ,yf;f mjpfhurl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if
tq;fp fl;lisr;rl;lk; 21Mk; gpuptpd; (397Mk; mj;jpahak;)
fPo; ntspaplg;gLk; mwptpj;jy;.
2022.07.07,y; eilngw;w $l;lnkhd;wpy; ,t;tq;fpg; gzpg;ghsu;
rig tpNrlkhfTk; VfkdjhfTk; jPu;khdpj;jjhtJ:
1. gpurpj;j
nehj;jhupR
v];.V.b.v];.Nf.
mj;JNfhuy
mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2012.08.21Mk; jpfjpapl;l 686Mk;
,yf;f <l;LKwpapd; NgupYk; gpurpj;j nehj;jhupR
v];.V.b.v];.Nf. mj;JNfhuy mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2016.11.24>
2018.09.27Mk; jpfjpfspl;l <l;Lg; gj;jpuj;jpd; (cupj;Jr;
rhd;wpjo; ,y. 00330054122) NgupYk; ,y.122/3> mq;fk;kd
tPjp> ,uj;jpdGup vDk; KftupapYs;s jpU. Flh
tpjhdyhNf `pkhy; eadg;gpupa Nrdhuj;d kw;Wk;
jpUkjp.
`Pj;jpfh
gj;k
tpN[tu;j d
MfpNahu;
ngw;Wf;nfhz;l KjyhtJ fld; kPJ 2022.04.27 tiuahd
tl;bAk; KjYkhf 7>512>374.80 &ghAk; (VO kpy;ypad;
Ie;E}w;Wg; gd;dpuz;lhapuj;J Ke;E}w;W vOgj;J ehd;F
&gha; vz;gJ rjk;) mj;Jld; 5>199>811.26 &gha; (Ie;J
kpy;ypad; E}w;Wj; njhz;Z}w;nwhd;gjhapuj;J vz;Z}
w;Wg; gjpndhU &gha; ,Ugj;jhW rjk;) kPJ Mz;Lf;F
,Ugj;J ehd;F jrk; ,uz;L Ie;J (24.25%) vd;w
tPjj;jpy; 2022.04.28 njhlf;fk; nfhLg;gdTj; jpfjp
tiuahd Nkyjpf tl;bAk; ,uz;lhtJ fld; kPJ
2022.04.27 tiuahd tl;bAk; KjYkhf 4>808>979.86
&ghAk; (ehd;F kpy;ypad; vz;Z}w;nwl;lhapuj;Jj;
njhs;shapuj;J vOgj;njhd;gJ &gha; vz;gj;jhW rjk;)
mj;Jld; 3>360>089.84 &gha; (Kd;W kpy;ypad; Ke;E}w;W
mWgjhapuj;J vz;gj;njhd;gJ &gha; vz;gj;J ehd;F
rjk;) kPJ Mz;Lf;F ,Ugj;J ehd;F jrk; ,uz;L Ie;J
(24.25%) vd;w tPjj;jpy; 2022.04.28 njhlf;fk; nfhLg;gdTj;
jpfjp tiuahd Nkyjpf tl;bAk; tq;fpf;F tUkjpahf
cs;sJ.
2. Nkw;Fwpg;gpl;l gpurpj;j nehj;jhupR v];.V.b.v];.Nf.
mj;JNfhuy mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2012.08.21Mk; jpfjpapl;l
686Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; NgupYk; gpurpj;j nehj;jhupR
v];.V.b.v];.Nf. mj;JNfhuy mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2016.11.24>
2018.09.27Mk; jpfjpfspl;l <l;Lg; gj;jpuj;jpd; (cupj;Jr;
rhd;wpjo; ,y. 00330054122) NgupYk; ngwg;gl;l KjyhtJ
fld; kPJ tUkjpahfTs;s 7>512>374.80 (VO kpy;ypad;
Ie;E}w;Wg; gd;dpuz;lhapuj;J Ke;E}w;W vOgj;J ehd;F
&gha; vz;gJ rjk;) &ghiaAk; ,uz;lhtJ fld; kPJ
tUkjpahfTs;s 4>808>979.86 (ehd;F kpy;ypad; vz;Z}
w;nwl;lhapuj;Jj; njhs;shapuj;J vOgj;njhd;gJ &gha;
vz;gj;jhW rjk;) &ghiaAk; mj;Jld; 2022.04.28
njhlf;fk; tpw;gidj; jpfjp tiuahd Nkw;Fwpg;gpl;l
tl;biaAk; ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 26Mk;
gpuptpd; fPo; mwtpl Ntz;ba nryTfs; kw;Wk;
gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,yq;if tq;fpf;
fl;lisr;rl;lj;jpd; 19Mk; gpupT (397Mk; mj;jpahak;)
kw;Wk; mjd; jpUj;jq;fSf;fika ,q;F fPNoAs;s
ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s ,yq;if tq;fpf;F
<Litj;j Mjdj;ijg; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gjw;F ,y.24>
nlhwpq;ld; tPjp> fz;b vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j
jpUthsu;fs; nrhf;kd; & rkutpf;uk VyjhuUf;Fk;
,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 21Mk; gphpTf;F
mika ,j;jPu;khdj;jpd; mwptpj;jiy ntspapLtjw;F
,yq;if tq;fp> ,uj;jpdGhp Nkw;ju fpisapd; gpujhd
KfhikahsUf;Fk; ,j;jhy; mDkjpAk; mjpfhuKk;
toq;fg;gLfpd;wJ.
<l;Lg; gj;jpuk; (2016.11.24> 2018.09.27Mk; jpfjpfspl;l
00330054122 vd;w ,yf;fj;ijf; nfhz;l cupj;Jr; rhd;wpjo;)
1. fhzp gw;wpa tptuk;
a) khtl;lk;
: ,uj;jpdGup
b) gpuNjr nrayfk;
: ,uj;jpdGup
c) fpuhk Nritahsu; gpupT : mq;fk;kd
d) fpuhkk; my;yJ efuk; : gl;Lnfju
e) tPjp
:
f) tup kjpg;gPl;L ,yf;fk; :
g) epy msitg;gl ,yf;fk; : 620292
h) njhFjp ,yf;fk;
: 05
i) fhzpj;Jz;L ,yf;fk; : 0087
j) gug;G
: 0.0485 n`f;lau;
k) $l;lhl;rp (Condominium) Mjdnkdpy; $Wfspd;
vz;zpf;if:
Kd; gjpTj; njhlu;G:
a) gjpTnra;j ,lk;
: ,uj;jpdGup
b) cupj;Jr; rhd;wpjo; ,y. : 00330054122
c) cupj;jpd; tif
: KjyhtJ
,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsu; rigf; fl;lisg;gb.
ngau; : jpUkjp Nf.Nf. Rtu;zjpyf;f
gjtp : gpujhd Kfhikahsu;
,yq;if tq;fp Nkw;juf; fpis
,uj;jpdGup
jpfjp : 2022.08.02

2023k; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk;
Nrit toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
2023Mk; tUlj;jpy; Cth khfhz rigapd; gpujpg; jiyikr;
nrayhsh;
(eph; t hfk; )
mYtyfk;
kw; W k;
Vida
mYtyfq;fSf;F toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf
jFjpfisg;
g+h;j;jp
nra;Js;s
epWtdq;fs;
kw;Wk;
egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Fwpj;j
tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022-11-02Mk; jpfjp Kjy; 2022-1202Mk; jpfjp K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiuahd
mYtyf Neuq;fspy gpujp jiyikr; nrayhsh; (eph;thf)
mYtyfj;jpy; my;yJ www.up.gov.lk vDk; ,iza jsj;jpy;
xU cUg;gbf;F kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh fl;lzj;ij
nrYj;jp
(fhRf;
fl;lisfs;
my;yJ
fhNrhiyfs;
Vw; W f; n fhs; s g; g l
khl; l hJ)
tpz; z g; g q; f isg;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2022-12-02Mk; jpfjp
gp.g. 2.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fis
055-2229393 vDk;
njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; my;yJ www.
up.gov.lk vDk; ,iza jsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
rkh;g;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gg; gbtq;fs; njhlh;gpyhd ,Wjpj;
jPh;khdj;ij gpujp jiyikr; nrayhsh; (eph;thf) mth;fs;
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.
Mh;.vr;.rp. gphpae;jp>
gpujp jiyikr; nrayhsh;
(eph;thfk;)
gpujp jiyikr; nrayhsh; (eph;thf) mYtyfk;>
Cth khfhz rig> gJis.
2022-10-31.

b nrha;rh kfsph; itj;jparhiy – nfhOk;G-08
2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk;
rpW xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Fk; nghUl;L
cw;gj;jpahsh;fs;> Kfth;fs;> gjpT nra;ag;gl;l $l;LwTr; rq;fq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs;
cl;gl mur epWtdq;fs; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fis
,t;itj;jparhiyAld; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gg; gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
rfy tpz;zg;gg; gbtq;fSk; gzpg;ghsh;> b nrha;rh kfsph; itj;jparhiy> nfhOk;G-08
vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk;
fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; rpW
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
(m) nghUs; toq;fy;fs;
01. midj;J tifahd fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;
(njhiyefy; fhfpjq;fs;> fzdp fhfpjq;fs;> Gj;jfq;fs;> Ngidfs;> ngd;rpy;fs;> fk;>
];nlg;yh; nk\pd; kw;Wk; gpd;fs;> gQ;rh; Nghd;wd)
02. rfy kUe;J tiffs;
03. mtru Ntisfspy; kUe;Jfisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhd kUe;jfq;fs; (nfhOk;G
Rw;Wg;Gwj;jpy;)
04. Efh;T rj;jpurpfpr;ir cgfuzq;fs;
05. Efh;T rj;jpu rpfpr;iray;yhj cgfuzq;fs;
06. jsghlq;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; (kuk;/cUf;F/gpsh];bf;/
MDF cw;gj;jpfs;)
07. itj;jparhiy cgfuzq;fs; (ngl;irl; nyhf;fh;fs;> Xth; ngl; Nlgs;fs;> rf;fu
ehw;fhypfs;> Nehahsh; fl;by;fs;> Nriyd; ];Nld;l;fs; kw;Wk; l;nuhyp tiffs;)
08. Jk;G nkj;ijfs; kw;Wk; ,wg;gh; fye;j nkj;ijfs;> gQ;Rj; jiyaizfs;> fhy;
Jilg;gq;fs; vd;gd
09. rikayiw cgfuzq;fs; (gpsh];bf; ghj;jpuq;fs;> kl;ghz;lg; nghUl;fs;> fz;zhbg;
nghUl;fs;> gpsh];bf; thspfs;> gpsh];bf; fopTg;nghUs; ,Lk; njhl;bfs; toq;fy;
10. <h;f;fps; kw;Wk; Jilg;gk;> J}hpif tiffs;> jPg;ngl;b> Kfr; rtuj;jpw;F ghtpf;fg;gLk;
rtu myFfs;> E}y;> Nlg;
11. kpd; cgfuzq;fs; (tspr;rPuhf;fp> Fsph;rhjdk;> kpd; tprpwpfs;> kpd; nfhjpfyd;fs;>
kpd;rhu Nfj;jy;fs;> gpbr;rl;bfs; Nghd;wd)
12. kpd;rhuj; Jizg;ghfq;fs; / cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs;
13. fzdp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; mJ rhh;e;j Jizg;ghfq;fisf; nfhs;tdT
nra;jy;
14. mYkpdpag; nghUl;fs; cl;gl cNyhfg; nghUl;fs; (mYkpdpaf; Nfj;jy;fs;>
mYkpdpag; ghj;jpuq;fs;> fj;jp tiffs; Nghd;wd)
15. Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs;> ngl;lwp> lah; kw;Wk; ba+g; (mk;gpa+yd;];> nfg;> nyhwp
Kr;rf;futz;b)
16. Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs; (rth;f;fhu tiffs;> ryitj; J}s; tiffs;> tpk; J}s;> jput
tpk;> fpUkpehrpdpj; jputq;fs;)
17. kyry$l / foptiw Rj;jpfhpf;Fk; cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> <h;f;fps;> nkhg;fs;>
J}hpiffs;> kyry$l J}hpiffs;)
18. Fg;igfis ,Lk; nghypj;jPd; ciwfs;> nts;isepw nghypj;jPd;> jbg;ghd nghypj;jPd;
rPl;fs;;
19. fhyzpfs; kw;Wk; rj;jpurpfpr;ir fhyzpfs;
20. rfy tifahd fdufg;nghUl;fs;
(rhtpj; jfLfs;> gpizr;ry;fs;> nrha;gh;fs;> Mzp tiffs;> l;nuhyp rf;fuq;fs;>
cUf;fpnahl;Lk; fk;gpfs; Nghd;wd)
21. rfy tifahd epwg;g+r;R tiffs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;
22. ePh;f; Foha; kw;Wk; rfy Jizg;ghfq;fs;> Jg;GuNtw;ghl;L Jizg;ghfq;fs;
23. ,wg;gh; Kj;jpiu> jpfjp Kj;jpiu kw;Wk; gpsh];bf; ngah;g; gyiffs;
24. rikaiw cgNahfj;jpw;fhd vhpthA> nufpANyl;lh;fs;> Ngh;dh;> vhpthA Foha;
toq;Fjy;
25. jPaizg;Gf; fUtpfs; kw;Wk; thA rpypz;lh;fs;
26. rfy tifahd Jzpfs; (ypdd; Jzpfs;> jpiur;rPiyfs;)> E}y; tiffs;> nuf;rpd;>
nkfpd;Nlh];
27. kUe;J ciwfs; toq;Fjy;
28. mtru Ntisfspy; nra;Jnfhs;s Ntz;ba Ma;T$l ghpNrhjidfs;> fjphpaf;fg;
ghpNrhjidfs; kw;Wk; Vida NritfSf;fhd epWtdq;fs; (nfhOk;G Rw;Wg;Gwj;jpy;)
(M) toq;f Ntz;ba Nritfs;
01. rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
02. Ma;T$l cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
03. thfd jpUj;jNtiyfs; nra;jy; (mk;gpAyd;];> nfg;> nyhwp> Kr;rf;fu tz;bfspd;
,ae;jpuk;> jfu Ntiy> epwg;g+r;R)
04. Fsph;rhjdk;> ryit ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G
05. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G
06. kpd; Nkhl;lh;fs;> ePh;g; gk;gpfs;> kpd; tprpwpfs;> thA mLg;Gfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;>
xypngUf;fp
,ae;jpuq;fs;>
njhiyf;fhl;rp
,ae;jpuq;fs;>
kzpf;$Lfspd;
jpUj;jNtiyfs;
07. itj;jparhiy rikayiw vhpthA mLg;Gfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;> Njq;fha;
JUTk; ,ae;jpuk; Nghd;w cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
08. itj;jparhiy ,Uk;Gf; fl;by; kw;Wk; ,Uk;G l;nuhyp jpUj;jNtiyfs;
09. thfd ,Uf;if> fjpiufs; kw;Wk; Nehahsh; l;nuypfSf;F F\dpLjy;
10. ntw;W gpsh];bf; Nghj;jy;fs; kw;Wk; gpsh];bf; Nfd;fs;> rpul;ilfisf; nfhs;tdT
nra;jy;
11. gpuk;G ehw;fhypfspd; jpUj;jNtiyfs;
12. ijay; ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
13. chpik Nfhug;glhj rlyq;fs;> kfg;Ngw;Wf; fopTfs;> rpRf;fspd; rlyq;fs; kw;Wk;
clw; ghfq;fis Gijj;jy;
14. CCTV Kiwik jpUj;jNtiyfs;
15. fzdp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg; nghwpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
16. jpizf;fs milahs ml;ilfs; jahhpj;jy;
me;je;j nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; nghUl;L gpd;tUk; khjphpf;fika ntt;Ntwhd
tpz;zg;gq;fisr;
rkh;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
(tpz;zg;gg;
gbtq;fs;
RakhfNt
jahhpj;Jf;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;)
tpz;zg;gjhunuhUtuhf gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;

ngWif mwptpj;jy;
cs;ehl;L kUj;Jt epWtdk;

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;

01. tpahghuj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:
02. gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpUk;Gk; nghUs; / Nrit toq;fYf;F
,iaghd ,yf;fk; kw;Wk; tpguk;:
03. tpahghug; gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:
04. njhiyNgrp ,yf;fk;/ njhiyefy; ,yf;fk;:
05. ,e;j epWtdj;jpw;F fld; trjpfs; toq;Ftjw;fhd epge;jidfs;
(ngWkjp kw;Wk; fhy vy;iy)
jpfjp:……………………………………..

