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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

அமைச்சர்கள், எம்.பிைார்களது   
வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு தமை  

படஜட கோைம ைற்றும போேோளுைன்்ற அைர்வு நோடகளில்   நோடமடை வளப்படுத்தும ரஜ.ஆரின் ரநோகமக  

பயேஙகமள வமேயறுககும ரயோ்சம�ககு 
அமைச்சேமவ அனுைதி

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

போரோளுமன்்ற அமர்வுகள் நடைசபறும் 
தினஙகள் மற்றும் ்வரவு செ�வுத் திடைம் 
மீதோன வி்வோதஙகள் நடைசபறும் கோ�ங-
களில அடமசெர்கள், இரோஜோஙக அடமச-
ெர்கள் மற்றும் ஆளும் கடசி போரோளுமன்்ற 
உறுப்பினர்கள் ச்வளிநோடு செல்வது 

மடடுப்படுத்தப்படடுள்்ளது.   பிரதமர் 
திலனஷ் குண்வர்த்தன,இது-
சதோைர்போன

2023 ஆம் ஆண்டுககோன 
்வரவு செ�வுத் திடைத்தில 
சுகோதோரத்துககோக 43,200 
லகோடி ரூபோவும், கலவிக-
கோக 50,400 லகோடி ரூபோவும் 
ஒதுககப்படடுள்்ளதோக நிதி 
இரோஜோஙக அடமசெர் ரஞ்சித் 
சியம்ப�ோபிடடிய சதரிவித்துள்்ளோர்.  

இது தவிர, போதுகோப்புச செ�வி-

னஙகளுககோக 36,700 லகோடி 
ரூபோ  மதிப்பிைப்படடுள்-
்ளதோகவும் நிதி இரோஜோஙக 
அடமசெர் சதரிவித்தோர்.  

2023 ஆம் ஆண்டுககோன 
்வரவு செ�வுத் திடைத்தில 
ெமூகப் போதுகோப்புககோக 

57,200 லகோடி ரூபோ  ஒதுககப் -
படடுள்்ளதோகவும் அடமசெர்

நீதி அமைசசின் நடைைோடும ர்சமவ ரநற்று 02 ஆவது நோளோக கிளிநநோசசி தி்றன் அபிவி-
ருத்தி ைத்திய நிமையத்தில் நமடைநபற்்றது. இஙகு வருமக ்தந்த அமைச்சரும ஜ�ோதிபதி ்சட-
டைத்்தேணியுைோ� விஜய்தோ்ச ேோஜபக ஷமவ வேரவற்்றரபோது பிடிககப்படடை படைம. கிளிநநோசசி 
அே்ச அதிபர் திருைதி ரூபவதி ரகதீஸவேன் உடபடை அதிகோரிகமளயும படைத்தில் கோணக.

மட்றநத தட�்வர் லஜ.ஆர். ஜய-
்வர்த்தன தனது இ்ளடமக கோ�த்தி-
ல�லய அரெ தட�்வரோக நோடடைப் 
சபோறுப்லபற்றிருநதோல, இ�ஙடக 
இன்று ்வ்ளமோன நோைோகியிருககு-
சமன்றும் அ்வருககு அடுத்தபடியோக 
அ்வருககு நிகரோன அரெ தட�்வரோக 
இருப்பதற்கு ரணில விககிரமசிஙக-

வினோல மடடுலம முடியுசமன்றும் 
லகோடலை விகோடர பீைத்தின் பதி்வோ-
்ளர் ்வணககத்திற்குரிய சபலசபோ� 
விபஸ்ஸி லதரர் சதரிவித்துள்்ளோர்.  

முன்னோள் ஜனோதிபதி லஜ.ஆர் ஜய-
்வர்த்தனவின் இரத்த உ்றவினரோன 
ஜனோதிபதி ரணில விககிரம-
சிஙகவுககு அதற்கோன 

முன்னாக்கி வ்காண்டு வ்சல்கின்ற 
தி்றமை ஜனாதிபதி ரணிலுக்கு ைட்டு்ை  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், அநுரோதபு-
ரம் லமற்கு தினகரன் நிருபர்   

சகப்பித்திசகோல�ோ்வ, ரம்பசகபூ -
ச்வ்வ பிரலதெத்தில கோடடு யோடன 
தோககி ஒரு்வர் உயிரிழநத ெம்ப்வத்-
தில ஏற்படை பதற்்றத்டதயடுத்து, 

சபோலிஸ் ெோர்ஜண்ட ஒரு்வர் அடித்து 
சகோல�ப்படடுள்்ளோர்.   இசெம்ப-
்வத்தில, ஒரு சபௌத்த பிககு உடபை 
05 லபர் டகது செயயப்படடுள்்ளதோக 
சகப்பித்திசகோல�ோ்வ சபோலிஸோர் 
சதரிவித்தனர்.   

கைநத (31) இரவு சகப்பித்திசகோல-

�ோ்வ ரம்ப-
ச க பூ ச ்வ ்வ 
பகுதியில ்வயல ச்வளியூைோகச சென்்ற 
கிரோம்வோசிடய கோடடு யோடன தோககி 
்வயலுககுள் தூககிவீசியுள்்ளது. இத்-
தோககுதலில, இநநபர் உயிரி-
ழநதோர். இடதயடுத்து பிககு 

வி்சாரமணக்கு வ்சன்ற வபாலிஸ் ்சாரஜண்ட் 
ைக்்களால் அடித்துக்வ்காமை  

யோம� ்தோககி ைேேைோ� ்சமபவம

நோடடிலுள்்ள அடனத்துப் போைெோ-
ட�களுககும் இஸ்�ோம் போைநூல-
கட்ள இம்மோதம் (ந்வம்பர்) 15 ஆம் 
திகதிககுள் விநிலயோகிப்பதற்குரிய நை-
்வடிகடககட்ள உைனடியோக ஆரம்பிக-
குமோறு, கலவி அடமசெர் சுசில பிலரம 
ஜயநத கலவி அடமசசின் ெம்பநதப்-
படை அதிகோரிகளுககு லநற்று பணிப்-
புடர விடுத்துள்்ளோர்.  

 இஸ்�ோம் போைப் புத்தகத்தில 
எதிர்கோ�த்தில லமற்சகோள்்ளப் -
படும் திருத்தஙகளின் நிமித்தம், 
அகி� இ�ஙடக ஜம்இயயத்துல 
உ�மோ ெடபயின் ஆல�ோெடனக-
ட்ளப் சபற்றுகசகோள்ளு-
மோறும் அடமசெர் 

நோடடிலுள்ள அம�த்து போடை்சோமைகளுககும

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

யுத்தத்தினோல கோணோமலலபோயுள்-
ல்ளோர் சதோைர்போன விெோரடணகட்ள 
அடுத்த்வருை டிெம்பர் இறுதிககுள் 
நிட்றவுசெய்வதற்கு தீர்மோனித்துள்்ள-
தோக அடமசெர் விஜயதோெ ரோஜபக ஷ 
சதரிவித்துள்்ளோர்.  

யுத்தம் நிட்ற்வடைநத லபோதும் 
இனஙகளுககிடையி�ோன நலலு-
்றவுககு போதிப்டப ஏற்படுத்தும் 
்வடகயில செயற்படும் அரசியல-
்வோதிகள், ்வைககில மடடுமன்றி 
சதற்கிலும் உள்்ளதோக அடமசெர் 
சதரிவித்துள்்ளோர்.  அத்துைன், ்வை 

மோகோணத்தில லபோடதப் -
சபோருள் விற்படன, விநி -
லயோகம் மற்றும் சகோண் -
டு்வருதல ஆகிய்வற்ட்ற 
தடுககும் ்வடகயில விலெை 
செய�ணிசயோன்ட்ற உரு-
்வோககப் லபோ்வதோகவும் 
்வைககு மககள் எதிர்லநோக -
கும் பிரசசிடனகளுககு 
தீர்வுகோண்பதற்கு அ ர -
ெ ோ ங க ம்  அ ர் ப் ப ணி ப் -
பு ைன்  செய ற் ப ட டு 
்வ ரு ்வதோகவும் அடமசெர் சதரி -
வித்துள்்ளோர்.  

இநதியோவுககு பு�ம்சபயர்நது 

அகதிக்ளோக சென்று, மீண்டும் நோடு 
திரும்பியுள்்ள மககள் எதிர்-
லநோககும் பிரசசிடன ளுககு

பபாததப்பாருள் பாவதைதய தடுகக 
வடககில் விபேட ்ேயலணி

கிளிந�ொச்சியில் நீதி 
அமைச்்சர் விஐயதொ்ச 
ரொஜபக் ஷ நதரிவிப்பு

வடைககில் அதிகரித்துவரும ரபோம்தப்நபோருள் கடைத்்தல் 

03

03

்ஜானஸ்ைன உட்பை மூெருக்கு எதிரான 
ெழக்கு்கமள நிரா்கரிக்்க ்்காரிக்ம்க

நல்லிணக்்க ஆமணக்குழு வதாைரபில் ெரத்தைானி 
ஜனாதிபதியால் வெளியிட்டு வெப்பு

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

படைப்பின் படிப்பு 
ப யி ற் சி க ளு க க ோ க 
ச்வளிநோடு செலலும்  
ைோகைர்களுககு அரெோங-
கம் ்வழஙகும் சகோடுப்ப-
னவுகட்ள தற்கோலிகமோக 
இடைநிறுத்து்வதற்கு சுகோதோர 
அடமசசு தீர்மோனித்துள்்ளது.  

சுகோதோர அடமசசின் செய�ோ்ளரி-

னோல சுகோதோர லெட்வகள் 
பிரதி பணிப்போ்ளர் நோய-
கத்துககு இது சதோைர்-
பில பணிப்புடர ்வழங-
கப்படடுள்்ளது.  படைப் 
பின்படிப்பு, பயிற்சிககோக 
ச்வளிநோடு செலலும் ைோக-
ைர்களுககு,    இரண்டு 

மோதஙகளுககோன ்வோழகடகச 
செ�வுக சகோடுப்பனவு, 

ெப்ரகமு்வ மோகோணத்தி-
லுள்்ள குககுல� கஙடக நீர்த்-
லதககத்டத அண்டிய தோழநி� 
பகுதிகளில ்வோழும் மககள், 
ச்வள்்ளப்சபருககு நிட�டம 
சதோைர்பில அ்வதோனமோக 
இருககுமோறு நீர்ப்போெனத் 
திடணகக்ளம் எசெரித்துள்்ளது.  

 இந நீர்த்லதககத்தின் 02 ்வோன்-
கதவுகள், சதோழிலநுடப லகோ்ளோறு 
கோரணமோக தன்னிசடெயோக தி்றநது -

சகோண்ைன. இதனோல, சி� மணி 
லநரஙகளில ச்வள்்ள 
நிட�டம குறித்து

ைாக்ைர்களுக்்கான வெளிநாட்டு   
பயிற்சிக்வ்காடுபபனவு நிறுத்தம்

தனனிசம்சயா்க திடீவரன  
தி்றநத 02 ொன ்கதவு்கள்   

்தற்கோலிகைோக இமடைநிறுத்்த சுகோ்தோே அமைசசு முடிவு

மல�ஷிய அரெோங-
கம் இ�ஙடகககு 
22,350,000 ரூபோ 
மதிப்புள்்ள (2,88,610 
மல�ஷிய ரிஙகிட) 
மருநது மற்றும் மருத்-
து்வ சபோருடகட்ள 
நன் ச க ோ ட ை ய ோ க 
்வழஙகியுள்்ளது.  

மல�ஷியோவுககோன இ�ஙடக உயர்ஸ்தோனிகர் எயோர் 
சீஃப் மோர்ஷல (ஓயவு சபற்்ற) சுமஙக�ோ ையஸி-
ைம், புத்ரோ சஜயோவிலுள்்ள சுகோதோர அடமசசில, 

ை்ைஷியாவிலிருநது  
ைருநதுப வபாருட்்கள்    
நன்நகோமடையோக வழஙகப்படடைது

யோழ. மோ்வட-
ைத்தின் ப� 
ப கு தி க ளி லு ம் 
தி ங க ட கி ழ ட ம 
(31)  ப� மணி 
லநரமோக இடைவிைோது சதோைர்சசியோக கடும் மடழ 
சபயததோல அஙகு ச்வள்்ள அபோயம் ஏற்படடுள்்ளது.  

 ஞோயிறு கோட� 09 மணி முதல திஙகள் அதிகோட� 
்வடர, யோழில அடை மடழ நீடித்தது. இதன்பின் 
முற்பகல 10 மணி முதல சதோைர் மடழ சபயத 
நிட�யில, மடழ ஆரம்பித்து சுமோர் 02 
மணித்தியோ�ஙகளில�லய ்வலிகோமத்தின் 

யோழில் ந்தோடைர் ைமழ  

்தோழ்நிை பகுதி ைககளுககு எச்சரிகமக

இனம், ெமூகம், நோடடின் சபோது பிரச-
சிடனகள், ெ்வோலகள் மற்றும் இ�ககுகள் 
சதோைர்பில மோறுபடை கருத்துககட்ளயு-
டைய கடசி தட�்வர்கள் ஒன்்றோக அமர்்வது, 
லபசசுகட்ள நைத்து்வது, முற்லபோககோன 
க�ோெோரம். இதுல்வ, சபோது லநோககில இடணநது செயற் -
படு்வது என்பதோகும். “இடணநது செயற்படு்வசதன்பது”   
லதர்தட� இ�ககு ட்வத்த செயற்போடு  மடடும்தோன் என்்ற 
ெம்பிரதோயத்திலிருநது நோம் ச்வளிலய ்வர ல்வண்-
டுசமன தமுகூ தட�்வர் மலனோ கலணென் எம்பி 

்தரதமை இைக்கு மெத்த 
வ்சயற்பாடு அல்ை

இமேநது ந்சயற்படுவது என்பது

சி� உணவுப் சபோருடகள் 
மற்றும் லதநீர் விட�கள் 
லநற்று நள்ளிரவு முதல 
குட்றககப்படடுள்்ளதோக 
சிற்றுண்டிசெோட�கள் உரி-
டமயோ்ளர்கள் ெஙகம் சதரி -
வித்துள்்ளது.   

ெஙகத்தின் தட�்வர் அலெ� ெம்பத் இதுபற்றித் 
சதரிவிகடகயில, போல லதநீர் மற்றும் பில்ளன்டீ 
ஆகிய்வற்றின் விட�கல்ள 10 ரூபோ்வோல குட்றக -
கப்படடுள்்ளதோக சதரிவித்தோர்.   

லரோலஸ், பரோடைோ, முடடை சரோடடி

சிை சிற்றுண்டி்களின   
விமை்கள் கும்றபபு   
ரநற்று நள்ளிேவு மு்தல் கும்றந்தது

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

அரசியல்வோதிகளின் வீடுகட்ள 
எரித்து மககட்ள சகோல� முயற்சித்தோல 
அ்வர்களுககு எதிரோக அரெோஙகம் கடுடமயோன நை்வடிகடக 
எடுகக ல்வண்டும். ்வன்முட்ற மற்றும் சகோட�கள் மூ�ம் 
அரெோஙகத்டத கவிழகக இைமளிககககூைோசதன 
அடமசெர் பிரென்ன ரணதுஙக சதரிவித்துள்்ளோர்.  

-------------------------------------க்ளனி பலகட�க-
கழகத்தின் சிலரஷ்ை 
மோண்வர்கள் குழு-
ச்வோன்று சித்திர-
்வடத செயதடம சதோைர்பில, அலத பலகட�ககழகத்தின் 
இரண்ைோம் ்வருை மோண்வர் ஒரு்வர் கிரிபத்சகோை சபோலிஸ் 
நிட�யத்தில முட்றப்போடு செயதுள்்ளோர். இநதச ெம்ப்வம் 
திஙகடகிழடம (31) இைம்சபற்றுள்்ளது.  

இதடனயடுத்து அ்வடர ரோகம ட்வத்தியெோட�யின் 
ெடைட்வத்தியரிைம் முன்னிட�ப்படுத்தியதோக 
சபோலிஸோர் சதரிவித்துள்்ளனர்.  

அர்சாங்கத்மத எெராலும்   
ஒரு்பாதும் ்கவிழக்்க முடியாது
எவருடைனும ரபசசு நடைத்்த 
அேசு ்தயோேோகரவ உள்ளது

ரபோேோடடைம, ஆர்ப்போடடைஙகமள நடைத்தி   

பகிடிவதை எனக்கூறி ைாக்குைல் சமபவம

யுத்தததில் காணமற்பா்�ார்   
த்தாடர்பிலா� விசாரணணகணை  அடுத்த 

வருட இறுதிக்குள்  முடிவுக்குக் தகாண்டுவர   
நடவடிக்ணக எடுபப்தாகவும்  நீதி அணமசசர் 

த்தரிவிபபு  

06

06 06

06

06 06 06 06

06

06 06

சு்காதாரத்துக்கு 43,200 ்்காடி ரூபா  
்கல்விக்கு 50,400 ்்காடி ரூபா ஒதுக்கீடு 

- ேஞ்சித் சியமபைோபிடடிய  ரஜ.ஆர் நிம�வு தி� மவபவத்தில்  
வே.நபல்நபோை விபஸஸி ர்தேர்  

நபௌத்்த பிககு ஒருவர் உடபடை 05 ரபர் மகது   

இஸ்ைாம் பாைநூல்்கமள நெ.15க்கு முன ெழங்கவும்  
அதி்காரி்களுக்கு அமைச்சர ஆ்ைா்சமன  

வெள்ளக்்காைா்க ைாறிய 
ெயல் நிைங்கள்

சி்ரஷை ைாணெர்களது  
சித்திரெமதயால் பாதிபபு

 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 

ஸ்ரீ�ஙகோ சபோதுஜன சபரமுன கடசியின் 
ஆ்றோ்வது ்வருை நிட்றட்வசயோடடி பத்தர-
முல�, சநலும் மோ்வத்டதயிலுள்்ள கடசியின் 
தட�டம அலு்வ�கத்தில இன்று 
விலெை மத ்வழிபோடுகளும்

ஸ்ரீல. பபாதுஜன பபரமுனவுக்கு
இன்று 06 ஆண்டுகள் நிதைவு
கடசி ்தமைமையகத்தில்
ை்த வழிபோடுகள்

களனி பல்கமை ைோேவன்
நபோலிஸில் புகோர்

வரவு செலவுத் திட்டத்தில் இம்முறை

எதிரகாலத்தில் இடமபபறும திருத்ைஙகளுக்கு 
அகில  இலஙதக ஜமஇய்யத்துல் உலமாவின்  

ஆலலாசதனகதை பபறுமாறும அதிகாரிகளுக்கு 
அதமசசர அறிவுறுத்ைல்
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க�ொழும்பு ஸொஹிரொவில் 
தமிழ்த் தின விழொ

க�ொழும்பு ஸொஹிரொ �ல்லூரியின் 
தமிழ்த் தின விழொ �டநத சனிக்கி-
ழமை (29) �ல்லூரியின் அப்துல்�பூர் 
ைணடபத்தில் சிறப்பொ� நமடகபற்-
றது.

அதிபர் ரிஸ்வி ைரிக்�ொர் தமைமை-
யில் நமடகபற்ற இவ்விழொவில் 
பிரதை அதிதியொ� �ொத்தொன்குடி ஆதொர 
மைத்தியசொமையின் சிறுைர் மைத்திய 

நிபுணர் டொக்டர் பீ.எம். அர்்ஷத் 
அஹைத் (M.B.B.S) அைர்�ளும் 
சிறப்புப் பபசசொளரொ� சப்ர�முை 
பல்�மைக்�ழ�த்தின் கைொழி�ள் 
துமற விரிவுமரயொளர் ைரீனொ 
அப்துல் ஹக் B.A (Hons) M.Phil 
அைர்�ளும் �ைநது சிறப்பித்தனர். 
�ல்லூரியின் பிரதி அதிபர் ரஸீன் 
அஸொன், தமிழ்ப்பிரிவின் உப 
அதிபர் யூ.எம்.  மிஹழொர், தமிழ்ப்-
பிரிவு பகுதித் தமைவி ்ஷமீைொ 
முனொஸ் ஆகிபயொரும் ைற்றும் பிர-
மு�ர்�ளும் �ைநது க�ொணடனர். 

 இநநி�ழ்வில் ப�ொைொடடம், 
கிரொமிய நடனம், நொட�ம், 
பொடல்�ள், வில்லுப்பொடடு 
பபொன்ற �மை நி�ழ்சசி�ளுடன் 
ைொணைன் அயொன் அஹைதின் 
'என்மனக் �ைர்நத சொதமனயொ -

ளர்�ள்' என்னும் நூல் கைளியீடடு 
நி�ழ்வும் நமடகபற்றது. அத்துடன் 
தமிழ்த்தின விழொமை முன்னிடடு 
நடொத்திய இைக்கியப் பபொடடி�-
ளில் கைற்றி கபற்றைர்�ளுக்�ொன 
பரிசளிப்பு விழொவும் நமடகபற்-
றது. விமரவில் ஸொஹிரொக்�ல்லூரி 
130ைது ைருட நிமறமை க�ொணடொ-
டவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்�து.  

சீனன்�ொட்டை இரு பொடைசொ்ை�ளினதும் 
�ல்வி ்ேம்பொடு குறித்த வி்சடை சந்திப்பு

(பபருைமள விபசட நிருபர்) 

பபருைமள சீனன்ப�ொடமட அல் 
ஹூமைஸரொ பதசிய பொடசொமை 
ைற்றும் நளீம் ஹொஜியொர் ை�ளிர் 
பதசிய பொடசொமை ஆகியைற்றில் 
உயர்தரைகுப்பில் �ல்வி பயிலும் 
ைொணைர்�ளின் �ல்வி பைம்பொடு 
குறித்தும் பொடசொமையின் குமறபொ-
டு�ள் கதொடர்பிலும் பொடசொமை -
யின் எதிர்�ொை முன்பனற்றம் ைற்றும் 
கபற்பறொர்�ளின் பங�ளிப்பு குறித்து 
ஆரொயும் விபசட கூடடம் நளீம் 
ஹொஜியொர் ை�ளிர் �ல்லூரி பொக்கிர் 
ைொக்�ொர் ைணடபத்தில் அதிபர் 

பஹீைொ பொயிஸ் தமைமையில் நமட -
கபற்றது.    சீனன் ப�ொடமட பள்ளிச-
சங�த் தமைைர் ஏ.எச.எம் முக்தொர் 
ஹொஜியொர், பிரதித்தமைைர்�ளொன 
அல் ஹொஜ் யொகூத் நளீம், அல் ஹொஜ் 
எம்.எஸ்.உம் ரஸ்வி உடபட பள்ளிச -
சங� உறுப்பினர்�ள், சீனன் ப�ொட-
மடயில் உள்ள சமூ� நை அமைப்-
புக்�ளின் முக்கியஸ்தர்�ள், இரு 
பொடசொமை�ளினதும் பொடசொமை 
அபிவிருத்திச சங� உறுப்பினர்�ள் 
பமழய ைொணைர்சங� உறுப்பினர்-
�ள் கபற்பறொர்�ள் என பைரும் 
�ைநது க�ொணடனர்.   

சீனன் ப�ொடமட பள்ளிசசங� 

இமணச கசயைொளர் ரம்ைொன் அரூஸ் 
இஙகு உமரயொற்றும் பபொது, சீனன் 
ப�ொடமட பள்ளிசசங�ம் ஊரில் 
உள்ள இரு பொடசொமை�மளயும் �ட-
டிகயழுப்ப பைற்க�ொள்ளப்படும் 
முயற்சி�ளுக்கு முழுமையொன ஒத்-
துமழப்மப தருைதொ� உறுதியளித் -
தொர். கபற்பறொர்�ள் ைத்தியில் �ல்வி 
விழிப்புணர்சசிமய ஏற்படுத்தி 
இரு பொடசொமை�மளயும் சிறநத 
நிமைக்கு க�ொணடுைர அமனைரும் 
எம்பைொடு ம�ப�ொர்த்து கசயல்பட 
பைணடும். பொடசொமை�மள வீழ்ச-
சியமடய நொம் ஒரு பபொதும் இடை -
ளிக்�க்கூடொது என்றொர்.   

(கைல்ைொகைளி தின�ரன் நிருபர் )  

பதசிய ைொசிப்பு ைொதத்மத முன் -
னிடடு பதற்றொத்தீவு கபொதுநூை -
�த்திற்கு கபொதுைக்�ளினொல் 2500 
நூல்�ள் ம�யளிக்�ப்படடன.  

பதற்றொத்தீவு கபொது நூை� 
ைொச� ைடடமும்,கபொதுைக்�ளும் 
இமணநது நொடொத்திய பதசிய 
ைொசிப்பு ைொத சிறப்பு நி�ழ்வும் 
நூை�த்திற்கு பதமையொன நூல்�ள் 
ம�யளிப்பு நி�ழ்வும் பதற்றொத்தீவு 
கபொதுநூை� ைளொ�த்தில் ைொச�ர் 
ைடடத்தின் தமைைரும்,ஓய்வு 
கபற்ற ைஙகி மு�ொமையொளருைொன 
கச.பத்ைநொதன் தமைமையில் 
கைள்ளிக்கிழமை (28) நமடகபற் -
றது.   

இநநி�ழ்விற்கு �ளுதொைமள 
பிரபதச சமபயின் தவிசொளர் 
ஞொ.பயொ�நொதன் பிரதை அதிதியொ -
�வும்,க�ௌரை அதிதி�ளொ� �ளு -
தொைமள பிரபதச சமபயின் கசய -
ைொளர் ச.அறிைழ�னும்,சனசமூ� 
அபிவிருத்தி உத்திபயொ�ஸ்தர் எஸ்.

கு�பநசன்,பதற்றொத்தீவு ைொ�ொவித்தி -
யொைய அதிபர்.த.பதைரொஜொ,நூை� 
உதவியொளர்�ளொன திருைதி.இரொஜ -
கைடசுமி சசசிதொனநதம்,திருைதி.
ைசநதி அகிைன், �விஞர் பதனூ -
ரொன்,பதற்றொத்தீவு சனசமூ� நிமை -
யத்தமைைர் மு.சதொ�ரன் உடபட 
பைர் �ைநதுக�ொணடனர்.    இதன் -

பபொது பதற்றொத்தீவு கபொதுைக்�ளி -
னொல் க�ொள்ைனவு கசய்யப்படட 
2500 பைற்படட நூல்�ள் அடஙகிய 
கபொதி�மள �ளுதொைமள பிரபதச 
சமபயின் தவிசொளர்,கசயைொளர் 
ைற்றும் நூை� உதவியொளர்�ளிடம் 
இதன்பபொது ம�யளிக்�ப்படடமை 
குறிப்பிடத்த�து.   

்தற்ொத்தீவு கபொது நூை�த்திறகு  
கபொதுேக�ளொல் 2500 நூல்�ள் ்�யளிப்பு   

ப்பருவமை நகர சம்ப ்பகுதியில்
�டடைொக�ொலி நொய�ளின 
கதொல்்ை அதி�ரிப்பு   

ப ப ரு ை ம ள 
ந�ர சமப பிரபத -
சத்திற்குடபடட 
ப கு தி � ளி ல்  
� ட ட ொ க் � ொ லி 
நொய்�ளின் நட-
ை ொ ட ட மு ம் 
க த ொ ல் ம ை யு ம் 
அ தி � ரி த் து ள் -
ளதொ� பிரபதச 
ைக்�ள் �ைமை கதரிவிக்கின்றனர். இதனொல் பொத -
சொரி�ள் பல்பைறு அகசௌ�ரியங�ளுக்கு மு�ங-
க�ொடுத்து ைருைபதொடு ஆங�ொஙகு பல்பைறு 
இன்னல்�மள ஏற்படுத்துைதொ�வும்  அைர்�ள் 
கதரிவிக்கின்றனர்.  

விபசடைொ�, சீனன்ப�ொடமட பகுதியின் 
பளீல் ஹொஜியொர் ைொைத்மத, நிவ் �ங�ொனங-
க�ொமட, ஸொலி ஹொஜியொர் ைொைத்மத ைற்றும் 
பிடடைமள, ஆரியைன்ஸ ைொைத்மத ஆகிய பகு -
தி�ளில் �டடொக்�ொலி நொய்�ளின் நடைொடடம் 
பொமதயில் அதி�ரித்து �ொணப்படுைபதொடு இப்ப -
குதியினூடொ� பொடசொமை கசல்லும் சிறிய ையது 
ைொணைர்�ள் பல்பைறு அகசள�ரியங�ளுடனும் 
அசசத்துடனும் பொடசொமைக்கு கசல்ைதொ�வும் 
சிை தினங�ளுக்கு முன்னர் ைொணைர் ஒருைர் 
நொய்க்�டிக்கு உடபடடதொ�வும் த�ைல்�ள் கதரி -
விக்கின்றன. 

இது கதொடர்பொ� ந�ர சமப உறுப்பினர்�ள், 
ந�ர சமபயின், அதி�ொரி�ளுக்கு கதரிவித்தும் 
இதுைமரயில்  எவ்வித நடைடிக்ம�யும் எடுக்�ப்-
படவில்மைகயன்றும் இதுவிடயைொ� ந�ர பிதொ 
ைஸொஹிம் கைொஹைட �ைனம் கசலுத்தி இப்பி -
ரசசிமனக்கு தீர்மை கபற்றுத்தர பைணடுகைன 
கபொதுைக்�ள் ப�ொரிக்ம� விடுத்துள்ளனர். 

நகர பிதா உடனடியாக கவனம சசலுதத 
பவண்டுசைன ைககள் பகாரிகமக

ஆடசி அதி�ொரத்தில் இ்ளஞர�்ள உள்ளீரத்தல் :  
ஜனாதிபதியின் க�ாள்�்ை வலுபபடுத்தும்
வ்�யில் தனிநபர் பிரேே்ை முன்்வபபு 

- - -ஆடசி அதி�ொரத்துக்கு இமளஞர்�மள   
உள்ளீர்க்கும் ைம�யில் ஜனொதிபதி 
ரணில் விக்கிரைசிங�வின் க�ொள்ம�மய 
ைலுப்படுத்தும் ைம�யிைொன தனிநபர் 
பிபரரமணமய பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 
பிபரைநொத் சி. கதொைைத்த முன்மைத் -
துள்ளொர்.   

இது கதொடர்பில் ஜனொதிபதிக்கு கதளி -
வுபடுத்தும் விபசட சநதிப்பு (31) ஜனொதி -
பதி அலுைை�த்தில் நமடகபற்றது.   

262ஆைது உள்ளூரொடசி ைன்றத் 
பதர்தல் அதி�ொர �டடமளச சடடத்மத 
திருத்துைதற்�ொ� இநத, தனி நபர் 
பிபரரமண சடடமூைைொ� முன்மைக்�ப் -
படடுள்ளது.   

இசசடடமூைத்தில் உள்ளூரொடசி 
ைன்றத் பதர்தலின் முதைொைது ைற்றும் 
இரணடொைது பைடபுைனுப் படடியல் -
�ளில், குமறநதது 25% இமளஞர் பிரதி -
நிதித்துைத்மத உறுதிப்படுத்துைதற்குத் 
பதமையொன ஏற்பொடு�ள் பசர்க்�ப்பட -
டுள்ளதொ� பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 
இஙகு கதரிவித்தொர்.   

இமளஞர்�ளின் அமைதியின்மைமயக் 
�ணடறிைதற்�ொ� 1990 ஆம் ஆணடில் 
நியமிக்�ப்படட சிறப்புக் குழுவின் 
பரிநதுமர�ளுக்�மைய, ஜனநொய�ப் 
பிரதிநிதித்துை முமறமை�ளில் இமள -

ஞர்�ளுக்கு அதி� ைொய்ப்பு�மள ைழஙகு -
ைதன் முக்கியத்துைமும் இதில் குறிப்பி -
டப்படடிருநதது.   

இதற்�மைய 1990 ஆம் ஆணடில், 
உள்ளூரொடசி ைன்ற சடடத்தில் திருத்தம் 
ஒன்மறச கசய்து, அரசியல் �டசி�ளும், 
சுபயடமசக் குழுக்�ளும் உள்ளூரொடசி 
பைடபுைனுப் படடியல்�மளத் தயொரிக் -
கும்பபொது 40% ைொய்ப்பு�மள இமளஞர் -
�ளுக்கு உறுதிப்படுத்தும் விதி�மள அறி -
மு�ப்படுத்தியதொ�வும் பொரொளுைன்ற 
உறுப்பினர் பைலும் குறிப்பிடடொர்.   

எவ்ைொறொயினும், உள்ளூரொடசி ைன் -
றங�ளில் கபண�ளின் 25 சதவீத பிரதி -
நிதித்துைத்மத உறுதிப்படுத்துைதற்�ொன 
ஒருஙகிமணநத நடைடிக்ம� எடுக்�ப் -
படட பபொதிலும், அது கதொடர்பொன 
திருத்தத்தில் இமளஞர் பிரதிநிதித்துைம் 
�டடொயம் என்ற நிபநதமன ைலுவி -
ழக்�ப்படடுள்ளதொ�வும் பொரொளுைன்ற 
உறுப்பினர் பிபரைநொத் சி.கதொைைத்த 
சுடடிக்�ொடடினொர்.   