Rj;jpfhpg;Gg; Nritf;fhf tpiykDf;fs; Nfhuy;
cs;ehl;L kUj;Jt epWtdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff;
FOtpd; jiytuhy; epWtdk; kw;Wk; mjw;Fhpj;jhd tpLjp
tsTfSf;F Rj;jpfhpg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf Rj;jpfhpg;G
Nrit epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
,jw;Fhpj;jhd ngWif Mtzq;fis 2022-11-02Mk; jpfjp Kjy;
2022-11-22Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd kPsspf;fg;glhj
1000.00 &gh njhifia epWtdj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs;
xd;iw cjtpg; gjpthsh; / eph;thfk; mth;fSf;Fr; rkh;g;gpg;gjd;
Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F cjtpg;
gjpthsh; / eph;thfk; mth;fisj; (0112888212) njhlh;G
nfhs;syhk;.
Kj;jpiuf;Fwp
nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fisj; jhq;fp
tUk; fbj ciwapd; Nky; %iyapy; ~~Rj;jpfhpg;G Nritf;fhd
Nfs;tpg; gbtk;|| vdf; Fwpg;gpl;L ,U efy;fspy; 2022-1123Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO> cs;ehl;L kUj;Jt epWtdk;>
nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> ,uh[fphpa vDk; Kfthpf;F gjpTj;
jghypy; my;yJ epWtdj;jpd; eph;thfg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.
Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J
Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhug+h;t gpujpepjpfspd;
Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk;
Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy;
91 ehl;fSf;F Nfs;tp nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
rfy Nfs;tpfSlDk; 130>000.00 &ghTf;fhd Nfs;tpg; gpiz
Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ 2023-0222Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

…………………………
(gzpg;ghsh; / Kfhikahsh;)

NkYk; kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzkhf 1000.00 &ghit ntt;Ntwhf xt;nthU
nghUs; kw;Wk; Nritapd; nghUl;Lk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Nkw;gbf; nfhLg;gdit
2022-11-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-11-22Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;
K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzpf;F Kd;
,e;j mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;Fr;
nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.
toq;fy; kw;Wk; Nritapd; nghUl;L gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fspd; ngah;g;
gl;baypypUe;J tpiyfisf; NfhUtjw;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk; vd;wNghjpYk; gjpT
nra;ag;glhj Vida mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J tpiyfisf; NfhUtjw;fhd
chpikia ,t;itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;. chpa juk;
kw;Wk; khjphpf;fikthf nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fhj toq;Feh;fspd; ngah;
kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; toq;fy; kw;Wk; Nritfis toq;fhjth;fspd; ngah;fis
mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;j eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;.
rfy tpz;zg;gg; gbtq;fSk; 2022-11-23Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; gjpTj;
jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. md;iwa jpdj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk;
tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.
rkh;g;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2021-12-15Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;Fj;
jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpg; gbtj;ijj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky;
%iyapy; cUg;gbapd; ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpg; gbtk; jpwf;fg;gLk; jpfjp vd;gtw;iwf;
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
vt;tpjf; fhuzKk; fhl;lhky; ve;jnthU tpz;zg;gg; gbtj;ijAk; Vw;Wf;nfhs;Sk;
my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij nfhOk;G-08> b nrha;rh kfsph; itj;jparhiyapd;
gzpg;ghsh; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh; vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
itj;jpah; jpU. K.D.P. tpN[rpq;f>
gzpg;ghsh;>
b nrha;rh kfsph; itj;jparhiy>
nfhOk;G-08.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
cs;ehl;L kUj;Jt epWtdk;>
nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;>
,uh[fphpa.
2022-10-31
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,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

,yq;if tq;fp

1968Mk; Mz;bd; 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;bd; 10Mk; ,yf;f mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW
,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 21 Mk; gphptpd;fPo; (397Mk; mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; mwptpj;jy;.
2022.07.20 md;W eilngw;w
jPh;khdpj;jjhtJ:1.

$l;lnkhd;wpy;

,t;tq;fpapd;

gzpg;ghsh;

rig

tpNrlkhfTk;

VfkdjhfTk;

21

gz;lhuN`d v];Nll;> njy;ty> ,uj;jpdGhp vd;w KfthpapYs;s gz;lhuN`d gpshd;Nl\d; (jdpahH)
epWtdj;jhhplkpUe;J 2022.06.09 tiuahd tl;bAk; KjYkhf epue;ju Nkyjpfg;gw;wpd; kPJ 16>036>980.09
&ghAk; (gjpdhW kpy;ypad; Kg;gj;jhwhapuj;Jj; njhs;shapuj;J vz;gJ &gha; xd;gJ rjk;) KjyhtJ
jtizf; fld; trjp kPJ 270>804>969.50 &ghAk; (,UE}w;nwOgJ kpy;ypad; vz;Z}w;W ehd;fhapuj;Jj;
njhs;shapuj;J mWgj;J xd;gJ &gha; Ik;gJ rjk;) ,uz;lhtJ jtizf; fld; trjp kPJ 24>759>301.92
&ghAk; (,Ugj;J ehd;F kpy;ypad; vOE}w;W Ik;gj;njhd;gjhapuj;J Ke;E}w;nwhU &gha; njhz;Z}
w;wpuz;L rjk;) %d;whtJ jtizf; fld; trjp kPJ 55>708>264.69 &ghAk; (Ik;gj;ije;J kpy;ypad; vOE}
w;nwl;lhapuj;J ,UE}w;W mWgj;J ehd;F &gha; mWgj;njhd;gJ rjk;) ehd;fhtJ jtizf; fld; trjp
kPJ 17>021>896.59 &ghAk; (gjpNdO kpy;ypad; ,Ugj;Njhuhapuj;J vz;Z}w;Wj; njhz;Z}w;whW &gha;
Ik;gj;njhd;gJ rjk;) Ie;jhtJ jtizf; fld; trjp kPJ 26>306>717.13 &ghAk; (,Ugj;jhW kpy;ypad;
Ke;E}w;whwhapuj;J vOE}w;Wg; gjpNdO &gha; gjpd;%d;W rjk;) MwhtJ jtizf; fld; trjp kPJ
18>442>514.71 &ghAk; (gjpndl;L kpy;ypad; ehD}w;W ehw;gj;jpuz;lhapuj;J Ie;E}w;Wg; gjpdhd;F &gha;
vOgj;njhU rjk;) mj;Jld;> gpurpj;j nehj;jhhpR v];.V.b.v];.Nf mj;JNfhuy mj;jhl;rpg;gLj;jpa
2014.10.30Mk; jpfjpapl;l 1557Mk; ,yf;f <l;LKwp>
gpurpj;j nehj;jhhpR b.[p. tpN[rpq;f mj;jhl;rpg;gLj;jpa
2015.11.20Mk; jpfjpapl;l 1294Mk; ,yf;f Nkyjpf Kwp vd;gtw;wpd; Nghpy; ngw;Wf;nfhz;l &gha;
6>399>511.71 (MW kpy;ypad; Ke;E}w;Wj; njhz;Z}w;nwhd;gjhapuj;J Ie;E}w;Wg; gjpndhU &gha; vOgj;njhU
rjk;) epue;ju Nkyjpfg; gw;wpd; kPJ Mz;Lf;Fg; gjpndhU (11%) tPjg;gb 2022.06.10Mk; jpfjp tiuahd
Nkyjpf tl;bAk;> &gha; 175>000>000 (E}w;W vOgj;ije;J kpy;ypad; &gha;) KjyhtJ jtizf; fld;>
&gha; 16>000>000 (gjpdhW kpy;ypad; &gha;) ,uz;lhtJ jtizf; fld;> &gha; 36>000>000 (Kg;gj;jhW
kpy;ypad; &gha;) %d;whtJ jtizf; fld; vd;gtw;wpd; kPJ Mz;Lf;Fg; gj;J (10%) tPjg;gb 2022.06.10Mk;
jpfjp tiuahd Nkyjpf tl;bAk; gpurpj;j nehj;jhhpR v];.V.b.v];.Nf mj;JNfhuy mj;jhl;rpg;gLj;jpa
2014.10.30Mk; jpfjpapl;l 1556Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; Nghpy; ngw;Wf;nfhz;l 11>000>000.00 (gjpndhU
kpy;ypad; &gha;) ehd;fhtJ jtizf; fld; kPJ Mz;Lf;Fg; gj;J (10%) tPjg;gb 2022.06.10Mk; jpfjp
tiuahd Nkyjpf tl;bAk;>
gpurpj;j nehj;jhhpR v];.V.b.v];.Nf mj;JNfhuy mj;jhl;rpg;gLj;jpa
2014.10.30Mk; jpfjpapl;l 1558Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; Nghpy; ngw;Wf;nfhz;l 17>000>000.00 (gjpNdO
kpy;ypad; &gha;) Ie;jhtJ jtizf; fld; kPJ Mz;Lf;Fg; gj;J (10%) tPjg;gb 2022.06.10Mk; jpfjp
tiuahd Nkyjpf tl;bAk;>
gpurpj;j nehj;jhhpR b.[p. tpN[rpq;f mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2015.11.20Mk;
jpfjpapl;l 1293Mk; ,yf;f <l;LKwpapd; Nghpy; ngw;Wf;nfhz;l 13>500>000.00 (gjpd;%d;W kpy;ypad; Ie;E}
whapuk; &gha;) MwhtJ jtizf; fld; kPJ Mz;Lf;F ehd;F jrk; Ie;J (4.5%) tPjg;gb 2022.06.10Mk;
jpfjp tiuahd Nkyjpf tl;bAk; tq;fpf;F tUkjpahfTs;sJ.

2.

gpurpj;j nehj;jhhpR v];.V.b.v];.Nf mj;JNfhuy mj;jhl;rpg;gLj;jpa Nkw;Fwpj;j 2014.10.30Mk; jpfjpapl;l
1557Mk; ,yf;f <l;LKwp> 2014.10.30Mk; jpfjpapl;l 1556Mk; ,yf;f <l;LKwp> 2014.10.30Mk; jpfjpapl;l
1558Mk; ,yf;f <l;LKwp> gpurpj;j nehj;jhhpR b.[p. tpN[rpq;f mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2015.11.20Mk; jpfjpapl;l
1294Mk; ,yf;f <l;LKwp> 2015.11.20Mk; jpfjpapl;l 1293Mk; ,yf;f <l;LKwp vd;gtw;wpd; Nghpy; ngwg;gl;l
epue;ju Nkyjpfg; gw;W kw;Wk; MW jtizf; fld; trjpfs; kPJ tUkjpahfTs;s 429>080>644.63 (ehE}w;W
,Ugj;njhd;gJ kpy;ypad; vz;gjhapuj;J mWE}w;W ehw;gj;J ehd;F &gha; mWgj;J %d;W rjk;)
&ghiaAk; mj;Jld; 2022.06.10Mk; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjp tiuahd Nkw;Fwpj;j tl;biaAk;
,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 26Mk; gphptpd;fPo; mwtplj;jf;f nryTfs; kw;Wk; gzq;fisAk;
mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s ,yq;if tq;fpf;F <Litj;j Mjdj;ij
,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 19Mk; gphpT (397k; mj;jpahak;) kw;Wk; mjd; jpUj;jq;fSf;fika
gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gjw;F ,y.24 nuhwpq;ld; tPjp> fz;b vd;w Kfthpiar; NrHe;j M/S nrhf;kd; md;l;
rkutpf;uk VyjhuUf;Fk; ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 21Mk; gphpTf;fika ,j;jPh;khdj;jpd;
mwptpj;jiy ntspapLtjw;F ,yq;if tq;fp fythdf; fpisapd; KfhikahsUf;Fk; ,j;jhy; mDkjpAk;
mjpfhuKk; toq;fg;gLfpd;wJ.

1556Mk; ,yf;f <l;LKwpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltiz
1.

tpjhdfe;j v];Nul; vd mwpag;gLk; tpjhdfe;j gq;Ft vd;w fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsH
Nf.lgps;A.v];.Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2010.07.12Me;; Njjpa 2010/587Mk; ,yf;f tiuglj;jpy;
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd
fhzp rg;ufKt khfhzk; ,uj;jpdGhp khtl;lk; etJd; Nfhuis nkj gw;W eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh;
gphpT kw;Wk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s njy;ty vd;w fpuhkj;jpy;
mike;Js;sJ. gj;J Vf;fHfs; %d;W &l;fs; ehd;F NgHr;Rfs; (A10.R03.P04) gug;gsitAk; mjd;fz;
fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg;
gjptfj;jpy; gf;fk; L08/102,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

1294Mk; ,yf;f <l;LKwpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltiz
1.

tpjhdfe;j v];Nll; vd mwpag;gLk; tpjhdfe;j gq;Ft vd;w fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsH
Nf.lgps;A.v];.Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2010.07.12Me;; Njjpa 2010/587Mk; ,yf;f tiuglj;jpy;
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd
fhzp rg;ufKt khfhzk; ,uj;jpdGhp khtl;lk; nkj gw;W etJd; Nfhuis eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh;
gphpT kw;Wk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s njy;ty vd;w fpuhkj;jpy;
mike;Js;sJ. gj;J Vf;fHfs; %d;W &l;fs; ehd;F NgHr;Rfs; (A10.R03.P04) gug;gsitAk; mjd;fz;
fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg;
gjptfj;jpy; gf;fk; L08/102,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

2.

'gz;lhuN`d Njhl;lj;jpd; xU gFjp" vdg;gLk; fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsH Nf.lgps;A.v];.
Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2013.01.14Me;; Njjpa 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s
fhzpj;Jz;L 1A vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzp njy;ty
vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. Kg;gj;ije;J Vf;fHfs; xU &l; Kg;gJ NgHr;Rfs; (A35.R01.P30)
gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s
,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/34,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

3.

'gz;lhuN`d Njhl;lj;jpd; xU gFjp" vdg;gLk; fhzpapd; Nkw;Fwpj;j 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpy;
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 2 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd
fhzp Fwpj;j 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpd;gb ,uz;L &l;fs; Kg;gj;ije;J NgHr;Rfs; (A0.R2.P35)
gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;sNjhL
,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/35,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

4.

'gz;lhuN`d Njhl;lj;jpd; xU gFjp" vdg;gLk; fhzpapd; Nkw;Fwpj;j 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpy;
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 3 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd
fhzp Nkw;Fwpj;j njy;ty vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. ,uz;L &l;fs; gjpdhd;F NgHr;Rfs; (A0.
R2.P14) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s
,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/36,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

5.

“nkhuthf;nfy;y Njhl;lk; vd mwpag;gLk; k`nkhuthf;nfy;y Njhl;lk;” vd;w fhzpapd; chpkk; ngw;w
epy msitahsH Nf.lgps;A.v];.Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2012.06.26Me;; Njjpa 2012/477Mk; ,yf;f
tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy
tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzp rg;ufKt khfhzk; ,uj;jpdGhp khtl;lk; nkj gw;W etJd; Nfhuis
eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh; gphpT kw;Wk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s
njy;ty vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. ,UgJ Vf;fHfs; ,uz;L &l;fs; Kg;gj;ije;J NgHr;Rfs; (A20.
R02.P35) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s
,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/37,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
2013/1263 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 01B> chpkk; ngw;w epy msitahsH
rpwpee;jh g];fy; jahhpj;j 1993.khHr;.22Mk; jpfjpa 1234Mk; ,yf;f tiuglj;jpYs;s fhzpj;Jz;L 24
(ghij xJf;fk;) vd;gtw;wpd; kPjhd topAhpikiaAk; ,f;fhzp nfhz;Ls;sJ.
Nkw; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,uz;lhtJ ml;ltiz
NO

NO

NAME

QTY.

MADE

AGE

1

Trough No.01/96 feet/10 hp Motor

1

-

25

2

Trough No.02/96 feet/10 hp Motor

1

-

25

3

Trough No.03/100 feet/10 hp Motor

1

-

25

4

Trough No.04/100 feet/10 hp Motor

1

-

25

5

Trough No.05/100 feet/7.5 hp Motor

1

-

25

6

Trough No.06/96 feet/10 hp Motor

1

-

17

7

Trough No.07/96 feet/10 hp Motor

1

-

17

8

Trough No.08/96 feet/10 hp Motor

1

-

17

9

Trough No.09/96 feet/10 hp Motor

1

-

16

10

Trough No.10/80 x 14 feet/5.5 hp 02 Motor

1

-

1

11

Roll No.1 / Hi Jaket / 47"/20 hp Motor

1

Colombo Commercial Co.

17

12

Roll No.2 / Hi Jaket / 47"/20 hp Motor

1

Colombo Commercial Co.

17

NAME
Drier No. 01 / Conquest / 6' / S. No.1109037

QTY.

MADE

AGE

1

India

8
15

22

Drier No. 02 / 6' / S. No.0452

1

Colombo Commercial Co.

23

Fiber Extractor / 5.5 hp Motor

2

P.P.P. Jinadasa

9

24

Stalk Extractor / 0.5 hp Motor

1

P.P.P. Jinadasa

15

25

Middilton No. 1/2 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

26

Middilton No. 2/2 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

27

Middilton No. 3/5 hp

1

Local

15

28

Chota / 3 hp, 1 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

29

Michi Sifter No.01/03 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

30

Michi Sifter No.02/02 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

31

Michi Sifter No.03/02 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

32

Michi Sifter No.04/02 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

33

Michi Sifter No.05/02 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

34

Michi Sifter No.06/02 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

35

Michi Sifter No.07/02 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

36

Michi Sifter No.08/02 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

37

Winnower No.01 / 5.5 hp, 1 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

38

Winnower No.02 / 5.5 hp, 1 hp

1

Colombo Commercial Co.

15

39

Winnower No.01 / 5.5 hp, 1 hp

1

China

15

40

Colour Shorter No.01 / Nanta 9000

1

South Korea

3

41

Colour Shorter No.02 / Jiexun, DCS 5000

1

China

1

42

Colour Shorter No.03 / Senvec 8300 R

1

Japan

17

43

Colour Shorter No.04 / Super Shizuoka

1

Japan

13

44

Genarator / Caterpillar / 250 kva / 9x9720

1

-

15

45

Shola Firewood Heater

1

-

8

46

Avery Weighing Scale

4

-

4

47

Firewood Spliter

2

-

4

48

Dust Fan / S.No.1633 / BG0186

1

-

8

49

Humidi Fire

4

-

5

50

Capacitor Bank

1

Clarion International

5

1557Mk; ,yf;f <l;LKwpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltiz
'gz;lhuN`d Njhl;lj;jpd; xU gFjp' vdg;gLk; fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsH Nf.lgps;A.v];.Nf.
tpf;duh[h jahhpj;j 2013.01.14Me;; Njjpa 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1A
vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzp rg;ufKt khfhzk; ,uj;jpdGhp
khtl;lk; nkj gw;W etJd; Nfhuis eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh; gphpT kw;Wk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l
njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s njy;ty vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. Kg;gj;ije;J Vf;fHfs; xU &l;
Kg;gJ NgHr;Rfs; (A35.R01.P30) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd
midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/34,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
“gz;lhuN`d Njhl;lj;jpd; xU gFjp” vdg;gLk; fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsH Nf.lgps;A.v];.
Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2013.01.14Me;; Njjpa 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L
2 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzp rg;ufKt khfhzk;
,uj;jpdGhp khtl;lk; nkj gw;W etJd; Nfhuis eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh; gphpT kw;Wk; gpuNjr rig
vy;iyf;Fl;gl;l njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s njy;ty vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. ,uz;L &l;fs;
Kg;gj;ije;J NgHr;Rfs; (A0.R2.P35) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd
midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/35,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
“gz;lhuN`d Njhl;lj;jpd; xU gFjp” vdg;gLk; fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsH Nf.lgps;A.v];.
Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2013.01.14Me;; Njjpa 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L
3 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzp rg;ufKt khfhzk;
,uj;jpdGhp khtl;lk; nkj gw;W etJd; Nfhuis eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh; gphpT kw;Wk; gpuNjr rig
vy;iyf;Fl;gl;l njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s njy;ty vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. ,uz;L &l;fs;
gjpdhd;F NgHr;Rfs; (A0.R2.P14) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd
midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/36,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
2013/1263 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 01B kPjhd topAhpikiaAk; ,f;fhzp
nfhz;Ls;sJ.
1558Mk; ,yf;f <l;LKwpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltiz
“nkhuthf;nfy;y Njhl;lk; vd mwpag;gLk; k`nkhuthf;nfy;y Njhl;lk;” vd;w fhzpapd; chpkk; ngw;w epy
msitahsH Nf.lgps;A.v];.Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2012.06.26Me;; Njjpa 2012/477Mk; ,yf;f tiuglj;jpy;
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd
fhzp rg;ufKt khfhzk; ,uj;jpdGhp khtl;lk; nkj gw;W etJd; Nfhuis eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh; gphpT
kw;Wk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s njy;ty vd;w fpuhkj;jpy;
mike;Js;sJ. ,UgJ Vf;fHfs; ,uz;L &l;fs; Kg;gj;ije;J NgHr;Rfs; (A20.R02.P35) gug;gsitAk; mjd;fz;
fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg;
gjptfj;jpy; gf;fk; L24/37,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
chpkk; ngw;w epy msitahsH rpwpee;jh g];fy; jahhpj;j 1993.khHr;.22Mk; jpfjpa 1234Mk; ,yf;f
tiuglj;jpYs;s fhzpj;Jz;L 24 kPjhd topAhpikiaAk; ,f;fhzp nfhz;Ls;sJ.
1293Mk; ,yf;f <l;LKwpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltiz
1. tpjhdfe;j v];Nul; vd mwpag;gLk; tpjhdfe;j gq;Ft vd;w fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsH
Nf.lgps;A.v];.Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2010.07.12Me;; Njjpa 2010/587Mk; ,yf;f tiuglj;jpy;
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd
fhzp rg;ufKt khfhzk; ,uj;jpdGhp khtl;lk; etJd; Nfhuis nkj gw;W eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh;
gphpT kw;Wk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s njy;ty vd;w fpuhkj;jpy;
mike;Js;sJ. gj;J Vf;fHfs; %d;W &l;fs; ehd;F NgHr;Rfs; (A10.R03.P04) gug;gsitAk; mjd;fz;
fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg;
gjptfj;jpy; gf;fk; L08/102,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
2. “gz;lhuN`d Njhl;lj;jpd; xU gFjp” vdg;gLk; fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsH Nf.lgps;A.v];.
Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2013.01.14Me;; Njjpa 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s
fhzpj;Jz;L 1A vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzp rg;ufKt
khfhzk; ,uj;jpdGhp khtl;lk; nkj gw;W etJd; Nfhuis eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh; gphpT kw;Wk;
gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s njy;ty vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ.
Kg;gj;ije;J Vf;fHfs; xU &l; Kg;gJ NgHr;Rfs; (A35.R01.P30) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk;
kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy;
gf;fk; L24/34,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
3. “gz;lhuN`d Njhl;lj;jpd; xU gFjp” vdg;gLk; fhzpapd; Nkw;Fwpj;j 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpy;
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 2 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd
fhzp Fwpj;j 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpd;gb ,uz;L &l;fs; Kg;gj;ije;J NgHr;Rfs; (A0.R2.P35)
gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;sNjhL
,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/35,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
4. “gz;lhuN`d Njhl;lj;jpd; xU gFjp” vdg;gLk; fhzpapd; Nkw;Fwpj;j 2013/1263Mk; ,yf;f tiuglj;jpy;
tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 3 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy tiuaWf;fg;gl;lJkhd
fhzp Nkw;Fwpj;j njy;ty vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. ,uz;L &l;fs; gjpdhd;F NgHr;Rfs; (A0.
R2.P14) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s
,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/36,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
5. “nkhuthf;nfy;y Njhl;lk; vd mwpag;gLk; k`nkhuthf;nfy;y Njhl;lk;” vd;w fhzpapd; chpkk; ngw;w
epy msitahsH Nf.lgps;A.v];.Nf. tpf;duh[h jahhpj;j 2012.06.26Me;; Njjpa 2012/477Mk; ,yf;f
tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 1 vd milahsg;gLj;jg;gl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy
tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzp rg;ufKt khfhzk; ,uj;jpdGhp khtl;lk; nkj gw;W etJd; Nfhuis
eptpj;jpfy gpuNjr nrayhsh; gphpT kw;Wk; gpuNjr rig vy;iyf;Fl;gl;l njy;ty fpuhk NrtfH gphptpYs;s
njy;ty vd;w fpuhkj;jpy; mike;Js;sJ. ,UgJ Vf;fHfs; ,uz;L &l;fs; Kg;gj;ije;J NgHr;Rfs; (A20.
R02.P35) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; kuq;fs;> gapHfs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s
,f;fhzp ,uj;jpdGhp fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; L24/37,y; gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.
2013/1263 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 01B> chpkk; ngw;w epy msitahsH
rpwpee;jh g];fy; jahhpj;j 1993.khHr;.22Mk; jpfjpa 1234Mk; ,yf;f tiuglj;jpYs;s fhzpj;Jz;L 24
vd;gtw;wpd; kPjhd topAhpikiaAk; ,f;fhzp nfhz;Ls;sJ.

13

Roll No.3 / 47"/20 hp Motor

1

Colombo Commercial Co.

16

14

Roll No.4 / 45"/20 hp Motor

1

Walkers & Sons

22

15

Roll No.5 / 47"/20 hp Motor

1

S.P.L. Engineers

2

16

Roll No.6/ 47"/20 hp Motor

1

S.P.L. Engineers

2

17

Roll Breker No.1/3.0 hp/12'

1

Colombo Commercial Co.

5

18

Roll Breker No.2/2.0 hp/12'

1

Colombo Commercial Co.

4

19

Roll Breker No.3/2.0 hp/12'

1

Local

5

,yq;if tq;fp
fythdf; fpis

20

Roll Breker No.4/3.0 hp/4' x 12'

1

Isuru Engineers

2

jpfjp – 15.08.2022

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsh; rigf; fl;lisg;gb
xg;gk;
ngaH - lgps;A.v];. ,e;jpuhzp
KfhikahsH

16

2022 நவம்பர் 2 புதன்கிழமை

லக்கி ஸ்டார் சம்பியன்
புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர்

நல்லாட்சிக்கான தேசிய
முன்னணி
காத்தான்குடி
உதைபந்தாட்ட லீக் உடன்
இணைந்து நடத்திய என்.
எப்.ஜி.ஜி வெற்றி கிண்ணத்திற்கான
உதைபந்தாட்ட
ப�ோட்டியில் ஏறாவூர் லக்கி
ஸ்டார் விளையாட்டு கழகம்
வெற்றி பெற்று சம்பியன்
கிண்ணத்தை கைப்பற்றியது.
காத்தான்குடி விக்டர் விளையாட்டு
கழக மைதானத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (30) நடைபெற்ற இறுதிப்
ப�ோட்டியில் காத்தான்குடி பத்ரியா
அணியை 3–1 என்ற க�ோல் கணக்கில்

ஆப்கானை வீழ்த்தி உலகக் கிண்ண
எதிர்பார்ப்பை தக்கவைத்தது இலங்கை
கையின் பலவீனமான பந்துவீச்சு
மற்றும் ம�ோசமான களத்தடுப்பு காரணமாக ஆரம்ப ஓவர்களில் இவர்களால் ஓட்டங்களை குவிக்க முடிந்தது.
குறிப்பாக இலங்கை அணி தனது
வேகப்பந்து வீச்சைப் பலப்படுத்தி
பிரம�ோத் மதுஷானை அணியில்
சேர்த்திருந்தத�ோடு சாமிக்க கருணாரத்னவுக்கு நேற்றைய ப�ோட்டியில்
இடம் கிடைக்கவில்லை. கருணாரத்ன உலகக் கிண்ணத்தில் 6 ப�ோட்டிகளில் 32 ஓட்டங்களையே பெற்றத�ோடு 3 விக்கெட்டுகளையே வீழ்த்தி
இருந்தார்.
எனினும் வனிந்து ஹசரங்க ஆட்டத்தின் ப�ோக்கை மாற்றினார். அவர்
எதிரணி துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு

லக்கி ஸ்டார் வீழ்த்தியது. இச்சுற்றுப்
ப�ோட்டியில் 23 அணிகள் பங்குபற்றியதுடன் மூன்றாவது இடத்தை
பாலமுனை நேஷனல் விளையாட்டு
கழகம் பெற்றுக்கொண்டது.

கிழக்கு சதுரங்க ப�ோட்டியில்
கல்முனை ஸாஹிரா வெற்றி
மாளிகைக்காடு குறூப் நிருபர்

புர�ோநைட் செஸ் அகடமி
அமைப்பினால்
கிழக்கு
மாகாண பாடசாலை மாணவர்களுக்கிடையில் நாடாத்தப்பட்ட
தனியாள் சதுரங்க சம்பியன்சிப்
ப�ோட்டியில் ஆண்களுக்கான
15 வயது பிரிவில் கல்முனை
ஸாஹிரா தேசியக் கல்லூரி
மாணவன் ஐ.கே.எம். ஆகில்
கான் முதலாவது இடத்தைப்பெற்று சம்பியனாக தெரிவு செய்யப்பட்டத�ோடு, எம்.எஸ்.எம். மிஜ்வாத்
இரண்டாவது இடத்தையும், எம்.
இஸட்.எம். ஸனீப் மூன்றாவது இடத்தையும் பெற்றுக்கொண்டனர்.