அநத ைொய்ப்மப இமளஞர் சமூ�த் -
திற்கு மீணடும் ைழஙகுைதன் மூைம் 
இமளஞர்�ளின் பங�ளிப்மப உறுதிப்ப -
டுத்தவும் ஜனநொய�த்மத பைலும் ைலுப் -
படுத்தவும் தனது முன்கைொழிவு உதவும் 
எனத்,தொன் நம்புைதொ�வும் அைர் 

கூறினொர்.    பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 
பிபரைநொத் சி.கதொைைத்த தனிநபர் பிபர -
ரமணயொ� முன்மைத்துள்ள, "262 ஆைது 
உள்ளூரொடசி ைன்ற பதர்தல் அதி�ொர �ட -

டமளச சடடத்மத திருத்துைதற்�ொன சட -
டமூைம்" 2022 ஆம் ஆணடு ஒக்படொபர் 
14 ஆம் தி�தி ைர்த்தைொனியில் கைளியி -
டப்படடுள்ளது.   

யொழ்.கசயை�த்தில் இடைம்கபற் அசம்பொவிதம் 

மக�ளுககு நன்்மைளிககும்  
கெைற்றிட்டங�்ை குழபபாதீர்�ள  

(யொழ்.குறூப் நிருபர்)  

கபொதுைக்�ளுக்கு கிமடக்கும் நன் -
மை�மள குழப்பும் ைம�யில் அரசி -
யல்ைொதி�ள் கசயற்படக்கூடொது. 
அது நொ�ரீ�ைொன கசயைல்ைகைன 
நீதி அமைசசர் விபஜயதொச ரொஜபக்ஷ 
கதரிவித்துள்ளொர்.   

யொழ்.ைொைடட கசயை�த்தில் திங -
�டகிழமை இநதியொவிலிருநது நொடு 
திரும்பிய ைக்�ளுக்�ொன நடைொடும் 
பசமை நமடகபற்றபபொது, அஙகு 

அரசியல்ைொதி ஒருைருடன் ைநத 
சிைர் பபொரொடடத்மத நடத்தினர்.   

நொம், யொழ்ப்பொணம் ைநதது பொதிக் -
�ப்படட ைக்�ளுக்கு பசமைமய 
கபற்று க�ொடுக்�பை. அஙகு,அரசி-
யல் கசய்ய ைரவில்மை.  

ைொைடட கசயை�த்தில் இடம்கப -
றவிருநத கபொதுைக்�ள் பசமைமய 
குழப்பும் ைம�யில், பொரொளுைன்ற 
உறுப்பினர் தமைமையில் சிைர் 
கசயல்படடமை தைது ைக்�ளுக்�ொன 
பசமைமய தடடி பறிப்பதொ�பை 

அமைகிறது.    ஜனநொய� நொடடில் 
பபொரொடடம் கசய்ைதற்கு எைருக்-
கும் உரிமையுள்ளது. ஆனொல், அதற் -
�ொ� பிமழயொன ைழியில்  ைக்�மள 
தூணடி விடுைது ஆபரொக்கியைொன 
அரசியல் கசயற்பொடல்ை.  

இநதியொவிலிருநது பல்பைறு சிர-
ைங�ளுக்கு ைத்தியில் இைஙம� 
ைநதைர்�ளுக்கு நடைொடும் பசமை 
நடத்துைதற்�ொ�, க�ொழும்பிலிருநது 
அதி�ொரி�மள ைரைமழத்பதொம்.    
இநதியொவிலிருநது ைநதைர்�ள் 

தற்பபொமதய கபொருளொதொர கநருக்-
�டியின் ைத்தியில், க�ொழும்புக்கு 
கசல்ைொைல் தைது பதமை�மள 
யொழ்ப்பொணத்தில் கபற்றுக் க�ொள்-
ைதற்�ொ�பை நடைொடும் பசமைமய 
நடொத்திபனொம்.   இமத புரிநது 
க�ொள்ளொத சிைர், தைது அரசியல் 
கசயற்பொடு�ளுக்�ொ� ைக்�ளுக்கு 
கிமடக்� பைணடிய பசமை�மள 
குழப்புைது அைர்�ளுக்கு கசய்யும் 
துபரொ�ைொகுகைனவும் அைர் 
பைலும் கதரிவித்தொர்.  

அது நொ�ரீ�ேொன கசயைல்ை - நீதி அ்ேசசர �வ்ை   

08 ேொவடடைங�ளுககு ேணசரிவு எசசரிக்�; பணடைொரவ்ள பகுதியில் ஒருவர பலி  
(பைொரன்ஸ் கசல்ைநொய�ம்)  

நொடடில் நிைவும் சீரற்ற �ொை நிமை பைலும் சிை 
தினங�ளுக்கு கதொடரும் என ைளிைணடைவியல் 
திமணக்�ளம் கதரிவித்துள்ளது.இநநிமையில் 
பநற்று பிற்ப�ல் நொடடின் 08 ைொைடடங�ளுக்கு 
ைணசரிவு எசசரிக்ம� விடுக்�ப்படடிருநதது.

இதற்கிணங� பநற்று பிற்ப�ல் 2.30 ைணி முதல் 
இன்று பிற்ப�ல் 2:30 ைணி ைமர நமடமுமறயி-

லிருக்கும் ைம�யில், பதசிய �டடிட ஆரொய்சசி 
நிறுைனத்தினொல் பதுமள, �ணடி,ப��ொமை, குரு -
நொ�ல், ைொத்தமற, கைொனரொ�மை,ைற்றும் இரத்தி-
னபுரி ைொைடடங�ளுக்ப� இநத ைண சரிவு எசச-
ரிக்ம� விடுக்�ப்படடுள்ளது.  

அபத பைமள, நிைவும் சீரற்ற �ொைநிமை �ொர -
ணைொ� பதுமள ைொைடடத்தில் பசமற பிரபதச 
கசயைொளர் பிரிவில் மூன்றொம் �டட ைண சரிவு 

எசசரிக்ம� விடுக்�ப்படடுள்ளது.   அத்துடன் பண-
டொரைமள கபொலிஸ் பிரிவில் �ஹ�ல்ை பகுதியில் 
பநற்று ைணபைடடுடன் இமணநதிருநத க�ொஙகி-
ரிட �டடிடம், வீடு ஒன்றின் மீது சரிநது விழுநத -
தில் ஒரு நபர் உயிரிழநதுள்ளொர்.   அபதபைமள, 
ைண சரிவு அபொய எசசரிக்ம� விடுக்�ப்படடுள்ள 
பகுதி�ளில் ைக்�ள் பொது�ொப்புடன் கசயற்படுைொ-
றும் அநத நிறுைனம் கதரிவித்துள்ளது.  



சிறை களில் தடுத்துறைககப்பட்டுள்ள 
தமி ழ்  அரசியல் றகதிகளின் உைவினரகற்ள 
நேற்று நீதி அறைச்சர விநேயதா்ச ராே்பக்ஷ 
நேரில் ்சந்தித்து கலந்துறரயாடியுள்ளார.   

இச்சந்திபபில், நீண்டகாலைாக சிறைகளில் 
தடுத்துறைககப்பட்டிருந்த தமிழ் அரசியல் 
றகதிகள அணறையில் விடுவிககப்பட்்டனர. 
அத்து்டன் எஞ்சியுள்ள 34 ந்பறரயும் விடு -
விககுைாறு உைவினரகள ்சாரபில் நகாரிகறக 
விடுககப்பட்டுள்ளது.   

இதன்ந்பாது கருத்து ததரிவித்த அறைச்சர 
விநேயதா்ச ராே்பக்ஷ, தமிழ் அரசியல் றகதி -
களின் விடுதறல ததா்டரபில் ்சாதகைான 

நிறலப்பாட்ற்டநய பின்்பற்றி ைருகிநைாம். 
சிறைச்சாறலயில் உள்ளைரகளின் ைழககு 
நிறலறைகள ததா்டரபில் ்சட்்ட ைாஅதி்பரு -
்டன் ததா்டரந்து கலந்துறரயாடி, விடுதறல 
த்சயைதற்குரிய ே்டைடிகறககள நைற்தகாள -
்ளப்படுதைன நீதி அறைச்சர இதன்ந்பாது 
குறிபபிட்டிருந்தார.   

இச்சந்திபபில், ்பாராளுைன்ை உறுபபின -
ரான முன்னாள நீதியர்சர விககிநனஸைரன் 
ைற்றும் ை்டைாகாண ஆளுேரின் த்சயலா்ளர 
ைாகீ்சன் ைற்றும் கருணாகரன், அரசியல் றகதி -
களின் உைவினரகள ஆகிநயார கலந்து தகாண -
்டனர.  

்பாணந்துறை ைத்தி குறூப நிரு்பர

உளளூராட்சி நிறுைனஙகளின் ்சட்்டஙக-
ளுககறைய உளளூராட்சி நிறுைனஙகளின் 
அதிகாரஙகற்ள அதிகரிப்பதற்கு உ்டனடி 
ே்டைடிகறக எடுப்பதாக பிரதைர திநனஷ் 
குணைரத்தன ததரிவித்தார. ைாதுறை புதிய 
்சந்றதத் ததாகுதிறய த்பாதுைககளி்டம் 
றகயளிககும் நிகழ்வில் (31) கலந்துதகாண-
்டந்பாநத பிரதைர இதறனத் ததரிவித்தார.   

அரசு எபந்பாதும் ைரத்தக ்சமூகத்தினருககு 
்சகதிறய அளிககும் விதத்தில் த்சயற்்படு-
ைதற்கான தீரைானஙகற்ளநய எடுககிைது. 
த்பாதுைகக்ளது பிரசசிறனகற்ளத் தீரககும் 
முதலாைது நிறுைனைாக உளளூராட்சி நிறுை-
னஙகள த்சயற்்படுைதாகவும் அைர கூறினார. 
த்பாதுைககளுககு சிைந்த விறனத்திைனான 
ந்சறைகற்ள ைழஙகும் த்பாருட்டு களுத்-
துறை பிநத்ச ்சற்பறய, ேகர ்சற்பயாக ைாற்-
றுைதற்கு அரசு ே்டைடிகறக எடுத்தது.   

அர்சாஙகம் என்ை ரீதியில் நிதிபபிரசசிறன-
கள ைற்றும் த்பாரு்ளாதார தேருககடிகற்ள 
அரசு எதிரநோககியிருந்தாலும், தகாவிட்19 
ததாற்று உலக்ளாவிய ரீதியில் ்பரவியறை-
யானது, இந்தேருககடி நைலும் தீவிரைற்ட-
ைதற்குக காரணைாகியது. அதனால் த்பாது-
ைகக்ளது சுகாதாரத்துககாக அதிக்ளைான 
்பணத்றத அர்சாஙகம் த்சலவு த்சயய நைண-

டிநயற்்பட்்டது. தற்ந்பாது இருககும் நிறல-
றைகற்ள ்சைாளிப்பதற்கு அரசு ே்டைடிகறக 
எடுத்து ைருைதாகவும் பிரதைர இதன்ந்பாது 
கூறினார.   

இரணடு ைாடிகற்ளக தகாணடுள்ள இந்-
தச்சந்றதத் ததாகுதி சிைந்த இ்டை்சதிற்ளக-
தகாண்ட 30 அறைகற்ளயும் தகாணடுள்ளது. 
இதற்காக ரூ்பா 950 இலட்்சஙகள த்சலவி்டப-
்பட்டுள்ளன. புரதேகுை திட்்டத்தின் ஊ்டா-
கவும், ைாகாண ்சற்ப ைற்றும் பிநத்ச ்சற்ப 
ஊ்டாகவும் இதற்கான நிதி ைழஙகப்பட்்டன.   

இந்நிகழ்வில், நைல் ைாகாண ்சற்ப 
ஆளுனர  தராஷான் குணதிலக, இராோஙக 
அறைச்சர பியல் நிஷாந்த, ்பாராளுைன்ை 
உறுபபினர நராஹித அந்பகுணைரத்தன, 
களுத்துறை ைாைட்்டச த்சயலா்ளர பிர்சன்ன 
ோனக குைார கினிநக, ்பாணந்துறை பிரநத்ச 
்சற்பத் தறலைர நேைந்த பிரனாந்து ைற்றும் 
்பாணந்துறை பிரநத்ச ்சற்பயின் உறுபபினர-
கள ஆகிநயார கலந்துதகாண்டனர.   
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ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00 - 1.30வனர
சு்பநநரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர
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இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நநரம

நயாகம: ைரண-சிதத நயாகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல257.50 269.44

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல345.67 360.32

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.4481 2.5509

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல247.77 258.33

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல394.42 410.24

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல355.17 372.22

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல359.23 369.96

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.10 233.90

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 961.64

குவைத் டினொர் 1,168.79

ஓெொன் ரியொல் 942.56

கட�ொர் ரியொல் 99.31

சவூதி ரியொல் 96.54

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.79

நாணய
மாற்று

01 முதல் 07 வனர

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.56
அஸர்  - 03.17
மஃரிப்  - 05.51
இஷா  - 07.03

உள்ளூராட்சி நிறுவன சட்டங்களுககனைய  

அதிகாரஙகளை அதிகரிகக   
உடனடி நடவடிகளக   

ப�ொதுமக்களுககு சிறந்த   
வினைத்திறைொை   
சேனை்கனை ைழங்குைச்த   
ச�ொக்கபமன்றும் பிர்தமர் 
ப்தரிவிப்பு   

பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தே ததரிவிப்பு   

நல்லிணகக ஆளணககுழு  
வர்த்தமானி வவளியீடு 

ேல்லிணகக ்சற்ப ஆறணககுழுவின் 
தறலைர ைற்றும் ஆறணயா்ளரகற்ள நிய -
மிப்பதற்கான ைரத்தைானி அறிவித்தல் 
தைளியி்டப்பட்டுள்ளது.  ேனாதி்பதி ரணில் 
விககிரைசிஙக, ஒகந்டா்பர (22)  முதல் அமு -
லுககுைரும் ைறகயில் உரிய நியைனஙகற்ள 

ைழஙகியுள்ளதாக இவைரத்தைானியில் ததரி-
விககப்பட்டுள்ளது.  

 ேனாதி்பதியின் த்சயலா்ளரின் றகதயாப -
்பத்து்டன் இது ததா்டர்பான ைரத்தைானி அறி -
வித்தல் தைளியி்டப்பட்டுள்ளது.  

ஓயவுத்பற்ை உயர நீதிைன்ை நீதி்பதி 

எஞ்சியுளை ்தமிழ் அரசியல் 
ளகதிகள விளரவில் விடு்தளை

பட்ஜட உ்த்்தச வசயற்றிடடம்
அளமசசரளவ அஙகீகாரம்  

(நலாரன்ஸ த்சல்ைோயகம்) 

2023 நிதியாணடுககான ைரவு 
த்சலவுத் திட்்டம் ததா்டர்பான உத்நத்ச 
த்சயற்றிட்்டம் பிரதைர திநனஷ் குண-
ைரத்தனவினால், அறைச்சரறைககுச 
்சைரபபிககப்பட்டுள்ளது.இறதய -
டுத்து அதற்கு அறைச்சரறை அஙகீகா-
ரம் ைழஙகியுள்ளது.  

இந்த த்சயற்றிட்்டத்துககறைய 
ைரவு த்சலவுத் திட்்ட இரண்டாம் 
ைாசிபபு எதிரைரும் (14)  இ்டம்த்பை-
வுள்ளது்டன் அதன்மீதான விைாதம் 
(15)  முதல் (22 )  ைறர 07 தினஙக-
ளுககு ேற்டத்பைவுள்ளது.  

அதறனயடுத்து, ைரவு 

தகாழுமபு துனறைமுக நகர்

(நலாரன்ஸ த்சல்ைோயகம்) 
 
தகாழும்பு துறைமுக ேகரத்தில் 

தீரறைைரியற்ை ைரத்தக கட்்ட்டங-
கள எதிரைரும் ஏபரல் ைாதம் முதல், 
திைககப்ப்டவுள்ளதாக துறைமுக ேகர 
த்பாரு்ளாதார ஆறணககுழு ததரிவித்-
துள்ளது.  

தகாழும்பு துறைமுக ேகர த்பாரு்ளா-
தார ஆறணககுழுவின் நிறைநைற்று 
்பணிப்பா்ளர கலாநிதி பிரியத்்பந்து 
விககிரை இதுததா்டரபில் ததரிவிக-
றகயில், நைற்்படி கட்்ட்டத்தில் ஆரம்-
்பகட்்ட ே்டைடிகறககள 
நிறைவுத்பற்றுள்ளது்டன் 

உலக வர்ததக னையததிலுள்ள ைறறுதைாரு

(நராஷன் துஷார)
   
திலினி பரியைாலி ததா்டர்பான விைகாரத்றத அடிப்பற்டயா-

கக தகாணடு உலக ைரத்தக றையத்தில் அறைந்துள்ள ைற்றுதைாரு 
தனியார நிறுைனத்றத, அைதூறு த்சயயும் த்பாயயான ைற்றும் 
தைறுககத்தகக த்சயதிகற்ள தைளியிடுைறத தடுககும் ைறகயில் 
தனஞ்்சய ோரம் த்பந்தநக ே்டத்தும் youtube ந்சனல் ைற்றும் முகநூல் 
்பககத்திற்கு தகாழும்பு பிரதான ைாைட்்ட நீதைான் பூரணிைா ்பரண-
கை இற்டககால தற்ட உத்தரவு பிைபபித்துள்ளார.   

உலக ைரத்தக றையத்தின் கிழககு நகாபுரத்தின் 11 ஆைது 
ைாடியில் அறைந்துள்ள நகாபிதரஸ தனியார நிறுைனம் ததாடுத்-
துள்ள ைழகறக ்பரிசீலித்த பின்னர " The life traveler" youtube ந்சனல், 
முகநூல் ்பககம் என்்பைற்றை ே்டத்தும் ஆர.எம்.பி ரத்னாயகக ைற்றும் 
்டபிளயூ.டி.டி. ோரன் த்பந்த ஆகிநயாருககு எதிராகநை இந்த தற்ட 
உத்தரறை பிைபபித்தார.   

பிரதிைாதிகற்ள எதிரைரும் (14) ைாைட்்ட நீதிைன்ை முன்னிறல-
யில் வி்டயஙகற்ள ததரிவிககுைாறு உத்தரவு பிைபபித்த அைர, 
இற்டககால தற்டஉத்தரவு விதித்து ைற்றும் அறழப்பாறணறய 
விடுகக உத்தரவிட்்டார. 

முறைப்பாட்டு நிறுைனத்தின் ்சாரபில் ்சட்்டத்தரணி ைநனாஜ் 
்பண்டார நீதிைன்ைத்தில் ஆேராகி வி்டயஙகற்ள ததரிவித்தார.   

நகாபிதரஸ நிறுைனம் ைககளின் நிதிறய தகாடுககல் ைாஙகல் 
த்சயயும் நிதி நிறுைனம் அல்லதைன்றும், ைணிக த்சயற்்பாடுகற்ள 
தைளிப்படுத்தும் நிறுைனைாக ்பதிவு த்சயயப்பட்டுள்ள நிறுை -
னம் (Business process outsourcing) என்ை நிறுைன கட்்டறைபபில் 
்பதிவு த்சயயப்பட்டிருப்பதால் ைத்திய ைஙகியின் கீழ் ்பதிவு த்சயய 
நைணடிய அைசியம் இல்றலதயனவும் ்சட்்டத்தரணி சுட்டிககாட்-
டினார. தீஙகிறழககும் ைற்றும் தைைான அறிகறககள ைற்றும் வீடி -
நயாககற்ள, பிரதிைாதிகள தைளியிட்டு  பிரியைாலியு்டன் ததா்டர-
புற்டய "பிரியைாலி 02" என அைதூைான வி்டயஙகற்ள 
தைளியிடுைதாகவும் குறிபபிட்்டார.  

கைதிைளின் உறவுைளிடம் நீதி அகமச்சர் உறுதி

்தனியார நிறுவன்தள்த அவதூறு வசய்யும்  
Youtube, முகநூலுககு இளடககாை ்தளட  

ஜ�ோன்ஸ்டன உட்ப்ட மூவருக்கு எதிரோன 
வழக்குகளை நிரோகரிக்க ஜகோரிக்ளக
முன்னாள அறைச்சர நோன்ஸ்டன் 

த்பரணான்ந்டா உளளிட்்ட மூைருககு 
எதிராக தாககல் த்சயயப்பட்்ட மூன்று 
ைழககுகற்ள நிராகரித்து,  விடுவிக -
குைாறுநகாரி பிரதிைாதிகள தரபபில் 
முன்றைத்த ஆரம்்ப ஆட்ந்ச்பறனகள 
ததா்டரபில் எழுத்துமூல அறிகறகறய 
தாககல் த்சயயுைாறு இலஞ்்ச ஊழல் 
ஆறணககுழுவுககு தகாழும்பு நைல் 
நீதிைன்ைம் நேற்று (01) உத்தரவிட்டுள்ளது.  

2010 ஆம் ஆணடு முதல் 2014 ஆம் ஆணடு 

ைறர நோன்ஸ்டன் த்பரனாணந்டா 
ைரத்தக அறைச்சராக இருந்தந்பாது, 
்சததா்ச ஊழியர குழுறை ்பணியிலி -
ருந்து நீககி, அரசியல் ே்டைடிகறக -
களில் ஈடு்ப்டச த்சயது அர்சாஙகத் -
துககு ேஷ்்டத்றத ஏற்்படுத்தியதாக 
முன்னாள அறைச்சர நோன்ஸ்டன் 
த்பரணான்ந்டா உளளிட்்ட மூன்று 
பிரதிைாதிகளுககு எதிராக ைழககுத் 

தாககல் த்சயயப்பட்டுள்ளறை குறிபபி்டத்தக -
கது. 

ஒகநடா்பர் 22 முதல் அமுல்

தீரளவயற்்ற வர்த்தகம் 
அடு்த்த ஆண்டு ஆரம்பம்

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk; 
     N-93
,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 : 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 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;Jld; mj;Jld; tpiykDf;fs; 

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   
19.10.2022

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 B.Nf. rkpj; ep\he;j gpudhe;J>

fl;Lehaf;f - rPJt efu rig mYtyfj;jpy;. jiyth;>

  fl;Lehaf;f rPJt efu rig>

  rPJt.

ml;ltiz

1. kpd;rhu Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; fUtpfs; (mYkpdpa Vzp> ,Lg;Gg; gl;b Nghd;wd)

2. fhfpjhjpfs;

3. mhpe;j kuk;

4. nfhq;fpwPl; nghUl;fs; (`pa+k; Foha;fs;> nfhq;fpwPl; nrdy;> fk;gpj; J}z;fs;)

5. ,Uk;Gg; nghUl;fs; kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; cl;gl fdufg; nghUl;fs;

6.  Rfhjhu cgfuzq;fs;> <h;f;fps;> Jk;Gj;jb> thspfs;> $ilfs;> Kff; ftrq;fs;> 

ifAiwfs; kw;Wk; g+l;];fs;

7.  cUf;F mYkhhpfs; kw;Wk; nfgpndl; cl;gl kuk; kw;Wk; cUf;F mYtyf 

cgfuzq;fs;

8. buhf;lh; cjphpg;ghfq;fs;

9. lah; kw;Wk; ba+g;

10. nfhq;fpwPl; Kd;fyitfs; (nub kpf;];)

11. rPUilfs; kw;Wk; Jzpfs;

12. tpisahl;Lg; nghUl;fs;

13. fputy;> jphpthd fputy;> kz;> Mw;W kzy; kw;Wk; nrq;fy;

14. fUq;fy; tiffs; kw;Wk; fw; J}s;fs; kw;Wk; rPnke;J

15. jPaizg;G cgfuzq;fs; kw;Wk; Vida ghJfhg;G cgfuzq;fs;

16. thfd cjphpg;ghfq;fs;

17. fzdp mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; a+gpv]; kw;Wk; fzdp cjphpg;ghfq;fs;

18. gPil ehrpdpfs;> fis ehrpdpfs;> fpUkpehrpdpfs;

19.  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;

20. Qhgfr; rpd;dq;fs; (fUq;fy; Mf;fq;fs; cl;gl)

21. Nfhyh]; kw;Wk; jhh;

22. Esk;Gf; nfhy;yp tpRWk; ,ae;jpuq;fs;> GifapLk; ,ae;jpuq;fs; Nghd;w cgfuzq;fs;

23. Gy; ntl;Lk; ,ae;jpuk; cl;gl guhkhpg;G NtiyfSf;fhd cgfuzq;fs;

24.  jpizf;fs kl;lj;jpy; nra;ag;gLk; NtiyfSf;F nghUl;fs; kw;Wk; kdpjtY 

toq;Fjy;

25.  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;

26. Fg;igfis Nrfhpf;Fk; igfs; (nghypnrf;)

27. fpUkpehrpdpfs;> Rj;jpfhpg;Gj; jputq;fs; kw;Wk; rth;f;fhuk;

28. thfd ngw;whpfs; kw;Wk; ,iaGila Jizg;ghfq;fs;

29.  epwg;g+r;R tiffs; (vdhky;> ,ky;\d;> ntjh;\Py;l;> JUg;gpbj;jy; jLg;ghd;> gpy;yh; 

Nghd;wd)

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

31. 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; - &gh 1>000.00

2. 100>000.00 Kjy; 500>000.00 tiuahd gjpTf; fl;lzk; - &gh 2>000.00

3. 500>000.00 Kjy; 1>000>000.00 tiuahd gjpTf; fl;lzk; - &gh 3>000.00

4. 1>000>000.00 &ghTf;F Nkw;gl;l gzj;jpw;fhd gjpTf; fl;lzk; - &gh 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;.

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;
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இன்றைய காலகட்டத்தில் இலங்கயர் 
முகம்காடுத்துள்ள மிக முக்கிய சமூகப் 
பிரச்சி்ைகளில் ஒனறைாக ப�ா்ைப்-

்�ாருள குறறைஙகள வி்ளஙகுகினறைை. இற்றைக்கு 
மூனறு, நானகு ைசாப்ைஙகளுக்கு முனைர் இந் -
நாடடின ை்லநகரில் மாத்திரம மிகவும அரிைாகக் 
காணப்�ட்ட ப�ா்ைப்்�ாருடகள இனறு நகரம, 
கிராமம எனறை பேறு�ாடினறி எல்லா இ்டஙகளிலும 
�ரவிக் காணப்�டுகினறைை.   

ைறப�ாது ஐஸ், பகர்ளா கஞசா, ்ெ்ராயின 
எை �லே்கயாை ப�ா்ைப்்�ாருடகள புழக்-
கத்தில் இருக்கினறைை. ஆணகள ஈடு�்டக் கூடிய -
ைாக இருந்து ேந்ை ப�ா்ைப்்�ாருட குறறைஙகள, 
இப்ப�ாது ்�ணகளும ஈடு�்டக் கூடிய குறறைமாக 
மாத்திரமல்லாமல் அை்ைப் �யன�டுத்ைக் கூடிய 
்�ணகளும சமூகத்தில் இருப்�ைாகத் ைகேல்கள 
்ைரிவிக்கினறைை.   

ப�ா்ைப்்�ாருள �ாே்ையின வி்்ளோக 
உ்டல், உ்ள ரீதியில் மிக பமாசமாை �ாதிப்புகளுக்-
கும ்கடுைல்களுக்கும முகம்காடுக்க பநரிடும. 
அபைபநரம சமூக சீரழிவுகளுக்கும கூ்ட இப்ப�ா-
்ைப்்�ாருள குறறைஙகள வித்தி்டக் கூடியைோக 
உள்ளை. அைன வி்்ளோை �ல சீரழிவுகளும 
சமூகத்தில் பைாறறைம ்�றறுள்ளை.   

இப்ப�ா்ைப்்�ாருள குறறைஙகள �ாே்ை, 
விற�்ை, க்டத்ைல் எைப் �ல ேடிேஙகளில் இ்டம -
்�றுகினறை ப�ாதிலும, இக்குறறைஙகளுக்கு எதிராகச் 
சட்டரீதியிலாை ந்டேடிக்்ககளும முன்ைடுக்கப்-
�ட்ட ேணணமுள்ளை. இைன நிமித்ைம ்�ாலிஸா-
ரும விபே்ட அதிரடிப்�்்டயிைரும அர்ப்�ணிப்பு-
்டன ந்டேடிக்்கக்்ள முன்ைடுத்து ேருகினறைைர். 
யாழ்கு்டாநாடடில் ப�ா்ைப்்�ாருள குறறைஙக்்ளக் 
கடடுப்�டுத்தும பநாக்கில் இராணுேத்திலும விபே்ட 
�்்டப்பிரி்ோனறு அ்மக்கப்�டடுள்ளது.   

ஆைப�ாதிலும, ப�ா்ைப்்�ாருள குறறைங-
கள ்ைா்டர்ந்தும இ்டம்�றைபே ்சய்கினறைை. 
இந்ை நி்லயில் இந்நாடடின ே்ளரி்ளம �ராயத்-
திை்ர இலக்காகக் ்காணடு ப�ா்ைப்்�ாருட-
க்்ள விற�்ை ்சய்யும ந்டேடிக்்க அண்மக் 
காலமாக அதிகரித்து ேருேது கண்டறியப்�டடுள்ளது.   

இைன ஊ்டாக ப�ா்ைப்்�ாருள வியா�ாரத்்ை 
நீண்ட காலத்திறகு முன்ைடுப்�ைறகு ப�ா்ைப்-
்�ாருள வியா�ாரிகள எதிர்�ார்ப்�ைாகக் கருைப்�டு-
கினறைது. இேர்க்ளது பநாக்கமும எதிர்ப்பும ைம சமூ-
கத்திறகும நாடடுக்கும ்சய்யும �ாரிய தூபராகபம 
அனறி பேறில்்ல.   

ப�ா்ைப்்�ாருள விற�்ை மூலம ஈட்டப்�டும 
ேருமாைம, ஒருேரின ோழ்்ே அழிப்�ைறகு அடித்-
ை்ளம இட்ட�டி ்�றறுக் ்காள்ளக்கூடிய இலா�ம 
என�்ை மறைந்து வி்டலாகாது. இது மனிைாபிமாை 
ரீதியில் எவ்விைத்திலும நியாயப்�டுத்ை முடியாை 
குறறைமாகும.   

இருந்ை ப�ாதிலும �ா்டசா்ல மாணேர்-
க்்ள இலக்காகக் ்காணடு பமல்மாகாணத்தில் 
ப�ா்ைப்்�ாருள விற�்ை முன்ைடுக்கப்�டு-
ேைாக ைகேல்கள ்ைரிவிக்கினறைை. இந்ைப் பின -
ைணியில் பமல்மாகாணத்தில் �ா்டசா்ல மாண-
ேர்கள மத்தியில் ப�ா்ைப்்�ாருள �ாே்ை 
�ரவுே்ைத் ைடுப்�தில் கூடுைல் கேைம ்சலுத்ைப்-
�டடுள்ளது. இது ்ைா்டர்பில் விபே்ட விழிப்புணர்வு 
குழுக்க்்ள அ்மப்�ைறகும ந்டேடிக்்ககள முன-
்ைடுக்கப்�டடுள்ளை.   

அந்ை ே்கயில் அண்மயில் ந்்ட்�றறை 
கம�ொ மாேட்ட அபிவிருத்தி ஒருஙகி்ணப்பு 
குழுக் கூட்டத்திறகு ை்ல்ம ைாஙகி உ்ரயாறறிய 
நகர அபிவிருத்தி அ்மச்சர் பிரசனை ரணதுஙக, 
'்�றபறைார், ஆசிரியர்கள, ேலய அதிகாரிகள, 
்�ாலிஸார் உளளிடப்டா்ர உள்ள்டக்கி விழிப்புணர் -
வுக் குழுக்க்்ள அ்மக்குமாறு பகாரிைார். நகர்ப்-
புறைம மறறும கிராமப் புறைஙகளில் உள்ள சிறுேர்-
க்்ள ப�ா்ைப்்�ாருள வியா�ாரிகள ைறப�ாது 
இலக்காகக் ்காணடுள்ளைாகத் ்ைரிகிறைது. அைன 
காரணத்திைால் �ா்டசா்லக்்ள சுறறி அடிக்கடி 
பசாை்ைக்்ள ந்டத்தி சட்டத்தின கீழ் அேர்க்்ள 
்காணடு ேர ந்டேடிக்்க எடுக்குமாறும அேர் பகட -
டுள்ளார். இது முறறிலும ேரபேறகத்ைக்க பேணடு-
பகா்ளாகும.   

ப�ா்ைப்்�ாரு்ளாைது இலங்கயின 
இன்றைய இ்ளம�ராயத்திைர் எதிர்்காளளும 
�ாரிய சோபல அனறி பேறில்்ல. இந்ை சோ்ல 
முறியடிப்�ைறகும ப�ா்ைப்்�ாருள குறறைங-
க்்ள கடடுப்�டுத்துேைறகும முன்ைடுக்கப்�டும 
சட்டரீதியிலாை ந்டேடிக்்ககளுக்கு இந்நாடடின 
ஒவ்்ோரு குடிமகனும ஆைரவும ஒத்து்ழப்பும 
நல்க பேணடும. அை்ை ைம ்�ாறுப்�ாகவும க்ட-
்மயாகவும கருை பேணடும.   