ஆண்களுக்கான 18 வயது பிரிவில்
ஐ.எம். சயான் ஸாஹி முதலாவது
இடத்தைப்பெற்று
சம்பியனாக
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தேசிய மட்ட கபடி ப�ோட்டியில்

அல்-மதீனா பாடசாலை வெற்றி
அம்பாறை மாவட்ட
குறூப் நிருபர்

அகில
இலங்கை
பாடசாலைகளுக்கிடையிலான தேசிய மட்ட
கபடிப்
ப�ோட்டியில்
17 வயதுக்கு உட்பட்ட
பிரிவில் நிந்தவூர் அல்-மதீனா தேசிய பாடசாலை
முதலிடத்தை
பெற்று
தங்கப்
பதக்கத்தை
வென்றுள்ளது.
கேகாலையில் கடந்த வார இறுதியில் நடைபெற்ற ப�ோட்டியில் அல்மதீனா அணி இறுதிப் ப�ோட்டியில்
நிந்தவூர் அல்–அஷ்ரக் தேசிய பாடசா-

லையை வீழ்த்தியது. இதில் அல்-அஷ்ரக் தேசிய பாடசாலை 20 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் மூன்றாவது இடத்தை
பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

நெருக்கடி க�ொடுத்தத�ோடு பெளண்டரிகளை விட்டுக்கொடுக்கவுமில்லை.
பதிலெடுத்தாட வந்த இலங்கை
அணியின் ஆரம்ப வீரர் பத்தும்
நிசங்க (10) முன்கூட்டியே வெளியேறியத�ோடு சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரஷீத்
கான் மற்றும் முஜீபுர் ரஹ்மானும்
நெருக்கடி க�ொடுத்தனர்.
எனினும் தனஞ்சய டி சில்வா ஒரு
முனையில் சிறப்பாக ஆடி இலங்கை
அணியின்
வெற்றியை
உறுதி
செய்தார்.
இலங்கை அணி தனது கடைசி
சுப்பர் 12 சுற்றுப் ப�ோட்டியில் வரும்
சனிக்கிழமை (05) இங்கிலாந்து
அணியை
எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
இந்தப் ப�ோட்டி அடிலெயிட்டில் பிற்பகல் 1.30க்கு ஆரம்பமாகும்.

அரையிறுதி
வாய்ப்பு எப்படி?

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு
எதிராக
பிரிஸ்பானில் நேற்று (01) நடைபெற்ற டி20 உலகக் கிண்ண சுப்பர்
12 சுற்றுப் ப�ோட்டியில் 6 விக்கெட்டுகளால் வெற்றியீட்டிய இலங்கை
அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்
எதிர்பார்ப்பை தக்கவைத்துக்கொண்டது.
அபாரமாக பந்துவீசிய வனிந்து
ஹசரங்க 13 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய நிலையில்
நாணய
சுழற்சியில்
வென்று
முதலில்
துடுப்பெடுத்தாடிய ஆப்கான் அணியை 20
ஓவர்களுக்கும் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 144 ஓட்டங்களுக்கு மட்டுப்படுத்த
முடிந்தது.
த�ொடர்ந்து பதிலெடுத்தடிய இலங்கை அணிக்கு
தனஞ்சய டி சில்வா ஆட்டமிழக்காது 66 ஓட்டங்களை
பெற்றார்.
இதன்மூலம்
இலங்கை அணி 4 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில்

ஒன்பது பந்துகளை மிச்சம் வைத்து
வெற்றி இலக்கை அடைந்தது.
ஆப்கானிஸ்தான்
அணியின்
முந்தைய
இரு
ப�ோட்டிகளும்
மழையால்
கைவிடப்பட்ட
நிலையில் அந்த அணி அரையிறுதி
வாய்ப்பை இழந்து வெளியேறியது.
முதலில்
துடுப்பெடுத்தாடிய
ஆப்கான் அணிக்கு ஆரம்ப வீரர்களான ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ்
மற்றும் உஸ்மான் கானி 42 ஓட்டங்களை பகிர்ந்துக�ொண்டனர். இலங்-

ஆப்கானிஸ்தானுடனான ப�ோட்டியில் வெற்றியீட்டிய இலங்கை
அணி டி20 உலகக் கிண்ண சுப்பர்
12 குழு 1இல் 4ஆவது இடத்திற்கு
முன்னேறியுள்ளது.
இலங்கை அணி இதுவரை அயர்லாந்து, ஆப்கான் அணிகளுடனான
ப�ோட்டியில் வெற்றியீட்டி, அவுஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து
அணிகளுக்கு இடையிலான ப�ோட்டியில் த�ோல்வி அடைந்த நிலையில்
4 புள்ளிகளுடன் உள்ளது.
இலங்கை அணிக்கு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக மேலும் ஒரு ப�ோட்டி
எஞ்சியுள்ள நிலையில் அரையிறுதிக்கு முன்னேற அடிப்படையில்
அந்தப் ப�ோட்டியில் வெல்வது கட்டாயமாகும். எனினும் அது மாத்திரம் ப�ோதாது. எஞ்சிய ப�ோட்டிகளின் முடிவுகளும் இலங்கைக்கு
சாதகமாக அமைய வேண்டும்.
ஏற்கனவே
ஆப்கானிஸ்தான்
அணி குழு 1 இல் அரையிறுதி
வாய்ப்பை இழந்து வெளியேறியுள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று நடந்த
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ப�ோட்டியில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றியீட்டியதால் ஏஞ்சியுள்ள ஐந்து

அணிகளுக்கும் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பு திறந்தே உள்ளது.
இதில் இலங்கை அணிக்கு இரு
வாய்ப்புகள் உள்ளன. வரும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ப�ோட்டியில்
அவுஸ்திரேலிய அணி த�ோல்வி
அடைந்தால் அல்லது அதே தினம்
அயர்லாந்துக்கு எதிரான ப�ோட்டியில் நியூசிலாந்து அணி த�ோல்வி
அடைந்தால் இலங்கை அணியின்
வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். இதன்போது
இலங்கை அணி தனது கடைசி
ப�ோட்டியில் இங்கிலாந்தை த�ோற்கடித்தால் ப�ோதுமானதாக அமையும்.
ஆப்கான் மற்றும் அயர்லாந்து
அணிகள் தனது கடைசி ப�ோட்டிகளில் வெற்றிபெறத் தவறிய
நிலையில்
இலங்கை
அணி
தனது
கடைசிப்
ப�ோட்டியில்
த�ோல்வி அடைந்தாலும் இலங்கை
அணியால்
புள்ளிப்பட்டியலில்
4ஆவது இடத்தை உறுதி செய்ய
முடியும்.
இலங்கை அணி முதல் நான்கு
இடங்களுக்குள் வந்தால் 2024 டி20
உலகக் கிண்ணத்திற்கு நேரடித் தகுதி
பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தீர்க்கமான ப�ோட்டியில் இங்கிலாந்து வெற்றி
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 உலகக் கிண்ண
சுப்பர் 12 சுற்றின் தீர்க்கமான ப�ோட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 20 ஓட்டங்களால் வெற்றியீட்டியது.
பிரிஸ்பானில் நேற்று நடைபெற்ற இந்தப்
ப�ோட்டியில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி குழு 1 புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.
இதில் முதல் மூன்று இடங்களில் இருக்கும்
அணிகள் தலா ஐந்து புள்ளிகளை பெற்றப�ோதும்
நிகர ஓட்ட விகிதம் அடிப்படையில் நியூசிலாந்து

முதலிடத்தில் இருப்பத�ோடு அவுஸ்திரேலியா
மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்நிலையில் இங்கிலாந்து அணி நிகர ஓட்ட
விகிதத்தை அதிகரித்து தனது கடைசிப் ப�ோட்டியில் இலங்கை அணியை வீழ்த்தினால் அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியும்.
நேற்றைய ப�ோட்டியில் நாணய சுழற்சியில்
வென்று முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஆரம்ப வீரர்களான ஜ�ோஸ்
பட்லர் (73) மற்றும் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் (52) 81

ஓட்ட இணைப்பாட்டத்தை பகிர்ந்துக�ொண்டனர்.
இதன்மூலம் அந்த அணி 20 ஓவர்களுக்கும்
6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 179 ஓட்டங்களை
பெற்றது.
பதிலெடுத்தாட வந்த நியூசிலாந்து அணிக்கு
கிளென் பிலிப் 36 பந்துகளில் 62 ஓட்டங்களை
பெற்றப�ோதும் அந்த அணி 20 ஓவர் முடிவில் 6
விக்கெட்டுகளை இழந்து 159 ஓட்டங்களையே
பெற்றது.

பூமிக்கு ஆபத்தான புதிய
குறுங்கோள் கண்டுபிடிப்பு
பிரேசில் ஜனாதிபதி தேர்தல்:

லூலா வெற்றிக்கு எதிராக ல�ொரி ஓட்டுநர்கள்
நாடு முழுவதும் வீதிகளை மறித்து ப�ோராட்டம்

பிரேசில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் த�ோல்வி அடைந்த பதவியில் உள்ள ஜனாதிபதி ஜயிர் ப�ொல்சொனார�ோவின் ஆதரவு
ல�ொரி ஓட்டுநர்கள் நாடு முழுவதும் வீதிகளை மறித்து
ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த ப�ோராட்டம் நாடு முழுவதும் இடம்பெற்றப�ோதும் இரு மாநிலங்களில் உணவு விநிய�ோகச் சங்கிலியில்
பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கணிசமான இடையூறு ஏற்பட்டிருப்பதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (30) நடைபெற்ற இரண்டாம்
சுற்று தேர்தலில் முழு வாக்குகளும் எண்ணப்பட்ட நிலையில்
இடதுசாரி வேட்பாளரான முன்னாள் ஜனாதிபதி லூலா டி
சில்வா 50.9 வீத வாக்குகளை வென்றத�ோடு ப�ொல்சொனார�ோ 49.1 வீத வாக்குகளை வென்றார்.
தீவிர வலதுசாரியான ப�ொல்சொனார�ோ இன்னும்
த�ோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளவ�ோ அல்லது தேர்தல் முடிவுக்கு எதிராக சவால் விடுக்கவ�ோ இல்லை.
புதிய ஜனாதிபதி எதிர்வரும் ஜனவரி 1ஆம் திகதியே பதவியேற்க வேண்டிய நிலையில் தற்போதைய சூழல் அடுத்த இரண்டு
மாத ஆட்சி மாற்றக் காலத்தை சிக்கலுக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.
தேர்தல் முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட விரைவிலேயே ப�ொல்சொ-

னார�ோ ஆதரவு ல�ொரி ஓட்டுநர்கள் நாட்டில் பெரும்பகுதிகளில்
வீதித் தடைகளை அமைக்க ஆரம்பித்தனர். இவ்வாறான 342
சம்பவங்கள் பதிவானதாக மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலை
ப�ொலிஸார் கடந்த திங்கட்கிழமை இரவு கூறினர். சில தடுப்புகள் ப�ொலிஸாரால் பின்னர் அகற்றப்பட்டன.

ப�ொல்சொனார�ோ நிர்வாகத்தில் பெரும்பாலான ல�ொரி
ஓட்டுநர்கள் குறைந்த விலையில் டீசல் பெற்றுவந்தமை
குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த வீதித் தடைகளை உடன் அகற்றும்படி உச்ச நீதிமன்ற
நீதியரசர் அலெக்சான்ட்ரே டி ம�ோரஸ் ப�ொலிஸாருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். இவ்வாறு த�ொடர்ந்தும் வீதிகளை முடக்குபவர்கள் மீது 100,000 பிரேசில் ரீல் அபராதம் விதிக்கவும்
அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தம்மை கடவுளால் தான் பதவியில் இருந்து நீக்க முடியும்
ப�ோன்ற ப�ொல்சொனார�ோவின் கருத்துகள் நாட்டில் பதற்றத்தை
அதிகரிக்கும் நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தலுக்கு முன்னர்
தேர்தல் முறை பற்றி அவர் அடிக்கடி கேள்வி எழுப்பி வந்தார்.
நாட்டில் பெரும் அரசியல் பிளவுக்கு மத்தியிலேயே இந்தத்
தேர்தல் நடைபெற்றது. தேர்தல் வெற்றிக்கு பின்னர் உரையாற்றிய 77 வயதான லூலா டி சில்வா, “இந்த நாட்டில்
அமைதி மற்றும் ஒற்றுமை தேவையாக உள்ளது. இந்த
மக்கள் த�ொடர்ந்து சண்டையிட வேண்டியதில்லை” என்றார்.
லூலா டி சில்வா ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிறை அனுபவித்த
நிலையிலேயே மீண்டும் அரசியலுக்கு திரும்பி வெற்றியீட்டியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சூ ரி ய னின்
ஒ ளி யி ல்
ம ற ைந் தி ரு க் கும்
பூமியை
தாக்கு அபாயம்
க �ொ ண ்ட
கு று ங ்கோள்
ஒன்றை வானியல ா ளர்கள்
கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
பூமி மற்றும் வெள்ளி கிரகத்தின் சுற்றுப்பாதைக்கு
இடையில் உள்ள பிராந்தியத்தில் சூரிய அமைப்புக்குள்
மறைந்திருக்கும் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பூமிக்கு
அருகாமையில் உள்ள மூன்று குறுங்கோள்களில் ஒன்றே
இவ்வாறு ஆபத்து க�ொண்டதாக உள்ளது.
சூரிய ஒளி காரணமாக இந்தப் பிராந்தியத்தில் இருக்கும்
குறுங்கோள்களை கண்டுபிடிப்பது வானியலாளர்களுக்கு
பெரும் சவாலாக உள்ளது.
2022 ஏபீ7 என்ற இந்த அபாயகரமான குறுங்கோள்
சுமார் 1.5 கில�ோமீற்றர் அளவு பெரியதாகும். இதன்
சுற்றுப்பாதை ஒரு நாள் பூமியின் சுற்றுப்பாதையுடன்
குறுக்கிடலாம் என்று கணித்திருக்கும் விஞ்ஞானிகள்
அது எப்போது என்று இன்னும் உறுதியாகக் கணிக்கவில்லை.
அச்சுறுத்தல் மிகக் குறைவாக இருந்தப�ோதும் இந்த
அளவான குறுங்கோள் ஒன்று பூமியுடன் ம�ோதினால்
பேரழிவை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று இந்த கண்டுபிடிப்பின்
முதன்மை ஆய்வாளரான ஸ்கொட் ஷெப்பர்ட் தெரிவித்தார்.
தற்போதைய சுற்றுப்பாதையில் 2022 ஏபீ7 பூமியை
சுற்றிவர ஐந்து ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்வத�ோடு, அது
ஒரு சில மில்லியன் கில�ோமீற்றருக்கு அப்பால் பூமிக்கு
நெருக்கமாக உள்ளது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸியேட்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஒப் சில�ோன் லிமிடட் கம்பனியரால் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர். விஜயவர்தன மாவத்தையிலுள்ள லேக் ஹவுஸில் 2022 நவம்பர் மாதம் 2ம் திகதி புதன்கிழமை அச்சிட்டுப் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
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kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig

ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; mikr;R

Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t cggpupT (2) ,d;
fPohd mwptpj;jy; gpNuupf;fg;gl;l Ks;spf;Fsk;
fhw;whiy kpd;Dw;gj;jp jpl;lKk; tiyj;js
,izg;Gs;s 220 fp.tw;. kpd;flj;jy; jlk; kw;Wk;
fhw;whiy kpd; Nrfupg;G cgepiyaj;jpl;lj;jpw;fhd
Rw;whly; jhf;fkjpg;gPl;L (R.jh.k) mwpf;if (kd;dhu;
fhw;whiy kpd;rf;jp fUj;jpl;lk; - fl;lk; - III)

Njrpa ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt epWtfk;

Nfs; t p mwptpj; j y;

ngWif mwptpj;jy;
cs;ehl;L kUj;Jt epWtdk;

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigapdJ 1988k; Mz;bd; 56k; ,yf;f kw;Wk; 2000 khk;
Mz;bd; 53k; ,yf;f rl;lq;fshy; jpUj;jp mikf;fg;gl;lthW 1980k; Mz;bd; 47k;
,yf;f NjrpaRw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t(1)w;F mikthf ,yq;if kpd;rhu
rigapdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l Nkw;$wg;gl;l jpl;lj;jpw;fhd Rw;whly; jhf;fkjpg;gPl;L
(R.jh.k) mwpf;ifahdJ gpd;tUk; ,lq;fspy; fhiy 8.30 kzpnjhlf;fk; khiy
4.15 kzpiu 30 ehl;fSf;F nghJkf;fspd; ghu;itf;fhf (Qhapw;Wf;fpoik
kw;Wk;
nghJtpLKiw
ehl;fs;
jtpu)
gpuRupf;fg;gLk;
jpdj;jpypUe;J
itf;fg;gl;Ls;sJ.
1. gpuNjr nrayfk;/kd;dhu;
2. gpuNjr nrayfk;/Krhyp
3. gpuNjr nrayfk;/ehdhl;lhd;
4. gpuNjr rig Krhyp
5. gpuNjr rig ehdhl;lhd;
6. Njrpa Rw;whly; jfty; ikak;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 'guprugpar">
104> nld;rpy;nfhNgfLt khtj;ij> gj;juKy;y 7> kj;jpa Rw;whly;
mjpfhurig> kd;dhu; khtl;l mYtyfk;> 1. gpuNjr nrayhsu;> kd;dhu;
8. ,izak; : www.cea.lk
nghJkf;fs; vtNuDk; ,t;tpsk;gu jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; jkJ
fUj;Jf;fis gzpg;ghsu; ehafk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigf;F vOj;J %yk;
rku;g;gpf;f KbAk;.
gzpg;ghsu; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
'guprugpar"> ,y. 104>nld;rpy;nfhNgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.

ghJfhg;Gr; Nritf;fhf tpiykDf;fs; Nfhuy;
cs;ehl;L kUj;Jt epWtdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd;
jiytuhy; epWtdk; kw;Wk; mjw;Fhpj;jhd tpLjp tsTfSf;F
ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhf ghJfhg;G mikr;rpy; gjpT
nra;Js;s mq;fPfhpf;fg;gl;l ghJfhg;Gr; Nrit epWtdq;fsplkpUe;J
Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
,jw;Fhpj;jhd ngWif Mtzq;fis 2022-11-02Mk; jpfjp Kjy;
2022-11-22Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g.
9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd kPsspf;fg;glhj 1000.00
&gh njhifia epWtdj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l
gw;Wr;rPl;Lld; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iw cjtpg; gjpthsh;
/ eph;thfk; mth;fSf;Fr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Nkyjpf tpguq;fSf;F cjtpg; gjpthsh; / eph;thfk; mth;fisj;
(0112888212) njhlh;G nfhs;syhk;.
Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fisj; jhq;fp tUk;
fbj ciwapd; Nky; %iyapy; ~~ghJfhg;Gr; Nritf;fhd Nfs;tpg;
gbtk;|| vdf; Fwpg;gpl;L ,U efy;fspy; 2022-11-23Mk; jpfjp gp.g. 2.00
kzp my;yJ mjw;F Kd;dh; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>
cs;ehl;L kUj;Jt epWtdk;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> ,uh[fphpa
vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ epWtdj;jpd; eph;thfg;
gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L fpilf;fr;
nra;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j
cldLj;J Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhug+h;t
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff;
fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;
ehs; Kjy; 91 ehl;fSf;F Nfs;tp nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.
rfy Nfs;tpfSlDk; 150>000.00 &ghTf;fhd Nfs;tpg; gpiz
Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mJ 2023-02-22Mk;
jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l fopf;fg;gl;l
nghUl;fis tpw;gid nra;jy;
vkJ epWtdj;jpd; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l fPo;f;fhZk;
cgfuzq;fs;
kw;Wk;
fopf;fg;gl;l
nghUl;fis
tpw;gid
nra;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLtJld;>
mg;nghUl;fis 2022.11.02 Kjy; 2022.11.17 tiu thuj;jpd; Ntiy
ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; epWtdj;jpw;F tUif je;J
ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
± mYtyf cgfuzq;fs;>
cgfuzq;fs;.

tspr;rPuhf;fpfs;>

fl;Gy

nrtpg;Gy

± ghtidapy; ,Ue;J mfw;wg;gl;l g+q;fh cgfuzq;fs;> kuj;
jsghlq;fs; kw;Wk; ,Uk;Gf; fl;by;fs;
± ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l lah;> hpk; kw;Wk; ePh;j;jhq;fp
kPsspf;fg;gLk; &. 5000/= itg;Gj; njhif kw;Wk; kPsspf;fg;glhj
tpz;zg;gg; gbtf; fl;lzkhf &. 500/= njhifia epWtdj;jpy;
epjp;g; gphptpw;F fhrhf nrYj;jp Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; kw;Wk;
epge;jidfs; mlq;fpa tpz;zg;gj;ij ngw;Wf;nfhs;syhk;.
cq;fsJ tpiykDf;fis 2022.11.18 gp.g. 2.00 ,w;F Kd;
epWtdj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy;
cs;splyhk;. my;yJ gjpTj; jghypy; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F
mDg;gyhk;. Nfs;tp KbTWj;jg;gl;l gpd;G cldbahf Nfs;tpfs;
jpwf;fg;gLtJld;> tpiy jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tUif je;Js;s
Nfs;tpjhuh;fSf;F Kd;Dhpikaspf;fg;gLk;. Nfs;tp ciwapd; ,lJ
gf;f Nky; %iyapy; 'ghtidapy; ,Ue;J mfw;wg;gl;l nghUl;fis
tpw;wy;" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
njhlh;G - jpU. [dpj;j ngh;dhz;Nlh
0773396700

jiyth;> Nfs;tpr; rig>
Njrpa ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt epWtfk;>
vg;.b.vr;. [ath;jd khtj;j> mj;JUfphpa.
njh.Ng. ,y. 0112770232
ngf;]; - 0112798775

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
cs;ehl;L kUj;Jt epWtdk;>
nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;>
,uh[fphpa.
2022-10-31

ngWif mwptpj;jy;
tpisahl;Lj;Jiw kw;Wk; ,isQh; tptfhu mikr;rpdhy;
eph;tfpf;fg;gLk; Njrpa ,isQH gilazp jiyikafk;>

59 gapw;rp epiyaq;fSf;F 2023 [dthp 01Mk; jpfjp Kjy; 2023 brk;gH khjk; 31Mk; jpfjp tiuapy; Rj;jpfhpg;G
kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritia toq;Ftjw;fhd Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; ,yf;fk; - 05
Njrpa ,isQh; gilazp jiyikaf tsT kw;Wk; 59 gapw;rp epiyaq;fSf;fhd Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jpizf;fsg; ngWiff; FOj;jiythpdhy; (gpujhd) 2022.11.02 Kjy; 2022.11.23
tiu ,j;jhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. jiyikafj;jpw;F Ntiyg; ghpNrhjfh; xUth; kw;Wk; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Mz; / ngz; Copah;fs; 06 NgUk;> gpd;tUk; gapw;rp epiyaq;fSf;F xU Rj;jpfhpg;G kw;Wk;
Jg;GuNtw;ghl;L Copah; tPjk; Nritapy; <LgLj;Jjy; Ntz;Lk;.
njh.
epiyak;
,y.
1

njhiyNgrp
,yf;fk;

Kftup

jiyik
mYtyfk;
fl;Lehaf;f

,y. 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G 07.

011-2688885

jk;khNyhf;f khtj;ij> tyhdnfhl> fl;Lehaf;fh

011-2260020

tj;Jgpl;bty> mj;jdfy;y> epl;lk;Gt
ntuy;ytj;j> af;fy> fk;g`h
ty;gpl;l> jpTygpl;ba
Gsj;rpq;`s
ntuy;ytj;j> af;fy> fk;g`h.
ehtygpl;ba tPjp> fk;gis - FlkhNf
KUjyht tPjp> nj`pnjdpa
rpupky; cad> xf];lhtj;j> fz;b
kPgpypkhd> mk;Ngty Etnuypa
`u];ngj;j> tyg;gid
,dhkYt> jk;Gs;s

033-2282232
033-2233534
033-2272875
034-2282322
033-2225760
081-2078177
081-2410026
081-2389134
052-3536332
052-2050010
066-2286177

muq;fy> ehcy
muq;fy> ehcy

066-2246204
066-2226225

16
17

mj;jdfy;y
af;fy
jpTygpl;ba
Gsj;rpq;`s
IBPO fl;blk;
fk;gis
al;bEtu
nrq;flfy
Etnuypah
tyg;gid
jk;Gs;s N`hl;ly;
ghlrhiy
ehcy
ehcytpw;F
ntspNa
cs;s gapw;rp
epiyak;
fhyp
neYt

ntFDnfhl> NghNg> fhyp
gpaNrd fkNf fl;bl tsT> vk;gNynfju> neYt

091-2233182
091-3098911

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

mFnu];]
tPunfl;ba
R+upantt
jpf;nty;y
mf;kPkd
tPutpy
YDfk;nt`u
Fr;rntsp
mk;ghiw
NrUthtpy
jpUNfhzkiy
nfhkuq;flty

jpatu fk;khd tPjp> khuk;Ng> mFnu];]
ea;fy> `FUnty> tPunfl;ba
ghlrhiy khtj;ij> R+upantt
CUfKt> jpf;nty;y
rPd kpj;;u fk;khda> FWe;Jtj;j> mf;kPkd
,isQh; gilazp gapw;rp epiyak;> tPutpy
,isQh; gilazp gapw;rp epiyak;> YDfk;nt`u
Fk;GWgpl;b fpof;F> ryg;gahU
tya fy;tp mYtyfk;> c`d tPjp> mk;ghiw
njw;F thtp tPjp> rpupJt> NrUEtu
Fzhkiyaj;jP JiwKfk;> 4> 3/49 fl;il
tpy;gshFsk> fy;ahzGu

041-3131216
047-2257143
047-2288169
041-2255055
091-3121736
047-3128444
047-2239292
026-2228709
063-2224810
026-4549439
026-4549432
026-4549428

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.

khfhzk;

Nkw;F

kj;jpa

njw;F

fpof;F

1.6

gpd;tUk; midj;J Mtzq;fspdJk; Nghl;Nlhg; glg;gpujpfs; cz;ikg;
gpujpfnsd cWjpg;gLj;jg;gl;L Nfs;tpfSld; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
1.1 Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtk; chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L rkHg;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.
1.2 Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Ftjw;fhfg; gjpT
nra;ajg;gl;Ls;snjd cWjpg;gLj;Jk; gpd;tUk; midj;J Mtzq;fSk;
i)
gpuNjr nrayhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpahghu gjpTr;
rhd;wpjo;
my;yJ
ii)
fk;gdpfs; gjpthsH jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l
$l;bizg;Gr; rhd;wpjo; kw;Wk; mjd; rl;lthf;fk; (Article of
Association)
1.3 2022 Mk; Mz;by; Nrit toq;Fk; epWtdq;fspd; ngaHg;gl;banyhd;W
gpd;tUk; khjphpg;gbtj;jpd; gpufhuk; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

epWtdj;jpd;
ngaH

Kfthp

jfty;fis cWjpg;gLj;jf;
$ba nghWg;Gs;s
mYtynuhUthpd; ngaH

njhiyNgrp
,yf;fk;
02.

1.4

fle;j 03 Mz;Lfshf Nrit toq;Fk; epWtdq;fspd; ngaHgl;banyhd;W
gpd;tUk; khjphpg;gbtj;jpd; gpufhuk; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

epWtdj;jpd;
ngaH

Kfthp

jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;sf;
$ba nghWg;Gs;s mYtyH
xUthpd; ngaH

03.

njhiyNgrp
,yf;fk;
04.

1.5

mz;kpj;j 03 Mz;Lfspy; Rj;jpfhpg;G kw;Wk; Rfhjhug; ghJfhg;Gr; Nritfis
toq;fy; njhlHghf mDgtj;ij cWjpg;gLj;jf;$ba Nrit toq;fpa 03
mur epWtdq;fspypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nrit eyr;rhd;wpjo;fs;.

njh.
epiyak;
,y.
30
31

nj`pmj;jfz;ba
thior;Nrid

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

thupanghy
khtj;jfk
gz;Lt];Etu
njhlk;f];ye;j
ehj;jhz;ba
Fspahgpl;ba
ntd;dg;Gt
mst;t
nff;fpuht
fyhntt
mEuhjGuk;
nkjpupfpupa
fnyd;gpe;JDntt
k`paq;fid
jdky;tpy
fjpHfhkk;
nkhduhfy
gz;lhutis
rpak;gyhz;Lt
nty;ytha

52
53
54
55

eptpjpfy
vk;gpypgpl;ba
fypfKt
Nffhiy

56
57
58

gyhq;nfhil
nj`pNahtpl;l
Ky;iyj;jPT

59
60

kd;dhH
tTdpah

khfhzk;

Kftup

yp`pdpahfy> jkNdty
fy;Flh> thior;Nrid> ,y. 18> gOKjpr;Nrhiy
fk;khd tPjp> 1Mk; iky; fy;>
ePjpkd;w tPjp> thupanghy
nld;NthH tj;j> khtj;jfk
Efnty re;jp> Jj;jpupgpl;ba> gz;Lt];Etu
tlNky; mynfhykl> njhlk;f];ye;j
rhfufk> ehj;jhz;ba
njfk;nkj> nttfk> Fspahgpl;ba
fkyrpup khtj;ij. Nghytyhd> itf;fhy;.
tpy;fKt> mst;t> nt\;xUt
kfhtyp fl;blj; njhFjp> nff;fpuht
fy;Ndt>Gy;Ndt> fyhntt
tl
gyhbFsk;> mEuhjGuk;
kj;jpa
ahar;> Gjpaefu tPjp> nkjphpfphpa
nknfhlntt> afy;y> fnyd;gpe;JDntt
khghflntt> k`paq;fid
rHNthja epiyak;> jdky;tpy
fe;jRupe;J fk; G+kp> fjpHfhkk;
fphpkz;ly khtj;ij> rphpfy nkhduhfy
Cth
gpe;Jd ntt> gz;lhutis
k`fSnfhy;y rpak;gyhz;Lt
,isQh; gilazp gapw;rp epiyak;> ahyNght>
nty;ytha
mk;gyd;njdpa> tlhgj tPjp> eptpjpfy
Nahjfk;> vk;gpypgpl;ba
Mrpnjdpa> fypfKt
rg;ufKt NrH gpud;]p]; nkhyKNu khtj;ij> fq;nfhltj;j>
Nffhiy
gl;Lfk;kd gyhq;nfhil
fdq;fk> nj`pNahtpl;l
tl;Lthf;fy;> Ky;iyj;jPT
tlf;F