அபைபநரம ஒவ்்ோரு ்�றபறைாரும உறைவிை -
ரும ைம பிள்்ளகளின ந்டத்்ைகள, �ழக்கேழக்-
கஙகள குறித்து கூடுைல் கரிச்ை எடுத்துக் ்காள-
்ளவும ைேறைக்கூ்டாது. அத்பைாடு ப�ா்ைப்்�ாருள 
குறறைஙகளின வி்்ளவுகள மறறும �ாதிப்புகள 
குறித்து மக்கள மத்தியில் விழிப்புணர்வுக்்ள ஏற-
�டுத்துேதில் சமய, சமூகத் ை்லேர்களும �ங-
களிப்�தில் கூடுைல் கரிச்ை காட்ட பேணடும. 
அப்ப�ாது ைான ப�ா்ைப்்�ாருள குறறைஙகள 
அறறை சமூகத்்ை உருோக்கக் கூடியைாக இருக்கும.

35, டி. ஆர். விஜயேர்ைை மாேத்்ை, ்காழுமபு- - 10

ை�ால் ்�டடி இலக்கம : 834
்ைா்லப�சி இலக்கம : 2429429, 2429272, 2429279

்�க்ஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம�ர முகா்மயா்ளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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இளைஞர் பாராளுமன்ற பிரதி அளமச்சர்
அஹமத் ஸாதிக் விருதுக்குத் தெரிவு

புதிய ை்லமு்றை விருதுகள;

சீனன்காடளடை தபருகமளை ஸாக்கிரீன 
குர்ஆன மத்ரஸாவில் முபதபரும் விழா

உல்கஙகும ோழும கத்பைா-
லிக்க மக்கள இனறு சகல 
ஆத்துமாக்கள திருநா்்ள 

சிறைப்பிக்கினறைைர். நம அன்ையாகிய 
திருச்ச்� உத்ைரிக்கினறை ஸ்ைலத்தில் 
பேை்ைப்�டும ைன மக்க்்ள நி்ைவு 
கூர்ந்து அேர்களுக்காக �ரிந்து ப�சுகி-
றைது. அேர்களுக்கு உைவும ே்கயில் 
விணணகத்தில் ோழும ைன மக்களு்டன 
அேர்க்்ள வி்ரவில் ஒனறிக்கும�டி 
மனறைாடுகிறைது.

உலகம எனறை பைாட்டத்தில் நாம 
அ்ைேரும பைாட்டத்தில்  சிறிதுகாலம 
ோழ இ்றைேன எம்ம நடடு ் ேத்திருக்-
கிறைார்.

நாம நி்லோழ்விறகு ்சல்லுமே்ர  
இவ்வுலகில் ோழ்ந்பை ஆகபேணடும. 
நாம எப்�டிோழ பேணடும என�்ை 
சிந்திக்க இறைந்பைார் நா்ளாை கார்த்தி்க 
2ஆம நாள  எமக்கு அ்ழப்பு விடுக்-
கினறைது.

திருச்ச்�யாைது எமது ோழ்வு இ்றை-
ேனுக்கு ஏறறைோழ்ோக அ்மயவும மை-
மாறறைம ்�றறு தூயஉள்ளத்பைாடு ோழவும 
அ்ழக்கினறைது. நி்லோழ்வு என�து எமது 
அனபுத்ைந்்ைபயாடு நி்லயாக ோழ்ேது. 
அஙபக இறைப்பு இல்்ல,துன�ம இல்்ல, 
துயரமும இல்்ல.

இ்றைேபைாடு ஒனறித்துோழ தூய்-
்மயாை உள்ளம பேணடும. எைபே 
இ்றைேன எம்ம இவ்வுலகில் ்ேத்திருப்-
�து நி்லயாை ோழ்விறகு ஆயத்ைம ்சய்-
ேைறகாகபேயாகும.  

கிறிஸ்துவின முைல் ேரு்கயால்  பிர-
�ஞசம முழுேதும அேரு்்டய இரத்ைத்-

ைால் மீடபு அ்்டந்ைது. ஆைால் அேரு்்டய 
இரண்டாம ேரு்கயில்அேர் நீதி�தியாக 
ேருோர். 'மத்பையு 25:31-46' நற்சய்தி 
நமக்குஇறுதித்தீர்ப்்� �றறிக் கூறுகினறைது. 

இ்றைேனஅஙபக பகடகப் ப�ாகும பகள-
விகள நான �சியாய் இருந்பைன உணவு 
்காடுத்தீர்கள, ைாகமாய் இருந்பைன ைாகத்-

்ைத் ைணித்தீர்கள, அந்நியைாய் இருந்-
பைன என்ை ஏறறுக் ்காணடீர்கள, 
ஆ்்டயினறிஇருந்பைன ஆ்்ட அணிவித்-
தீர்கள, பநாயுறறு இருந்பைன என்ைக் 
கேனித்துக் ்காணடீர்கள. சி்றையிலிருந்-
பைன என்ைத்பைடி ேந்தீர்கள என�ார். 
மிகச் சிறிபயாராகிய சபகாைர சபகாைரி-
கள ஒருேருக்கு நீஙகள ்சய்ே்ைல்-
லாம எைக்பக ்சய்தீர்கள எை உறுதி-
யாக உஙகளுக்கு ்சால்கிபறைன என�ார்.

எைபேைான பநர்்மயாைேர்கள முடி-
வில்லாை நி்லோழ்்ேப் ்�றை அ்ழத்-
துச் ்சல்லத்ைான இ்றைேன எஙக்்ள 
உலகம எனனும பைாட்டத்தில் அேர் நடடு 
்ேத்திருக்கிறைார். எைபே  இ்றைேனின 
தீர்ப்பில் பகடக இருக்கும பகளவிக்்ள 
சிந்தித்து நி்லோழ்விறகு உரியேர்க-
்ளாக ோழ முயறசி ் சய்ேபைாடு ் ச�ம,ை-
ேம,ைாைைர்மம ்சய்து நி்லோழ்விறகு 
உரியேர்க்ளாக எமமில் மாறறைஙக்்ள 
ஏற�டுத்திக் ்காளபோம.
அதுபே ஆத்மாக்கள திைத்தில் நாம அேர்-

களுக்கு ்சலுத்தும ்�ரும அஞசலியாகும.

இலங்க இ்்ளஞர்க்்ள ஊக்குவிக்கும 
ே்கயில் ஒவ்்ோரு ஆணடும 'புதிய 
ை்லமு்றை விருதுகள' எனறை அடிப்�்்டயில் 

புதியேர்கள ்ைரிவு ்சய்யப்�டடு விருதுகள ேழஙகப் -
�டடு ேருகினறைை. அைன அடிப்�்்டயில் 2022 ஆம 
ஆணடுக்காை விருது ேழஙகும விழாவில் 'Young 
Emerging Politician - ே்ளர்ந்து ேரும இ்ளம அரசியல்-
ோதி' எனும விரு்ை ப�ருே்்ள்யச் பசர்ந்ை இ்்ளஞர் 
�ாராளுமனறை ்ேளிவிேகார பிரதி அ்மச்சர் அஹமத் 
ஸாதிக் ்�றறுக் ்காண்டார். 

இேர் இதுே்ர பைசிய மறறும சர்ேபைச ரீதியில் 
இலங்கயில் உள்ள இ்்ளஞர்களுக்காை எதிர்கால 
ோய்ப்புக்க்்ள உருோக்கக் கூடிய �ல ்சயற�ாடு -
க்்ள ந்்டமு்றைப்�டுத்தி ேருகிறைார் என�து குறிப்பி்டத் -
ைக்கது.   

இவ்விருது ேழஙகும விழாோைது ்காழுமபு கலைாரி 
பொட்டலில் அண்மயில் ந்்ட்�றறைது. இ்்ளஞர் 
மறறும வி்்ளயாடடுத்து்றை அ்மச்சர் ்ராோன ரண -
சிஙக மறறும பைசிய இ்்ளஞர் பச்ேகள மனறைத்தின 
ை்லேர் கலாநிதி திரான டி சில்ோ ஆகிபயார் இந்நிகழ்-
வில் பிரைம அதிதிக்ளாக கலந்து்காண்டது்டன பமலும 
�ல முக்கிய பிர�லஙகளும அதிதிக்ளாக கலந்து ்காண -
்டைர்.   

இந்நிகழ்்ே 'புதிய ை்லமு்றை விருதுகள' எனும 
்�யரில் Institute of Women Management ்�ணகள 
முகா்மத்துே நிறுேைம ஏற�ாடு ் சய்திருந்ை்ம குறிப் -
பி்டத்ைக்கது.

ப�ருே்்ள சீைனபகாட்்ட ்�ருகம்ல 
ஸாக்கிரீன குர்ஆன மத்ரஸாவில் முப்்� -
ரும விழா எதிர்ேரும 6 ஆம திகதி பிற� -

கல் 4 மணிக்கு (ஸாக்கிரீன �ளளிோசல் முறறை்ேளி 
முன�ாக)  �ளளி �ரி�ாலைக் கமிடடி ை்லேர் ஐ.எல்.
எம ைாொ ை்ல்மயில் ந்்ட்�றும. 25 ஆேது 
ேரு்ட மீலாதுன நபி சனமார்க்க அறிவுப் ப�ாடடி �ரி -
சளிப்பு விழா மறறும பிரமுகர்கள ்கௌரவிப்பு ஆகிய 
நிகழ்ச்சிகள ஏற�ாடு ்சய்யப்�டடுள்ளைாக அதி�ர் எஸ்.
எச்.எம இமரான (ெூ்மதி) ்ைரிவித்ைார். 

சீைனபகாட்்ட �ளளிச்சஙகத் ை்லேரும ஜாமிஆ 
நளீமிய்யா கலாபீ்ட உ�ை்லேருமாை ஏ.எச்.எம 
முக்ைார், ்�ருகம்ல ஸாக்கிரீன �ளளிோசல் நிர்ோக 
ச்�த் ை்லேர் எம.இஸட.எம அர்ேத் ஸோஹிர் 
ஆகிபயார் அதிதிக்ளாக கலந்து ்காளேர். 

அகில இலங்க ஜமமியதுல் உலமா ச்�யின 
நி்றைபேறறுக் குழு உறுப்பிைரும, சீைன பகாட்்ட 
�ளளிச்சஙக உறுப்பிைருமாை இஹஸானுத்தீன 
அபுல் ெஸன (நளீமி), சீைனபகாட்்ட �ளளிச்சஙக 
இ்ணச் ்சயலா்ளர்காை எம.எம.எம. சிொப், எம.ஏ.
எம ரமலான அரூஸ் ஆகிபயார் ்கௌரே அதிதிக்ளாக 
கலந்து ்காளேர். 

ஸாக்கிரீன குர்ஆன மத்ரஸா �்ழய மாணேர் 
ஒனறியத்தின ஸ்ைா�கர் காத்ைானகுடி்யச் பசர்ந்ை 
ஏ.ஆர்.எம மனஸூர் (�லாஹி) விபே்ட ப�ச்சா்ளராக 
கலந்து ்காளோர். சீைனபகாட்்ட �ளளிச்சஙக 
இ்ணச் ்சயலா்ளர் எம.எம.எம. சிொப், ்�ரு -
கம்ல ஸாக்கிரீன �ளளிோசல் நிர்ோக ச்�த் 
ை்லேர் எம.இஸட.எம அர்ேத் ஸோஹிர், அதி�ர் 
எஸ்.எச்.எம இமரான (ெூ்மதி), ஊ்டகவியலா்ளர் 
பீ.எம முக்ைார், மத்ரஸா விரிவு்ரயா்ளர் எம.எச்.
எம ்�ஸான (ோதுலி), �்ழய மாணேர் சஙக 
உ� ்�ாரு்ளா்ளர் எஸ்.ஐ.எம புர்ொன ஆகிபயார் 
விழாவில் ்கௌரவிக்கப்�்டவுள்ள்ம குறிப்பி்டத் -
ைக்கது. 

நிகழ்வில் சீைனபகாட்்ட குர்ஆன மைாரிஸ் �ணிப் -
�ா்ளர் எம.்டபிளயு.எம �ஹருத்தீன (மிஸ்�ாஹி), 
உலமாக்கள, ்�ருகம்ல ஸாக்கிரீன �ளளிோசல் 
நிர்ோக ச்� உறுப்பிைர்கள, மத்ரஸா �ரி�ாலை 
குழு உறுப்பிைர்கள, ்�றபறைார், �்ழய மாணேர் 
சஙக உறுப்பிைர்கள எை �லரும கலந்து ்காளேர்.

மூதூர் ேலயக்கல்வி அலுே-
லகத்திைால் இவ்ேரு்டம 
2022 இல் உலக ஆசிரி-

யர் திைத்்ை முனனிடடு ஆசிரியர்கள 
மறறும அதி�ர்கள ்கௌரவிக்கப்�டடுள-
்ளைர். ஆசிரியர் பச்ே்ய மிகவும 
ப�ாறறைத்ைக்க பச்ேயாக �ாராடடுே-
ைாகவும, ்கௌரவிக்கும நிகழ்ோகவும 
மூதூர் ்�பரல் கிராணட மண்ட�த்தில் 
அண்மயில் இந்நிகழ்வு இ்டம்�றறைது.

மூதூர் ேலயக் கல்விப் �ணிப்�ா்ளர் 
இஸட.எம.எம.நளீம முைவ்ேரா ை்ல்ம -
யில் கல்வி அலுேலக பிரதி, உைவிக்கல்விப் 
�ணிப்�ா்ளர்கள, கல்வி நிருோக, திட்டமி்டல் 
கல்விப் �ணிப்�ா்ளர்கள, ஆசிரியர் ஆபலா -
சகர் உளளிட்ட சக உத்திபயாகத்ைர்க்ளால் 

இேர்களுக்காை ்கௌரவிப்பு ஏற�ாடு ்சய் -
யப்�டடு இருந்ைது.

ஆசிரியர்கள எைப்�டுபோர் மாணேர்க-
ளுக்கு ஏணியாக, பைாணியாக, ேழிகாடடு� -
ேர்க்ளாக, நல்ல ஆபலாசகர்க்ளாக, கறபிப்-
�ேராக, நல்ல நண�ராக இருப்�ேர்கள. 
இவ்விழாோைது  ஆசிரியர்களின அர்ப்�-

ணிப்�ாை கறபித்ைல் �ணியி்ை ்கௌர -
விக்கும முகமாகபே ந்டத்ைப்�ட்டது. இவ்-
பேற�ாடடின மூலம 2021 ஆம ஆணடு 
5ம ைரம புல்மப்�ரிசில் �ரீட்சயில் 
நூறுவீை மாணேர் சித்தி மறறும ்ேடடுப் 
புளளிகளுக்கு பமல் சித்திய்்டயச் ்சய்ய 
கறபித்ை ஆசிரியர்கள, அதி�ர்கள ்கௌவிக் -

கப்�ட்டைர். இபைபே்்ள 2020/2021 
ஆம ஆணடில் க.்�ா.ை உயர்ைரப் �ரீட்ச 
்�றுப�றறில் அ்்டவு மட்ட சாை்ை்ய 
ஈட்டச் ்சய்து கறபித்ை ஆசிரியர்கள, அதி�ர் -
களுக்கும ்ேறறிக் கிணணஙகள, �ரிசில் -
கள, சானறிைழ்கள எைவும ேழஙகி அேர் -
கள ்கௌரவிக்கப்�ட்டைர்.

மாணேர்களின கல்வி முனபைறறைத்தில் 
மூதூர் ேலயக்கல்விப் �ணிப்�ா்ளர் இஸட.
எம.எம.நளீம முைவ்ேராவின நிருோகத்-
தின கீழ் மூதூர் கல்வி ேலயம முன்ை -
டுத்துேரும திட்டமி்டல், ேழிகாட்டல் ஊ்டாக 
மாணேர்களின ்�றுப�றுகள பமலும அதி-
கரிக்கப்�டுேது்டன இைறகாை அர்ப்�ணிப்-
புக்க்்ள ்சய்யும அதி�ர்கள, ஆசிரியர்கள 
உண்மயில் �ாராட்டப்�்ட பேணடியேர்-
கள.

இவ்ோறைாை �ாராடடுைல்கள மூலம 
மூதூர் கல்வி ேலயம பமலும முனபைற-
றைம அ்்டயும என�தில் ஐயமில்்ல எனறு 
�லரும �ாராடடுத் ்ைரிவித்ைைர்.

எம.எம.எம சிொப்

எம.எச்.எம ்�ஸான 
(ோதுலி)

எம.இஸட.எம அர்ேத்

பீ.எம முக்ைார்

எஸ்.எச்.எம இமரன 
(ெூ்மதி)

எஸ்.ஐ.எம புர்ொன

அ.்ஜயநாயகம
பநாயல் ்டானியல்...?

மனைார்

எஸ்.கஸ்ஸாலி...?
(மூதூர் திைகரன நிரு�ர்)

ப�ருே்்ள பீ.எம.முக்ைார்...?

மூதூர் வைய கல்வி அலுவைகத்தினால்
அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் தகௌரவிபபு

மரித்ெ உ்றவுகளை நிளனவுகூரும்
ஆத்துமாக்கள் திருநாள் இனறு

ரு்சக் �ாரூக்...?

ப�ோதைப்�ோருள் குற்றங்கதை   
ஒழிப�தில் தீவிர ்கவனம் பைதவ

எலிகள் கூடி கடல்போல முழங்கி பகககைக் கக்கினோலும், நோகத்தின்
மூச்சோலிக்கு முன்னோல நிறக முடியுமோ? அது்போலத்்ோன் வீரன்
்ெகுண்டு எழுந்ோல வீணரகள் வீழநதுபடுெோரகள்.

ஒலித்ைக்கால் எனைாம உேரி எலிப்�்க
நாகம உயிர்ப்�க் ்கடும



சில முஸ்லிம் நாடுகளில் பெணகள் மட்-
டுமல்ல, ஆணகளும் பொதுபெளியில் 
அரைகுரை ஆரை அணிெது தரையாகும். 
ஆகவெ, பெண உரிரம, பெண சுதந்திைம் ெற்றி 
குைல் எழுப்புவொர், திைந்த மனத்துைன் விை-
யஙகரை அணுக வெணடியது அெசியம்.   

ஈைானின் பெணகள் விெகாைஙகளுககான 
துரைத் தரலரமத்துெம் 1979 இஸ்லாமியப் 
புைட்சிககுப் பிைகு கல்வி, சுகாதாைம், வெரல-
ொய்ப்பு மற்றும் பதாழில்முரனவு, ஊைகம், 
விரையாட்டு, முடிபெடுத்தல் ஆகிய 7 துரைக-
ளிலும் சுற்றுச்சூழல், காலநிரல மற்றும் பநருக-
கடிகள் வமலாணரம துரைகளிலும் ஈைானிய 
பெணகளின் சாதரனகள் குறித்த அறிகரக 
ஒன்ரை பெளியிட்டுள்ைது.   

கல்வித் துரையில், ஈைானிய ெல்கரலகக-
ழகஙகளில் கற்வொரில் 60% இற்கும் அதிக-
மாவனார் பெணகைாெர். ஆசிரியத்துரையில் 
பெணகளின் ெஙகு 33.3 சதவீதத்துககும் வமற்-
ெட்ைதாகவும், மருத்துெ அறிவியல் ெல்கரலக-
கழகஙகளில் 34 சதவீதம் ெரையும் அதிகரித்துள்-
ைது. அந்நாட்டு ெல்கரலககழகஙகளில் மற்ை 
எல்லாத் துரைகளிலும் கற்கும் மாைவிகளின் 
எணணிகரக 56 சதவீதம் அதிகரித்துள்ைதாக-

வும் அவெறிகரகயில் பதரிவிககப்ெட்டுள்ைது. 
சமீெத்திய ஆணடுகளில், ெல்கரலககழகஙக-
ளில் அனுமதிககப்ெடும் ஈைானிய பெணகளின் 
எணணிகரக வியத்தகு அைவில் உயர்ந்துள்-
ைது. கைந்த ஐந்தாணடுகளில் மட்டும் ஈைானியப் 
பெணகள் ெல்கரலககழகஙகளில் நுரழந்தெர்-
களில் 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானெர்கைாெர். 
இது ஈைானில் ஒரு ஆச்சரியமான முன்வனற்ைம்.   

ஈைானின் ெல்கரலககழகஙகளில் அதிகரித்-
துெரும் இைம் பெணகளின் பிைவெசம், ஆண 
ஆதிககம் பசலுத்தும் ொைம்ெரிய சமூகத்தில் ஏற்-
கனவெ கணிசமான மாற்ைத்ரதக பகாணடு ெந்-
துள்ைதாகக கருதப்ெடுகிைது. ெல்கரலககழகப் 
ெடிப்ரெ வீட்ரை விட்டு சுதந்திைமாக பெளிவய 
பசல்ெதற்கும், பதாழில்முயற்சிகளில் ஈடுெடுெ-
தற்கும் அதிக சுதந்திைம் மற்றும் சமூக மரியாரத-
ரயப் பெறுெதற்கும் ஒரு ெழியாக ஈைானியப் 
பெணகள் ெயன்ெடுத்துகின்ைனர்.   

ொரிரை தைமாகக பகாணை சமூக அறிவியல் 
வெைாசிரியைான  பைாகைர் பெய்ெந்தி, "ஈைானின் 
கல்வி முரை பதாைர்ொன சிககல்கரைப் பின்-
பதாைர்ெெைாக உள்ைார். வைடிவயா ெர்தாவுககு 
அெர் அளித்த வெட்டியில், ஈைானின் எதிர்கா-
லத்ரத ெடிெரமப்ெதில் ெல்கரலககழகஙக-
ளில் ஏற்கனவெ பெணகளின் ெலுொன இருப்பு 
குறிப்பிைத்தகக ெஙரக ெகிககும். கைந்த தசாப்-
தத்தில் ஈைானிய பெணகளின் குறிப்பிைத்தகக 
கல்வி முன்வனற்ைம் ஒரு சமூக நிகழொக கரு-
தப்ெை வெணடும். புைட்சிககுப் பிைகு ஏற்ெட்ை 
மாற்ைம் இப்வொது நாம் காணும் முன்வனற்ைத்-

தின் ஒரு ெகுதியாக கருதப்ெை வெணடும் என்று 
நான் நிரனககிவைன்" என்று கூறியுள்ைார்.   

ெல்கரலககழகஙகளின் பெண ெட்ைதாரிக-
ளின் எணணிகரகயில் ஏற்ெட்டுெரும் அதிகரிப்பு 
ஈைானின் பதாழிலாைர் சந்ரதயில் ஏற்கனவெ 
ொரிய தாககத்ரத ஏற்ெடுத்தியுள்ைது. அைசு 
மற்றும் தனியார் துரைகளில் பெணகள் ெல துரை-
களில் பிைவெசித்துள்ைனர். ெணிக உலகிலும் 
பெணகள் வொட்டிவொட்டுகபகாணடு வியத்தகு 
அைவில் சுறுசுறுப்ொக ஈடுெடுகின்ைனர்.   

எல்லாெற்றிற்கும் வமலாக, அெர்கள் தற்வொது 
உத்திவயாகஙகளில் 10 சதவீதம் இைம்பிடித்து 

உள்ைனர். ஆனால் அரனத்துப் ெல்கரலககழக 
மாைெர்களில் 60 சதவீதம் பெணகைாக இருப்-
ெதன் காைைமாக, பதாழில் பெறும் பெணகளின் 
எணணிகரக வியத்தகு அைவில் ெைரும் என்று 
எதிர்ொர்ககப்ெடுகிைது. இது ஒரு ெைலாற்று 
மாற்ைம் என்கிைார் ைாகைர் பெய்ெந்தி.   

ஈைானிய பதாழிற்சாரலகளில் பொறியாைர்க-
ைாகவும் நிபுைர்கைாகவும் பெணகள் கைரம-
யாற்றும் நிரலரம ஏற்ெட்டுள்ைது. எனவெ 
உணரமயில், ஈைானின் பதாழிலாைர் சந்ரத 
ஆணகளுககு மாற்றீைாக பெண நிபுைர்களின் 
ெருரகரய எதிர்பகாள்கிைது, வமலும் ஆண-

சார்ந்த கட்ைரமப்புரைய ஈைானிய சமூகத்-
தில், இது ஒரு பெரிய மாற்ைமாகும். ஈைானில் 
இப்வொது பெண நிபுைர்கள், ெைலாற்றில் எப்-
வொதும் இல்லாத ெரகயில் அதிகரித்துள்ைனர்.   

பதஹைானில் பெளியிைப்ெடும் கல்வி மற்றும் 
கலாச்சாை இதழான 'வலாஹ' இன் நிர்ொக ஆசிரி-
யர் முகமது காயித், ஆணகள் ஆதிககம் பசலுத்-
திய ெல உயர் ெதவிகளுககு இப்வொது ஈைானிய 
பெணகள் உயர்ந்து ெருகின்ைனர். ஈைானில், 
அலுெலகம் அல்லது ெஙகியின் தரலரமப் 
பொறுப்பில் இருககும் பெணகள் பெரும்ொலும் 
தஙகளுககுக கீழ ெணிபுரிெெர்கரை நிர்ெகிக-
கககூடிய நிரலயில் இருப்ெது ஒரு பொதுொன 
காட்சியாகி மாறி ெருகிைது என்கிைார்.   

சமீெத்திய ஆணடுகளில், சைாசரி திருமை 
ெயபதல்ரல உயர்ந்துள்ைது. பிைப்பு விகிதமும் 
குரைந்துள்ைது ெல்கரலககழகக கல்விரயத் 
பதாைரும் பெணகளின் எணணிகரக அதிக-
ரித்து ெருெதன் வநைடி விரைொக இந்த மாற்-
ைஙகரை பெய்ெந்தி கருதுகிைார்.   

வமலும், கல்வியறிவு விகிதம் 99.3 சதவீ-
தத்ரத எட்டியதால், பெணகள் மற்றும் சிறுமிக-
ளிரைவய கல்வியறிவின்ரம ஒழிககப்ெட்டுள்-
ைது என்வை கூை வெணடும்.   

அதிகாைம் மற்றும் முடிபெடுககும் ெதவிக-
ளிலும், அைசாஙக உயர்ெதவிகளிலும் 25.2 சத-
வீதம் பெணகள் உயர், நடுத்தை ெதவி மற்றும் 
அடிப்ெரை நிர்ொக நிர்ொகத்தின் அரனத்து 
நிரலகளிலும் பெணகைாக உள்ைனர். குறிப்-
ொக 1,121 பெணகள் நீதிெதிகைாக ெணிபுரி-
கின்ைனர், ொைாளுமன்ை அஙகத்தெர்கைாக 16 
பெணகள் உள்ைனர். ெல பெணகள் ைாஜதந்திரி-
கைாகவும் ெல்வெறு நாடுகளில் ெணியாற்றுகின்-
ைனர். ஈைானின் இைாஜதந்திரியாக ஐ.நா.வில் 
ைஹைா எர்்ாதி கைரமயாற்றுெதும் இஙகு 
சுட்டிககாட்ைத்தககதாகும்.

இந்த நிகழவில் அம்ொரை மாெட்ை 
ெதில் அைசாஙக அதிெர் வி.பஜகதீசன் பிைதம 

அதிதியாக கலந்து பகாணைதுைன் 
உதவி பிைவதச பசயலாைர் பி.பிைைெ -
ரூென், நாவிதன்பெளி வகாட்ைககல்வி 
ெணிப்ொைர் திருமதி என்.நிதர்ஷினி 
மவகந்திைகுமார், பிைவதச பசயலக 
கைககாைர் வக.றிஸ்வி யஹசர், பிைதி 
திட்ைமிைல் ெணிப்ொைர் இ. லதா-
கைன், நிர்ொக உத்திவயாகத்தர் வக. 
வயாவகஸ்ெைன், ஆகிவயார் பகௌைெ 

அதிதிகைாக கலந்து பகாணைதுைன் விவசை 

அதிதியாக அம்ொரை மாெட்ை கலாசாை 
உத்திவயாகத்தர் ரி.எம்.றிம்ைான் கலந்து 
பகாணைார்.   

நிகழவின் வொது பிைவதச மட்ை கரல 
இலககியப் வொட்டித் பதாைரில் பெற்றி 
பெற்ை ொைசாரல மற்றும் திைந்த பிரிவு 
வொட்டியாைர்கள் அதிதிகளினால் ெரிசில்-
ககள், சான்றிதழகள் மற்றும் நிரனவுச் சின் -
னஙகள் ெழஙகி பகௌைவிககப்ெட்ைார்கள்.   

நாவிதன்பெளி பிைவதச கலாசாை அபிவி -
ருத்தி உத்திவயாகத்தர் ஏ.எல்.எம்.ஷினாஸ் 
ஒருஙகிரைப்பில் நரைபெற்ை இந்த கரல, 

இலககிய விழாவில் இயல், இரச, நாைகம் 
என கரல, கலாசாை நிகழவுகளும் அைங-
வகற்ைப்ெட்ைன. இந்த நிகழவில் சமுர்த்தி 
முகாரமயாைரும் சட்ைத்தைணியுமான எம்.
எம்.எம்.முபீன், சமூக பசயற்ொட்ைாைர்க-
ைான எம்.மஹரூப், எம்.ஏ. நளீர் மற்றும் 
பிைவதச பசயலகத்தின் உத்திவயாகத்தர்கள், 
கரல மன்ைஙகளின் பிைதிநிதிகள், பிைவதச 
கரலஞர்கள், எழுத்தாைர்கள், ஊைகவிய-
லாைர்கள் என ெலர் கலந்து பகாணைனர். 
நிகழவுகரை பிைவதச கரலஞரும், அறிவிப்-
ொைருமான குலசிஙகம் கிவலசன் பதாகுத்து 
ெழஙகினார்.
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வெைாசிரியர் வசா. சந்திைவசகைனுககுக 
காணிகரகயாகச் பசலுத்தப்ெட்ை இந்த 
நூலுககுள் நுரழயும் மரலயகம் குறித்த-
வதைல் முயற்சியில் மரலயக ெைலாற்றின் 
விட்டுப்வொன ெககஙகரை வதடுெெர்களும் 
அல்லது இதுெரை கிரைத்த ஆதாைஙகரை 
ரெத்து சிந்திப்ெெர்களும் தமககுள் தாவம 
சிலிர்த்துப் வொகும் ெணைம் மரலயகம் 
சார்ந்த ஆளுரமகரைத் தனது பசால்வலா -
வியஙகைாலும் தகெல்கைாலும் முன் அனு-
மானஙகைாலும் நாம் காைாத ஒரு மரலயக 
ெைலாற்ரை சி.வி ெரைத்துள்ைார்.   

1959 இல் தினகைனில் வெைாசிரியர் ரகலா-
செதியின் உந்ததலிலால் தமிழில் எழுதும் 
முயற்சிரய ஆைம்பித்த சி.வி. வெலுப்பிள் -
ரையின் இந்த ஆளுரமகளின் சிறு சரிதங-
கள் அெரின் உச்சம் பதாட்ை முயற்சிகளில் 
ஒன்ைாக கருதப்ெை வெணடியிருககின்ைது. 
மரலநாட்டு மககளின் தரலெர்கைாக 12 
வெரும், உரிரமப் வொர் தைெதிகைாக 14 
வெரும் இதில் அச்பசாட்ைாக 1959 ஆம் 
ஆணடில் ெைம் பிடிககப்ெட்டுள்ைார்கள்.   

மரலயக பதாழிற்சஙக அைசியல் துரையில் 
கனொன்கைாக பகாள்ைத்தகக ெலரை வநர்த் -
தியாக நிறுவிககாட்டும் வொது 
சி.வி அெர்கைால் கணணிய-
மிககெர்கைாக வொற்ைப்ெடு -
ெெர்கரை கணகளில் ஒற்றிக 
பகாள்ை வெணடும் வொல் 
வதான்றுகின்று. ஆர்.வமாத்தா, 
பெரி.சுந்தைம், வக.இைாஜலிங -
கம், ஐ.எகஸ்.பெவைாைா எள்.
பி.ரெத்திலிஙகம், குஞ்சிபொறி 
சணமுகம், ஏ.எஸ்.வஜான், எஸ். 
வசாமசுந்தைம் வொன்வைார் பெய-
ைைவிவலனும் சாதாைை மககளி-
ைம் ொழாவிட்ைாலும் அெர்கள் 
மரலநாட்டு மககளுககாக பசய்த 
ெணிகள் இன்று அம்மககளின் 
வமம்ொட்டுககு ெழிெகுத்திருப் -
ெரத எடுத்துக காட்டுகின்ைார்.   

1890 இல் பநல்லுமரலவதாட்ைத்தில் 
பிைந்து, இஙகிலாந்து பசன்று சட்ைத்தைணி-
யாகி மகாத்மாகாந்திரய சந்தித்து மககள் 
வசரெககாக உந்தப்ெட்டு இலஙரக சுதந்திை-
வொைாட்ை வீைர்களில் ஒருெைாகவும் ஹற்ைன் 
வதர்தல் பதாகுதியில் வொட்டியிட்டு பென்று 
பின் ரகத்பதாழில் ெர்த்தக அரமச்சைாகி 
இலஙரகெஙகி உருொககத்துககும் காைை-
மாகிய பெயர் புகழ விரும்ொத பெரி.சுந்தைம் 
மரலயக மககளின் சரித்திைம் எழுதப்ெடும் 
வொது ஒரு புதிய இனத்தின் ஒரு புதிய சமு -
தாயத்தின் பிதா என புகழப்ெடுெது திணை-
பமன சி.வி உறுதி உரைககின்ைார்.   