ngNrt (VAT) thpf;fhd gjpTr; rhd;wpjo; / VAT ,w;fhfg; gjpT
nra;ag;gltpy;iynadpd;> ngNrt ,ypUe;J tpyf;fspf;Fk; Njrpa tUkhd
thpj;jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;Sk; rhd;wpjo;.
1.7 ngWiff; fl;lzkhf kPsspf;fg;glhj &gh 15>000.00 ,jw;fhd njhif
Njrpa ,isQH gilazpapd; fzf;Fg; gphptpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujp.
1.8 Nfs;tpjhuhpdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l epWtdj;jpy; gzpahw;Wk; Fiwe;jgl;rk;
100 CopaHfspd; ngaHg;gl;banyhd;W.
1.9 CopaH Nrkyhg epjpak; kw;Wk; CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpak;
(EPF/ ETF) vd;gtw;Wf;Fr; nrYj;jg;gLk; Mff; Fiwe;j 100 egHfspd;
ngaHg;gl;banyhd;W
tpiykDjhuhpdhy;
cz;ikahd
gpujpnad
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;L rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
1.10 2019>
2020
kw;Wk;
2021
Mz;Lfspw;fhd
gl;laf;fzf;fhsH
epWtdnkhd;wpdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l epwtdj;jpd; ,Wjpf; fzf;F
mwpf;if.
1.11 toq;FeH Fiwe;jgl;rk; 03 Mz;Lfhyj;jpw;F njhlHr;rpahf Rj;jpfhpg;G kw;Wk;
Rfhjhug;ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Ftjw;fhd epjpg; Gus;T cz;nld;gjid
cWjpg;gLj;Jk;
fbjnkhd;iwr;
rkHg;gpj;jy;
Ntz;Lk;
vd;gJld;>
CopaHfSf;fhd rk;gsk; toq;fy;fs;> rk;gsr; rigf; fl;lisr; rl;lj;jpd;
gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wnjd;gjid cWjpg;gLj;Jk; Mtzq;fs;.
Nfs;tpfisr; rkHg;gpg;gjw;F vjpHghHf;Fk; egHfs; Nfs;tpfisr; rkHg;gpg;gjw;F
Kd;dH> Nrit toq;fg;gl Ntz;ba Nkw;gb Njrpa ,isQH gilazpapd;
jiyikaf tshfk; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpd; tshfq;fis 2022.11.02 Kjy;
2022.11.22 tiu K.g. 8.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu thu Ntiy ehl;fspy; ghPl;rpj;Jg;
ghHf;fyhk;.
Nkw;gb 1.6 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk;
gw;Wr;rPl;L kw;Wk; Nfs;tpg; gbtq;fisf; NfhUk; tpz;zg;gf; fbjj;ijg;
ngWifg;gphptpy; rkHg;gpj;J 2022.11.02 Kjy; 2022.11.22 tiu K.g. 9.00 Kjy;
gp.g. 3.00 tiu Ntiy ehl;fspy; Nfs;tpg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Njrpa> ,iyQH gilazpapd; Gjpa gapw;rp epiyaq;fs; Muk;gpf;fg;gLk;
Ntisfspy; mr; Nritj; Njitg;ghLfspd; gpufhuk;> Njitahd Rj;jpfhpg;Gr;
Nritia> jiytH/ gzpg;ghsH> Nkyjpf gzpg;ghsH (epUthfk; kw;Wk; epjp)
my;yJ mjpfhuk; ngw;w mYtynuhUthpdhy; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLifapy;
xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; CopaHfis Nritapy; <LgLj;Jtjw;F eltbf;if
Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

jiy kd;dhH tPjp> kd;dhH.
,ul;ilg; ngupaFsk;> tTdpah.

njhiyNgrp
,yf;fk;
027-2056723
065-3121085
037-2268375
037-2298668
037-2252655
037-4924982
032-2050815
037-3879228
031-2277199
037-2067885
025-2263297
025-2269946
025-3852809
027-2050477
025-2258355
055-2257118
047-3220529
047-2236625
055-2055741
057-2222214
070-3538292
055-2274157
045-2279970
047-2262399
035-2282993
035-2223260
045-3129898
036-2267671
021-2290428
023-2251917
024-2054558

05.

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDg;gj;jpuq;fis 2022.11.23 md;W K.g.
11.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW jiytH> jpizf;fsg;
ngWiff; FO> (gpujhd) Njrpa ,isQH gilazp jiyikafk;> ,yf;fk;
420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07> vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy;
mDg;Gjy; my;yJ ,isQH gilazpapd; jiyikafj;jpd; jiukhbapd;
gpujhd Nfl;NghH $lj;jpw;F mz;ikapy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw;
NrHj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfisj; jpwj;jy; 2022.11.23 md;W K.g. 11.00 ,w;F
Nfs;tpfs; %lg;gl;lJk; cldbahf Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> mt; Ntisapy;
ePq;fs; my;yJ cq;fs; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

06.

2022.11.23 md;W K.g. 11.00 ,d; gpd;dH fpilf;fg; ngWk; Nfs;tpfs;> jpwf;fg;glhky;
epuhfhpf;fg;gLk;.

07.

tpiykDg; gpizankhd;W kj;jpa tq;fpahy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf
tq;fpnahd;wpy; 350>000.00 &gh ngWkjpf;Fr; rkkhd 2022.11.23 md;W mjw;F
Kd;ida jpdk; Kjy; 2023.03.24Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; tifapy;
jiytH/ gzpg;ghsH> Njrpa ,isQH gilazp> ,y. 420> ngsj;jhNyhf;f
khtj;ij> nfhOk;G-07 ngahpy; ngw;Wr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

08.

,J njhlHghd xU Kd;Ndhb Ghpe;JzHT fye;Jiuahly; 2022.11.11 md;W
K.g. 11.00 ,w;F eilngWk;.

09.

,J njhlHgpy; Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; njh.Ng. ,y. 011-2690294/
011-2688885 %yk; rl;lj;juzp MH. ep\hd;j G\;gFkhu> Nkyjpfg; gzpg;ghsH
(epUthfk; kw;Wk; epjp) Njrpa ,isQH gilazpia miof;fyhk;. ,J
njhlHghd Nfs;tp Mtzq;fis 2022.11.02 Kjy; 2022.11.22 tiu thu
Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,ytrkhf Njrpa ,isQH
gilazpapd; ngWifg;gphptpy; Nehpy; rKfkspj;J ghprPyid nra;J nfhs;syhk;.

jiytH>
jpizf;fsg; ngWiff; FO (gpujhdk;)
Njrpa ,isQH gilazp jiyikafk;>
,yf;fk; 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07.
2022.11.02
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fy;tp mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
2023/2024 Mz;LfSf;fhf fy;tp mikr;R kw;Wk; njhlh;Gila
fl;bl ,lg;gug;Gf;fSf;fhd nghJthd guhkhpg;G Ntiyfs;
(ED/07/101/12/2022/CF/S-02)

1. xU tUl fhy vy;iyf;F ngWkjp Nrh;f;fg;gl;l thp ePq;fyhf jpul;lg;gl;l 30 kpy;ypad; &gh tiuAk; kjpg;gPL nra;ag;gl;l
MFnrytpy; fPNo tpgupf;fg;gl;lthW 2023/2024 Mk; Mz;Lfspy; ~~,RUgha|| fl;blk; kw;Wk; njhlh;Gila fl;bl ,lg;gug;Gf;fs;
mj;Jld; mitfspd; Rw;wpYKs;sitf;fSf;fhd gOJ ghh;j;jy;fs; kw;Wk; nghJthd guhkhpg;G NtiyfSf;fhf jFjpAk;
jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fy;tp mikr;rpd; nrayhshpd; rhh;ghf mikr;R ngWiff; FOj; jiyth;
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. ,t; NtiyfshdJ gpujhdkhf rptpy;> nghwpKiw kw;Wk; kpd;dpay;
Ntiyfis mlf;Ffpd;wJ.
2. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwia gpd;gw;wp elhj;jg;gLk;.
3. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk;
eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (ICTAD ,d; gpd;Dhpj;jhsh;fs;) fl;bl eph;khzj;jpy; rp-5 my;yJ Nkw;gl;l
juj;jpy; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikf;fhd Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:
Ofle;j Ie;J tUlq;fspy; 20 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F Fiwahj tUlhe;j ruhrhp tUkhd Ntiyia
tpiykDjhuh;fs; jpUg;jpfukhf g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
O,yq;if gzj;jpy; 10 kpy;ypad; &ghtpw;F epfuhd jd;ik kw;Wk; rpf;fy; jd;ikapy; Mff; Fiwe;jJ xU eph;khz
xg;ge;jj;ij g+h;j;jp nra;j Kd;ida mDgtk;.
5. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy gj;juKy;y ~~,RUgha||> fy;tp mikr;R> fl;bl Kfhikj;Jt fpis>
fl;blq;fs; KfhikahshplkpUe;J ngw;W (njhiyNgrp/njhiyefy;: -112784850) Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g.
3 kzp tiuAk; fy;tp mikr;R> 5 Mk; khb> ngWiff; fpisapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.
6. 2022 etk;gh; 02 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 etk;gh; 22 Mk; jpfjp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 8>000 ,.&ghitr;
nrYj;jpa gpd;dh;> gj;juKy;y> ~~,RUgha||> fy;tp mikr;R> nrayhsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;
%yk; fy;tp mikr;rpd; 5 Mk; khbapd; ngWifg; gphptpypUe;J Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; Mq;fpy nkhopapYs;s
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gj;juKy;y> ~~,RUgha||> 4 Mk;
khb> gzf;nfhLg;gdT fpisapd; rpwhg;ghpd; mYtyfj;jpy; nuhf;fg; gzj;jpy; gzf;nfhLg;gdT Kiwahf mike;jpUj;jy;
Ntz;Lk;.
7. 2022 etk;gh; 23 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y> ~~,RUgha||>
fy;tp mikr;rpd; 5 Mk; khbapd; ngWif fpisapy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs;
epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd;
gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;.
8. tpiykDf;fs; 2023 ngg;Uthp 28 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
9. 2023 khh;r; 28 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lJkhd
th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJkhdJk; 450>000 ,yq;if &ghtpw;fhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J
tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ ,yFtpy; khw;wf;$baJk; epge;jidaw;wJk;
tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tha;f;fg;gl;Ls;s cUkhjphpf;Nfw;w gpufhuk; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
nrayhsh;>
fy;tp mikr;R>
~~,RUgha||>
gj;juKy;y.
02.11.2022.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
fkj;njhopy;; mikr;R

fkj;njhopy; Jiw etPkakhf;fy; nraw;wpl;lk; -IDA Credit No.: 5873 LK

ngWif mwptpj;jy;
fpof;F khfhzk;> kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpy; nty;yhntsp gpuNjr nrayhsh; gphptpy; kyahh;fl;L
thiog;go nfhj;jzpapy; 30 vz;zpf;ifAs;s rhjhuz tptrha fpzWfis eph;khzpj;jy;
LK-MOA-PMU-260808 – CW-RFB
01. ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) fkj;njhopy;; mikr;rpd;
fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf 58.630 kpy;ypad; m.I.nlh. ,w;F epfuhd
njhifia gytifahd ehzaq;fspy; fldhf ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; gFjpnahd;iw
fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthwhd gpd;tUk; NtiyfSf;fhf jFjpAs;s nfhLg;gdTfSf;fhf
nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ.
02. fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthwhd gpd;tUk; NtiyfSf;fhd jFjpAk; jifikAKs;s
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l>
nraw;wpl;l ngWiff; FOj;
jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;.

xg;ge;j
,y.

Ntiyfspd; tpsf;fk;

LKMOAPMU260808CWRFB

fpof;F khfhz kl;lf;fsg;G
khtl;l
nty;yhntsp
gpuNjr nrayhsh; gphptpy;
thiog;go nfhj;jzpapy; 30
vz;zpf;ifAs;s rhjhuz
tptrha
fpzWfis
eph;khzpj;jy;

ngNrt
ePq;fyhf
kjpg;gPL
nra;ag;
gl;Ls;s
MFnryT
– kpy;. &.

46.0

Njitg;gLk; tpiykDg;
gpiz
xg;ge;jf;
fhyg;gFjp

Njitg;gLk;
juk;

6 khjq;fs;

fl;bl
eph;khzj;jpy;/
ePh;g;ghrdj;jpy;
rp-5 my;yJ
Nkw;gl;l juk;

tpiykDg;
gpizj;
njhif
- &.

552>000

nry;Ygb
ahFk;
fhyg;gFjp

2023.04.04
Mk;
jpfjpad;W
tiuAk;.

03. tpiykDjhuh; NkNyAs;s NtiyfSf;fhf NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizAld; tpiykDf;Nfhuiy
rkh;g;gpg;gjw;F mDkjpf;fg;gl;Ls;sdh; vd;gJld; nry;YgbahFk; fhykhdJ 2023.04.04 Mk; jpfjp
tiuahFk;. xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; xU tpiykDtpw;F khj;jpuNk tpiykDf;Nfhuiy rkh;g;gpg;gjw;F
tpiykDjhunuhUth; mDkjpf;fg;gl;Ls;shh;. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpia ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd
tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s
chpj;jhd eph;khz Jiw kw;Wk; juj;jpy; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (CIDA) gjpT
ngw;wtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;.
04. tpiykDf;Nfhuy; cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw
%yk; elhj;jg;gLk;.
05. jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4 Mk; gphptpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sd. Nkyjpf
tpguq;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; ml;ltizapd; 5 Mk; gphptpy; toq;fg;gl;Ls;sd.
06. Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l>
nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid>
nraw;wpl;lg; gzpg;ghshplkpUe;J (njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 0714881265/0779609501,0112877559/0113651102 ) ngw;W 2022 etk;gh; 1 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 etk;gh; 22 Mk;
jpfjp tiuAkhd fhyj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehl;fspYk; mNj ,lj;jpy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp
tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.
07. 2022 etk;gh; 14 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F> gj;juKy;y> gd;dpg;gpl;ba tPjp> 123/2 Mk; ,yf;fj;jpYs;s
fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l mYtyfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;.
08. tpiykDf;fs; 2023.03.07 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.
09. tpiykDf;fs;
ml;ltizapy;
toq;fg;gl;Ls;s
jftypd;
gpufhuk;
tpiykDg;gpiznahd;Wld;
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
ve;jnthU th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;Jk; ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;.
10. 2022 etk;gh; 01 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 etk;gh; 22 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3
kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf xt;nthd;Wf;Fk; 10>000 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> gj;juKy;y>
gd;dpg;gpl;ba tPjp> 123/2 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> nraw;wpl;l
Kfhikj;Jt gzpkid>
nraw;wpl;lg; 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; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy;
Ntz;Lk;.
11. tpiykDf;fs; 2022 etk;gh; 22 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy;
gj;juKy;y> gd;dpg;gpl;ba tPjp> 123/2 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l>
nraw;wpl;l gzpg;ghshplk; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ.
jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; 2022.11.22 Mk; jpfjp gp.g. 3 kzpf;F
Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy;
jpwf;fg;gLk;.
12. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd ,U gpujpfspy; jdpj;jdpahf xg;gilf;fg;gly;
Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahf ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd KiwNa
Fwpg;gplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l jghYiwfspy; mlf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,U jghYiwfSk; jdpahd ,d;ndhU
jghYiwapy; mlf;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L> xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; xg;ge;jg; ngah; Mfpad jghYiwapd;
,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.
jiyth;>
nraw;wpl;l ngWiff; FO>
fkj;njhopy; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>
,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba tPjp> gj;juKy;y.
jpfjp: 01.11.2022.
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fkj;njhopy; mikr;R

t/g ,yq;if cu epWtdk;

khefu rig - fLnty

t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; `{Zg;gpl;ba fl;blj;njhFjpapy; cuj;ij
,wf;Fjy;> Vw;Wjy;> fyit nra;jy; kw;Wk; Vida njhopyhsh; NritfSf;F
njhopyhsh;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Nfs;tp Nfhuy;
Nfs;tp ,y. 2022/23/CFC/HPT/LB/01
t/g ,yq;if cuf; fk;gdpapd; tj;jis> `{Zg;gpl;b fsQ;rparhiy fl;blj;njhFjpapypUe;J 10 rJu
fp.kPl;lUf;Fs; mike;Js;s ,f;fk;gdpapdhy; ngah; Fwpg;gplg;gLk; NtW fsQ;rparhiyfspy;
njhopyhsh;
Nritfis toq;Ftjw;fhf gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fq;fs;> $l;LwT njhopyhsh; rq;fq;fs;;>
fpuhk
mgptpUj;jpr; rq;fq;fs;;> gjpT nra;ag;gl;l fkj;njhopy; mikg;Gfs;> jdpahh; epWtdq;fs; kw;Wk; jdp
egh;fsplkpUe;J t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FO jtprhshpdhy; Kj;jpiuf;
Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.
Nfs;tp ,yf;fk;

Nrit tpguq;fs;

Nfs;tpg; gpiz Nrit toq;f
Kwpapd; ngWkjp
Ntz;ba
&gh rjk;
fhyk;
650>000.00
2022-12-16Mk;
2022/23/CFC/HPT/LB/01 t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; `{Zg;gpl;ba
fl;blj;njhFjpapy; cuj;ij ,wf;Fjy;> Vw;Wjy;>
jpfjp Kjy;
fyit nra;jy; kw;Wk; Vida njhopyhsh;
2023-12-15Mk;
NritfSf;F njhopyhsh;fis toq;;Fjy;
jpfjp tiu
02. ,f;Nfs;tpf; Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b Nfs;tpf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; nraw;gLj;jg;gLk;.
03. ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fs; Njitg;gbd; t/g ,yq;if cu
epWtdj;jpd;; gjpy;; KfhikahsH (ngWif kw;Wk; epWtdk;;) mth;fisj; njhlh;G nfhs;sTk;. (njhiyNgrp
011-2947765> 077-7580884). ,jw;F ,iaghd Nfs;tp Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
t/g ,yq;if cu epWtdk;>
yf;nghn`hu ];th;z[ae;jp khtj;ij>
`{Zg;gpl;ba> tj;jis.
04. Nkw;gb Nritia toq;Ftjw;F Nfs;tpjhuh;fspdhy; toq;f Ntz;ba jifikfs; kw;Wk; %yg;gpukhzq;fs;:

,iwr; r pf; f il miwfspw; f hd tpiykD
mwptpj; j y; - 2023
fLnty khefu rigf;F chpj;jhd> gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iwr;rpf;filfis 2023.01.01
Kjy; 2023.12.31 tiu Fj;jiff;F tpLtjw;fhf> 2022.11.16 md;W K.g.10.00 tiu Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;
Nfhug;gLfpd;wd.
2022.11.02 Kjy; 2022.11.15 tiu (thu ehl;fspy; khj;jpuk;) K.g.09.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu ,t;tYtyfj;jpy;
khefu epjpj; jpizf;fsj;jpy; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 2022.11.16 md;W K.g.10.15 ,w;F
,t;tYtyfj;jpy; tpiykDj;jpwf;fg;gLtJld;> Nkyjpf tpguq;fis thu Ntiy ehl;fspy; K.g.09.00 Kjy;
gp.g.03.00 tiu khefu fzf;fhsh; (tUkhdk;) ,lk; tprhhpj;J mwpe;J nfhs;syhk; (njhiyNgrp ,yf;fk; :
0112-537162) tpiykD jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; vOj;JUt mjpfhuk; ngw;w
gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.
Fwpg;G
01. tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntisapy;> tpz;zg;gjhuhpd; Njrpa Ms;milahs ml;il/rhujp
mDkjp ml;il/flTr;rPl;L fz;bg;ghfr; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.
02. fLnty khefu rigf;F> filfspw;fhd thlif epYit nrYj;Jtjw;F cs;s vtUf;Fk; my;yJ ,jw;F
Kd;dh; tpiykD rl;ljpl;lq;fis kPwpAs;s vtUf;Fk; tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gl khl;lhJ.
03. rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik khefu MizahsUf;F
chpj;jhFk;.

fle;j Ie;J tUl fhyj;jpDs; Fiwe;jgl;rk; ,uz;L tUlq;fs; Nrit mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy;
(,urhad my;yJ Nrjd cuj;ij ,wf;Fjy;> Vw;Wjy;> fyit nra;jy; kw;Wk; cw;gj;jp nra;jy;
kw;Wk; Vida njhopyhsh; Nritfis toq;fpAs;sikf;F)

04. vtNuDk; xUth;> xd;Wf;F Nkw;gl;l filfspw;fhf tpz;zg;gpg;gjhapd; xt;nthU filf;Fk; jdpj;jdpahd
tpiykDg;gbtq;fis nfhs;tdT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lnkd;gJld;> mit jdpj;jdpahf rkh;g;gpf;fg;gly;
Ntz;Lk;.

fle;j Ie;J tUl fhyj;jpDs; Fiwe;jgl;rk; ,uz;L tUlq;fs; njhopyhsh;fspd; nghUl;L Copah;
Nrkyhg epjpf;F / Copah; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpw;F nrYj;j Ntz;batw;iw chpa Kiwapy;
nrYj;jpapUj;jy;.

05. tpiykDg;gbtq;fis ,uz;L gpujpfshf g+uzg;gLj;jp '%yg;gpujp" kw;Wk; 'efy;gpujp" vd Fwpg;gplg;gl;Ls;s
ciwfspy; Nrh;j;J Kj;jpiuapl;L> 2022.11.16 md;W K.g.10.00 ,w;F Kd;dh; fLnty khefu rigapd;
epjpg;gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd;
,lJgf;f Nky; %iyapy; tpiykD rkh;g;gpf;Fk; fil miwapd; ngah; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

05. ,f;Nfs;tpf;Fhpa tpz;zg;gg; gj;jpuq;fs;> mwpTWj;jy;fs;> Nfs;tp khjphpfs;> Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk;
Vida tpguq;fis cs;slf;fp rpq;fs nkhopapy; mr;rplg;gl;Ls;s Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iw
kPsspf;fg;glhj 10000.00 &ghit tj;jis> `_Zg;gpl;bapy; mike;Js;s t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd;
jiyik mYtyf epjpg; nghWg;ghsUf;F fhrhfr; nrYj;Jtjd; Nghpy; 2022-11-02Mk; jpfjp Kjy; 202211-22Mk;; jpfjp gp.g. 3.30 kzp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06. ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s &gh 4000/= ,w;fhd gbtf; fl;lzq;fisr; nrYj;jp> tpiykDg;gbtq;fis
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

06. ,U efy;fspyhd Nfs;tpg;gj;jpuq;fis ~~%yg; gpujp|| (Original) kw;Wk; ~~efy; gpujp|| (Duplicate) vd mjd;
Kjy; gf;fj;jpy;; Fwpg;gpl;L ntt;NtW ciwfspy; ,l;L gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU jdpahd
fbj ciwapypl;L Kj;jpiu nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Nfs;tp ,y. 2022/23/CFC/HPT/
LB/01|| vdf; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; 2022-11-23Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk;
tifapy;

miktplk;

jiyth;;> jpizf;fs ngWiff; FO>
ngWifg; gphpT>
t/g cu epWtdk;>
yf;nghn`hu ];th;z[ae;jp khtj;ij>
`{Zg;gpl;ba> tj;jis

fLnty khtl;l mYtyfk;

vDk; Kfthpf;;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; mk;KfthpapYs;s ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.
2022-11-23Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Nfs;tpfs; %lg;gl;L
cld; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUth;
fye;Jnfhs;syhk;. Fwpj;j jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F gpd; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. jghypy;
Vw;gLk; jhkjq;fs; kw;Wk; njhiye;J Nghjy; njhlh;gpy; mikr;ruit ngWiff; FO nghWg;Gf; $wkhl;lhJ.
07. 2022-11-14Mk;; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; t/g cu epWtdj;jpd; ngWifg; gphptpy;
,lk;ngWk;.
jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
t/g cu epWtdk;>
yf;nghn`hu ];th;z[ae;jp khtj;ij>
`{Zg;gpl;ba> tj;jis
2022-11-02Mk; jpfjp.

tpiykD itg;Gj; njhif

2023 ,d;
Mff;
Fiwe;j
Nfs;tp &gh.r

kPsspf;fg;gLk;
njhif &gh.r

kPsspf;fg;glhj
gbtf; fl;lzk;
&gh.r

01

Ml;biwr;rp kw;Wk; Nfhop ,iwr;rpf;fil

304>000.00

24>320.00

4>000.00

02

khl;biwr;rpf;fil

363>000.00

29>040.00

4>000.00

03

gd;wp ,iwr;rpf;fil

393>800.00

31>504.00

4>000.00

mj;JUfphpa khtl;l mYtyfk;
01

Ml;biwr;rp kw;Wk; Nfhop ,iwr;rpf;fil

369>600.00

29>568.00

4>000.00

02

khl;biwr;rpf;fil

356>400.00

28>512.00

4>000.00

03

gd;wp ,iwr;rpf;fil

407>110.00

32>568.80

4>000.00
jpy;Uf;\p fkNf
khefu Mizahsh;

2022.10.31
fLnty khefu rig
fLnty

ePh; toq;fy; mikr;R

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

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy; - 2022.11.02
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.

,y.

01

kPsspf;fg;
glhj fl;lzk;
(&gh)

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

Njitahd
tpiy kD
gpiz

Njitahd jifik

rptpy;; Nfs;tpfs;
ePh; toq;fy;; Jiwapy;; C8 kw;Wk; C7

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;

gpxep
(tlkj;jp)>
NjePttr>
16/11/2022
nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.
gp.g. 2.00
4,000/-+ VAT
&gh 61,900/Tele: 0252222296
Fax:0252225609
2022-09-28Mk; jpfjp tpsk;guk; rk;ge;jkhdJ. Vwht+h; BOI,y; jiuf;fPo; ePh;j;Njfj;ij eph;khzpj;jy; xg;ge;j ,y: RSC(E)/DGM/RECH/CONSTRUCT-GROUND SUMP BOI/ERAVUR/2021/74R - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-11-09Mk; jpfjp K.g.
10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
toq;fy; Nfs;tpfs;
02 fe;jnfhnly;y gk;gp ,y;yj;jpw;F End Suction Vertical Delivery Centrifugal
18.64
ePh;g; gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis
toq;Ftjw;fhd
gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs; kpy;ypad; gpxep (njw;F) mYtyfk;>
23/11/2022
NjePttr> 395> FkhuJq;f
xg;ge;j ,y:RSC(S)/M & E/S/KANDAGODELLA /HL PUMPS/RH/2022- 12,500/-+ VAT
kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
gp.g. 2.00
&gh 250,000/**
khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw
148
Tele:041-2222105
Fax 041-2221329
03
`k;ghe;Njhl;l
mYtyfj;jpw;F
Line Matrix mr;Rg;nghwp
kw;Wk;
fzdpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis
toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs;
6.5
gp.x.ep (njw;F) mYtyfk;>
23/11/2022
Jizg;ghq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
kw;Wk; 1987,d;
NjePttr> 395> FkhuJq;f
6,000/-+ VAT
gp.g. 2.00
xg;ge;j ,y:
&gh 65,000/03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
kpy;ypad; khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw
**
RSC(S)/P&C(S)/LINE PRINTER/H’TOTA/CIPC/2022-141
Tele:041-2222105
Fax 041-2221329
04 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (rg;ufKt) mYtyfj;jpw;F UPS rfpjk;
gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr>
fzdpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis
toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs;
kbf; fzdp> Nkirf; fzdp kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuj;ij
16/11/2022
Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.
my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;
kw;Wk; 1987,d;
6,000/-+ VAT
toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;
&gh 99,000/gp.g. 2.00
Tele: 045-2228274-6
03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT
**
xg;ge;j ,y:
Fax : 045-2228273
RSC(SAB)/IT/SUP/CIPC/RSC/2022/40
2022-10-12Mk; jpfjp tpsk;guk; rk;ge;jkhdJ. hpjpafk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F kpd;gpwg;ghf;fpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;. xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/S/GENERATOR/ RIDIYAGAMA/
RH/2022-123 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-11-09Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
2022-10-12Mk; jpfjp tpsk;guk; rk;ge;jkhdJ. gj;Njfk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpf;F kpd;rhuj;jhy; ,aq;Fk; ePhpy; mkpo;e;jpaq;Fk; Auto Coupling type Wet Well gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y:
RSC(S)/P&C/S/BACHWASHRECOVERY/ BADDEGAMA/ RH/2022-09R, 123 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-11-09Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
Nritf;; Nfs;tpfs;
05 gpxep (W/N) gpuhe;jpa Ma;T$lj;jpw;F Njh;;r;rpngw;w njhopyhsh;
3.45
njhopyhsh; Nritfis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; mDgtk;
gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak;
kpy;ypad;
Nritia toq;Fjy;
Ma;T$l
tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT
(W/N)
mYtyfk;> ,y.
23/11/2022
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/LC/RSC(O&M)/2022/41
cjtpahsh;
nra;ag;gl;Ls;s r%f mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug;
433/4A, fNzKy; y
tP j p>
4,000/-+ VAT
K.g. 10.00
&gh 34,300/gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s
fltj;ij.
epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd;
Tele: 0112922129
gpufhuk; gjpT
Fax: 0112922146
06 tj;jisapYs;s nghWg;gjpfhhp mYtyff; fl;blj;njhFjp> gpafkapYs;s
4.1
gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak;
n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; %d;W tUl fhy
23/11/2022
(W/N) mYtyfk;> ,y. 433/4A,
nghWg;gjpfhhp mYtyff; fl;blj;njhFjp kw;Wk; fsdpapYs;s gpuNjr
mDgtj;ijf; nfhz;l tpahghug; gjpT xOq;Ftpjpapd; fPo; ,yq;ifapy; gjpT kpy;ypad;
4,000/-+ VAT
K.g. 10.00
fNzKy;y tPjp> fltj;ij.
nghwpapayhsh; kw;Wk; nghWg;gjpfhhp mYtyff; fl;blj;njhFjpf;F
&gh 61,500/nra;ag;gl;l epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs;
Tele: 0112922129
n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;
rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;;
Fax: 0112922146
xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/JANI/KEL(O&M)/2022/73
2022-10-19Mk; jpfjp tpsk;guk; rk;ge;jkhdJ. ENfnfhl. ehty tPjp> ,y. 175A, fYnjhl;l fl;blk;> (Nkw;F - kj;jpa) gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyaj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy; xg;ge;j ,y: WC/P&D/JANITORIAL/RSC(WC)/2022/04 ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-11-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gijf; jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.
thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;
07 Gj;jsk; Kfhikahsh; mYtyfj;jpw;F Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;
gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr>
23/11/2022
xg;ge;j ,y:
&gh 10,000/jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.
4,000/-+ VAT
gp.g. 2.00
Mtzj;jpd; gpufhuk;
RSC(NW)/M-PUT/HV/O&M/ MANOFF/2022/61
Tele: 037-2223158
Fax : 037-2230086
Nkyjpf thy;Tfis mwpKfg;gLj;jp jw;NghJs;s Foha;
tiyaikg;ig Nkk;gLj;Jjy;
xg;ge;j ,y:NRW/NC/DGM/PIPE NET/KLW/2022/140.

tpepNahf

juj;jpy; CIDA gjpT

4.6
kpy;ypad;

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.
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Rfhjhuk;> Ngh\hf;F kw;Wk; RNjr itj;jpa mikr;R
Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh) fk;gis

2023Mk; tUlj;jpw;fhd
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
2023Mk; tUlj;jpy; ,e;j itj;jparhiyf;F fPo;f;fhZk; toq;fy; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;
nfhLg;gjd; nghUl;L gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;Jk;>
cw;gj;jpahsh;fsplkpUe;Jk; tpepNahfj;jh;fsplkpUe;Jk; toq;Feh;fsplkpUe;Jk; $l;LwTr;
rq;fq;fspypUe;Jk; gjpT nra;ag;gl;l tpahghu epWtdq;fspypUe;Jk; kw;Wk; gpujpepjpfsplkpUe;Jk;
2022.11.23Mk; jpfjp tiu tp;z;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

1. toq;fy;fs;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.