புசல்லாெ சஙகுொரியில் பிைந்த வக. இைா-

ஜலிஙகம் 1927 காந்தியின் இலஙரக ெருரக -
யின் பின்னர் மககள் வசரெககுத் தயாைாகி 
காஙகிைஸ் ஸ்தாெனத்துககுள் கைடுமுைைான 
ெயைத்ரத அனுெவித்து மககள் அபிமா -
னம் பென்ைெைாக கல்விககண திைப்ெெைாக 
பசயற்ெட்ை விதத்ரத அப்ெழுககின்றி சி.வி 
பெளிப்ெடுத்துகின்ைார்.   

டி. சாைநாதன் மற்றும் டி. இைாமனுஜம் 
எப்ெடி நவைசய்யரின் மருமகன் என்ை உைவு 
என்ெது ெற்றி புரிந்து பகாள்ைவும் பின்னர் 
ஐயரை விட்டுப் பிரிந்து அெர்கள் தனிப்ெய-
ைம் பசன்று நயத்தகக ஆளுரமகைாக உரு-
பெடுத்தார்கள் என்ெரத திருத்தமாக புரிந்-
துபகாள்ை இந்த நூலில் வொதிய தகெல்கள் 

உள்ைன. சாைநாதன் அெர்வைாடு 
ஒப்பிடும் வொதுமற்ை இருெ-
ரும் ரமல் கைககில் பின்னால் 
இருந்தார்கள் எனச் பசால்கின் -
ைார். எழுத்துத்துரையிலும் 
வொைாட்ைத்தீ ெைர்ப்ெதிலும் 
தீவிைம் காட்டிய சைாநாதன் 1940 
முற்ெகுதியில் ஏககமும் ஏமாற்ை-
மும் பகாணடு பசன்ரன திரும்-
பினார் என்று குறிப்பிடுெவதாடு 
ஆரச தீைபியர் அருந்தி அகால 
மைைத்ரத தழுவிக பகாணைார் 
என்கிைார்.   

நவைசய்யரை விட்டுவிலகிய 
இைாமனுஜம் தன்ரன நிரல-
நிறுத்தி தனி ஆளுரமயாக 

பஜாலிகக கணடிககு ெந்ததும் அஙகு எல்-
வலாரின் அபிமானத்ரத பெற்று நகைசரெ-
யில் உறுப்புரிரம பெற்றுபின் அளுத்நுெை 
பதாகுதியில் சுவயச்ரசயாக பெற்றி பெற்று 
முதலாெது ொைாளுமன்ைத்தில் நுரழந்த 
ெைலாற்றின் உணரமகள் சி.வியின் ெதிவில் 
இருககின்ைன.   

தனது சகாொன வி.வக. பெள்ரையரன-
யும் சி.வி விட்டுரெககவில்ரல. காஙகி-
ைஸிலிருந்து பெளிவயறிய பெள்ரையன் 
ஹற்ைன் வகாட்ரையில் தன்ரன கட்டிபய-
ழுப்பிக பகாணைரதயும் ொலிெத்தரலெ-
பைன்ை முரையில் பெள்ரையன் தமது நைெ-
டிகரககரை உருொககுெதற்குரிய சிந்தரன 
பசய்ெதற்கு வொதிய அெகாசமிருந்துள்ைது 
என்ெரதயும் காத்திருந்து, தவிர்கக முடியாத 
உணரமரயக கணடுபகாள்ைவும் அெருககு 
அெகாசமிருந்துள்ைது என்ெரதயும் கூறி 
மனிதர்கள் உணரமரயக காணும் வொது, 
ஏகாந்த மரலகளுகளுககுச் பசன்று விடுகின் -
ைனர் என்கிைார்.   

வொஸ் சஙகம் அரமத்த பசல்ரலயா, 
நாெலப்பிட்டியில் மைகக முடியாத ெணி-
யாற்றிய வக.சுப்ரெயா, ஊொவில் தன்ரன 
மககள் தரலெனாக நிறுவிகபகாணை எஸ்.
எம். சுப்ரெயா, யட்டியாந்பதாட்ரைரய 
தைமாகக பகாணடு கைனி ெள்ைத்தாககில் 
வகாட்ரை அரமத்த வக.ஜி.எஸ். நாயர், 
மைககும்புைவில் பிைந்த 2ஆம் உலகயுத் -
தில் வொர்வீைைாக இருந்து பின் காஙகிைஸில் 
வசர்ந்த எஸ்.மாரியப்ொ ஊொவில் சுப்ரெயா-
வும் தலொகபகால்ரலயில் சி.வி. வெலுப்-
பிள்ரையும் ொைாளுமன்ைத் வதர்தலில் 
வொட்டியிைத் பதரிவு பசய்யப்ெை அெரின் 
ெகிொகம், மரலநாட்டு சரித்திைத்ரத நல்ல 
முரையில் உருொகக நவைசன் வொன்ை சிலர் 
இருந்தால் வொதும் எனப் ொைாட்ைப்ெடும் 
எஸ். நவைசனின் கல்விமற்றும் அைசியல் 
பிைவெசம், இன்றும் எமககு ெழிகாட்டியாக 
திகழும் பி. பிவெைாஜ் ெற்றிபயல்லாம் நற்ெ-
திவுகள் இந்நூலில் உள்ைன. தூைத்துப் ெச்ரச 

நாெலாசிரியாக நமககு அறிமுகமான காங-
கிைஸ் மாதர் சஙகம் ஊைாக வசரெ ஆற்றிய 
வகாகிலம் சுப்ரெயா அம்ரமயார், அது-
வொன்ை சிெொககியம் குமாைவெல் எனும் 
பெண ஆளுரமகள் இருெரும் சி.வியின் 
கெனத்ரத ஈர்த்துள்ைது கெனிககத்தககது.   

மரலயக மககளின் தரலெர்கரை 
இரைய தரலமுரை மறுெரிசீலரன பசய்ய 
ஒரு ரகந்நூலாக பகாள்ைத்தகக இந்த நூரல 
பெளிகபகாைை முழுப் ெஙகளித்த மு.நித்தி -
யானந்தனும், எச்.எச். விககிைமசிஙகவும் ெை -
லாற்றுப் ெஙகளிப்பு பசய்துள்ைனர்.

இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பின்னர்   
ஈரலானிய பெண்களின சலாதன்ன்கள்

கலாசார அலுவலகள் திமைககளத்தின் 
அனுசரமையுடன் நாவிதன்்வளி 
பிரததச ்சயலகம இமைந்து ஏற்பாடு 

்சய்திருந்த பிரததச கமல இலககிய விழா சமீ்பத்-
தில பிரததச ்சயலாளர் எஸ்.ரஙகநாதன் தமல-
மையில தநறறு (27) நாவிதன்்வளி கலாசார 
ைத்திய நிமலயத்தில நமட்்பற்றது.

ஏ.எல.எம.ஷினாஸ்...?
(பெரியநீலாவணை விசேட நிருெர்)

சு.முரளிதரன்...?

தாஹா முஸமமில...?

நூன் பெளிக்ப்கலாணர முழுப்ெங்களிதத 
மு.நிததியலா்னநதம், எச்.எச். விக்கிரமசிங்க 
ெர்லாற்றுப் ெங்களிப்பு பசய்துள்்ள்னர்

்கன், ்க்லாசலார நி்கழ்வு்களுடன ்கன்ள்கட்டிய   
நலாவிதனபெளி பிரததச இ்க்கிய விழலா

மிகப்்பரும வியபம்பயும
விந்மதமயயும ஏற்படுத்தும 
விதைாகவும, ைமலயகத்தில 

தவர்விட்டு வளரும சிவியியலுககு
(சி.வி. தவலுபபிள்மள) ஆழந்த 
கனதிமய ஏற்படுத்தும விதைாகவும 
'ைமலயக அரசியல: தமலவர்களும 
தள்பதிகளும' எனும சி.வி. தவலுபபிள்-
மளயின் கட்டுமரகமள தாஙகிய நூல 
்சன்மன தாய் ்வளியீடாக மு. நித்தியா-
னந்தன் ைறறும எச். எச். விககிரைசிஙக 
ஆகிதயாரின் ்்பரும முயறசியினால 
வாசகர்களின் மககளுககுக கிட்டியுள்ளது.

மன்ய்க தன்ெர்்கன்ள மறுெரிசீ்ன்ன பசய்ய  
தூணடியுள்்ள சி.வி.தெலுப்பிள்ன்ளயின நூல்

்்பண் உரிமைகளில வன்மும்ற, 
அடிமைத்தனம, ்பாகு்பாடு 
ஆகியவறறிலிருந்து விடு்படுவ-

தறகான உரிமையும கலவி கறகும உரிமை, 
்சாத்துரிமை, வாககளிககும உரிமை, ்கௌர-
வைாக வாழும உரிமை, நியாயைான ைறறும 
சைைான ஊதியம ்்பறும உரிமை த்பான்்ற 
்பல விடயஙகள் உள்ளன. இவறம்ற்யலலாம 
விட்டுவிட்டு, எஙதகா ஒரு நாட்டில ஒரு யுவதி 
ஹிஜாப ஆமடமய கழறறி எறிவது அவளது 
தனியுரிமை என்றும, அவவா்றான ்சயமல 
தடுககும சட்டஙகமளக ்காண்டுள்ள 
நாடுகமள விைர்சிப்பமதயும நியாயைாகக 
கருத முடியாது.

'ைமலயக அரசியல: தமலவர்களும தள்பதிகளும'

மு.நித்தியானந்தம எச்.எச்.விககிரைசிஙக
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ஸ்ரீல. ப்பொதுஜன ப்பரமுனவுக்கு...
தர்ம உபததசமும் நடைபபறவுள்ளன.  
முனனனாள ஜனனாதிபதி ்மஹிநத ரனாஜபக்-

ஷவின தடைட்மயில் இநத நிகழ்வுகள 
நடைபபறவுள்ளதுைன அட்மசசரகள, 
பனாரனாளு்மனற உறுப்பினரகள ்மற்றும் 
கட்சியின முக்கியஸதரகள பைரும் 

இநத நிகழ்வுகளில் கைநது பகனாள்ளவுள-
்ளனர. ஸ்ரீைஙகனா பபனாதுஜன பபரமுன 
கட்சி, கைநத 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர 
02ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ைதுைன 
முனனனாள அட்மசசர பசில் ரனாஜபக்ஷ 
அதன ஸதனாபகரனாவனார.

அமைச்சர்்கள், எம.பிைொர்்களது...
அட்மசசரடவப் பத்திரப்மனானடற 

ச்மரப்பித்துள்ளதுைன அதற்கு 
அட்மசசரடவ அஙகீகனாரம் வழஙகி-
யுள்ளது.   

அவசர ்மருத்துவ சிகிசடசகள 
்மற்றும் அரசனாஙகத்தின மிக முக்கிய 

அல்ைது அவசர்மனான அலுவல்கள 
தவிரநத பயணஙகட்ள த்மற்படி 
கனாைஙகளில் த்மற்பகனாளவடதத் 
தவிரத்துக்பகனாளளு்மனாறு அட்மசச-
ரடவப் பத்திரம் மூைம் தகட்டுக்-
பகனாள்ளப்பட்டுள்ளது   அட்மசசரகள,

சு்கொதொரத்துக்கு 43,200 க்கொடி...
ரஞ்சித் சியம்பைபிட்டிய குறிப்-

பிட்ைனார.  அரச வரு்மனானத்டத 8.5 
வீதத்திலிருநது 13 வீத்மனாக அதிக-
ரிக்கவும், அரச வரு்மனானத்தில் 90 
வீதத்டத வரி மூைம் பபறவும் வரவு 
பசைவுத் திட்ைத்தில் முனப்மனாழியப்-
பட்டுள்ளது.  

இைஙடகயின தற்தபனாடதய 
பபனாரு்ளனாதனார வ்ளரசசி -8 வீத்மனானது, 

எதிரகனாைத்தில் -3 வீத்மனாக அதிகரிக்-
கப்படும் என எதிரபனாரக்கப்படுவ-
தனாகவும் ரஞ்சித் சியம்பைபிட்டிய 
பதரிவித்தனார.   2023 ஆம் ஆண்டுக் -
கனான வரவு பசைவுத் திட்ை ஆவ-
ணத்தில் அநத வருைத்திற்கனான அர -
சனாஙகத்தின ப்மனாத்த பசைவீனஙகள 
7,88,500 தகனாடி ரூபனா  எனவும் ்மதிப்-
பிைப்பட்டுள்ளது.

டொக்டர்்களுக்்கொன பவளிநொட்டு  ...
வி்மனான டிக்பகட்டுக்கள ்மற்றும் 

ஏடனய பகனாடுப்பனவுகள அர -
சனாஙகம் வழஙகுகிறது. நனாட்டில் 
தற்தபனாது நிைவும் நிதி பநருக்கடி 
்மற்றும் பவளிநனாட்டு அநநியச 
பசைனாவணி பநருக்கடி   கனாரண்மனாக 
இநதக் பகனாடுப்பனடவ வழஙக -
முடியனாத நிடை ஏற்பட்டுள்ளதனாக 
இைஙடக வஙகி, சுகனாதனார அட்மச -
சுக்கு அறிவித்துள்ளது. இதடனத் 
பதனாைரநதத அட்மசசு இநத தீர்மனா -
னத்டத த்மற்பகனாண்டுள்ளது.  

அதததவட்ள, பட்ைப் பின 
படிப்பு பயிற்சிகளுக்கனாக இநத -

வருைத்தின ஆகஸட் ்மனாதத்தில் 
பவளிநனாட்டுக்கு பசனறுள்ள ைனாக் -
ைரகளுக்கு ்மனாத்திரம் பசப்பைம்பர 
்மனாதத்திற்கனான வனாழ்க்டகச பசைவு 
பகனாடுப்பனடவ அனுப்புவதற்கு 
நைவடிக்டக  எடுக்கப்பட்டுள்ளதனா -
கவும் சுகனாதனார அட்மசசு பதரிவித் -
துள்ளது.  

இதற்கட்மய,  பயிற்சிகளுக்கனாக 
ைனாக்ைரகள பவளிநனாட்டுப் பய -
ணஙகட்ள த்மற்பகனாளவடத ்மறு -
அறிவித்தல் வடர இடைநிறுத்த -
வும் தீர்மனானித்துள்ளதனாக சுகனாதனார 
அட்மசசு பதரிவித்துள்ளது.  

சில சிற்றுண்டி்களின்...
்மற்றும் ்மரக்கறி பரனாட்டி ஆகிய -

வற்றின விடைகளும் 10 ரூபனாவனால் 
குடறக்கப்பட்டுள்ளன. அத்துைன 
பித்ளனடீ ஒனறின விடை 30 ரூபனா-
வனாகவும், பனால்ததநீரின விடை 100 
ரூபனாவனாகவும் விற்படன பசயவ-
தற்கு தீர்மனானித்துள்ளதனாகவும் அவர 
த்மலும் பதரிவித்தனார.   

தகனாதுட்ம ்மனா தட்டுப்பனாடு சற்று 
நீக்கப்பட்டுள்ள நிடையில், இதன 

விடை குடறவடைநதுள்ளது. இதன 
பயனகட்ள நுகரதவனார பபற்றுக் -
பகனாளளும் தநனாக்கிதைதய இநத 
விடை குடறப்பு த்மற்பகனாள்ளப்பட்-
டுள்ளது.தகனாதுட்ம ்மனாவின விடை 
த்மலும் குடறவடையு்மனானனால் 
இனனும் சிை உணவுப் பபனாருட்க-
ளின விடைகட்ள எதிரகனாைத்தில் 
குடறக்க முடியுப்மனறும் அவர 
பதரிவித்துள்ளனார.   

ைகலஷியொவிலிருந்து...  
்மதைஷிய சுகனாதனார அட்மசசர 

டகரி ஜ்மனாலுதீனினனால் இநத ்மருந-
துப் பபனாருட்கள டகயளிக்கப்பட்-
ைன.    ்மதைஷிய பவளிவிவகனார 
அட்மசசு பவளியிட்டுள்ள அறிக்-
டகயினபடி, இநத நனபகனாடை 
்மதைஷியனாவுக்கும் இைஙடகக்குமி-
டையிைனான பநருஙகிய உறவு, நட்பு 
எனபன, இைஙடகயின தற்தபனா-
டதய சமூக-பபனாரு்ளனாதனார பநருக்க-
டியிலிருநது மீளவதற்கு உதவுப்மன 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இநத மீட்புக் கனாைத்தில் ்மதைஷிய 
்மக்கள இைஙடக ்மக்களுைன இருப்-
பதனாகவும்,  அநத அறிக்டகயில் 
கூறப்பட்டுள்ளது.   உயிரனாபத்டத 
விட்ளவிக்கும் பூஞ்டச பதனாற்றுக்-
களுக்கு சிகிசடச அளிப்பதற்கனாக 

1,000 ஆம்தபனாபைரிசின பி இன-
பஜக்ஷன 50 மி.கி குப்பிகட்ள உள-
்ளைக்கிய ்மருநதுகள, பெபரின 
இனபஜக்ஷன 25,000 I.U/5 ml இன 
20,000 குப்பிகளும் உதவியனாக வழங-
கப்பட்டுள்ளன.இடவ, இரத்தத்தின 
உடறதல் திறடனக் குடறக்கவும் 
்மற்றும் இரத்த நனா்ளஙகளில் தீஙகு 
விட்ளவிக்கும் உடறவுகட்ள உரு-
வனாக்குவடதத் தடுக்கவும் உதவுகி-
றது. 10 மில்லி ஊசியில் அமிதனனா-
பிலின 25 மி.கி/மிலியின 10,000 
ஆம்பூல்கள த்மலும் மூசசுக்குழனாய 
அடைப்பு தநனாயகளுக்கனான சிகிசடச 
்மருநதுகளும் இதில் அைஙகுகின-
றன. ஸ்ரீைஙகன ஏரடைனஸ ஊைனாக 
இடவ,நனாட்டுக்கு   பகனாண்டு வரப் -
பட்ைது .  

பவள்ளக்்கொடொ்க ைொறிய...
பபரும்பனாைனான விவசனாய நிைங-

கள பவள்ளக்கனாைனாக ்மனாறின.  
அத்துைன, யனாழ். ்மனாவட்ைத்தின 

தனாழ்நிைப் பகுதிகளிலும் வீதிகளி-
லும் அதிக ்மடழ பவள்ள நீருைன 
ததஙகி நிற்படதக் கனாண முடிநதது. 

சிகரஷட ைொணவர்்களது...
திஙகள ்மனாடை 3.00 ்மணிய்ளவில் 

விரிவுடரகள முடிநது விட்ளயனாட்-
டுப் பயிற்சிக்கனாக பல்கடைக்கழகம் 
பசனறுபகனாண்டிருநததபனாதத, தனான 
சித்திரவடதகட்ள எதிரபகனாண்ை-
தனாக அநத ்மனாணவர முடறப்பனாட்-
டில் பதரிவித்துள்ளனார.  

இதனதபனாது, தனான எதிரப்புத் பதரி -
வித்தன கனாரண்மனாக 07 ்மனாணவரகள 
பகனாண்ை சிதரஷை ்மனாணவரகள 
குழு, தனடன சிற்றுண்டிசசனாடைக்கு 
அடழத்துச பசனறு தனாக்கியதனாக -
வும் பனாதிக்கப்பட்ை ்மனாணவர தனது 
முடறப்பனாட்டில் பதரிவித்துள்ளனார.  

தன்னிசம்சயொ்க திடீபரன...
அவதனான்மனாக இருக்கு்மனாறு 

அப்பிரததச ்மக்கள எசசரிக்கப்பட்-
டுள்ளனர.  

பதனாழில்நுட்ப தகனா்ளனாறு கனாரண-
்மனாக குக்குதைகஙடக நீரத்ததக்கத்-
தின வனான கதவுகள,இவவனாறு திறந-
ததனாக நீரப்பனாசன திடணக்க்ளத்தின 
(நீரியல்) பணிப்பனா்ளர எஸ.பி.சி. 
சுகீஸவர பதரிவித்தனார.  

இடதயடுத்தத, புைத்சிஙக்ள, 
அயக்ம ்மற்றும் பனாலிநதநுவர 
பிரததச ்மக்களுக்கு அடுத்த ஆறு 
்மணித்தியனாைஙகளுக்கு பவள்ள 

அபனாய எசசரிக்டக விடுக்கப்பட்டுள-
்ளது.   வனான கதவுகள திறக்கப்பட்ை-
தனால், தற்தபனாது நீரத்ததகத்திலிருநது 
வினனாடிக்கு 500 கன மீற்றர அ்ளவில் 
தண்ணீர பவளிதயறுவதனாக அவர 
பதரிவித்தனார.  

புைத்சிஙக்ள, அயக்ம, பனாலிந-
தநுவர ஆகிய பிரததச பசயைகப் 
பிரிவுகளில் வசிக்கும் ்மக்கட்ள எச-
சரிக்டகயனாக இருக்கு்மனாறு நீரப்பனா-
சன திடணக்க்ளம் ்மற்றும் அனரத்த 
முகனாட்மத்துவ ்மத்திய நிடையம் 
எனபன எசசரித்துள்ளன.

க்பொமதபப்பொருள் ்பொவமனமய...
தீரவுகனாணும் தநனாக்கில், நீதிய-

ட்மசசினனால் விதசை நை்மனாடும் 
தசடவ வைக்கின பல்தவறு பிரதத-
சஙகளிலும் நைத்தப்பட்டு வருகின -
றன.  

  கிளிபநனாசசி திறன அபிவிருத்தி 
்மத்திய நிடையத்தில் தநற்டறய 
தினம் இரண்ைனாம் நனா்ளனாக நடை-
பபற்ற நை்மனாடும் தசடவயில் 
்மக்கள ்மத்தியில் உடரயனாற்றும் 
தபனாதத அட்மசசர இவவனாறு பதரி-
வித்தனார.  

த்மற்படி நை்மனாடும் தசடவடய 
பனாரடவயிடுவதற்கனாக நீதியட்மச-
சர விதஜயதனாச ரனாஜபக்ஷஷ தடை -
ட்மயில் அதிகனாரிகள குழுபவனானறு 
தநற்று கிளிபநனாசசிக்கு விஜயம்பசய-
திருநதது.அஙகு பதனாைரநதும் உடர -
யனாற்றிய நீதியட்மசசர யுத்தம் கனார -
ண்மனாக நனாட்டிலிருநது அகதிக்ளனாக 

புைம்பபயரநது பசனற 11,712 தபர 
மீண்டும் நனாடு திரும்பியுள்ளனர. 
அவரகளில் 4,762 தபர கிளிபநனாசசி 
்மனாவட்ைத்டதச தசரநதவரக்ளனாவர. 
அவரகள எதிரபகனாண்டுள்ள பிரசசி -
டனகளுக்கு தீரவுபபற்றுக்பகனாடுப்-
பது அரசனாஙகத்தின பபனாறுப்பனாகும்.  

யுத்தத்தனால் கனாணனா்மல் தபனான -
வரகள பதனாைரபில் கிடைத்துள்ள 
முடறப்பனாடுகள சம்பநத்மனாக கைநத 
நனானகு வருைஙகள விசனாரடண-
கள நைத்தப்பட்டுவநதன.இருநத 
தபனாதும் அடவ முடறயனாக இைம்-
பபற்றிருக்கவில்டை. அதடனக் கவ-
னத்திற்பகனாண்டு புதிய அதிகனாரிகள 
குழுபவனானறு நியமிக்கப்பட்டுள-
்ளது. தற்தபனாது விசனாரடண நைவடிக்-
டககள முடறயனாக முனபனடுக்கப்-
பட்டு வருகினறன.  

அதனபடி கைநத மூனறு ்மனாத 

கனாைஙகளில் 1,500 க்கு த்மற்பட்ை 
விசனாரடணகள முனபனடுக்கப்பட்-
டுள்ளன. கிடைக்கப்பபற்றுள்ள 
முடறப்பனாடுகள சம்பநத்மனான விசனா -
ரடணகட்ள, அடுத்த வருைம் டிசம்-
பர ்மனாத இறுதிக்குள நிடறவுபசய-
வதற்கு   தீர்மனானிக்கப்பட்டுள்ளது. 
சம்பநதப்பட்ை அதிகனாரிகளுக்கு 
அதற்கனான பணிப்புடரகளும் வழங -
கப்பட்டுள்ளன.  

வைக்கில் ்மக்களுக்கனாக நைத்தப்-
பட்டு வரும் ்மக்கள தசடவகட்ள 
சனாத்திய்மனாக முனபனடுப்பதற்கு, 
்மனாகனாணத்திலுள்ள ்மக்கள பிரதி-
நிதிகளிைன ஒத்துடழப்டப எதிர -
பனாரத்ததனாம்.எனினும் அடவ 
கிடைக்கவில்டை.இது பபரிதும் கவ -
டைக்குரியதத.  

 யனாழ்ப்பனாணம் ்மனாவட்ை பசயை -
கத்தில் நைத்தப்பட்ை நை்மனாடும் 

தசடவ வ்ளனாகத்துக்கு வருடகதநது 
ஆரப்பனாட்ைஙகளில் ஈடுபட்ைவர-
கள கனாணனா்மல் தபனாதனனாரின பபற்-
தறனாரகள அல்ை. 

அவரகள குறித்த பனாரனாளு்மனற 
உறுப்பினரகளினனால் பணம் 
பகனாடுத்து பகனாண்டுவரப்பட்-
ைவரகள எனபடத கனாணனா்மல் 
தபனாதனனாரின பபற்தறனாரகளின சங -
கத்தின தடைவர மூைம் அறிய முடிந -
தது.  

யுத்தம் நிடறவுபபற்றனாலும் ்மக்கள 
்மத்தியில் அட்மதி ்மற்றும் நல்லி-
ணக்கத்டத பைப்படுத்தும் பசயற்-
பனாடுகட்ள தடைபசயயும் வடகயில் 
பசயற்படும் அரசியல்வனாதிகள வைக் -
கிலும் பதற்கிலும் உள்ளனர. ்மக்கள 
பிரதிநிதிகளின பபனாறுப்பு ்மக்கள 
்மத்தியில் அட்மதிடயயும் நல்லி-
ணக்கத்டதயும் வ்ளரப்பதத.  

அர்சொங்கத்மத எவரொலும...  
எவவனாறனாயினும், எநத தநரத்தி -

லும் அட்மதியனான தபனாரனாட்ைக்கனா-
ரரகளின குரல்களுக்கு பசவிசனாயக்க 
அரசனாஙகம் எப்தபனாதும் தயனாரனாகதவ 
உள்ளதனாகவும் அவர பதரிவித்தனார.  

தகனாட்தை ரனாம்பனாரட் ஈரநிை 
பூஙகனாடவ திறநது டவக்கும் நிகழ்-
வில் (31)கைநது பகனாண்டு ஊை-
கவியைனா்ளரகள எழுப்பிய தகள-
விகளுக்கு பதிைளிக்கும் தபனாதத 
அட்மசசர இதடன பதரிவித்தனார.   

நவம்பர (02) இனறு பகனாழும்பில் 
பனாரிய தபனாரனாட்ைத்டத நைத்துவதற்-
கனான பை திட்ைஙகள குறித்து கருத்து 
பதரிவித்த அட்மசசர, அட்மதியனான 
்மற்றும் நியனாய்மனான தபனாரனாட்ைக்கனா-

ரரகளுக்கு பசவிசனாயக்க அரசனாஙகம் 
தயனாரனாக இருநதனாலும், வனமுடற 
்மற்றும் குற்றசபசயல்களில் ஈடுபை 
எவடரயும் அனு்மதிக்கனாது.  

அைக்குமுடறயனாதை, அைக்கு -
முடறடய நிறுத்த தவண்டுப்மன 
பசனால்கிதறன. அதற்கு நனாஙகளும் 
தயனாரனாக இருக்கிதறனாம். நனாட்டின 
எதிரகனாைத்துக்கனாக ஒவபவனாருவரும் 
தஙகட்ள அரப்பணிக்க தவண்டிய 
தருணம் இது. ்மக்கள பகனால்ைப்-
படுவடததயனா அல்ைது வீடுகட்ள 
எரிப்படததயனா யனாரனாவது நியனாயப்ப-
டுத்த முடியு்மனா? ்மக்கட்ளக் பகனால்-
வதன மூைமும், வீடுகளுக்குத் தீ 
டவப்பதன மூைமும் அரசனாஙகத்டத 

கவிழ்ப்படத நனாஙகள அனு்மதிக்க 
முடியனாது.

ஸ்ரீைஙகனா பபனாதுஜன பபரமுன-
வுக்கு புத்துயிரளிக்கும் முயற்சிகள 
குறித்து முனனனாள ஜனனாதிபதி ட்மத்-
திரிபனாை சிறிதசனவின வி்மரசனம் 
பதனாைரபில் கருத்து பதரிவித்த 
அவர, தனது ்மகடன ஸ்ரீைஙகனா சுதந -
திரக் கட்சிக்கு பகனாண்டு வருவதத 
முனனனாள ஜனனாதிபதியின இைட்சி-
ய்மனாகும். அவரது கனாைத்தில்தனான, 
நனாடு அதிக கைனகட்ளப் பபற்றது. 
தற்தபனாது இநத உண்ட்மடய ்மடறக்-
கும் வடகயில் பை விையஙகட்ள 
அவர கூறி வருகிறனார.  

ஸ்ரீைஙகனா பபனாதுஜன பபரமுன 

மிகவும் பை்மனான அரசியல் கட்சி 
எனவும்,. நனாட்ள ததரதல் வநதனா -
லும் வலுவனாக நிற்கைனாம் எனவும் 
அட்மசசர பிரசனன த்மலும் பதரி -
வித்தனார.  

“நியனாய்மனான வி்மரசனஙகட்ள 
ஏற்க நனாஙகள தயனாரனாக இருக்கி -
தறனாம். ஆனனால், சமீபகனாை்மனாக நனாடு 
பனாரிய ஆபத்டத எதிரபகனாண்ை 
தபனாது சவனால்கட்ள எதிரபகனாள்ள 
எவரும் முனவரவில்டை. எதிரக்கட் -
சித் தடைவர சஜித் பிதர்மதனாசவும் 
சவனால்கட்ள எதிரபகனாள்ள பயந -
தனார. தற்தபனாது சவனால்கட்ள ஏற்கும் 
தடைவருைன பயணம் த்மற் -
பகனாண்டு வருகிதறனாம். 

கதர்தமல இலக்கு...
பரிவித்தனார.   

பபனாது விையஙகளில் ஒனறு 
தசர தவண்டுப்மனற விையத்தில், 
சிஙக்ள அரசியல் கட்சிகள, அரசியல் -
வனாதிகள, சிஙக்ள ்மக்கள ஆகிதயனார 
தமிழ் தபசும் அரசியல்வனாதிகட்ள 
விை, தமிழ், முஸலிம் கட்சிகட்ள-
விை கணிச்மனாக முற்தபனாக்கனாக 
இருக்கிறனாரகள. நனாமும் அநத முற்-
தபனாக்கனான கைனாசனாரத்டத உளவனாஙக 
தவண்டும்.   

ந்மது கட்சிகளுக்கு பவளிதய 
பபரும்பனானட்ம அரசியல்வனாதி-
களுைனும் பபனாது விையஙகளில் 

ஒனறனாய அ்மரநது உடரயனாை நனாம் 
தயஙகுவதில்டை. தீபனாவளி தினத்-
தில் கனாடையில் எதிரணி தடைவருை -
னும், ்மனாடையில் நனாட்டின ஜனனாதிப-
தியுைனும் அ்மரநது ந்மது ்மக்களின 
விவகனாரஙகட்ள உடரயனாை தமிழ் 
முற்தபனாக்கு கூட்ைணி தடைவருக்கு 
முடிகிறபதனறனால், அது கூட்ை -
ணிக்கு உரிய அஙகீகனாரத்டததய கனாட் -
டுவதனாகவும் தமுகூ தடைவர ்மதனனா 
கதணசன எம்பி பதரிவித்தனார.   

இதுபற்றி ்மதனனா எம்பி த்மலும் 
கூறியதனாவது,

தமிழ் முற்தபனாக்கு கூட்ைணி 

இப்தபனாது, ஐக்கிய ்மக்கள கூட்-
ைணிக்குள ஒரு பிரதனான பஙகனாளி 
கட்சி. ஐக்கிய ்மக்கள கூட்ைணிக்குள 
தவறு தமிழ் கட்சிகட்ள உளவனாங -
குவது, ்மற்றும் தமிழ் முற்தபனாக்கு 
கூட்ைணி, ததரதல் தநனாக்குகளில் 
ஏடனய தமிழ் கட்சிகளுைன கூட்டு 
தசருவது, ததரதல் கூட்ைணிகட்ள 
அட்மப்பது எனபவற்டற ததரதல் 
வரும் தபனாது நிசசய்மனாக தபசைனாம். 
ந்மது ்மக்களின பிரதிநிதித்துவங-
கட்ள அதிகரிப்பது பற்றியும் 
தபசைனாம். 

இனறு ததரதல் கூட்ைணி பற்றி, 

இபதனாகனாவுைன நனாம் தபசவில்டை. 
அதததவட்ள பதனனிைஙடக தமிழ் 
கட்சிகள ஒரு கூட்ைணிக்குள வர -
தவண்டும் எனறு எவரும் எ்மக்கு 
அழுத்தம் தரவும் இல்டை. ஏற்க -
னதவ தமிழ் முற்தபனாக்கு கூட்ைணி 
தயனாரித்துள்ள, ்மடையக தமிழர 
ததசிய அரசியல் அபிைனாடஷ 
ஆவணம் இபதனாகனாவிைம் தரப்பட் -
டுள்ளது. அநத ஆவணம் மூைம் 
ந்மது ்மக்கள இநநனாட்டின முழு-
ட்மயனான குடி்மக்க்ளனாக ஏற்கப்பை 
தவண்டும் எனபடத நனாம் தரக்கரீதி-
யனாக தகனாரியுளத்ளனாம்.   

இஸலொம ்பொடநூல்கமள நவ.15க்கு...
பிதர்ம ஜயநத் அதிகனாரிகளுக்கு 

ஆதைனாசடன வழஙகியுள்ளனார.   
பனாைசனாடை ்மனாணவரகளுக்கு இஸைனாம் 

பனாைப்புத்தகம் மீ்ள விநிதயனாகம் பசயயப்-
பைனாட்ம பதனாைரபில், அகிை இைஙடக 
்மக்கள கனாஙகிரஸ தடைவரும் வனனி 
்மனாவட்ை பனாரனாளு்மனற உறுப்பினரு்மனான 
ரிஷனாட் பதியுத்தீனின ஏற்பனாட்டில் கல்வி 
அட்மசசருைன நடைபபற்ற சநதிப்பி-
தைதய இநத அறிவுறுத்தல்கள வழஙகப்-
பட்டுள்ளன.   

பனாைசனாடை ்மனாணவரகளுக்கு வழஙகப்-
பட்டிருநத இஸைனாம் பனாைப் புத்தகம் மீ்ளப் 
பபறப்பட்டு பத்து ்மனாதஙக்ளனாகிவிட்ைன.
இருநத தபனாதிலும் அடவ மீ்ள ்மனாணவரக-
ளுக்கு வழஙகப்பைனாட்ம குறித்து நீதிக்கனான 
்மயயம் அட்மப்பினர அரசியல் தடைவரக-
ட்ளயும் அகிை இைஙடக ஜம்இயயத்துல் 
உை்மனா சடபயினர உட்பை சிவில் அட்மப்-
புக்களின பிரதிநிதிகட்ளயும் சநதித்து 

கல்நதுடரயனாடி வருகினறனர. இநதப் 
பினபுைத்தில் ்மயயத்தின தடைவர சட்-
ைத்தரணி ஷஹ்பி எச. இஸ்மனாயில் தடை-
ட்மயிைனான குழுவினர தநற்று முனதினம் 
அகிை இைஙடக ஜம்இயயத்துல் உை்மனா 
சடபயின பபனாதுச பசயைனா்ளர ப்மௌைவி 
அரக்கம் நூரனாமித் தடைட்மயிைனான பிரதிநி-
திகட்ளயும் அகிை இைஙடக ்மக்கள கனாங-
கிரஸ தடைவர ரிஷனாட் பதியுத்தீன எம்.
பி, பனாரனாளு்மனற உறுப்பினர எச.எம்.எம். 
ெரீஸ உளளிட்தைனாடரயும் சநதித்து கைந-
துடரயனாடினர.   

இதடன அடிப்படையனாகக் பகனாண்டு 
பனாரனாளு்மனற உறுப்பினர ரிஷனாட் பதியுத்-
தீன, கல்வி அட்மசசருைன இநத அவசர 
சநதிப்டப தநற்றுக்கனாடையில் ஏற்பனாடு 
பசயதிருநதனார. இசசநதிப்பில் பனாரனாளு-
்மனற உறுப்பினருைன அகிை இைஙடக 
ஜம்இயயத்துல் உை்மனாவின பபனாதுசபச-
யைனா்ளர அைஙகைனான பிரதிநிநிதிகளும், 

்மயயத்தின தடைவர உளளிட்ை பிரதிநிதிக-
ளும் கைநது பகனாண்டிருநதனர.   

இசசநதிப்பின தபனாது ்மயயத்தின 
தடைவர சட்ைத்தரணி ஷஹ்பி எச. இஸ்மனா-
யில், 'மீ்ளப் பபறப்பட்ை இஸைனாம் பனாைப் 
புத்தகம் 10 ்மனாதஙகள கைநதும் இனறு 
வடர வழஙகப்பைவில்டை' எனறு சுட்டிக்-
கனாட்டினனார. இசச்மயம் பனாரனாளு்மனற உறுப்-
பினர ரிஷனாட், 'பனாைசனாடை ்மனாணவரகளின 
நைனகருதி இஸைனாம் பனாைப் புத்தகத்டத 
உைன வழஙக நைவடிக்டக எடுக்கு்மனா-
றும் பனாைப்புத்தகத்தில் எதிரகனாைத்தில் 
திருத்தஙகள த்மற்பகனாளளுமிைத்து, 
திருத்தக்குழுவில் அகிை இைஙடக ஜம்-
மியயதுல் உை்மனா சடப உறுப்பினரகட்ள-
யும் இடணத்துக் பகனாளளு்மனாறும் தகட்-
டுக்பகனாண்ைனார.   

இக்தகனாரிக்டகயின அடிப்படை-
யில் அடனத்துப் பனாைசனாடைகளுக்கும் 
இஸைனாம் பனாைநூல்கட்ள இம்்மனாதம் (நவம்-

பர) 15 ஆம் திகதிக்குள விநிதயனாகிப்பதற்கு-
ரிய நைவடிக்டககட்ள உைனடியனாக ஆரம்-
பிக்கு்மனாறு அட்மசசர சுசில் பிதரஜயநத் 
அதிகனாரிகளுக்கு பணிப்புடர விடுத்தனார.  

இதனடிப்படையில் கல்வி பவளியீட்டு 
திடணக்க்ளத்தின ஆடணயனா்ளர நனாயகம் 
பி.என. அயிைப்பபரு்ம, பிரதி ஆடணயனா-
்ளர நனாயகம் எம்.தனாஜுதீன ஆகிதயனார ்மயயத்-
தின தடைவர உளளிட்ை பிரதிநிதிகளுக்கு 
பனாைசனாடை இஸைனாம் பனாைப்புத்தகத்டத 
வழஙகி விநிதயனாக நைவடிக்டகடயயும் 
ஆரம்பித்து டவத்தனர.   

அட்மசசருைனனான இசசநதிப்பில் 
உை்மனா சடபயின பபனாரு்ளனா்ளர கைனாநிதி 
அஸவர அசனாஹிம், ்மயயத்தின பபனாதுச 
பசயைனா்ளர கைனாநிதி றியனாத் ஏ.்மஜீத், பிரதித் 
தடைவர யூ.தக.எம்.றிம்சனான, பபனாரு்ளனா்ளர 
பதனாழிைதிபர ஏ.ஏ. அஷரரஃப் அலி உள-
ளிட்தைனாரும் கைநது பகனாண்ைனர.  

முன்கனொக்கி ப்கொண்டு ப்சலகின்்ற...
ஆளுட்ம இருப்பதனாக சுட்டிக்கனாட்டிய 

ததரர, இத்தடைவரகள அரசியல் மூைம் 
எடதயும் சம்பனாதிக்கனா்மல், த்மது பசனாத்துக்-
கட்ள கூை ்மக்களுக்கனாக தியனாகம் பசயதுள-
்ளனாரகள எனறும் கூறினனார.  

சரியனான தடைட்மக்கு அனறு அஙகீகனா-
ரம் கிடைக்கனாததனாதைதய இனறு நனாடு இவ-
வனாறனானபதனாரு பநருக்கடிடய எதிரதநனாக்க 
தவண்டியுள்ளதனாகவும் அவர பதரிவித்தனார.  

்மடறநத முனனனாள ஜனனாதிபதி தஜ 
ஆர.ஜயவரத்தனவின 26ஆவது நிடனவு 
தினத்டத முனனிட்டு, ஜனனாதிபதி 
ரணில் விக்ர்மசிஙகவின தடைட்மயில் 
பகனாழும்பு 07, தஜ.ஆர.ஜயவரதன ட்மயத்-
தில் (01) நடைபபற்ற நிகழ்வில், விதஷை 
அனுசனாசன உடர நிகழ்த்தியதபனாதத வணக்-
கத்திற்குரிய பபல்பபனாை விபஸஸி ததரர 

இவவனாறு பதரிவித்தனார.  
இதில் கைநதுபகனாண்ை ஜனனாதிபதி, 

்மகனா சஙகத்தினருக்கு அனனதனானம் வழங-
கினனார. தஜ. ஆர.ஜயவரத்தன உயிருைன 
இருநத கனாைத்தில் அவரின பபறு்மதி புரிய-
வில்டை. இைஙடகயிலுள்ள ஒவபவனாரு 
அரச தடைவரகளுக்கும் சிடைகள உருவனாக்-
கப்பட்ைன. ஆனனால் தஜ. ஆர.ஜயவரத்தன-
வுக்கு சிடை பசயயப்பைவில்டை.  

இனறு, அவர ்மரணித்து இருபத்தனாறு 
வருைஙகள கைநதுள்ளன. ஜனனாதிபதி 
உட்பை அவரின குடும்பத்டதச தசரநத 
அடனவரும் ஒனறிடணநது இநத அறச-
பசயடை த்மற்பகனாளவது இக்குடும்பத்-
தின நனறிடய கனாட்டுகிறது.  

திம்பிரிகஸயனாதய அதசனாகனாரனா்மனாதிபதி 
வண. பகைபெத்தத தசனாபித ததரர தனது, 

விதசை உடரயினதபனாது,  
இைஙடகயின முதைனாவது நிடறதவற்று 

ஜனனாதிபதி தஜ. ஆர.ஜயவரத்தனவின சிறப்-
புகட்ள நிடனவுகூரும் நிகழ்வு ஒவபவனாரு 
ஆண்டும் நைத்தப்படுகிறது. ஜயவரத்தன 
ஆளும் கட்சியனாக இருநதனாலும் சரி, 
எதிரக்கட்சியனாக இருநதனாலும் சரி, 
அரச தடைவரனாக இருநதனாலும் சரி ஒதர 
்மனாதிரியனான ்மனிதனாபி்மனானம் நிரம்பிய 
தடைவரனாக பசயல்பட்ைனார.  உைக 
அட்மதி ்மனாநனாட்டில் "நஹி பவதரன 
பவரனானி" எனற புத்தரின வனாரத்டத-
க்ளனால் உைடகதய அட்மதிப்படுத்தி-
னனார. அதனனால்தனான, ஜயவரதனபுர 
்மருத்துவ்மடன, பதனாடைக்கனாட்-
சிக் கூட்டுத்தனாபனம் ஆகிய நிறுவ-
னஙகட்ள உருவனாக்க இைஙடகக்கு 

உதவி கிடைத்தது. இடவ கைனகள 
அல்ை. அரசியல் மூைம் பபறப்பட்-
ைடவயும் அல்ை. இடவ அட்மதி-
டயப் பரப்பியதன மூைமும், உைடக 
ஒருஙகிடணத்ததன மூைமும் பபறப்-
பட்ை உதவிகள ஆகும்.   புத்தரபப-
ரு்மனான உைகுக்கு அறிவித்த அவரது 
வனாரத்டதகளின ்மதிப்டப இனறு நம் 
நனாடு உணரகிறது. இனறு நம் நனாடு 
பபரும் பநருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்-
கும் இவதவட்ளயில், அடனவரும் 
பவறுப்பினறி ஒனறிடணநது பநருக்-
கடியில் இருநது பவளிவர உடழக்க 
தவண்டும். இதனனால்தனான தஜ.ஆர.
ஜயவரத்தனவின ்மதிப்பு அனறு இருந-
தடத விை இனறு அதிக்மனாக உணரப்ப-
டுகிறது.  

வி்சொரமணக்கு ப்சன்்ற...
ஒருவரின தடைட்மயில் பிரததசவனாசி-

கள தபனாரனாட்ைத்தில் ஈடுபட்ைனர. இது 
பதனாைரபனாக பபனாலிஸனாருக்கு கிடைத்த தக-
வலுக்கட்மய சம்பவ இைத்துக்கு விடரந-
ததபனாது பதற்ற்மனான சூழ்நிடை ஏற்பட்டி-
ருநததனாக பபனாலிஸனார பதரிவித்தனர.   

அப்தபனாது ,பிக்கு ஒருவர உட்பை 
சு்மனார 150 க்கும் த்மற்பட்ை குழுவினர 
வீதிடய ்மறித்து, ையரகட்ள பகனாளுத்தி 
தகனாபனாதவசத்துைன நைநதுபகனாண்ைனர. 
பபனாலிஸனாடர தனாக்கி மிகவும் த்மனாச்மனான 

வனாரத்டதப் பிரதயனாகத்டத த்மற்பகனாண்-
ைதுைன, பபனாலிஸ பபனாறுப்பதிகனாரிடய 
தனாக்கவும் முற்பட்ைனர. இதடன தடுப்-
பதற்கனாகச பசனற பபனாலிஸ சனாரஜண்ட் 
ஒருவடர மூரக்கத்தன்மனாக இவரகள தனாக்-
கினர. பபனாலிஸ சனாரஜடன கனாப்பனாற்றுவ-
தற்கனாக பபனாலிஸனார முற்பட்ைதபனாதும் 
ஆரப்பனாட்ைக்கனாரரகள கடைநது பசல்ை-
வில்டை. இதடனயடுத்து ஆகனாயத்டத 
தநனாக்கி பபனாலிஸனார துப்பனாக்கி பிரதயனா-
கம் பசயதுள்ளனர.   

்பட்ஜட் உத்கத்ச... 03ஆம் பக்கத் பதனாைர
பசைவுத் திட்ைம் மீதனான குழுநிடை 

விவனாதம் நவம்பர 23 ஆம் திகதி முதல் டிசம்-
பர 08 ஆம் திகதி வடர 13 தினஙகளுக்கு 
நடைபபறவுள்ளது.

இதனபினனர, 2023 ஆம் ஆண்டுக்கனான 
வரவு பசைவுத் திட்ை வனாக்பகடுப்பு டிசம்-
பர (08)  இைம்பபறவுள்ளதனாகவும் உத்ததச 
பசயற்றிட்ைத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.

தனியொர்... 03ஆம் பக்கத் பதனாைர 
பிரதிவனாதிகளின கூற்றுப்படி 

முடறப்பனாட்டு நிறுவனம் நிதி த்மனாச-
டியில் ஈடுபடும் நிறுவன்மல்ைபவன-
றும் த்மலும் இது ஒரு அரசியல்வனா-
திக்கு ்மற்பறனாரு நபருக்கு ஆதரவனாக 
உண்டியல் தபனானற சட்ைவிதரனாத 
முடறகள மூைம் பணத்டத அனுப்பும் 
அட்மப்பும் அல்ைபவனவும் பதரிவித்-
தனார.   

யூடியூப் பசனல் ்மற்றும் முகநூல் 
ஊைனாக பிரசனாரம் பசயது அவதூறு ஏற்-
படுத்தி சவனாலுக்கு உட்படுத்தியுள்ள 
பிரதிவனாதிகள, சட்ைபூரவ நைவடிக்-
டகயின ஊைனாக அடைவரிடசடயதயனா 
முகநூல் பக்கத்டததயனா உடையவர-
கள அல்ை எனறும் அவர பதரிவித்தனார. 
2018 ஆம் ஆண்டிலிருநது வரத்தக நை-
வடிக்டககட்ள த்மற்பகனாண்டு வரும் 
முடறப்பனாட்டு நிறுவனம் விற்படன 

்மற்றும் இடைத்தரவுகள தசடவகட்ள 
வழஙகும் சட்ைபூரவ்மனான நிறுவனம் 
எனபதனால், பிரதிவனாதிகளின நைவ-
டிக்டக கனாரண்மனாக அவ்மனானத்துக்குள-
்ளனாகியுள்ளதனாகவும் தீரப்டப பபற்றுத் 
தரு்மனாறும் தபனாலி கனாபணனாளிகள 
்மற்றும் பசயதிகட்ள த்மலும் பிரசனாரம் 
பசயயனா்மல் அதற்கு தடை விதிக்கு்மனா-
றும் நீதி்மனறத்தில் தகட்டுக்பகனாண்-
ைனார. முடறப்பனாட்டு நிறுவனத்துக்கு 
பிரிய்மனாலியுைன எவவித பதனாைரபும் 
இல்டை எனறும் அவர பதரிவித்தனார.  

முடறப்பனாடு சனாரபில் முனடவக்-
கப்பட்ை விையஙகட்ள ஆரனாயநத 
்மனாவட்ை நீதவனான பூரணி்மனா பரண-
க்ம, பிரதிவனாதிகட்ள எதிரவரும் (14) 
நீதி்மனறில் ஆஜரனாகு்மனாறு இடைக்-
கனாை தடை உத்தரவு ்மற்றும் அடழப்-
பனாடணடய   வழஙகி உத்தரவிட்ைனார. 

தீர்மவயற்்ற... 03ஆம் பக்கத் பதனாைர 
அடுத்த வருை ஏப்ரல் ்மனாதத்தில் 

அதடனத் திறக்கவுள்ளதனாகவும் 
அவர பதரிவித்துள்ளனார.   த்மற்படி 
தீரடவ வரியற்ற வரத்தக கட்ைைங-
கட்ள பசயற்படுத்தும் நிறுவனஙகள 
உைகின பிரசித்திபபற்ற மூனறு நிறு-
வனஙக்ளனாகும் எனறும் பதற்கனாசிய 
பிரனாநதியத்தில் பனாரிய தீரடவவரியற்ற 
வரத்தக கட்ைைத் பதனாகுதியனாக இது 
அட்மயுப்மனறும் அவர பதரிவித்துள-
்ளனார.   அதததவட்ள, இவ வரியற்ற 
வரத்தக கட்ைைஙகளில் நனாட்டில் இறக்-

கு்மதிக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ள 
பபனாருட்களுக்கனான தடைகள கிடையனா-
பதனறும் அவர பதரிவித்துள்ளனார.  

 சிஙகப்பூரில் முஸதபனா வரத்தக கட்-
ைைத் பதனாகுதி மிகவும் பனாரியபதனான-
றனாகும். அதததபனானறு பகனாழும்பு 
துடறமுக நகரத்திலுள்ள தீரடவவரி-
யற்ற வரத்தக கட்ைைமும் இநதியனா உள-
ளிட்ை சரவததச நனாடுகளின சுற்றுைனா 
பயணிகட்ள அதிகம் கவருவதனாக 
அட்மயுப்மனறும் அவர நம்பிக்டக 
பவளியிட்டுள்ளனார. 

நலலிணக்்க... 03ஆம் பக்கத் பதனாைர  
பெக்ைர யனாப்பனா நல்லிணக்க 

ஆடணக்குழுவின தடைவரனாக நிய-
மிக்கப்பட்டுள்ளதுைன, ஓயவுபபற்ற 
த்மல் நீதி்மனற நீதிபதி நி்மல் திஸனாநனா-
யக்க, ஓயவுபபற்ற த்மனமுடறயீட்டு 
நீதி்மனற நீதிபதி சநதிரதனாச நனாணயக்-

கனார, ஜனனாதிபதி சட்ைத்தரணி விதவகனா-
னநதன புவிதரன ்மற்றும் தஜ.ைபிளயூ.
எஸ. சிறிவரத்தன ஆகிதயனார அதன 
ஏடனய உறுப்பினரக்ளனாக பசயற்படுவ-
பரனவும் அநத வரத்த்மனானி அறிவித்த-
லில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

குஜரொத்தில கைொர்பி ந்கரில 141 க்பர் 
உயிரிழபபுக்கு ்கொரணைொன பதொஙகு 
்பொலம அறுந்து விழுந்த இடத்திற்கு பிரத-
ைர் நகரந்திர கைொடி கநற்று கநரில ப்சன்று 
ஆய்வு ப்சய்ததுடன் ்கொயைமடந்தவர்்கமள-
யும கநரில ்சந்தித்து ஆறுதல கூறினொர்.  
                          
(திருசசி எம.க்க. ஷொகுல ஹமீது)   
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்பண்டாரவமையில் சீரற்ற கடாலநிமல 

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்)

பண்டாரவளை பபடாலிஸ் பிரிவுக்குட் -
பட்் கடாஹகல்ல அமபரவ பகுதியில நேற-
றுமுன்தினம இரவு  (31.10.2022) பபய்த 
கடும மளழயினடால மணநமட்டு்ன் கூடிய 
பகடாங்கிறிட் கட்்்ம வீட்டின் மீது சரிந்து 
வீழ்ந்துளைது. 

இதில வீட்டின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்-
்ததில ஆண ஒருவர் உயிரிழந்துளைடார்.

இவவடாறு உயிரிழந்்தவர் 73 வயதுள்ய 
்பிளயூ.எம. பெயநசகர என அள்யடாைம 
கடாணபபட்டுளைடார்.

ஆண ்தனது மளனவியு்ன் வீட்டின் 
அள்றயில உ்றங்கிக் பகடாணடிருந்்த 
நவளையில திடீபரன சுவர் இடிந்து விழுந் -
்ததில ஆண உயிரிழந்துளை்தடாக பண்டார -
வளை பபடாலிஸடார் ப்தரிவித்தனர். எனினும 
அவரின்  மளனவி ப்தயவடாதீனமடாக கடாயங்க -
ளு்ன் உயிர் ்தபபியுளை்தடாக பபடாலிஸடார் 
ப்தரிவித்தனர்.

உயிரிழந்்தவரின் ச்்லம தியத்த்லடாவ 
பிரந்தச ளவததியசடாள்லயில ளவக்கப -
பட்டுளை்தடாகவும, பிநர்த பரிநசடா்தளன -
களின் பின்னர் ச்்லம உ்றவினர்களி்ம 
ஒபபள்க்கபபடுபமனவும  ளவததிய -
சடாள்ல வட்்டாரங்கள ப்தரிவித்தன. 

கடாயங்களு்ன் தியத்த்லடாவ ளவததிய -
சடாள்லயில அனுமதிக்கபபட்் அவரின் 
மளனவி ப்தடா்ர்ந்தும சிகிசளசகளை 
பபறறு வருவ்தடாக ளவததியசடாள்ல வட்்டா-
ரங்கள நமலும ப்தரிவித்தன.

்தறநபடாது மள்லயகததில நி்லவும சீரற்ற 
கடா்லநிள்ல கடாரணமடாகநவ இந்்த அனர்த்தம 
நிகழ்ந்துளைடாக ப்தரிவித்த பண்டாரவளை 
பபடாலிஸடார், இது ப்தடா்ர்படான நம்லதிக 
விசடாரளணகளை நமறபகடாணடு வருகின்-
்றனர். சீரற்ற கடா்லநிள்ல நி்லவுவ்தனடால 
மணசரிவு அபடாயங்கள ஏறப் வடாயபபு 
இருபப்தடாகவும இ்தனடால மக்களை 
மிகுந்்த அவ்தடானதது்ன் பசயறபடுமடாறு 
பபடாலிஸடார் அறிவுறுத்தல விடுததுளைனர்.

மூளைச்சாவளைந்த நபரின் உைல் உறுப்புகள் ்தசானம் 

பதுளை தினகரன் விநச் நிருபர்

பதுளை பபடாது ளவததியசடாள்லயிலி-
ருந்து மூளைசசடாவள்ந்்த ேபபரடாருவரின் 
உ்ள்ல இ்லங்ளக விமடானபபள்யினர் 
நேறறு பகடாழுமபு ந்தசிய ளவததியசடாள்லக்கு 
பகடாணடுவந்துளைனர். 

இ்லங்ளக விமடானபபள்க்கு பசடாந்்தமடான 
இ்லக்கம 4 பஹலிபகடாப்ர் பபல 412 ரக 
விமடானம அமபு்லன்ஸ் வசதிகளு்ன் மடாற -
்றபபட்டு பயன்படுத்தபபட்்து. 

இ்லங்ளக விமடானபபள் மறறும சுகடா்தடார 

அளமசசுக்கிள்யில நமறபகடாளைபபட்் 
புரிந்துணர்வு ஒபபந்்தததின் பிரகடாரம இது 
நமறபகடாளைபபட்டுளைது.

ஹச்லக மஹஸ்பவதும கிரடாமததில 
வசிதது வந்்த இரணடு பிளளைகளின் ்தந்-
ள்தயடான ஒருவருக்கு விபததில மூளைசசடாவு 
ஏறபட்்து. ஹச்லக்க பிரந்தச சளபயில சடார-
தியடாக க்ளமயடாறறிய இவர், பணி முடிந்து 
வீடு திருமபிக் பகடாணடிருந்்த நபடாது விபத-
துக்குளைடாகியுளைடார். அவர் பதுளை ளவத-
தியசடாள்லயின் அதிதீவிர சிகிசளசப பிரிவில 
சிகிசளச பபறறு வந்்த நிள்லயில அவரது 

குடுமபத்தடாரின்  அனுமதியு்ன் உ்ல உறுப-
புகளை ்தடானமடாக வழங்குவ்தறகு இணக்கம 
ப்தரிவிக்கபபட்்து.  

அ்தறகளமய மூளைசசடாவள்ந்்த ேபரின் 
முக்கிய உ்ல உறுபபுகளை ஏளனய நேடாயடா-
ைர்களுக்கு ்தடானமடாக வழங்கும நேடாக்கு்ன் 
இவவடாறு பகடாணடுவரபபட்டுளைது. குறிப-
படாக இ்லங்ளகயில மு்தன்முள்றயடாக நமற-
பகடாளை எதிர்படார்க்கபபடும இ்தய மடாறறு 
சததிரசிகிசளசளய நமறபகடாளவ்தறகு இது 
பயன்படுத்தபபடுபமன ப்தரிவிக்கபபட்-
டுளைது. 

மண்மடு சரிந்து வீழ்ந்து 
ஒருவர் பலி, ஒருவர் படுகாயம்

இலஙமக விைடானப்பம் உதவி

'சியனன குைடாரி' கடுகதி
 ரயில் த்ம புரண்து
(அக்கு்றளண குறூப நிருபர்)

கணடியிலிருந்து மடாத்தள்ற நேடாக்கிப பய -
ணித்த 'சியநன குமடாரி' கடுகதி  ரயில  ்த்ம -
புரணடுளைது.  பகடாழுமபு நகடாட்ள்  ரயில 
நிள்லயம- மரு்தடாளன ரயில நிள்லயம ஆகிய-
வறறுக்கிள்நய இது ்த்மபுரணடுளை்தடாக 
திளணக்கைம ப்தரிவிததுளைது.  

இ்தன் கடாரணமடாக  ரயில நசளவ ்தடாம்த -
மடாகியுளை்தடாக ப்தரியவருகின்்றது. இந்நி -
ள்லளம பவகுவிளரவில சீரள்ந்து விடும 
என ரயில திளணக்கைம ப்தரிவிததுளைது. 

எல்ல ்பகுதியில் மின்னல் 
தடாககம - ஒருவர் கடாயம; - 
இரணடு வீடுகள் னேதம
ஹற்றன் சுழறசி 
நிருபர்)

பண்டாரவளை 
-எல்ல பிரந்தச 
பசய்லகபபிரிவுக் -
குட்பட்் குருந்-
துவதள்த பகுதி-
யில நேறறு முன்தினம (31.10.2022) மின்னல 
்தடாக்கி  ஒருவர் ளவததியசடாள்லயில அனுமதிக் -
கபபட்டுளைது்ன், இரணடு குடியிருபபுகள 
பகுதியைவில நச்தமள்ந்துளைன. 

இ்தனடால அக்குடியிருபபில ்தங்கியிருந்்த  
குடுமபததினர் படாதிக்கபபட்டுளைனர்.  வீடு-
களில உளை பபறுமதிமிக்க மின்சடா்தனபபபடா-
ருட்கள நச்தமள்ந்துளைந்தடாடு, வீட்டு மின் 
இளணபபுக்களும, வீட்டு உ்ளமகளும 
நச்தமள்ந்துளைன. அதந்தடாடு, வீட்டின் 
சுவர்களும முற்றடாக நச்தமள்ந்துளைன. 

நமலும, விபததின் பின்னர் எல்ல 
பபடாலிஸடார், இரடாணுவததினர், பிரந்தச 
பசய்லக அதிகடாரிகள, மடாவட்்ச பசய்லக அதி-
கடாரிகள, அனர்த்த முகடாளமததுவ பிரிவு அதிகடா-
ரிகள ஆகிநயடார், படாதிக்கபபட்் வீடுகளுக்குச 
பசன்று படார்ளவயிட்டு நச்த விபரங்களை 
பபறறுக்பகடாணடுளைனர்.

பதுளை தினகரன் விநச்நிருபர் 

ஊவடா மடாகடாணததிலுளை படா்சடாள்லக-
ளில க.பபடா.்த உயர்்தர கள்ல, வர்த்தகம, 
விஞ்டானம, கணி்தமஆகிய பிரிவுகளில 
சி்றந்்த பபறுநபறுகளைப பபற்ற படா்சடாள்ல 
மடாணவர்களைப படாரடாட்டி பகௌரவிக்கும 
நிகழ்வு நேறறு பதுளை நூ்லக நகட்நபடார் 
கூ்ததில ேள்பபற்றது.  இந்நிகழ்வில,-
சிவில மறறும விமடான நசளவ அளமசசர் 
நிமடால சிறிபடா்ல டி சிலவடா பிர்தம அதிதியடாக 
க்லந்து சி்றபபித்தடார்.

இந்நிகழ்வில,பதுளை அல அ்தடான் மகடா 
விததியடா்லயம, வ்லய மட்்ததில விஞ-
்டானம மறறும கணி்தம ஆகிய படா்ங்-
களில உயர்்தர மட்்ததில சி்றந்்த பபறு-
நபறுகளைப பபறறு, வைர்ந்து வரும 
படா்சடாள்லயடாக ப்தரிவடாகி அளமசசரினடால 
விருது வழங்கி பகௌரவிக்கபபட்்து.

அளமசசர் நிமடால சிறிபடா்ல டி சிலவடா, 
அல அ்தடான் மகடா விததியடா்லய அதிபர் எம. 
எஸ்.எம. சரூக்கிறக்கு விருது வழங்கி பகௌர-
வித்தடார்.

க.ப�ொ.த உயரதர �ரீட்சையில் சிறநத
ப�றுப�றுக்ை ப�றற மொணவரகள் பகௌரவிப்பு



பாலமுனை திைகரன்  நிருபர்

அககனரபபற்று பிரதேசத் -
தில் கஞசாவுடன் னகது சசய்-
யபபடட ஒருவனர எதிர்வரும்  
11ஆம் திகதிவனர விளககமறிய-
லில் னவககுமாறு, நீேவான் உத்ே-
ரவிடடுளளார்.

இசசநதேக நபனர, அககனரப-
பற்று நீேவான் முன்னினலயில் 
தநற்று முன்திைம்  (31) ஆஜர்ப-
டுத்தியதபாதே, நீேவான் இநே 
உத்ேரனவப பிறபபித்துளளார்.

அககனரபபற்று  சபாலிஸா-
ருககு கினடத்ே இரகசியத் ேகவ-
லுககனமய,   இசசநதேக நபனரக 
னகது சசய்ேதுடன்,  அவரிடமி -
ருநது 1,500 மில்லி கிராம் கஞசா-
னவயும் னகபபற்றிைர்.

ஒலுவில் விதசட நிருபர்  

அ க க ன ர ப ப ற் று 
சுகாோர னவத்தியதிகாரி 
பிரிவுககுடபடட பகுதிக-
ளில் நுளம்புகள பரவக-
கூடிய இடஙகனள னவத்-
திருபதபாருககு எதிராக 
சடட நடவடிகனக 
எடுககபபடவுளளோக, 
அககனரபபற்று சுகாோர னவத்திய-
திகாரி, டாகடர் எப.எம்.ஏ. காேர் 
சேரிவித்ோர்.  

ேற்தபாது பருவகால மனை ஆரம்-
பித்துளளோல், அககனரபபற்றில் 
நுளம்புகள பரவககூடிய நினலனம 
உளளோகவும், அவர் கூறிைார்.  

தமலும், சபாதுச சுகாோரப பரி-

தசாேகர்கள, சடஙகுக கட-
டுபபாடடுப பிரிவிைர், 
சபாலிஸார், இராணுவத்-
திைர் வீடுகளில் தசாேனை 
தமற்சகாளளவுளளைர்.   

வீடுகளில் தேஙகியுளள 
குபனபகனள அகற்றி, நீர் 
தேஙகியுளள இடஙகனள 
துபபுரவு சசய்யுமாறும், 
த க ட டு க ச க ா ண் டு ள ள 

அவர், நுளம்புகள பரவுவேற்கு 
ஏதுவாை சவற்றுக காணிகனள 
னவத்திருபதபார் 2 வார காலத்துக-
குள துபபுரவு சசய்ய தவண்டுசம-
ைவும் சேரிவித்ோர்.  

ேவறும் படசத்தில் சடட நடவ-
டிகனக எடுககபபடுசமைவும், 
அவர் சேரிவித்ோர்.  

கல்லடி குறூப நிருபர் 
 
ம ட ட க க ள ப பு , 

சீதயான் தேவாலய ேற்-
சகானலக குண்டுோரியின் 
உடற்பாகஙகனள கள-
ளியஙகாடு இநது மயா-
ைத்தில் புனேத்ேனமககு 
எதிராக ஆர்பபாடடத்-
தில் ஈடுபடட குற்றசசாட -
டில் இராஜாஙக அனமச-
சர் எஸ்.வியாதைநதிரன் உளளிடட 
ஐவருககு எதிராக மடடககளபபு 
ேனலனமயக சபாலிஸாரால் சோட-
ரபபடட வைககு விசாரனை முடி-
வுககு சகாண்டு வரபபடடுளளது.  