2

rfy tifahd vOJ nghUl;fs;> Mtzq;fs; kw;Wk; rfy mYtyf cgfuzq;fs;.
fzdpfs; cl;gl fzdp Jizg;ghfq;fs;;> cjphpg;ghfq;fs;
mYtyf ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs;
ghJfhg;G fkuh Kiwikfs;
,wg;gh; Kj;jpiu> jpfjp Kj;jpiu> ngah;g;gyif mwptpj;jy; gyif
rfy mYtyf kw;Wk; tPl;Lj; jsghlq;fs;
rfy fdufg; nghUl;fs;> fl;bl cgfuzq;fs; kw;Wk; ,wg;gh; fye;j cw;gj;jpg;
nghUl;fs;
Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> fhy;tha; J}
hpif> kyry$l J}hpif> Nkhg;]; kw;Wk; Jk;G fhy; Jilg;gq;fs; Nghd;wit)
rfy tifahd
kpd;rhu cgfuzq;fs;; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;
thfdq;fspd; lah;fs;> hpa+g;fs; kw;Wk; ngl;lwpfs;
rfy tifahd fhyzpfs;
Jg;GuNtw;ghl;L ghtidg; nghUl;fs; (rth;f;fhuk;> ryitj; J}s; kw;Wk; jputk;> fpUkp
ehrpdpg; nghUl;fs;> thfdq;fs; Rj;jpfhpf;Fk; nghUl;fs; Nghd;wit)
,iyahd;> Esk;G kw;Wk; Vida fpUkpehrpdpg; nghUl;fs;
Nehahsh; fhtp;> bnuhyp> bnuhyp rpy;Yfs;> rf;fu ehl;fhyp> ];l;nurh;> Nriyd;
];lhd;w;fs; Mfpa rfy thh;LfSf;fhd cgfuzq;fs;> l;nuhyp rf;fuq;fs;
Nghd;wdTk; mjw;fhd cjphpg;ghfq;fSk;
kUj;Jt> rj;jpu rpfpr;ir kw;Wk; ,urhad $l cgfuzq;fs;> me;j cgfuzq;fSf;fhd
cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs;
,urhad$l cgfuzq;fs; kw;Wk; mt;Tgfuzq;fSf;fhd ghtidg; nghUl;fs;
,urhad$lk;> fjph; tPr;R> gphpT kw;Wk; thh;Lfspy; eltbf;iffSf;Fj; Njitahd
,urhadg;nghUl;fs; (cjh: nkjpNyl;ll; ];gphpl; ,urhad nghUl;fs;)
rfy tifahd itj;jparhiy Jzpfs;> nkfpd;;Nlh]; kw;Wk; nuf;rpd;
nghpa mstpyhd vhpthA mLg;G> gpbr;rl;bfs; cl;gl rikayiw cgfuzq;fs;
rikay; vhpthA kw;Wk; vhpthA rpypd;lh;fs;
Fg;ig igfs;> nghypj;jPd; nghUl;fs;
kUe;Jfs; ,Lk; mr;rbf;fg;gl;l ciwfs;
rfy tifahd mYkpdpag; nghUl;fs;> gpsh];jpf; nghUl;fs;> kl;ghz;lg; nghUl;fs;>
fz;zhbg; nghUl;fs; kw;Wk; ePH tbfl;bfs;
kUe;Jfs;> fl;Lj; Jzpfs;> rj;jpu rpfpr;irg; ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; gw;rpfpr;ir
ghtidg; nghUl;fis toq;Fjy;

Nritfs;

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

fzdp kw;Wk; ,yj;jpudpay; mYtyf cgfuz jp;Uj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp];
nra;jy;
mYtyf Mtzq;fis mr;rply;
rfy tpjkhd kpd;rhu cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;
tspr;rPuhf;fp> Fsp&l;b ,ae;jpu jpUj;jNtiy kw;Wk; Nrit nra;jy;
ryit ,ae;jpuq;fs;> cyh;j;Jk; ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiy kw;Wk; Nrit nra;jy;
ijay;; ,ae;jpu jpUj;jNtiy kw;Wk; Nrit nra;jy;
rfy tpjkhd thfdq;fSf;fhd jpUj;jNtiyfs;> jfuNtiy kw;Wk; th;zk; jPl;Ljy;>
kpd; Kiwik jpUj;jNtiyfs;
rfy tpjkhd thfdq;fis Nrit nra;jy;
jpizf;fs (mYtyf) milahs ml;il jahhpj;jy;
vhpthA mLg;Gfspd; jpUj;jNtiyfs;
tPl;Lj; jsghl jpUj;jNtiyfs;
chpik Nfhug;glhj rlyq;fis Gijj;jy;

3. nfhs;tdT nra;jy;
i)

itj;jparhiyapypUe;J mfw;wg;gLk; nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
(cjh: fz;zhbg; Ftis> gpsh];bf; Nghj;jy; Nriyd; Nghj;jy;> rpul;il> vf;];Nu
glk;> vf;];Nu glk;; fOtp mfw;wg;gLk; jputk;> itj;jparhiyapypUe;J mfw;wg;gLk;
gpsh];bf;/ cile;j kuj;jsghlq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

mwpTiufSk; epge;jidfSk;
i)

xd;Wf;F Nkw;gl;l tplaq;fSf;F toq;Feh;fs; gjpT nra;J nfhs;syhk;.

ii)

gpd;tUk; khjphp tpz;zg;gg;gbtj;jpd; gpufhuk; jk;khy; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fis
tpahghug;; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; gzk; nrYj;jpajw;fhd gw;wr;rPl;L/ urPJld;
2022.11.23Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F Kd;dh; fpilf;ff; $bajhf ~jiyth;> gpuhe;jpa
ngWiff; FO> Mjhu itj;jparhiy. fk;gis| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy;
mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yhtpby; ifapy; nfhz;L te;J ,e;j epWtdj;jpd; fzf;fhsh;
mYtyfj;jpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ,lTk; ,aYk;.

khjphp tpz;zg;gg; gbtk;
2023Mk; Mz;Lf;fhd toq;Feh;fisg; gjpT

nra;jy;

Mjhu itj;jparhiy> (Nghjdh) - fk;gis
1.

cw;gj;jp epWtdj;jpd;/ tpahghuj;jpd;/ toq;Fehpd; ngah;:

2.

Kfthp:-

3.

tpahghuj;jpd; jd;ik :- (jdp chpikahsh;/tiuaWf;fg;gl;l epWtdkh vd;gJ)

4.

njhiyNgrp ,yf;fk;:

5.

gjpT nra;Ak; ,yf;fk;;
(ve;j toq;fy;/
Fwpg;gplTk;)

cw;gj;jpf;fhfg;

njhiyefy; ,yf;fk;:
gjpT

nra;ag;gl;Ls;sJ

6.

toq;ff; $ba fld; trjpfs;:-

7.

gjpT nra;a tpUk;Gk; toq;fy;/ Nrit kw;Wk; mjd; ,yf;fk;:-

8.

gjpT nra;tjw;fhd fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; ,yf;fk;:-

vd;gjidf;

toq;fy; ,yf;fk; ................... Nrit ,y: ..................... nfhs;tdT ,yf;fk;
.........................f;F gjpT nra;AkhW Ntz;bf; nfhs;fpNwd;. &gh .................
ngWkjpahd gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il ,j;Jld; mDg;gpAs;Nsd;.
Nkw;$wg;gl;l tpguq;fs; cz;ikahdJk; rhpahdJk; vd cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
VNjDk; gpioahd jfty;fs; toq;fg;gl;bUg;gpd; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gl;L
nry;Ygbaw;wjhf;fg;gLk; vd;gijAk; ehd; mwpNtd;. ,j;Jld; tpahghug; gjpTr;
rhd;wpjopd; gpujpnahd;W ,izf;fg;gl;Ls;sJ.
……………………………………
tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;
jpfjp:....................
cj;jpNahf Kj;jpiu.

iii) tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~toq;Feh;fs;
gjpT nra;jy; - 2023| vd Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.
iv) nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; Mff; Fiwe;jJ 06 thu fhy fld; trjp mbg;gilapy;
toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;.
v)

toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J tpiy
kDf;fs; Nfhug;gl;l NghjpYk; gjpT nra;ag;glhj ntsp toq;Feh;fsplkpUe;Jk; tpiy
kDf;fs; NfhUk; chpik ,e;j itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F cz;nld;gJld;
fhuzk; fhl;lhky;; gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fis epuhfhpf;Fk;; chpikiaAk;
gzpg;ghsh; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

vi) jUtpj;jw; fl;lisaplg;gl;l rfy nghUl;fSk; chpa Kiwapy; fsQ;rpaj;Jf;F
toq;fg;gl;ljd; gpd;dh; kw;Wk; Nritfs; chpa Kiwapy; epiwNtw;wg;gl;ljd; gpd;dh;
kl;LNk nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
vii) fl;lzk; mwtplg;glhky; Nghf;Ftuj;J trjpfs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;.
viii) tpiykDf;fs; Nfhug;gl;l NghJ tpiy kDf;fs; rkh;g;gpf;fhj kw;Wk; rkh;g;gpf;fg;gl;l
tpiy kDf;fSf;F nghUl;fis toq;fhj epWtdq;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;bayplg;gLth;;.
(Black List)
ix) xt;nthU tplaj;Jf;Fk; 1000.00 &gh kPsr;nrYj;jg;glhj gjpTf; fl;lznkhd;iw
,t;itj;jparhiyapd; fhrhshplk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk; vd;gJld; gzk; nrYj;jpa gw;Wr;
rPl;L/ urPJg; gj;jpuj;ij tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; my;yJ
fhRf;fl;lis Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ
x)

xd;Wf;F Nkw;gl;l tplaq;fSf;F gjpT nra;tjhapd;; xt;nthU tplaj;Jf;Fk; ntt;NtW
tpz;zg;gq;fs;; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; xt;nthU tpz;zg;gj;JlDk; tpahghuk;
gjpT nra;ag;gl;l rhd;wpjopd; gpujpnahd;Wk; gjpTf; fl;lzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd;
gpujpnahd;Wk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg;gbtq;fs; midj;ijAk; xNu
fbj ciwapy; ,l;L mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;.

xi) Nkw;$wg;gl;l toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; NghJ mz;ikapy;
ntspaplg;gl;l Njrpa ngWif Kftufj;jpd; mwpTiufs; kw;Wk; topfhl;ly;fs; kPJ ftdk;
nrYj;jg;gLk; vd;gijAk; NkYk; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

jiyth;>
gpuhe;jpa ngWiff; FO>
Mjhu itj;jparhiy> fk;gis.
2022.11.01

nghJ mwptpj;jy;
2007> 07Mk; ,y fk;gdpr;rl;lj;jpd; 9(2) gpuptpd; “T A
F INNOVATIONS (PRIVATE) LIMITED” vDk; ehkk;
gpd;tWkhW khw;wg;gl;Ls;sJ “NORTH SEVEN
TRADING (PRIVATE) LIMITED” mjw;Fupa rhd;wpjo;
2020 khu;fop 24 Mk; jpfjp $l;L ,izf;fg;gl;Ls;sJ.
vd;gJ ,t;twptpj;jy; %yk; gjpag;gl;Ls;sJ.
fk;gdpapd; Kd;ida ngah; :
T A F INNOVATIONS (PRIVATE) LIMITED
fk;gdpapd; ,yf;fk; : P V 90925
gjpT nra;ag;gl;Ls;s Kftup :
,y 3> GNsu;]; Nyd;> nfhOk;G - 07
fk;gdpapd; jw;Nghija ngau; :
NORTH SEVEN TRADING (PRIVATE) LIMITED
epWtdj;jpd; Kfhikahsu;
Nfh-Nru;t; (gpiuNtl;) ypkpl;ll; fk;gdp nrf;fl;up];

Vf;fh; thp mwtpLk; fl;lzg; Gj;jfk;
epuhfhpf;fg;gLjy; uj;J nra;jy;
fkey mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; fhyp
khtl;lj;jpYs;s g`yfk;`a fkey
Nrit epiyaj;jpy; ghtidapy; ,Ue;j
fPo;tUk; ,yf;fj;ij cs;slf;fpa Vf;fh;
thp mwtpLk; Gj;jfk; uj;J nra;ag;gl;Ls;sJ.
me; j
me; j
fl; l zg;
Gj; j fj; i j
cgNahfpj;J
ve;jnthU
nfhLf;fy;>
thq;fy;
eltbf;iffisAk;
nra;a
KbahJ
vd;gij
nghJkf;fSf;Fk;>
mjpfhhpfSf;Fk;
,j;jhspy;
njhpag;gLj;JfpNwd;.
Vf;fh; thp gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;
: P.817901 ,Ue;J P.818000 tiu
Vf;fh; thp gw;Wr;rPl;L ,yf;fk; :
B.821601 ,Ue;J B.821700 tiu
nrayhsh;
fkey Nrit rq;fk;>
fkey Nrit epiyak;>
g`yfk;`a

ngWif mwptpj;jy;

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023
Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh) fk;gis
2023Mk; Mz;bw;fhf fk;gis Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh) ,w;F guhkhpg;G
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;Ak; Kfkhf fPo;f;fhZk; jifikfisg; g+h;j;jp
nra;Js;s ,yq;if eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; gjpT nra;Js;s
xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J gpuNjr ngWiff;FOtpd; jiytuhy; 2022.11.22 K.g. 10.00
tiu Nfs;tpfs; Vw;fg;gLk;.
njhlh;
,y.
01

cUg;gb
2023Mk; Mz;bw;fhf
guhkhpg;G
xg;ge;jf;fhuh;fisg;
gjpT nra;jy;

jifikfs;
M8 my;yJ C9 (jpUj;jg;gl;l
gjpT nra;jy; Kiwikapd;
gpufhuk;) EM5 kw;Wk; mjw;F
Nky; (kpd; guhkhpg;gpw;fhf)

kPsspf;fg;glhj
Nfs;tpf; fl;lzk;
&. 1500.00

02. Nfs;tp Mtzq;fis 2022.11.02 Kjy; 2022.11.22 tiu rhjhuz mYtyf
ehl;fspy; K.g. 9.00 - gp.g. 2.00 ,w;F ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; fk;gis> Mjhu
itj;jparhiyapd; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tp Mtzq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jifikfis cWjp nra;Ak; rhd;Wfs; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj
Nfs;tpf; fl;lzj;ij fk;gis Mjhu itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F fhrhfr;
nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf;nfhz;l nghJ 172 khjphpapd; gw;Wr;rPl;il rkh;;g;gpj;jy;
Ntz;Lk;.
03. Nfs;tp Mtzq;fis rkh;g;gpf;Fk; NghJ NtW itj;jparhiy my;yJ
itj;jparhiyfspy; fle;j %d;W tUlq;fspy; Nkw;nfhz;l guhkhpg;G tplaq;fs;
gw;wpa mDgtk; gw;wpa rhd;wpjo;fis rkh;g;gpj;jy; tpNrl jifikahff;
nfhs;sg;gLk;.
04. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.11.23k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F
Kd; fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ
fk;gis Mjhu itj;jparhiy fzf;fhsh; gzpkidapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy;
cs;splyhk;. Nfs;tp cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'guhkhpg;G
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
05. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; Kbtile;jTld; mjhtJ 2022.11.23 K.g.10.00
,w;F itj;jparhiy gzpkidapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> my;yJ mtuJ
mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F mt;Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.
06. Nfs;tp Mtzq;fis mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.
Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr ngWiff;FOtpw;F
chpaJ.
jiyth;>
gpuNjr ngWiff;FO>
Mjhu itj;jparhiy (Nghjdh)
fk;gis.