இராஜாஙக அனமசசர் எஸ்.வியா -
தைநதிரன், இனைபபுச சசயலாளர் 
தயா.சராஸ்மன், இனளஞர் ஒருங-
கினைபபாளர் அதைாஜன், மாநகர 
சனப உறுபபிைர்களாை சசல்வி 
மதைாகரன் மற்றும் அருளோஸ் 
சுசிகலா ஆகிதயாருககு எதிராக 
தமற்படி வைககுத் ோககல் சசய்யப-
படடது.  

இவவைககு விசாரனையாைது 
மடடககளபபு நீேவான் நீதிமன்ற 
நீதிபதி பீற்றர் தபால் முன்னினல -
யில் தநற்று முன்திைம் (31) விசா -
ரனைககு எடுககபபடடதபாதே, 
முடிவுககு சகாண்டு வரபபடடது.  

இவவைககு விசாரனைககு 
சபாலிஸ் ேரபபிைர் சமூகமளிககா -
னமயால், வைககுடன் சோடர்பு-
னடய ஐவரும் விடுேனல சசய்யப-
படடதுடன், வைககும் ேளளுபடி 
சசய்யபபடடு முடிககபபடடது.  

மடடககளபபு சீதயான் தேவால-
யத்தில் கடநே 2019ஆம் ஆண்டு 
ஏபரலில் உயிர்த்ே ஞாயிறு குண்டுத் 
ோககுேனல தமற்சகாண்டோகக 
கூறபபடும் காத்ோன்குடினயச 
தசர்நே ேற்சகானலக குண்டுோரி-
யாை ஆசாத்தின் உடற்பாகம், களளி-
யன்காடு இநதுமயாைத்தில் சபாலி-
ஸாரால் புனேககபபடடிருநேது. 
இேனை எதிர்த்து கடநே 2019ஆம் 
ஆண்டு ஓகஸ்ட 27ஆம் திகதி ஆர்ப-
பாடடத்னே முன்சைடுத்ேனம 
சோடர்பாகதவ இவவைககு ோககல் 
சசய்யபபடடிருநேது.  

மடடககளபபு விதசட நிருபர் -             
சிவம் பாககியநாேன்  

இலஙனகயில் பால் உற்பத்தியில் 
முககிய மாவடடமாகக கருேபப-
டும் மடடககளபபில், பால் பண் -
னையாளர்களின் கறனவப பசுக-
கள உடபட 700 மாடுகள கடநே 
ஒரு மாேத்தினுள சோண்னட 
அனடபபான் எனும் தநாயிைால் 
பாதிககபபடடு இறநதுளளோக-
வும், இேைால் ேமது வாழவாோரம் 
பாதிககபபடடுளளோகவும், பால் 
பண்னையாளர்கள சேரிவித்ேைர்.  

இது சோடர்பாக மடடககளபபு 
மாவடட சர்வமேப தபரனவயின் 
இனைபபாளர் ஆர்.மதைாகரனின் 
ஏற்பாடடில், மயிலத்ேமடு பால் 
பண்னையாளர் சஙகத் ேனலவர் 
எஸ்.நிர்மலன் உடபட பால் பண் -
னையாளர்கள தநற்று (01) மடடக -
களபபு மாவடட உேவி அரசாஙக 

அதிபர் ஏ.நதவஸ்வரனை சநதித்து, 
ேமது பிரசசினை பற்றி சேரிவித்ே -
துடன், மகஜசரான்னறயும் வைஙகி-
ைர்.   

இபபிரசசினை சோடர்பில் அர-
சாஙக அதிபரின் கவைத்துககு 

சகாண்டு சசன்று தீர்னவ வைஙகுவ-
ோக, அம்மாவடட உேவி அரசாஙக 
அதிபர் சேரிவித்ோர்.  

மயிலத்ேமடு, மாேவனை, சநே-
ைமடு, தசானேயன்சவளி, வடட-
வான், சபருமாசவளி, சவளளிச -

தசனை உளளிடட பல இடஙகளில், 
சுமார் 200,000 மாடுகள உளளோக-
வும் இநதநாய் ோககத்ோல் 8 நாடக-
ளில் சராசரி 200 கால்நனடகள இறப-
பேைால், கடநே ஒரு மாேத்தில் 
சராசரியாக 700 மாடுகள இறநதுள-
ளோகவும், பாதிககபபடடவர்கள 
சேரிவித்ேைர்.  

கானலயில் மாடுகள வருத்ேப-
படடு மானலயில் இறககின்றை. 
மிருக னவத்தியர் சிபாரிசு சசய்யும் 
மருநது இல்லாமல், அேற்குப 
பதிலாக தவறு மருநனே கனட -
களில் வாஙகிக சகாடுத்ோலும் 
மாடுகள இறககின்றை.   

ஏலதவ கறனவப பசுககனள காப-
புறுதி சசய்ய முற்படடதபாது, வீடு-
களில் வளர்ககும் மாடுகளுகதக 
காபபுறுதி சசய்வோக, காபபுறுதி 
உத்திதயாகத்ேர்கள சேரிவிபபோக -
வும், பால் பண்னையாளர்கள சேரி -
வித்ேைர். 
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ைட்டக்களப்பில் ்க்டநத ஒக்்டோ்பரில்

த�ொண்டை அ்டைப்ொன்   
ந�ொயினொல் 700 மொடுகள் மரணம்

தற்்கோமைதோரி உ்டல் புமதக்கப்்பட்ட விவ்கோரம

வியொநேந்திரன் உள்ளிடடை ஐவர்
மீ�ொன வேக்கு விசொர்ண முடிவு

அணணல் �பியின் ந்ொ�்னகளில்   
ஆசிரிய வழிகொடடைல்கள் உள்்ளன

முன்மாதிரியாை ஓர் ஆசிரியரிடம் 
காைபபட தவண்டிய அறபபண்-
புகள அண்ைல் நபி (ஸல்) அவர்-
களிடம் காைபபடடுளளது. 'நான் 
ஆசிரியராகதவ இவவுலககு அனுப-
பபபடடுளதளன்' என்ற அன்ைாரது 
அமுேவாககும் எம்னமச சிநதிகக 
னவககககூடியோக உளளோக, மரு-
ேமுனை ஜம்இய்யதுல் உலமாவின் 
பிரதித் ேனலவரும் மடடககளபபு 
தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி விரிவுனர-
யாளருமாை அஷசஷெய்க அன்ஸார் 
பழீல் சமளலாைா சேரிவித்துளளார்.  

அண்னமயில் மருேமுனை புல-
வர்மணி மகா வித்தியாலயத்தில் 
நனடசபற்ற மீலாதுன் நபி விைாவில் 
உனரயாற்றியதபாதே, அவர் தமற்-
கண்டவாறு சேரிவித்துளளார். இவ-
விைாவில் அவர் சோடர்நது உனர-
யாற்றுனகயில்,   

"ேனியாள தவறுபாடுகனளப 
புரிநது ஓர் ஆசிரியர் உளவியல் நுட-
பஙகதளாடு எவவாறு கற்பிககலாம் 
என்பேற்காை ஆசிரிய வழிகாட-
டல்கள அண்ைல் நபியின் அைகிய 
தபாேனைகளில் காைபபடுகின்றை. 
அவற்னற எமது ஆசிரிய சமூகம் பின்-
பற்றிைால், சிறநே ஒழுககமுளள 
மாைவர் பரம்பனரனய இலகுவாகக 
கடடிசயழுபப முடியும். இநே அறப-
பணினய ஆசிரிய சமூகம் சசய்யத் 

ேவறிைால், எம்மால் கடடுபபடுத்ே 
முடியாே தீவிரமாைதும், சவறித்ே-
ைமாைதுமாை இனளஞர் சமூகம் 
உருவாகி அனமதியற்றதும், சமாோ-
ைமற்றதுமாை அசாோரை சூழநி-
னலகள தோன்றலாம். அவவாறாை 
நினலனமனய இன்று எம்மால் அவ-
ோனிககககூடியோகவும் உளளது. 

இேற்கு பல்கனலககைகஙகளில் 
இடம்சபறும் பகிடிவனேயும் நல்ல 
எடுத்துககாடடாகும்" என்றார்.  

மட்டு. தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி விரிவுரையாளர்

ேம்பலகாமம் குறூப நிருபர்

தேசிய வாசிபபு மாேத்னே முன் -
னிடடு  குசசசவளி, வடலிககுளம் 
கிராமத்தில்  சபாதுநூலகசமான்று, 
குசசசவளி பிரதேச சனபயின்  ேவிசா-
ளர் ஏ.முபாறககிைால் தநற்று முன்தி-
ைம் (31)  திறநது னவககபபடடது.

இந நிகழவாைது  குசசசவளி 

பிரதேச சனபயின் சசயலாளர் 
திருமதி மாலினி அதசாககுமார் 
அவர்களின் ேனலனமயில் இடம்-
சபற்றது.

இேன்தபாது முன்பளளிச சிறார்க-
ளுககு பரிசில்களும் வைஙகி னவக-
கபபடடதுடன், முன்பளளி ஆசிரியர் -
களுககு ஊககுவிபபுத் சோனகயும் 
வைஙகபபடடது.

குசசதவளி, வடைலிக்கு்ளத்தில்
த்ொதுநூலகம் திறந்து  ்வபபு கஞசொவுடைன் 

்க�ொனவருக்கு 
வி்ளக்கமறியல்

நு்ளம்புகள் த்ருக இடைமளிபந்ொருக்கு 
எதிரொக உரிய சடடை �டைவடிக்்க சித்திரநவலொயு� சுவொமி 

ஆலயத்தில் திருக்கல்யொணம்

கானரதீவு குறூப நிருபர் -சகா

வரலாற்று பிரசித்தி சபற்ற திருக-
தகாவில்  சித்திரதவலாயுே சுவாமி ஆல-
யத்தில் கநேசஷடி விரே இறுதியில் 
நனடசபறும் திருககல்யாை நிகழவு, 
கடநது இரண்டு வருடஙகளுககு 
பின்ைர் சிறபபாக  நனடசபற்றது.

திருககல்யாை சடஙகினை ஆலய 
பிரேம குரு சிவஸ்ரீ சண்முக மதகஸ்-
வர குருககள மற்றும் ஆலயகுரு 
சிவசிறி அஙகுசநாேககுருககள 
சிறபபாக நடத்தி னவத்ேைர். ஆல-

யத்ேனலவர் சுநேரலிஙகம் சுதரஷ 
ேனலனமயில், ஆலய பிரேம குரு 
சிவஸ்ரீ சண்முக மதகஸ்வர குருககள 
மற்றும்  ஆலயகுரு சிவசிறி அஙகு-
சநாேக குருககள முன்னினலயில் 
இடம்சபற்று வநே கநேசஷடி விரேம்  
கடநே 30 திகதியுடன்  நினறவு 
சபற்றது.

இம்முனற வைனமககு மாறாக 
ஏராளமாை பகேர்கள இவவிரேத்னே 
அனுஷடித்ேதுடன்,  சூரன் தபார் 
மற்றும் திருககல்யாை நிகழவுகளி-
லும் பஙதகற்றைர்.

திருக்்கோவில் அக்க்ரப்ற்று கடைற்க்ரயில்   
சுகொ�ொரத்்� ந்ண வலியுறுத்து  

அடடானளசதசனை குறூப நிருபர்  

அககனரபபற்று கடற்கனரனய 
துபபுரவு சசய்து அைகுபடுத்தும் 
பணியில் ஈடுபடடு வரும் அகக-
னரபபற்று சன்னரஸ் வினளயாடடுக-
கைக அஙகத்ேவர்கள, கடற்கனரச 
சூைலில் கழிவுகனள வீசி மாசுபடுத்-
துவனே ேவிர்ககுமாறு தகடடுக -
சகாண்டுளளைர்.   

இது எமது கடற்கனர. இனேப 
பாதுகாபபது எமது கடனமசயை, 
சன்னரஸ் வினளயாடடுககைகத் 
ேனலவர் எம்.எச.சஜயினுதீன் சேரி-
வித்ோர்.   

கடநே 6 வருடஙகளாக ஒவசவாரு 
மாேத்தின் முேலாவது சனிககிைனம 
தோறும் சன்னரஸ் வினளயாடடுக-
கைகத்திைர் துபபுரவு பணியில் ஈடு -
படடு வருகின்றைர்.   

முன்்ள்ளி சிறொர்களுக்கு 
இ்லக்கஞசி வேஙகல்  

அடடானளச-
தசனை குறூப 
நிருபர்   

உ ை வு ப 
ப ா து க ா ப பு 
த ே சி ய 
த வ ன ல த் தி ட -
டத்தின் கீழ, 
சி று வ ர் க ன ள 
மநே தபாச-
னையிலிருநது 
ப ா து க ா க கு ம் 
தி ட ட த் து க க -
னமய, அக-
க ன ர ப ப ற் று 
பிரதேச சசயலகப பிரிவில் சேரிவு 
சசய்யபபடட முன்பளளிகளுககு 
அண்னமயில் இனலககஞசி வைஙகப-
படடை.   

சமுர்த்தி சிறுவர் பராய தபாசனை 
மடடத்னே வலுவூடடும் அரசாஙகத்-
தின் திடடத்துககனமய, இநநடவ-
டிகனக முன்சைடுககபபடடதுடன், 

அககனரபபற்று சரயின்தபா கல்லூரி 
முகானமத்துவப பணிபபாளர் ஏ.எஸ்.
அஹம்மத் அஸ்பி ேனலனமயில் இந-
நிகழவு ஆரம்பித்து னவககபபடடது.   

இேன்தபாது, அககனரபபற்று 
பிரதேச சசயலாளர் அஸ்தஷெய்க 
ரீ.எம்.எம்.அன்சார், பிளனளகளுககு 
இனலககஞசி வைஙகிைார்.   

மணமு்ன த�ன்எருவில்்ற்றில்
தடைஙகுக் கடடுப்ொடடு �டைவடிக்்க

சபரியதபாரதீவு திைகரன் நிருபர்

மடடககளபபு, மண்முனை சேன்எரு-
வில்பற்று பிரதேசத்தின் கடற்கனரனய 
அண்டிய பகுதியில் சடஙகுக கடடுப -
பாடடு நடவடிகனக தநற்று முன்திைம் 
(31)  முன்சைடுககபபடடது.

மடடககளபபு மாவடட பிராநதிய 
சுகாோர தசனவகள பணிபபாளர், 
னவத்திய அதிகாரி ஜி.சுகுைனின் 
வழிகாடடலின் கீழ களுவாஞசிககுடி 
சுகாோர னவத்திய அதிகாரி அலுவலகத் -
திைால்  இநநடவடிகனக தமற்சகாள -
ளபபடடது.

இேன்தபாது, குருககளமடம் சோடக-

கம் சபரியகல்லாறு வனரயிலாை கடற் -
கனரப பகுதி  சுத்ேம் சசய்யபபடட -
துடன், சடஙகு நுளம்புகள சபருகும் 
இடஙகள அனடயாளம் காைபபடடு 
அழிககபபடடது. அவவிடஙகளில் 
காைபபடட பிளாஸ்டிக, தபாத்ேல் -
கள தபான்றைவும் அபபுறபபடுத்-
ேபபடடை.

இநநடவடிகனகககு மண்முனை 
சேன்எருவில்பற்று பிரதேச சசயலகம், 
பிரதேச சனப, னவத்தியசானலகள, 
இராணுவத்திைர், சபாலிஸார், அரச 
சார்பற்ற அனமபபுகள, உளளூர் சபாது 
அனமபபுகள, சபாதுமககள  ஒத்து -
னைபபு வைஙகிைர்.

ை்கஜர் ம்கயளிக்கப்்பட்ட ்்போது...
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 பருத்தித்துறை விசேட நிருபர் 

படுக�ொறை கேய்யபபடட ்யொழ்.பல�றை �றைப-
பீட மொணவர் ஒன்றி்ய தறைவர் புருசேொத்தமனின் 
14ஆம் ஆண்டு நிறைசவநதல சேற்று ேண்ப�ல 
்யொழ். பல�றைக�ழ� �றைபபீட மொணவர்�ளொல 
உணர்வுபூர்வமொ� அனுஷ்டிக�பபடடது.  

 �டநத 2008.11.01 அன்று ்யொழ். பல�றைக� -
ழ� �றைபபீட மொணவர் ஒன்றி்யத்தின் முன்ைொள் 
தறைவர் கேலைத்துறை புருசேொத்தமன் படுக�ொறை -
கேய்யபபடடிருநதொர். 

அதறை நிறைவுகூரும் மு�மொ� கேலைத்துறை 
புருசேொத்தமனின் நிறைவுருவபடத்திற்கு பல�றை 
மொணவர்�ளொல ஈற�ச்சுடசைற்ைபபடடு மைைஞேலி 
கேலுத்தி நிறைசவநதல நி�ழ்வு�ள் இடம்கபற் -

ைை. கதொடர்ச்சி்யொ� �றைபபீட மொணவர் ஒன்றி்ய 
தறைவர் சி.கெலசிைொல நிறைவுறையும் இடம் -
கபற்ைது.

கேலைத்துறை புருசேொத்தமன் , ்யொழ்பபொணப பல -
�றைக�ழ� �றைபபீட மொணவர். இவர் மி�வும் 
இக�டடொை �ொைபபகுதியில (2006-/2007) �றைப -
பீட மொணவர் ஒன்றி்யத் தறைவைொ�ப கபொறுபசபற்று 
மொணவர் ேைனிலும் பல�றைக�ழ� ேைனிலும் 
அக�றை க�ொண்டு கே்யற்படடதுடன் தமிழ்த்சதசி்ய 
ேைனிலும் பற்றுறட்யவைொ�த் தி�ழ்நதொர். இவர் ேமூ -
�வி்யற் துறையில 2ஆம் நிறையில சதர்ச்சி கபற்று 
ஆளுறமயுள்ள படடதொரி்யொ� கவளிச்யறி குறுகி்ய 
�ொைபபகுதியில (01.11.2008) இைொணுவத்திைைொல 
படுக�ொறை கேய்யபபடடிருநதறம குறிபபிடத் -
தக�து.

்யொழ்.விசேட நிருபர் 

்யொழ்.பல�றைக�ழ� மருத்துவபீட 
மொணவர்�ள் இருவர் கெசைொயின் பொவ-
றைககு அடிறம்யொகியுள்ளதொ� �ண்-
டறி்யபபடடுள்ளது.  வடககு ஆளுேர் 
அலுவை�த்தில நீதி்யறமச்ேர் விெ்யதொே 
தறைறமயில சேற்று முன்திைம் திங்-
�டகிழறம இடம்கபற்ை �ைநதுறை்யொ-
டலிசைச்ய இவ்விட்யம் கதரிவிக�ப-
படடுள்ளது.  

அசதசவறள, ்யொழ். மொவடடத்-
திலுள்ள பொடேொறை மொணவர்�ள் 9 
ஆயிைத்து 900 சபரிடம் சமற்க�ொள்ளப-
படட ஆயவில, உைகின் மி� ஆபத்-
தொை உயிர்க�ொலலி க�ொகக�யன் 
சபொறதபகபொருள் பொவறை்யொளைொ� 
ஒருவர் அறட்யொளபபடுத்தபபடடுள்-

ளதொ� கதரிவிக�பபடடது.  மொணவர்-
�றள இைககு றவத்சத சபொறதபகபொருள் 
வி்யொபொைம் முன்கைடுக�பபடடு வருகின்-
ைது.  �டநத வொைம் ்யொழ்பபொண பல�றைக-
�ழ�த்திற்கு அருகிலுள்ள �ைடடி ேநதிககு 
அண்றமயில அறமநதுள்ள மொணவர் 
விடுதிக்யொன்றில ்யொழ்.பல�றைக�ழ� 
�லலூரி மொணவர் , க�ொழும்பு பல�றைக�-
ழ� மொணவர் உள்ளிடட மூவர் �ஞேொ மற்றும் 
கெசைொயின் சபொறதபகபொருட�ளுடன் 
ற�து கேய்யபபடடைர்.  

ற�து கேய்யபபடட மொணவர்�ளி-
டம் முன்கைடுக�பபடட விேொ-
ைறண�ளின் அடிபபறடயில 
அவர்�ளுககு சபொறதபகபொருறள விநி-
ச்யொகித்த ஆறைகச�ொடறட பகுதி -
ற்யச் சேர்நத இருவர் ற�து கேய்யப -
படடுள்ளறம குறிபபிடத்தக�து. 

யாழ்.பல்கலை ்கலைப்பீட மாணவர் ஒன்றிய தலைவர்
புருச�ாததமனின் நிலைவு திைம் அனுஷ்டிப்பு

யாழ். மருததுவபீட மாணவர்்கள்
இருவர் ஹெச�ாயினுக்கு அடிலம

வடைராட்சி செலவசெந்நிதி முருகன் ஆலயத்தின் கந்தெஷ்டி இறுதி நாளில நரகாசூரன் 
ப்பார் மிக சிறப்பாக இடம ச்பறறது.          (்படம:  கரசவட்டி தினகரன் நிரு்பர்)

 (பைநதன் குறூப நிருபர்)  

நீதி, சிறைச்ேொறை�ள் 
அலுவல�ள் மற்றும் அைசி-
்யைறமபபு மறுசீைறமபபு 
அறமச்சின் ேடமொடும் சேறவ 
நி�ழ்ச்சித்திடடம் சேற்று கிளி-
கேொச்சி திைன் விருத்தி வளொ-
�த்தில இடம்கபற்ைது.   

சேற்றுமுன்திைம் (31-.10-. 
2022) ்யொழ்.மொவடட கே்யை -
�த்தில ேறடகபற்று இைண் -
டொவது ேொளொ� கிளிகேொச்சி 
மொவடட அைே அதிபர் 
ரூபவதி ச�தீஸவைன் தறை-
றமயில சேற்று கிளிகேொச்சி-
யில ேறடகபற்ைது.   

 நீதி, சிறைச்ேொறை�ள் அலுவல-
�ள் மற்றும் அைசி்யைறமபபு மறு-
சீைறமபபு அறமச்ேர் விெ்யதொே 
ைொெபக ஷ, அறமச்சின் கே்யைொ-
ளர் வேநத கபசைைொ, அறமச்சின் 
சமைதி� கே்யைொளர் ேமன் குமொரி, 
இழபபீடு�ளுக�ொை பணிபபொ-
ளர் ேொ்ய�ம் எஸ.எல.எம். ெசீம் 
மற்றும் மொவடட கே்யை� பதவி 
நிறை உத்திச்யொ�த்தர்�ள், பிைசதே 
கே்யைொளர்�ள், மொவடட கே்யை� 
உத்திச்யொ�த்தர்�ள், துறைேொர் அதி -
�ொரி�ள், நீதி, சிறைச்ேொறை�ள் அலு -

வல�ள் மற்றும் அைசி்யைறமபபு 
மறுசீைறமபபு அறமச்சின் அதி�ொரி-
�ள் , கபொதுமக�ள் ஆகிச்யொர் �ைந-
துக�ொண்டிருநதைர். 

ேடமொடும் சேறவயில நீதி 
மற்றும் சிறைச்ேொறை�ள் அலுவல-
�ள் மற்றும் அைசி்யைறமபபு மறு-
சீைறமபபு அறமச்சு, பொது�ொபபு 
அறமச்சு, கவளிேொடடு அலுவல-
�ள் அறமச்சு, பதிவொளர் ேொ்ய�ம் 
திறணக�ளம், ஆடபதிவு திறணக-
�ளம், குடிவைவு மற்றும் குடி்ய�லவு 
திறணக�ளம், இழபபீடடுக�ொை 
அலுவை�ம், �ொணி ஆறண்யொளர் 

ேொ்ய�ம் திறணக�ளம், மொ�ொண 
�ொணி ஆறண்யொளர் ேொ்ய�ம் ஆகி்ய 
அறமச்சுக�ள் மற்றும் திறணக-
�ளங்�ளின் பங்குபற்ைலுடன் 
பிைபபு மற்றும் திருமண ேொன்றி -
தழ் கபற்றுக க�ொள்ளல,  பிை -
ெொவுரிறம ேொன்றிதழ் கபற்றுக 
க�ொள்ளல, இநதி்யொவிலிருநது 
திரும்பி வநத இைங்ற�்யர்� -
ளுக�ொை �ொணித்சதறவ மற்றும் 
�ொணி உரிறம பிைச்சிறை�ள், வன்-
முறை்யொல பொதிக�பபடட கேொத்து 
மற்றும் உயிரிழபபு �ொ்யத்துக�ொை 
ேடடஈடு கபற்றுக க�ொள்ளல ,சதசி்ய 

அறட்யொள அடறட கபற்றுகக�ொள்-
ளல,  இழபபீடு�ளுக�ொை அலுவை-
�த்தினூடொ� ஏற்�ைசவ அனுபபப-
படட ச�ொறவ�றள பூைணபபடுத்தல 
கதொடர்பொை சேறவ�ளும் ேறடகப-
றுகின்ைை.   

 அத்துடன் இழபபீடு�ளுக�ொை 
அலுவை�த்திைொல சபொரிைொல பொதிக-
�பபடட மக�ளுக�ொை க�ொடுபப-
ைவு, இைபபு, �ொ்யமறடநதவர்�-
ளுக�ொை க�ொடுபபைவு, அைேொங்� 
ஊழி்யர்�ளுக�ொை க�ொடுபபைவு 
ஆகி்யைவும் வழங்கிறவக�பபட-
டை.   

கிளிந�ொச்சியில் நீதி, சிறைச்்ொறைகள் அலுவல்கள்,   
அரசியைறைப்பு ைறுசீரறைப்பு அறைச்சின் �டைொடும் ச்றவ  

்யொழ்.விசேட நிருபர் 

்யொழ்பபொணத்தில �டநத ஞொயிற்-
றுககிழறம முதல கபயது வரும் 
�டும் மறழ �ொைணமொ� ேண்டி-
லிபபொய பிைசதே கே்யை�த்துக-
குடபடட பகுதி�ளில வசிககும்  
11 குடும்பங்�ள் பொதிக�பபடடுள்-
ளை.  பொதிக�பபடட 11 குடும்பங்-
�றளச் சேர்நத 32 சபர் தமது இருப-
பிடங்�றள விடடு கவளிச்யறி 
�ொகற� தீவு மீைவ ேங்�த்தில தங்கி-
யுள்ளைர்.  

கடும் மழை 11 
குடும்்பஙகள் ்பாதிப்பு 

்யொழ்.விசேட நிருபர் 

மடடுவிலில ஆை்யத்திற்கு 
கேன்ைவர் வழுககி விழுநது உயி-
ரிழநதுள்ளொர். மடடுவில கதற்ற� 
சேர்நத ேண்மு�லிங்�ம் ச�ேவேொ-
தன் (வ்யது 52) என்பவசை உயிரி-
ழநதுள்ளொர். இவர் தைது வீடடுககு 
அருகிலுள்ள ஆை்யத்திற்கு கேன்ை 
சபொது , �ொல �ழுவும் இடத்திற்கு 
கேன்ை சபொது வழுககி விழுநதுள்-
ளொர்.  அதன்சபொது பின் தறையில 
�ொ்யம் ஏற்படடுள்ளது.  சிகிச்-
றேக�ொ� ேொவ�ச்சேரி மருத்துவ 
மறையில அனுமதிக�பபடட 
சபொது அங்கு சிகிச்றே பைனின்றி 
உயிரிழநதுள்ளொர். 

ஆலயத்திற்கு 
சென்றவர் உயிரிைப்பு

(பைநதன் குறுொப நிருபர்)

கிளிகேொச்சி பைநதன் பகுதியி -
லுள்ள தனி்யொர் விடுதிக்யொன்றி-
லிருநது சேற்று முதி்யவர் ஒருவர் 
ேடைமொ� மீட�பபடடுள்ளொர்.  71 
வ்யதுறட்ய சின்றை்யொ ேொ�லிங்�ம் 
என்ை  முதி்யவசை இவ்வொறு  ேடை-
மொ� மீட�பபடடுள்ளொர் .  கிளிகேொச்சி 
ஏ-09  வீதியின் பைநதன் பகுதியிலுள்ள  
தனி்யொர் விடுதிக்யொன்றில  தனிறமயில 
தங்குயிருநத முதி்யவசை  இவ்வொறு ேட-
ைமொ� மீட�பபடடுள்ளொர்.  

முதி்யவர் விடுதியில தங்கியிருநது  
�டநத கவள்ளிககிழறம வறையும் 
குடும்பத்திைருடன் கதொடர்பில 
இருநதுள்ளொர்.  அதன்பின்ைர்  அவர் 
கதொடர்பில த�வல�ள் எதுவும் கிறடக-
�விலறைக்யை   உைவிைர்�ள் கதரிவித்-
துள்ளைர்.

விடுதியில துர்ேொற்ைம் வீசுவது கதொடர்-
பில கபொதுமக�ள் வழங்கி்ய த�வலுக-
�றமவொ� கிளிகேொச்சி கபொலிஸொர் 
சமற்க�ொண்ட விேொைறண�ளின் அடிப-
பறடயில  ேடைம் மீட�பபடடுள்ளது.  

முதி்யவரின் ேடைம் கிளிகேொச்சி 
மொவடட கபொது றவத்தி்யேொறையில 
ஒபபறடக�பபடடு  நீதிமன்ை �டட-
றளககு அறமவொ�  உடற்கூற்று பரி-
சேொதறையின்  பின்ைர்  உைவிைர்�-
ளிடம் ற�்யளிக�பபடடுள்ளது. 

தனியார் விடுதியிலிருந்து 
முதியவச�ாருவரின ெடலம் மீட்பு

(தறைமன்ைொர் விசஷட நிருபர் )

நீதியின் சதவன் 
எை பைைொலும் 
அறழக�பபடும் 
சமல நீதிமன்ை 
நீதிபதி மொணிக-
�வொே�ர் இளஞ-
கேழி்யன் அகிை இைங்ற� சமல 
நீதிமன்ை நீதிபதி�ளின் ேங்�த் 
தறைவைொ� கதரிவு கேய்யபபட-
டுள்ளொர்.

�டநத 26.10.2022 புதன்கிழறம 
அன்று அகிை இைங்ற� சமல 
நீதிமன்ைங்�ளின் நீதிபதி�ளுககி-
றடச்ய ேங்�த்தின் தறைவருக-
�ொை கதரிவு சதர்தல இடம்கபற்-
ைது.  இதில இவர் தறைவைொ� 
கதரிவு கேய்யபபடடுள்ளொர். 

அகிை இைங்ற� சமல நீதி-
மன்ை நீதிபதி�ளின்  ேங்�த்தின் 
தறைவைொ� கதரிவு கேய்யபபடட 
நீதிபதி மொணிக�வொே�ர் இளஞ-
கேழி்யன் இச்ேங்�த்தின் முதல 
தமிழர் என்பது குறிபபிடத்தக�து. 

நீதி்பதி மாணிககவாெகர் 
இளஞசெழியன சதரிவு

எமது ேமுதொ்யத்றத எதிர்�ொை ேந-
ததிற்ய வளர்த்கதடுககும் மு�மொ� 
ஈழத்து சினிமொறவ �டடறமக� 
சவண்டும் எை ்யொழ். மொே�ை முதல-
வர் ேடடத்தைணி விஸவலிங்�ம் மணி-
வண்ணன் கதரிவித்துள்ளொர்.  

்யொழ். தநறத கேலவொ �றை்யைங்-
கில �டநத ேனிககிழறம இடம்கபற்ை 
ஈழத்து சினிமொ �றைஞர்�ளுக�ொை 
விருது வழங்கும் நி�ழ்வில சிைபபு 
விருநதிைைொ� �ைநது க�ொண்டு உறை-
்யொற்றும் சபொசத அவ்வொறு கதரிவித்-
தொர்.   சமலும் கதரிவிகற�யில,   

 'ேொன் கபரிதொ� சினிமொ பொர்பபது 
கிறட்யொது. இங்கு இன்று திறையிடப-
படும் �ொடசி�றளப பொர்ககும் சபொது 
இநத மண்ணிசை �மலெொேன்�ளும், 
ஏ.ஆர்.ைஹமொன்�ளும், பிைபுசதவொக�-
ளும் பிைநது விடடொர்�ள் எை எண்ணத் 
சதொன்றுகின்ைது.   

மி�வும் பிைமிபபொ� இருககின்ைது. 
உண்றமயிசைச்ய ஈழத்து சினிமொ தன்-
னுறட்ய பொறதயிசை ேரி்யொ�ச் கேல-
ைத்கதொடங்கியிருககின்ைது என்று 
ேொன் நிறைககின்சைன்.   

அறைத்துக �றைஞர்�ளுககும் 
வொழ்த்துக�றளயும் பொைொடடுக�றள-
யும் கதரிவித்துகக�ொள்கின்சைன்.   

சினிமொ மீதொை பற்றுக �ொைணமொ�வும், 
ஆர்வம் �ொைணமொ�வும், நீங்�ள் இநத 
கே்யற்பொடு�றளச் கேயது க�ொண்டி-
ருநதொலும், இதன் மூைம் கபரி்யளவில 
வருமொைம் ஈடட முடி்யொது எை ேொன் 
நிறைககின்சைன்.   எதிர்�ொைத்தில 
வர்த்த� ரீதி்யொை சினிமொறவயும் இங்கு 
உருவொக� சவண்டும்.    எங்�ளுககுள்-
ளும் �றைஞர்�ள் இருககிைொர்�ள், திை-
றமேொலி�ள் இருககிைொர்�ள் என்பறத 
உை�த்திற்குச் கேொலை சவண்டும்.    
ஈழத்தில இருநதும் தமிழ் சினிமொறவ 
உை�த்தைத்திற்கு உருவொக� முடியும் 
என்ை ேம்பிகற� எமககு இருககின்-

ைது. ேம்பிகற�ச்யொடு சபொைொடுங்�ள். 
நிச்ே்யம் சி�ைம் கதொடுவீர்�ள்.   ஈழத்து 
சினிமொறவ வளர்த்கதடுக� சவண்டும் 
என்ை முறைபசபொடு சபொைொடிகக�ொண்-
டிருககும் அத்தறை �றைஞர்�ளிடமும் 
ஒரு சவண்டுச�ொறள ேொன் விடுககின்-
சைன்.   

சினிமொ எங்�ள் பண்பொடறட சிறதத்-
துவிடும், உரிறமக�ொை எம் தொ�த்றத 
தணித்து விடும் என்ை �ொைணத்திற்�ொ� 
ஒரு �ொைத்தில இங்கு இநதி்ய சினிமொ 
படங்�ள் தறடகேய்யபபடடிருநதை.   

யுத்தத்திற்கு பின்ைர் எங்�ள் ேமு-
தொ்யம் பண்பொடறட இழககின்ைதொ? 

�ைொேொைத்றத இழககின்ைதொ? என்ை 
�வறை எலசைொர் மைதிலும் எழுநது 
நிற்கின்ைது.   அசதசவறள குவி்யம் 
விருது விழொவில சபொடடி�ள் மூைம் 
கதரிவு கேய்யபபடட 28 �றைஞர்�ளுக-
கும் விருது�ள் வழங்கி றவக�பபட-
டதுடன், 17 சினிமொ �றைஞர்�ளுககு 
விசேட விருது�ளும் வழங்கிக க�ௌை-
விக�பபடடை.   அதுமடடுமின்றி ஈழ 
சினிமொ துறையில பை வருடங்�ளொ� 
பணி்யொற்றிக க�ொண்டிருககும் பிைொன்-
சிஸ ெூலஸ க�ொலினுககு 'வொழ்ேொள் 
ேொதறை்யொளர்' விருதும் வழங்கிக 
க�ௌைவிக�பபடடது.   

்யொழ்.விசேட நிருபர் 

்யொழ்.சேொமசுநதைம் வீதிற்யயும், 
ச�ொவில வீதிற்யயும் இறணககும் 
ச�ொவில ஒழுங்ற� பகுதி�ளில விஷமி-
�ள் �ழிவு�றள வீசி வருவதைொல அப-
பகுதியில வசிககும் மக�ள் பலசவறு 
இன்ைல�ளுககு மு�ம் க�ொடுத்து வரு-
கின்ைைர்.  தற்சபொது மறழக �ொைம் ஆைம்-
பித்துள்ளறம்யொல ஒழுங்ற� பகுதி�ளில 
கவள்ளநீர் சதங்கி நிற்பதைொல, ஒழுங்-
ற�ககுள் வசிபபவர்�ள் சபொககுவைத்து 
உள்ளிடட விட்யங்�ளில இன்ைல�றள 
எதிர்சேொககி வருகின்ைைர்.  இநநிறை-
யில தற்சபொது விஷமி�ள் அநத ஒழுங்-
ற�ககுள் �ழிவு�றள க�ொடடுவதைொல  

சு�ொதொைத்துககு அச்சுறுத்தல ஏற்படடுள்-
ளதொ� பிைசதே மக�ள் கதரிவிககின்ைைர்.  

வீேபபடும் �ழிவு�ள் மறழ கவள்ளத்-
தில மிதநது வீடடு வளவுககுள் வருவ-
தொல கபரும் அவதிபபடுவதொ� கதரிவிக-
கின்ைைர். 

இது கதொடர்பில மொே�ை ேறப உள்-
ளிடட தைபபு�ளுககு அறிவித்துள்ள 
சபொதிலும் , உரி்ய ேடவடிகற��ள் முன்-
கைடுக�பபடவிலறை எை அபபகுதி 
மக�ள் குற்ைம் ேொடடுகின்ைைர். 

பகாவில ஒழுஙமக ்பகுதிகளில

ஹவள்்ள நீரில ்கழிவு்கல்ள 
வீசும் விஷமி்கள் 

மேல் நீதிேன்ற நீதிபதிகளின 
சஙகத் தலைவராக

எமது �முதாயதலத ்கடடலமக்்க ஈழதது 
சினிமாலவ பயன்படுதத சவண்டும்   

்யொழ்.விசேட நிருபர் 

்யொழ்.வலி�ொமம் வடககு பகுதியி-
லுள்ள �ொணி�றள விடுவிக�க ச�ொரி 
ேவம்பர் 2ஆம் தி�தி கதலலிபபறழ-
யில �வையீர்பபுப சபொைொடடகமொன்-
றிறை சமற்க�ொள்வதற்கு ்யொழ்ப -

பொண பல�றைக�ழ� மொணவர் 
ஒன்றி்யம் அறழபபு விடுத்துள்ளது.

்யொழ்பபொணப பல�றைக�ழ�த்-
தில சேற்று முன்திைம் திங்�டகி -
ழறம இடம்கபற்ை ஊட� ேநதிப -
பிசை்ய பல�றைக�ழ� மொணவர் 
ஒன்றி்யத்தொல �வையீர்பபு 

சபொைொடடத்துக�ொை அறழபபு 
விடுக�பபடடது.

இதன்கபொழுது �ருத்து கதரி -
வித்த மொணவர் ஒன்றி்ய பிைதிநிதி -
�ள், 

வடகிழககில கதொடர்ச்சி்யொ� 
�ொணி சுவீ�ரிபபுக�ள்  இடம் -

கபற்ை வண்ணசம உள்ளது.இது -
தடுத்து நிறுத்தபபடசவண்டும். 
அநதவற�யில வலி வடககு 
�ொணி�றள விடுவிக� வலியுறுத்தி 
சபொைொடசவண்டி்ய சதறவயுள் -
ளது. 

ஆ�சவ தமிழர்�ளின் உரிறம -

�ளுக�ொ�  கதொடர்நது சபொைொடிக 
க�ொண்டிருககும் மதகுருமொர்�ள், 
சிவில அறமபபுக�ள்,அைசி்யல �ட-
சி�ள் எை அறைத்து தைபபிைறையும் 
�டசி சபதமின்றி பங்குபற்றுமொறு  
்யொழ்.பல�றைக�ழ� மொணவர் ஒன்-
றி்யம் அறழபபு விடுத்துள்ளது.

யாழ்.வலி்காமம் வடக்கு  ்காணி்கல்ள விடுவிக்்கக் ச்காரி ்கவையீர்ப்புப் சபா�ாடடம்

யாழ்.ைாநகர முதலவர் ைணிவண்ணன்
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மின்சாரம் தசாக்கி 
யசானை உயிரிழப்பு

கெக்கிராவ குறூப் நிருபர்

கெக்கிராவ, றமபாவ பகுதியில் 
மின்ாரம தாக்கி யானை ஒனறு உயி -
ரிழந்துள்ளது. ச்னைப்பயிர்ச் க்ய்-
னெென்ள பாதுொப்பதறொெ விவ -
்ாயிெ்ளால் அனைக்ெப்பட்டுள்ள 
யானை சவலிகயானறினை ெடக்ெ 
முயலுமசபாசத குறிதத யானை மின -
்ாரம தாக்கி உயிரிழந்துள்ளதாெ (31) 
பிரசத்வாசிெள கதரிவிக்கினறைர்.

ச்னைப் பயிர்ச்க்ய்னெயில் 
ஈடுபடுசவார் அவவழிசய க்ல்-
லுமசபாசத குறிதத யானை இறந் -
துகிடப்பனத அவதானிததுள்ளைர்.  
வைஜீவராசிெள தினைக்ெ்ளததின 
ெசைவல்கபால ொரியாலய உததி-
சயாெததர்ெளுக்கு பிரசத்வாசிெள 
விடயதனத அறிவிக்ெ, அவர்ெள 
குறிதத இடததிறகு விஜயம க்ய்து 
வி்ாரனைென்ள சைறகொணடைர்.

25 கதாடக்ெம 30 வயது ைதிக்ெத -
தக்ெ குறிதத யானையின ைரைதனத 
உரிய அதிொரிெள உறுதிப்படுததிய 
பினைர் ைாமினியா றமபாவ கிராை 
ச்வெர் இறந்த யானைனய  அப்பு -
றப்படுததுவதறொை ஏறபாடுென்ள 
சைறகொணடார்.

இலங்கையின் ப�ொருளொதொர மேம�ொட்டுக்கு
துருக்கியின் �ஙகைளிப்பு ேகைததொனது

இலஙனெயின கபாரு்ளாதார 
சைமபாடுெளுக்கு, துருக்கியின ்ந் -
னதவாய்ப்புக்ெள பாரிய பஙெளிப் -
புச் க்ய்வதாெ சுறறாடல்துனற 
அனைச்்ர் நஸீர் அஹைட் கதரி -
விததார்.

துருக்கியின சதசிய திை னவப -
வததில் பிரதை அதிதியாெ ெலந்து 
கொணடு உனரயாறறுனெயிசல 
அனைச்்ர் இவவாறு கதரிவிததார்.

கொழுமபு சொல்சபஸ் சஹாட் -
டலில் நடந்த இந்நிெழ்வில் உனர -
யாறறிய அனைச்்ர்; 

இலஙனெ, துருக்கிக்கினடயி -
லாை உறவுென்ள சைலும கநருக் -
ெைாக்ெ, விரிவாை ஒழுஙெனைப் -
புக்ெள அவசியம. சதனவயாை 
ைறறும கநருக்ெடியாை சநரஙெ -
ளில் துருக்கி உதவியனத இலஙனெ 
கபருனைசயாடு நினைவு கூர்கி -
றது. 

கதாழில்நுட்பம, கபாரு்ளாதா -
ரம ைறறும ெலா்ார உறவுென்ள 
ெட்டிகயழுப்பும புதிய க்யறறிட் -
டஙெ்ளால், இரு நாடுெ்ளதும நட் -
புக்ெள நினலகபறும.

துருக்கியின ்ந்னதவாய்ப்புக் -
ெள, ஆசியாவின கபாரு்ளாதாரத -
துக்கு முதுகெலுமபாெ திெழ்கிறது. 

சுைாமி, கொசராைா உளளிட்ட 
இயறனெச் ்வால்ெளில் இருந்து 
இலஙனெனய ெனரசயறற துருக்கி 
அ்ளப்பரிய ச்னவயாறறியதாெ -
வும அனைச்்ர் நஸீர் அஹைட் 
கதரிவிததார்.

துருக்கி நாட்டின 99ஆவது 
சதசிய திைக் கொணடாட்டஙெள 
கொழுமபு சொல்சபஸ் சஹாட் -
டலில் அந்நாட்டின தூதுவர் ஆர்.
டிகைட் க்க்ெசியக்குலு (R.Demet 

Sekercioglu) தனலனையில் நனட -
கபறறது.

இந்த நிெழ்வில் பிரதை விருந் -
திைராெ அனைச்்ர் ஹாபிஸ் நசீர் 
அஹைட்டும சிறப்பு விருந்திைராெ 
அனைச்்ர் சுசில் பிசரைகஜயந்தவும 
ெலந்து கொணடைர். ்பாநாயெர், 
அனைச்்ர் அலி்ப்ரி உட்பட பாரா -
ளுைனற உறுப்பிைர்ெள, இராஜ 
தந்திரிெள இந்நிெழ்வில் ெலந்து 
கொணடனை குறிப்பிடததக்ெது.

சுமசார் மூனறு க�சாடி பெறுமதியசாை
முத்துக்�ளுடன �டறெனட அதி�சாரி ன�து
ஹமபாந்சதாட்னட குறூப் நிருபர்  

வலஸ்முல்னல பிரசத்ததில் 
சுைார் மூனறு சொடி ரூபா கபறுை-
தியாை யானைததந்த முததுக்ென்ள 
னவததிருந்த முனைாள ெடறபனட 
அதிொரிகயாருவனர தஙொனல குற-
றததடுப்பு கபாலிஸார் (29) னெது 
க்ய்துள்ளைர்.  

தஙொனல, விதாரனகதனிய 
இராணுவ முொம புலைாய்வு அதி -
ொரிெள தஙொனல குறறததடுப்பு 
கபாலிஸாருக்கு வழஙகிய தெ-

வனலத கதாடர்ந்சத முனைாள 
ெடறபனட அதிொரியுடன கதாடர்-
பினை ஏறபடுததி அவரது வீட்டிறகு 
முதனத கொளவைவு க்ய்வதறொெ 
வருனெ தருவதாெ அறிவிதது ைானல 
வலஸ்முல்னல கபாலிஸானர அப்-
பிரசத்ததிறகு அனுப்பியுள்ளைர். 
அப்சபாது ்ந்சதெ நபர் யானைத-
தந்த முததுக்ெளுடன னெது க்ய்யப்-
பட்டார். சைலதிெ வி்ாரனைெள 
கபாலிஸாரிைால் முனகைடுக்ெப்-
பட்டு வருகினறை.  

ததசிய தின மவ்பவத்தில் அமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீர் அஹைட்

இராணுவ வீரர் நீரில்
மூழ்கி உயிரிழப்பு 
அநுராதபுரம திைெரன நிருபர்                 

ெதுறுகவவ கு்ளததில் நீராடிக் 
கொணடிருந்த இராணுவ வீரகராரு-
வர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளதாெ 
எஹட்டுகவவ கபாலிஸார் கதரிவித-
தைர்.

இச்்மபவம ெடந்த 29 ஆம திெதி  
எஹட்டுகவவ ெதுறுகவவ கு்ளத-
தில் இடமகபறறுள்ளதாெ வி்ார-
னைென்ள சைறகொணடு வரும 
கபாலிஸார் கதரிவிததைர். உயிரிழந்-
தவர் பைாகொட இராணுவ முொமில் 
ெடனை க்ய்யும 23 வயதுனடய 
கிரிெமபமுை, கபால்ெஸ் ஓவிட்ட 
பகுதினய வசிப்பிடைாெக் கொண-

டவர் எனபது கதரியவந்துள்ளது. 
்மபவம பறறி சைலும கதரியவருவ-
தாவது, பைாகொட இராணுவ முொ-
மிலிருந்து அநுராதபுரம இராணுவ 
முொமிறகு ரக்வணடிகயானறில் 
சிலருடன க்னறு கொணடிருக்கும 
சபாது குறிதத கு்ளததில் குளிக்ெச் 
க்னற சவன்ளயிசலசய இவவைர்த-
தததிறகு உள்ளாகியுள்ளனை கதரிய 
வந்துள்ளது. உயிரிழந்த இராணுவ 
வீரரின ்டலம தற்ையம எஹட்டு-
கவவ னவததிய்ானலயின பிசரத 
அனறயில் னவக்ெப்பட்டுள்ளது. ்மப-
வம கதாடர்பாை சைலதிெ வி்ாரனை-
ென்ள எஹட்டுகவவ கபாலிஸார் 
சைறகொணடு வருகினறைர். 

ருனஸக் பாரூக்  

இலஙனெ ஐக்கிய நாடுெள ்ஙெம 
ஒழுஙகு க்ய்த 77வது ஐக்கிய 
நாடுெள திை னவபவம லக்ைன 
ெதிர்ொைர் நிறுவை செட்சபார் 
கூடததில் அணனையில் நனடகபற -
றது.   

ஐக்கிய நாடுெள ்னபயின 
கொடினய ஐக்கிய நாடுெள ்ஙெத 

தனலவர் கைாஹைட் ்வாஹி -
ரும சதசிய கொடினய ்ஙெததின 
முனைாள துனைத தனலவர் 
டாக்டர் தயந்த லக்சிறி கைணடிசும 
ஏறறி னவததைர்.  

ஐக்கிய நாடுெள ்ஙெததின 
இன்ளஞர் அனைப்பின தனலவர் 
ரக்கீப் ்வாஹிர் ைறறும கெௌரவ 
அதிதி முனைாள தூதுவரும வியன -
ைாவுக்ொை ஐ. நா. வதிவிடப் பிரதி -

நிதியுைாை ெலாநிதி தயந்த லக்சிறி 
கைணடிஸ் ஆகிசயார் இந்நிெழ்வில் 
உனரயாறறிைர்.  

ரஷயா, சுவிட்்ர்லாந்து, இந்சதா -
சைசியா, பிசரசில், ஈரான, லிபியா, 
தாய்லாந்து, ஜப்பான, சீைா, சநபால் 
ைறறும பலஸ்தீன ஆகிய நாடுெளின 
தூதுவர்ெள, உயர்ஸ்தானிெர்ெள 
ைறறும பிரதிநிதிெள இதில் ெலந்து 
சிறப்பிததைர்.  

இந்நிெழ்வில் கொழுமபு பிரதி 
சையர் எம.டி.எம. இக்பால், ஐ. நா 
்ஙெததின நினறசவறறுத தனலவர் 
டாக்டர் எம. எம. எம. ருஷானுதீன, 
கபாரு்ளா்ளர் குமுது வீரசிஙெ, பிரதி 
கபாரு்ளா்ளர் தர்ைதா் விதாரை 
ைறறும இன்ளஞர் அனைப்பின 
உறுப்பிைர்ெள ெலந்து சிறப்பிதத -
ைர். ்ஙெததின க்யலா்ளர் எர்சரால் 
ஸ்மித நனறியுனர நிெழ்ததிைார்.  

ஐக்கிய நொடுகைள் தின ்ை�ைம 
பகைொழுமபில்; முக்கிய பிரமுகைரகைள் �ஙமகைற்பு 

இலங்கை வர்்த்தகைருக்கு
அமெரிக்கைாவில் கைலாநிதி பட்டம்

அகைரிக்ெ சதசிய வர்ததெப் பல் -
ெனலக்ெழெததின பட்டைளிப்பு 
விழா அணனையில் துபாய் கிரவுன 
பி்ளா்ா சஹாட்டலில் நனடகபற-
றது. இலஙனெ வர்ததெர் ்ன்லீஃப் 
குழுைததின ஸ்தாபெரும தனலவரு -
ைாை அனில் பனனிலசெவுக்கு வர்த -
தெ நிர்வாெ ெலாநிதி பட்டம வழஙகி 
கெௌரவிக்ெப்பட்டது.

15 வருட ொலப்பகுதியில் இலங -
னெயில் பல முக்கிய வர்ததெ 

நிறுவைஙென்ள கவறறிெரைாை 
முொனைததுவததின மூலம கவற-
றியீட்டிய பல வர்ததெ நிறுவைங -
ெளின உரினையா்ளரும ஆவார். 
இலஙனெயில் சூரிய ்க்தி அனைப்-
புெளின முனைணி வழஙகுநராெ, 
UkSol, Huawei, Longi முதலியை 
சுைார் 500 சூரியக் குடுமபஙென்ள 
கவறறிெரைாெ நினறவு க்ய்யும 
முனைணி நிறுவைஙெளில் கவறறி 
கபறறுள்ளை.

(கைாறட்டுனவ ைததிய  விச்ட 
நிருபர்)   

பாைந்துனற எலுவில ஜுமஆ 
பளளிவா்ல் ஒழுஙகு க்ய்த 
இலவ் ெண பரிச்ாதனை 
முொம ைறறும இலவ் இரதத -

தாை நிெழ்வு 
எனபை அண -
னையில் எலுவில 
ஜுமஆப் பள -
ளிவா்ல் வ்ளா -
ெததில் மிெச் -
சி ற ப் ப ா ெ 
நனடகபறறது.   

இை நல்லிைக் -
ெதனத ஏறபடுத -
தும சநாக்கில் 
ஒழுஙகு க்ய்த 
சைறபடி நிெழ் -

வுெளில் பிரசத்தனதச் ச்ர்ந்த 
முஸ்லிமெச்ளாடு ச்ர்ந்து ்சொதர 
இைதனதச் ச்ர்ந்த சிஙெ்ள ைக்ெ -
ளும இந்நிெழ்வில் மிெ உற்ாெ -
ைாெ ெலந்து கொணடனை விச்ட 
அம்ைாகும.    இதனசபாது ெண 

சிகிச்ன்க்கு உட்படுததப்பட்ட 
சுைார் 100 க்கும சைறபட்சடா -
ருக்கு பரிச்ாதனையின பின 
இலவ் மூக்குக் ெணைாடிெளும 
வழஙகி னவக்ெப்பட்டை.   

இந்நிெழ்வில் பளளிச்்ஙெ நிர்வா -
கிெளுடன ்மூெச்னவயா்ளரும 
பசராபொரியுைாை கைாஹைட் 
நாபி கைாஹைட் இஸ்திொர், 
லயனஸ் ெழெ ைறறும கஹல்ப் ஏஜ் 
நிறுவை அஙெததவர்ெள உட்பட 
ஊர் பிரமுெர்ெளும ெலந்து சிறப் -
பிததனை விச்ட அம்ைாகும.  
இை நல்லிைக்ெதனத ஏறபடுததும 
சநாக்கில் நடாததப்பட்ட இந்நி -
ெழ்னவ அனைதது இை ைக்ெளும 
பாராட்டியசதாடு பளளிச்்ஙெததி -
ைருக்கு தைது நனறிென்ளயும கதரி -
விததுக்கொணடைர்.  

எலுவில பள்ளிவாசல் ஏறபாடடில்
இலவச கைண் பரிசசா்த்ை முகைாம் 
இை நல்லிணக்�த்திறகு சிறநத எடுத்துக்�சாட்டு - மதப்பெரியசார்�ள் ெசாரசாட்டு  

கல்விப்பணியில் 34 வருடஙகள் பூர்த்தி;

ஒகர ெசாட்சானையில் ஆசிரியரசா�வும் 
அதிெரசா�வும் �டனமயசாறறியவருக்கு ெசாரசாட்டு 

(கவலிெை திைெரன நிருபர்)

கவலிெை கவலிபிடிய ஸாஹிரா 
ைொ விததியாலயததில் ெடந்த 34 
வருடஙெள ஆசிரியராெ , அதிப -
ராெ ெடனை புரிந்த அஷகஷய்க் 
எம.எச்.எம. இைாயததுல்லாஹ் 
(நளீமி) ஆசிரியர் ச்னவயிலி -
ருந்து அணனையில் ஓய்வு கபற -
றுள்ளார். 

அவரது அர்ப்பணிப்பு மிகு 
ச்னவனய பாராட்டி கெௌரவிக் -
கும நிெழ்வு ெல்லூரி ைணடபத -
தில் மிெ உைர்ச்சிபூர்வைாெ நனட -
கபறறது. இந் நிெழ்வில் புதிய 
அதிபராெ ெடனைப் கபாறுப்னப 
ஏறறிருக்கும எம.எம. அமீன 
ஆசிரியர், ஆசிரிய ஆசலா்ெர் -
ெள,  பாட்ானல அபிவிருததிக் 

குழு ைறறும பாட்ானல பனழய 
ைாைவர் ்ஙெ உறுப்பிைர்ெள, 
ஆசிரியர்ெள, ைாைவர்ெள, நலன 
விருமபிெள, ெல்விைானெள எை 
பலரும ெலந்து சிறப்பிததைர்.

ெல்லூரியின புதிய அதிபர் அமீன 
ஓய்வு கபறறுச் க்ல்லும அதிபர் 
இைாயதுல்லாஹ்வுக்கு நினைவுச் 
சினைம வழஙகி    கெ்ளரவிததார். 

சைலும ஆசிரியர்ெள, ைாைவர் -
ெள, பாட்ானல அபிவிருததி குழு 
ைறறும பனழய ைாைவர் ்ஙெ 
உறுப்பிைர்ெளும நினைவுச் சின -
ைஙென்ள  வழஙகி கெௌரவிதத -
ைர். முதல் நியைைம கபறற அசத 
பாட்ானலயிசலசய 34 வருடங -
ெள தனனை அர்ப்பணிதது பணி -
புரிந்து வந்துள்ளனை குறிப்பிட -
தக்ெது.

கமசா. ன்க்கிள் ப�சாள்வைவிறகு
வருன� தநகதசாரிடம் ப�சாள்னளை
ஹமபாந்சதாட்னட குறூப் நிருபர்  

வீரகெடிய நெரிறகு சைாட்டார் 
ன்க்கிள கொளவைவிறொெ மூதூரி-
லிருந்து வருனெ தந்த வியாபாரிெளிட-
மிருந்து சுைார் நானகு இலட்்ம ரூபா 
பைம ைறறும னெதகதானலசபசிென்ள 
திருடிச் க்னறுள்ள ்மபவகைானறு 
வீரகெடிய கபாலிஸ் பிரிவில்  (26) 
இடமகபறறுள்ளதாெ கபாலிஸார் கதரி-
விததைர்.    இவர்ெள மூதூரிலிருந்து 
சைாட்டார் ன்க்கிள கொளவைவிறொெ 
வருனெ தந்துள்ளசதாடு கதானலசபசி-
யினூடாெ கதாடர்பு கொணடு இவர்ெள 
குறிப்பிட்ட இடததிறகு வருனெ தந்துள-
்ளைர். இவர்ென்ள னநெல விொனரக்ெரு-
ொனையில் வருனெ தந்துகொணடிருக்-
கும சபாது கதானலசபசியில் கதாடர்பு 
கொணடவர்ெள இவர்ென்ள தாக்கி 
இவர்ெளிடமிருந்த பைம ைறறும 
னெதகதானலசபசிென்ள திருடிச் க்ன-
றுள்ளதாெ கபாலிஸில் முனறப்பாடு 
க்ய்யப்பட்டுள்ளது. 

பதனனை மரங�ளில்   
பவண் ஈ தசாக்�ம்  
(புதத்ளம திைெரன நிருபர்)  

புதத்ளம பிரசத் க்யலெ பிரிவுக்-
குட்பட்ட புதத்ளம கிழக்கு ைறறும புத-
த்ளம கதறகு கிராை ச்வெர் பிரிவுெ-
ளில் கதனனை ைரஙெளினை புதிதாெ 
'கவண ஈ' தாக்ெ ஆரமபிததுள்ளதாெ 
புதத்ளம கதஙகு அபிவிருததி உததி-
சயாெததர் என.எம.ஹிஜாஸ் கதரி-
விததார்.   இது கதாடர்பாெ ைக்ென்ள 
கதளிவூட்டி, கவண ஈ தாக்ெதனத ெட்-
டுப்படுததும முனறெள கதாடர்பில் 
ைக்ெளுக்கு அறிவுறுததப்பட்டுள்ளதா-
ெவும அவர் கதரிவிததார். 
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கண்டி ைககள் கமை இைககியத்தின் ஏற்பபாட்டில் கவிஞரும முற்்பபாககு எழுத்தபாளருைபான ரபா. நித்தியபானநதன் எழுதிய “இரமவத் ்தடும நிழல் ” எனும கவிமதத் ததபாகுதியும “19 
நூற்பாண்டின் இநதிய தமிழரின் இைஙமக ்நபாககிய அமைவியககமும தள்ள இழுமவ கபாரணிகள் தையற்பபாடும” எனும ஆய்வு நூல்  தவளியீட்டு விழபா கண்டி வி்வகபானநதபா தமிழ் 
ைகபா வித்தியபாையத்தில் அண்மையில் நமைத்பற்து. இநநிகழ்வில் பிரதை அதிதியபாக கைநது தகபாண்ை கண்டி ைபாவட்ை  ்பபாரபாளுைன்் உறுப்பினரும ஸ்ரீைஙகபா முஸ்லிம கபாஙகிரஸின் 
்தசியத் தமைவருைபான ரவூப் ஹககீமை ்தைைபானிய த்ப.்பழனியப்்பன், ைமூகப் ்பணியபாளர் ்வலுப்பிள்மள சிதம்பரநபாதன் ஆகி்யபார் த்பபான்னபாமை ்்பபார்த்தி விருது வழஙகி தகௌர-
விப்்பமத ்பைஙகளில் கபாணைபாம.  (்பைஙகள்: ைபாவத்தகை தினகரன் நிரு்பர்) 

வைககு ைபாகபாண ்பண்்பபாட்டு த்பருவிழபா  அண்மையில் தநல்லியடி ைத்திய கல்லூரியில் 
அமைககப்்பட்டிருநத ைண்ை்பத்தில்  வைைபாகபாண கல்வி அமைச்சின் தையைபாளர் இ. வர-
தீஸ்வரன்,  தமைமையில் இைமத்பற்து.  (்பைம: கரதவட்டி தினகரன் நிரு்பர்)

,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; 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

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; 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;;  

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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Nfs;tp miog;G
gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkid - fk;g`h

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.

Nfs;tp 

,izg;G ,y
Nfs;tpapd; ngah;

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; (&)

kPsspf;fg; 

gLk; Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif (&)

GA/J/
Project-04/2022

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;

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp it-

g;Gj; njhif 

(&)

nrhj;Jr; 

rhd;wpjopd; 

ngWkjp

kPsspf;fg; 

glhj 

Nfs;tp 

fl;lzk; 

(&)

kpDtq;nfhl js itj;jpar-

hiy
110>000.00 100>000.00 2000.00

njhk;Ng gpuNjr itj;jparhiy 70>000.00 75>000.00 2000.00

ujhthd gpuNjr itj;jparhiy 85>000.00 25>000.00 2000.00

[hvy gpuNjr itj;jparhiy 60>000.00 25>000.00 2000.00

gKDfk gpuNjr itj;jparhiy 35>000.00 25>000.00 2000.00

mfufk gpuNjr itj;jparhiy 75>000.00 25>000.00 2000.00

gpafk gpuNjr itj;jparhiy 60>000.00 25>000.00 2000.00

cLtpy gpuNjr itj;jparhiy 30>000.00 25>000.00 2000.00

ky;tj;J `phpgpl;ba gpuNjr 

itj;jparhiy
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 :  0332222873

  0332222874

ngf;]; :  0332230992

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;.

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

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.

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;

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;.

khfhzk;  : kj;jpa khfhzk;

khtl;lk;  : khj;jis

gpuNjr nrayhsH gphpT : fNynty

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT : E 431 ngypfKt

fpuhkj;jpd; ngaH : ngypfKt

,lj;jpd; ngaH :  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;.

2022.10Mk; khjk; 28Mk; jpfjp

gpuNjr nrayfk;> fNynty.

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;.

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; 025-

2266560/ 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;
Nfs;tpg;gbtf; 

fl;lzk;

Nfs;tpg; gpizf; 

fl;lzk;

10KW #hpa rf;jp 

mikg;ig ];jhgpj;jy;

5000.00 300>000.00

jiytH>

rig ngWiff; FO>

kp`pe;jiy gpuNjr rig

kp`pe;jiy.

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

kp`pe;jiy gpuNjr rig

fLtiy khefu rig

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; Vw;Wf; nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

-  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;.

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;. 

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;.

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.

gpiojpUj;jk;

ePh; tsq;fs; 

rig

2023Mk; Mz;by; nghUl;fs; toq;fy; kw;Wk; 

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.

mJ fPo;f;fhZkhW jpUj;jp 

thrpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

tpsk;guj;jpy; Vida tplaq;fspy; 

khw;wq;fs; ,y;iy.

jiyth;>

ePh;tsq;fs; rig

,y- 488 V> 

ehty tPjp>

nfh];tj;j> uh[fphpa.

njh.Ng.,y - 011-3054178

fjph;fhkk; gpuNjr rigapd; 2023 

Mz;Lld; rk;ge;jg;gl;l Fiw 

epug;G nra;ag;gl;l tuTnryTj;jpl;l 

mwpf;if nghJ kf;fSf;F 

ghPl;rpj;J ghh;g;gjw;fhf 2022 

etk;gh; 02 Kjy; 2022 etk;gh; 11 

tiu fjph;fhkk; gpuNjr rig 

kf;fs; E}yfj;jpy; fhl;rpg; 

gLj;jg;gl;Ls;sjhf mwptpj;Jf; 

nfhs;fpNwd;

NC LL-8176 JAC 
Lorry,  2004,  கூடிய 
விமைக் க�ோரி -
க்ம� க்கு. வவலி்பல் 
பினோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழுமபு- 03.  வதோ.க்ப 
0714542 958 .
 065963

NW LN-9489 
Eicher,  2017,   
lorry   கூடிய  விமைக் 
க�ோரி க்ம�க்கு. 
வவலி்பல்  பினோன்ஸ்   
பிஎ ல்சி ,   இை. 310,  
�ோலி  வீதி,  வ�ோழுமபு-  
03.  வதோ. க்ப 
071 4 5 4 2958.
 065964

UP DAG-3391 Mahi-
ndra Truck,  2018,  
கூடிய விமைக்   க�ோரி -
க்ம�க்கு . வவலி்பல்      
பினோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழுமபு- 03.  வதோ.க்ப 
0714542 958 .
 065967

WP LA-7 001 Toy-
ota Lor ry,  2000,  
கூடிய விமை க் க�ோரி-
க்ம�க்கு.  வவலி்பல் 
பினோன்ஸ்  பிஎல்சி,  
இை. 310,   �ோலி வீதி,  
வ�ோழுமபு- 03. வதோ.க்ப 
0714542 958.
 065965

WP AAW-8523 Bajaj 
2015,  NW QZ-5922 
Bajaj,   2010,  WP 
AAX-88 9 5 Bajaj ,  
2015,  Threewh ee l,  
கூடிய விமைக் க�ோ ரி-
க்ம�க்கு. வவலி்பல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை.  310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழுமபு-03. வதோ.க்ப. 
0711 2 10 810 .
 065969
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gpd;tUk; ml;ltizapy; fhzg;gLk; ,lq;fisf; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 

Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; Nfhug;gLfpd;wd.

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;.

05.  rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuUf;F mthpd; Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lnjd 

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

04

Nfhl;il thfdj;jhpg;gplq;fs;

  fhyp Nfhl;il mku#hpa jply; 

Kd;dhYs;s kw;Wk; nghyp]; 

tpLjpf;F mz;ikapYs;s 

thfdj;jhpg;gplk;

  fhyp Nfhl;il gs;sp tPjp 

kjpg;gPl;L thp ,yf;fk; 10 

tshfj;jpd; Kd;dhYs;s nghJ 

thfdj;jhpg;gplk;

  fhyp Nfhl;il ,yq;if 

tq;fpapd; Kd;dhYs;s nghJ 

thfdj;jhpg;gplk;

  fhyp Nfhl;il itj;jparhiy 

tPjp kjpg;gPl;L thp ,yf;fk; 24 

tshfj;jpd; Kd;dhYs;s nghJ 

thfdj; jhpg;gplk;.

  fhyp Nfhl;il itj;jparhiy 

tPjp kjpg;gPl;L thp ,yf;fk; 28 

tshfj;jpd; Kd;dhYs;s nghJ 

thfdj;jhpg;gplk;

  fhyp Nfhl;il ntspr;r 

tPl;Lf;F mz;ikapy; gs;spf;F 

Kd;dhYs;s jiuAl;gl nghJ 

thfdj;jhpg;gplk;

  fhyp Nfhl;il nuk;ghl; tPjp> 

kjpg;gPl;L thp ,yf;fk; 31 

tshfj;jpd; Kd;dhYs;s nghJ 

thfdj;jhpg;gplk;

  fhyp Nfhl;il kzpf;$l;Lf; 

NfhGuj;jpw;F mz;ikapYs;s 

nghJ thfdj; jhpg;gplk;.

  fhyp Nfhl;il kf;fs; 

tq;fpf;F mz;ikapYs;s 

Kf;Nfhz tbtpyhd nghJ 

thfdj;jhpg;gplk;

5>000.00 200>000.00 220>000.00

05

fhyp> k`Nkhju 

itj;jparhiyapd; Kd;dhy; g]; 

jhpg;gplj;jpw;F ,ilg;gl;l nghJ 

thfdj;jhpg;gplk;

2>000.00 25>000.00 79>860.00

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 

mz;ikapYs;s thfdj; jhpg;gplk;
2>000.00 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

1>000.00 100>000.00 292>820.00 90>000.00

2022.10.28 jpfjp

khefu MizahsH (uh.,)

khefu rig

fhyp.

2023 Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;
fhyp khefu rig

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;
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.

gyhq;nfhil gpuNjr rig 

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

tpsk;gu gjpT
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;.

,y. tif
gjpT 

fl;lzk; 

01 mYtyf Nfhg;Gfs;> Efu;Nthu; nghUl;fs; Rfhjhu 

nghUl;fs; 

1500.00

02 mYtyf ,ae;jpuq;fs;> gpujpapLk; ,ae;jpuk;. Neu gjpT 

,ae;jpuk; mr;rpLk; ,ae;jpuq;fs;

1000.00

03 mYtyf jsghlq;fs; kw;Wk; jfu nghUl;fs; 1500.00

04 fzdp ,ae;jpuk;> fzpdp nkd;nghUs; kw;Wk; mr;rpLk; 

ik> Nlhdu;. fhu;l;up[;> upg;gd;.

1500.00

05 njhopy;Jiw nghUl;fs; (rPnke;J. ,Uk;G> ngapz;l;> 

XLfs;) Nghd;wit. 

1500.00

06 fl;Lkhd nghUl;fs; (fy;> fUq;fy;> kzy;> nrl;lypd;) 

Nghd;wit.

1500.00

07 wg;gu; rPy;. jpfjp rPy;> Nfhg;ig> gpsh];bf; fz;zhb 

ngau;g;gyiffs;

750.00

08 Mtzq;fs; kw;Wk; gpy;fs;> mr;rpLk; nghUs;> 

ngw;Wnfhs;sy; kw;Wk; mr;rpLjy; 

1500.00

09 b[ply; ngdu;> mr;rpLjy; kw;Wk; ];bf;fu; mr;rpLjy; 1500.00

10 Jzp my;yJ jl;Lfspy; fOj;Jf;fs; my;yJ 

Xtpaq;fis cUthf;Fjy;

750.00

11 kpd; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; (kpd;Fkpo;fs; cl;gl 

midj;J kpd; rhjdq;fSk;) 

1500.00

12 E}yf Gj;jfq;fs; 750.00

13 jfd epiyaj;ij gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy; 750.00

14 lau;. bAg;> Ngl;lup> njhlu;Gila Nritfs; 1500.00

15 nkhopngau;g;G Nritfs; 750.00

16 thfd cjpupg; ghfq;fs; buhf;lu;> N[.rp.gp.> fg;> gTru; 1500.00

17 thfdk; gOJghu;j;jy; kw;Wk; epwg;G+r;R 750.00

18 thfd Nritfs; 750.00

19 mYtyfk; ,ae;jpuq;fs; gOJghu;j;jy; kw;Wk; Nritfs; 

njhiyefy;. fzdpfs;> (gpujpapLk; ,ae;jpuk;) 

1500.00

20 Mgj;jhd kuq;fs;> mYtyf Nehf;fq;fSf;fhf 

ntl;Ljy;> Jz;lhf;Fjy;

750.00

21 NkNy Fwpg;gplg;glhj gpw nghUl;fisf; Fwpg;gpLq;fs; 1000.00

fl;Lkhd xg;ge;jq;fs; 

22 &gh 500>000.00 f;F Fiwthd xg;ge;jq;fs; 1000.00

23 &gh 500>001.00 ,Ue;J &.1>000>000.00 tiuahd 

xg;ge;jq;fs;

1500.00

24 &gh 1000>001.00 ,Ue;J &gh.2>000>000.00 tiuahd 

xg;ge;jq;fs; 

2000.00

25 &gh 2>000>001.00 f;F Nkyhd xg;ge;jq;fs; 2500.00

26 mjpfhuj;jpw;Fl;gl;l rq;fq;fs; khj;jpuk; gjpTf;F 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  vk;.vk;. Rdpy; Ngkrpup 

gyhq;nfhil gpuNjr rigapy;     jiytu;

   gyhq;nfhil gpuNjr rig
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nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wk;

  

  rptpy; tof;F fl;lisr; 

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;gthpd; ,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;LNfhnshd;W nra;ag;gLtjhf ,jd; %yk; 

mwpaj;jUfpd;wJ.

fpkp NkhpMd; n`hp];>

kDjhuh;.

toq;F ,y. : DTS/293/2021
jd;ik : nrhj;J

eltbf;if : tpN\lk;

ngWkjp : &. 5>000/-

,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;jd 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

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;

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 :  One side Coated White Back Board
Substance : 230 +2.5% GSM
Width : 17”
Quantity Required : 150 +10%Metric Tons 
Bid Reference No : S.I. 2023/06
Bid Fee : 18,000.00

Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU tpiykD njhlHgpYk; Nkw;$wg;gl;l 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;Jld; mj;Jld; tpiykDf;fs; 

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

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

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;

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; 2022-11-

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; 130>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;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

cs;ehl;L kUj;Jt epWtdk;>

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;>

,uh[fphpa.

2022-10-31

Cth khfhz rig

gpujp jiyikr; nrayhsh; (eph;thf) mYtyfk;

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;thfk;) mYtyfk; kw;Wk; 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; 2022-12-

02Mk; 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;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ) tpz;zg;gq;fisg; 

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.

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;

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:……………………………………..   …………………………
       (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.

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; kw;Wk; 
rpW xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

b nrha;rh kfsph; itj;jparhiy – nfhOk;G-08
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,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

2022.07.20 md;W eilngw;w $l;lnkhd;wpy; ,t;tq;fpapd; gzpg;ghsh; rig tpNrlkhfTk; VfkdjhfTk; 

jPh;khdpj;jjhtJ:-

1.  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 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

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

20 Roll Breker No.4/3.0 hp/4' x 12' 1 Isuru Engineers 2

NO NAME QTY. MADE AGE

21 Drier No. 01 / Conquest / 6' / S. No.1109037 1 India 8

22 Drier No. 02 / 6' / S. No.0452 1 Colombo Commercial Co. 15

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.

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsh; rigf; fl;lisg;gb

    xg;gk;

,yq;if tq;fp ngaH - lgps;A.v];. ,e;jpuhzp

fythdf; fpis KfhikahsH

jpfjp – 15.08.2022

,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;.



ஆப்கானிஸ்கானுக்கு எதிரகா் 
பிரிஸ்கானில் நேற்று (01) ேடை-
ப்ற்்ற டி20 உல்க் கிண்ண சுப்ர் 
12 சுற்றுப ந்காட்டியில் 6 விக்ப்ட்-
டு்ளகால் பெற்றியீட்டிய இலஙட் 
அணி அடரயிறுதிக்கு முனநனேறும் 
எதிர்்கார்பட் ்க்்டெத்துக்ப்காண-
ைது.  

அ்காரமகா் ்ந்துவீசிய ெனிந்து 
ஹசரங் 13 ஓட்ைங்ளுக்கு 3 விக்-
ப்ட்டு்டள வீழ்த்திய நிடலயில் 
ேகா்ணய சுழற்சியில் பெனறு 
மு்லில் துடுபப்டுத்்கா-
டிய ஆப்கான அணிடய 20 
ஓெர்்ளுக்கும் 8 விக்ப்ட்-
டு்டள இழந்து 144 ஓட்-
ைங்ளுக்கு மட்டுப்டுத்் 
முடிந்்து.   

ப்காைர்ந்து ்திபலடுத்-
்டிய இலஙட் அணிக்கு 
்னேஞசய டி சில்ெகா ஆட்ை-
மிழக்்காது 66 ஓட்ைங்டள 
ப்ற்்றகார். இ்னமூலம் 
இலஙட் அணி 4 விக்ப்ட்-
டு்டள இழந்் நிடலயில் 

ஒன்து ்ந்து்டள மிசசம் டெத்து 
பெற்றி இலக்ட் அடைந்்து.   

ஆப்கானிஸ்கான அணியின 
முந்ட்ய இரு ந்காட்டி்ளும் 
மடழயகால் ட்விைப்ட்ை 
நிடலயில் அந்் அணி அடரயிறுதி 
ெகாயபட் இழந்து பெளிநயறியது.   

மு்லில் துடுபப்டுத்்காடிய 
ஆப்கான அணிக்கு ஆரம்் வீரர்-
்ளகானே ரஹமகானுல்லகா குர்்காஸ 
மற்றும் உஸமகான ்கானி 42 ஓட்ைங-
்டள ்கிர்ந்துப்காணைனேர். இலங-

ட்யின ்லவீனேமகானே ்ந்துவீசசு 
மற்றும் நமகாசமகானே ்ளத்்டுபபு ்கார-
்ணமகா் ஆரம்் ஓெர்்ளில் இெர் -்
ளகால் ஓட்ைங்டள குவிக்் முடிந்-
்து.   

குறிப்கா் இலஙட் அணி ்னேது 
நெ்ப்ந்து வீசடசப ்லப்டுத்தி 
பிரநமகாத் மதுஷகாடனே அணியில் 
நசர்த்திருந்்ந்காடு சகாமிக்் ்ரு்ணகா-
ரத்னேவுக்கு நேற்ட்றய ந்காட்டியில் 
இைம் கிடைக்்வில்டல. ்ரு்ணகா-
ரத்னே உல்க் கிண்ணத்தில் 6 ந்காட்-
டி்ளில் 32 ஓட்ைங்டளநய ப்ற்்ற-
ந்காடு 3 விக்ப்ட்டு்டளநய வீழ்த்தி 
இருந்்கார்.  

எனினும் ெனிந்து ஹசரங் ஆட்-
ைத்தின ந்காக்ட் மகாற்றினேகார். அெர் 
எதிரணி துடுப்காட்ை வீரர்்ளுக்கு 

பேருக்்டி ப்காடுத்்ந்காடு ப்ளணை-
ரி்டள விட்டுக்ப்காடுக்்வுமில்டல.   

்திபலடுத்்காை ெந்் இலஙட் 
அணியின ஆரம்் வீரர் ்த்தும் 
நிசங் (10) முனகூட்டிநய பெளிநய-
றியந்காடு சுழற்்ந்து வீசசகாளர் ரஷீத் 
்கான மற்றும் முஜீபுர் ரஹமகானும் 
பேருக்்டி ப்காடுத்்னேர்.   

எனினும் ்னேஞசய டி சில்ெகா ஒரு 
முடனேயில் சி்றப்கா் ஆடி இலஙட் 
அணியின பெற்றிடய உறுதி 
பசய்கார்.   

இலஙட் அணி ்னேது ்டைசி 
சுப்ர் 12 சுற்றுப ந்காட்டியில் ெரும் 
சனிக்கிழடம (05) இஙகிலகாந்து 
அணிடய எதிர்ப்காளளவுளளது. 
இந்்ப ந்காட்டி அடிபலயிட்டில் பிற்-
்்ல் 1.30க்கு ஆரம்்மகாகும்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 நவம்பர் மா்தம 2ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 நவம்பர் 2 பு்தன்கிழகம

ஆப்கானை வீழ்த்தி உல்க் கிண்ண  
எதிர்காரபன் தக்்னைத்தது இலஙன்

பூமிக்கு ஆபத்தான புதிய
குறுங்கதாள் கண்டுபிடிப்பு

லக்கி ஸ்தார் சம்பியன்

கிழக்கு சதுரஙக ்பதாட்டியில்  
கல்முனன ஸதாஹிரதா வெற்றி

்்சிய மட்் கபடி ்பதாட்டியில்  
அல்-மதீனதா பதா்சதானல வெற்றி

சூ ரி ே னின் 
ஒ ளி யி ல் 
ம க ைந் தி ரு க் -
கும பூமிகே 
்தாக்கு அ்பாேம 
க ை ா ண ்ட 
கு று ங ே ை ா ள 
ஒன்கை வானி -
ே � ா ்ள ர் ை ள 
ைணடுபிடித்துள -
்ளனர்.   

பூமி மற்றும கவளளி கிரைத்தின் சுற்றுப்பாக்தக்கு 
இக்டயில் உள்ள பிராந்திேத்தில் சூரிே அகமபபுக்குள 
மகைந்திருக்கும புதி்தாைக் ைணடுபிடிக்ைப்பட்ட பூமிக்கு 
அருைாகமயில் உள்ள மூன்று குறுஙேைாளைளில் ஒன்ேை 
இவவாறு ஆ்பத்து கைாண்ட்தாை உள்ளது.   

சூரிே ஒளி ைாரணமாை இந்்தப பிராந்திேத்தில் இருக்கும 
குறுஙேைாளைக்ள ைணடுபிடிப்பது வானிே�ா்ளர்ைளுக்கு 
க்பரும சவா�ாை உள்ளது.   

2022 ஏபீ7 என்ை இந்்த அ்பாேைரமான குறுஙேைாள 
சுமார் 1.5 கிே�ாமீற்ைர் அ்ளவு க்பரிே்தாகும. இ்தன் 
சுற்றுப்பாக்த ஒரு நாள பூமியின் சுற்றுப்பாக்தயு்டன் 
குறுக்கி்ட�ாம என்று ைணித்திருக்கும விஞ்ானிைள 
அது எபே்பாது என்று இன்னும உறுதிோைக் ைணிக்ை -
வில்க�.   

அச்சுறுத்்தல் மிைக் குகைவாை இருந்்தே்பாதும இந்்த 
அ்ளவான குறுஙேைாள ஒன்று பூமியு்டன் ேமாதினால் 
ே்பரழிகவ ஏற்்படுத்்தக்கூடும என்று இந்்த ைணடுபிடிபபின் 
மு்தன்கம ஆயவா்ளரான ஸ்கைாட கெப்பர்ட க்தரிவித் -
்தார்.   

்தற்ே்பாக்தே சுற்றுப்பாக்தயில் 2022 ஏபீ7 பூமிகே 
சுற்றிவர ஐந்து ஆணடுைள எடுத்துக்கைாளவே்தாடு, அது 
ஒரு சி� மில்லிேன் கிே�ாமீற்ைருக்கு அப்பால் பூமிக்கு 
கநருக்ைமாை உள்ளது.

நியூசிலகாந்துக்கு எதிரகானே டி20 உல்க் கிண்ண 
சுப்ர் 12 சுற்றின தீர்க்்மகானே ந்காட்டியில் இஙகி -
லகாந்து அணி 20 ஓட்ைங்ளகால் பெற்றியீட்டியது.   

பிரிஸ்கானில் நேற்று ேடைப்ற்்ற இந்்ப 
ந்காட்டியில் பெற்றி ப்ற்்ற்ன மூலம் இஙகி-
லகாந்து அணி குழு 1 புளளிப ்ட்டியலில் இரண -
ைகாெது இைத்திற்கு முனநனேற்்றம் ்ணடுளளது. 
இதில் மு்ல் மூனறு இைங்ளில் இருக்கும் 
அணி்ள ்லகா ஐந்து புளளி்டள ப்ற்்றந்காதும் 
நி்ர ஓட்ை விகி்ம் அடிப்டையில் நியூசிலகாந்து 

மு்லிைத்தில் இருப்ந்காடு அவுஸதிநரலியகா 
மூன்றகாெது இைத்தில் உளளது.   

இந்நிடலயில் இஙகிலகாந்து அணி நி்ர ஓட்ை 
விகி்த்ட் அதி்ரித்து ்னேது ்டைசிப ந்காட்டி -
யில் இலஙட் அணிடய வீழ்த்தினேகால் அடரயிறு-
திக்கு முனநனே்ற முடியும்.  

நேற்ட்றய ந்காட்டியில் ேகா்ணய சுழற்சியில் 
பெனறு மு்லில் துடுபப்டுத்்காடிய இஙகி-
லகாந்து அணிக்கு ஆரம்் வீரர்்ளகானே ந�காஸ 
்ட்லர் (73) மற்றும் அபலக்ஸ நஹல்ஸ (52) 81 

ஓட்ை இட்ணப்காட்ைத்ட் ்கிர்ந்துப்காணை-
னேர்.   

இ்னமூலம் அந்் அணி 20 ஓெர்்ளுக்கும் 
6 விக்ப்ட்டு்டள இழந்து 179 ஓட்ைங்டள 
ப்ற்்றது.   

்திபலடுத்்காை ெந்் நியூசிலகாந்து அணிக்கு 
கிபளன பிலிப 36 ்ந்து்ளில் 62 ஓட்ைங்டள 
ப்ற்்றந்காதும் அந்் அணி 20 ஓெர் முடிவில் 6 
விக்ப்ட்டு்டள இழந்து 159 ஓட்ைங்டளநய 
ப்ற்்றது.

புதிய ்காத்்கானகுடி தினே -்
ரன நிரு்ர்  

ேல்லகாட்சிக்்கானே ந்சிய 
முனனேணி ்காத்்கானகுடி 
உட்்ந்்காட்ை லீக் உைன 
இட்ணந்து ேைத்திய என.
எப.ஜி.ஜி பெற்றி கிண்ணத்-
திற்்கானே உட்்ந்்காட்ை 
ந்காட்டியில் ஏ்றகாவூர் லக்கி 
ஸைகார் விடளயகாட்டு ்ழ்ம் 
பெற்றி ப்ற்று சம்பியன 
கிண்ணத்ட் ட்ப்ற்றியது.  

்காத்்கானகுடி விக்ைர் விடளயகாட்டு 
்ழ் டம்கானேத்தில் ்ைந்் ஞகாயிற்-
றுக்கிழடம (30) ேடைப்ற்்ற இறுதிப 
ந்காட்டியில் ்காத்்கானகுடி ்த்ரியகா 
அணிடய 3–1 என்ற ந்கால் ்்ணக்கில் 

லக்கி ஸைகார் வீழ்த்தியது. இசசுற்றுப 
ந்காட்டியில் 23 அணி்ள ்ஙகு்ற்-
றியதுைன மூன்றகாெது இைத்ட் 
்காலமுடனே நேஷனேல் விடளயகாட்டு 
்ழ்ம் ப்ற்றுக்ப்காணைது.

மகாளிட்க்்காடு குறூப நிரு்ர்  

புநரகாடேட் பசஸ அ்ைமி 
அடமபபினேகால் கிழக்கு 
மகா்கா்ண ் காைசகாடல மகா்ணெர் -்
ளுக்கிடையில் ேகாைகாத்்ப்ட்ை 
்னியகாள சதுரங் சம்பியனசிப 
ந்காட்டியில் ஆண்ளுக்்கானே 
15 ெயது பிரிவில் ்ல்முடனே 
ஸகாஹிரகா ந்சியக் ்ல்லூரி 
மகா்ணென ஐ.ந்.எம். ஆகில் 
்கான மு்லகாெது இைத்ட்ப-
ப்ற்று சம்பியனேகா் ப்ரிவு பசயயப-
்ட்ைந்காடு, எம்.எஸ.எம். மிஜெகாத் 
இரணைகாெது இைத்ட்யும், எம்.
இஸட்.எம். ஸனீப மூன்றகாெது இைத்-
ட்யும் ப்ற்றுக்ப்காணைனேர்.  

ஆண்ளுக்்கானே 18 ெயது பிரிவில் 
ஐ.எம். சயகான ஸகாஹி மு்லகாெது 
இைத்ட்பப்ற்று சம்பியனேகா் 
ப்ரிவு பசயயப்ட்டுளளடம குறிப -
பிைத்்க்்து.    

அம்்காட்ற மகாெட்ை 
குறூப நிரு்ர்  

அகில இலஙட் 
்காைசகாடல்ளுக்கிடை -
யிலகானே ந்சிய மட்ை 
்்டிப ந்காட்டியில் 
17 ெயதுக்கு உட்்ட்ை 
பிரிவில் நிந்்வூர் அல்-ம-
தீனேகா ந்சிய ்காைசகாடல 
மு்லிைத்ட் ப்ற்று 
்ங்ப ்்க்்த்ட் 
பெனறுளளது.   

ந்்காடலயில் ்ைந்் ெகார இறுதி-
யில் ேடைப்ற்்ற ந்காட்டியில் அல்-
மதீனேகா அணி இறுதிப ந்காட்டியில் 
நிந்்வூர் அல்–அஷரக் ந்சிய ்காைசகா-

டலடய வீழ்த்தியது. இதில் அல்-அஷ-
ரக் ந்சிய ்காைசகாடல 20 ெயதுக்குட்-
்ட்ை பிரிவில் மூன்றகாெது இைத்ட் 
ப்ற்்றடம குறிபபிைத்்க்்து.

ஆப்கானிஸ்கானுைனேகானே ந்காட் -
டியில் பெற்றியீட்டிய இலஙட் 
அணி டி20 உல்க் கிண்ண சுப்ர் 
12 குழு 1இல் 4ஆெது இைத்திற்கு 
முனநனேறியுளளது.   

இலஙட் அணி இதுெடர அயர் -
லகாந்து, ஆப்கான அணி்ளுைனேகானே 
ந்காட்டியில் பெற்றியீட்டி, அவுஸ -
திநரலியகா மற்றும் நியூசிலகாந்து 
அணி்ளுக்கு இடையிலகானே ந்காட்-
டியில் ந்கால்வி அடைந்் நிடலயில் 
4 புளளி்ளுைன உளளது.   

இலஙட் அணிக்கு இஙகிலகாந்-
துக்கு எதிரகா் நமலும் ஒரு ந்காட்டி 
எஞசியுளள நிடலயில் அடரயிறு-
திக்கு முனநனே்ற அடிப்டையில் 
அந்்ப ந்காட்டியில் பெல்ெது ்ட்-
ைகாயமகாகும். எனினும் அது மகாத் -
திரம் ந்கா்காது. எஞசிய ந்காட்டி-
்ளின முடிவு்ளும் இலஙட்க்கு 
சகா்்மகா் அடமய நெணடும்.   

ஏற்்னேநெ ஆப்கானிஸ்கான 
அணி குழு 1 இல் அடரயிறுதி 
ெகாயபட் இழந்து பெளிநயறியுள-
ளது. இந்நிடலயில் நேற்று ேைந்் 
நியூசிலகாந்துக்கு எதிரகானே ந்காட்-
டியில் இஙகிலகாந்து அணி பெற்-
றியீட்டிய்கால் ஏஞசியுளள ஐந்து 

அணி்ளுக்கும் அடரயிறுதிக்கு முன-
நனேறும் ெகாயபபு தி்றந்ந் உளளது.   

இதில் இலஙட் அணிக்கு இரு 
ெகாயபபு்ள உளளனே. ெரும் பெள -
ளிக்கிழடம ேடைப்றும் ஆப்கா-
னிஸ்கானுக்கு எதிரகானே ந்காட்டியில் 
அவுஸதிநரலிய அணி ந்கால்வி 
அடைந்்கால் அல்லது அந் தினேம் 
அயர்லகாந்துக்கு எதிரகானே ந்காட்டி-
யில் நியூசிலகாந்து அணி ந்கால்வி 
அடைந்்கால் இலஙட் அணியின 
ெகாயபபு அதி்ரிக்கும். இ்னந்காது 
இலஙட் அணி ்னேது ்டைசி 
ந்காட்டியில் இஙகிலகாந்ட் ந்காற் -்
டித்்கால் ந்காதுமகானே்கா் அடமயும்.   

ஆப்கான மற்றும் அயர்லகாந்து 
அணி்ள ்னேது ்டைசி ந்காட்-
டி்ளில் பெற்றிப்்றத் ்ெறிய 
நிடலயில் இலஙட் அணி 
்னேது ்டைசிப ந்காட்டியில் 
ந்கால்வி அடைந்்காலும் இலஙட் 
அணியகால் புளளிப்ட்டியலில் 
4ஆெது இைத்ட் உறுதி பசயய 
முடியும்.   

இலஙட் அணி மு்ல் ேகானகு 
இைங்ளுக்குள ெந்்கால் 2024 டி20 
உல்க் கிண்ணத்திற்கு நேரடித் ் குதி 
ப்றும் என்து குறிபபிைத்்க்்து.

அனரயிறுதி
ெதாய்ப்பு எப்படி?

பிேரசில் ஜனாதி்பதி ே்தர்்தலில் ே்தால்வி அக்டந்்த ்ப்தவி-
யில் உள்ள ஜனாதி்பதி ஜயிர் க்பால்கசானாேராவின் ஆ்தரவு 
க�ாரி ஓடடுநர்ைள நாடு முழுவதும வீதிைக்ள மறித்து 
ே்பாராட்டத்தில் ஈடு்படடுள்ளனர்.   

இந்்த ே்பாராட்டம நாடு முழுவதும இ்டமக்பற்ைே்பா-
தும இரு மாநி�ஙைளில் உணவு விநிேோைச் சஙகிலியில் 
்பாதிபக்ப ஏற்்படுத்தி ைணிசமான இக்டயூறு ஏற்்படடிருப்ப-
்தாை அஙகிருந்து வரும கசயதிைள க்தரிவிக்கின்ைன.  

ை்டந்்த ்ாயிற்றுக்கிழகம (30) நக்டக்பற்ை இரண்டாம 
சுற்று ே்தர்்தலில் முழு வாக்குைளும எணணப்பட்ட நிக�யில் 
இ்டதுசாரி ேவட்பா்ளரான முன்னாள ஜனாதி்பதி லூ�ா டி 
சில்வா 50.9 வீ்த வாக்குைக்ள கவன்ைே்தாடு க்பால்கசா-
னாேரா 49.1 வீ்த வாக்குைக்ள கவன்ைார்.   

தீவிர வ�துசாரிோன க்பால்கசானாேரா இன்னும 
ே்தால்விகே ஒபபுக்கைாள்ளேவா அல்�து ே்தர்்தல் முடி -
வுக்கு எதிராை சவால் விடுக்ைேவா இல்க�.   

புதிே ஜனாதி்பதி எதிர்வரும ஜனவரி 1ஆம திைதிேே ்ப்தவி-
ேேற்ை ேவணடிே நிக�யில் ்தற்ே்பாக்தே சூழல் அடுத்்த இரணடு 
மா்த ஆடசி மாற்ைக் ைா�த்க்த சிக்ைலுக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.   

ே்தர்்தல் முடிவு அறிவிக்ைப்பட்ட விகரவிே�ேே க்பால்கசா-

னாேரா ஆ்தரவு க�ாரி ஓடடுநர்ைள நாடடில் க்பரும்பகுதிைளில் 
வீதித் ்தக்டைக்ள அகமக்ை ஆரமபித்்தனர். இவவாைான 342 
சம்பவஙைள ்பதிவான்தாை மத்திே அதிேவை கநடுஞசாக� 
க்பாலிஸார் ை்டந்்த திஙைடகிழகம இரவு கூறினர். சி� ்தடுபபு -
ைள க்பாலிஸாரால் பின்னர் அைற்ைப்பட்டன.   

க்பால்கசானாேரா நிர்வாைத்தில் க்பரும்பா�ான க�ாரி 
ஓடடுநர்ைள குகைந்்த விக�யில் டீசல் க்பற்றுவந்்தகம 
குறிபபி்டத்்தக்ைது.   

இந்்த வீதித் ்தக்டைக்ள உ்டன் அைற்றும்படி உச்ச நீதிமன்ை 
நீதிேரசர் அக�க்சான்டேர டி ேமாரஸ் க்பாலிஸாருக்கு உத்-
்தரவிடடுள்ளார். இவவாறு க்தா்டர்ந்தும வீதிைக்ள மு்டக்கு்ப-
வர்ைள மீது 100,000 பிேரசில் ரீல் அ்பரா்தம விதிக்ைவும 
அவர் உத்்தரவிடடுள்ளார்.   

்தமகம ை்டவு்ளால் ்தான் ்ப்தவியில் இருந்து நீக்ை முடியும 
ே்பான்ை க்பால்கசானாேராவின் ைருத்துைள நாடடில் ்ப்தற்ைத்க்த 
அதிைரிக்கும நிக�கே ஏற்்படுத்தியுள்ளது. ே்தர்்தலுக்கு முன்னர் 
ே்தர்்தல் முகை ்பற்றி அவர் அடிக்ைடி ேைளவி எழுபபி வந்்தார்.   

நாடடில் க்பரும அரசிேல் பி்ளவுக்கு மத்தியிே�ேே இந்்தத் 
ே்தர்்தல் நக்டக்பற்ைது. ே்தர்்தல் கவற்றிக்கு பின்னர் உகர-
ோற்றிே 77 வே்தான லூ�ா டி சில்வா, “இந்்த நாடடில் 

அகமதி மற்றும ஒற்றுகம ே்தகவோை உள்ளது. இந்்த 
மக்ைள க்தா்டர்ந்து சணக்டயி்ட ேவணடிேதில்க�” என்ைார்.   

லூ�ா டி சில்வா ஊழல் குற்ைச்சாடடில் சிகை அனு்பவித்்த 
நிக�யிே�ேே மீணடும அரசிேலுக்கு திருமபி கவற்றியீடடி -
யுள்ளார் என்்பது குறிபபி்டத்்தக்ைது.

லூலதா வெற்றிக்கு எதிரதாக வலதாரி ஓட்டுநர்கள்  
நதாடு முழுெதும் வீதிகனை மறிதது ்பதாரதாட்்ம்

தீர்க்கமதான ்பதாட்டியில் இஙகிலதாந்து வெற்றி

பிேரசில் ஜனாதி்பதி ே்தர்்தல்: 
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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. 

,y. 
epiyak; khfhzk; Kftup

njhiyNgrp 

,yf;fk;

1 jiyik 

mYtyfk;

,y. 420> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G 07. 011-2688885

2 fl;Lehaf;f

Nkw;F

jk;khNyhf;f khtj;ij> tyhdnfhl> fl;Lehaf;fh 011-2260020

3 mj;jdfy;y tj;Jgpl;bty> mj;jdfy;y> epl;lk;Gt 033-2282232

4 af;fy ntuy;ytj;j> af;fy> fk;g`h 033-2233534

5 jpTygpl;ba ty;gpl;l> jpTygpl;ba 033-2272875

6 Gsj;rpq;`s Gsj;rpq;`s 034-2282322

7 IBPO fl;blk; ntuy;ytj;j> af;fy> fk;g`h. 033-2225760

8 fk;gis

kj;jpa

ehtygpl;ba tPjp> fk;gis - FlkhNf 081-2078177

9 al;bEtu KUjyht tPjp> nj`pnjdpa 081-2410026

10 nrq;flfy rpupky; cad> xf];lhtj;j> fz;b 081-2389134

11 Etnuypah kPgpypkhd> mk;Ngty Etnuypa 052-3536332

12 tyg;gid `u];ngj;j> tyg;gid 052-2050010

13 jk;Gs;s N`hl;ly; 

ghlrhiy

,dhkYt> jk;Gs;s 066-2286177

14 ehcy muq;fy> ehcy 066-2246204

15 ehcytpw;F 

ntspNa 

cs;s gapw;rp 

epiyak;

muq;fy> ehcy 066-2226225

16 fhyp

njw;F

ntFDnfhl> NghNg> fhyp 091-2233182

17 neYt gpaNrd fkNf fl;bl tsT> vk;gNynfju> neYt 091-3098911

18 mFnu];] jpatu fk;khd tPjp> khuk;Ng> mFnu];] 041-3131216

19 tPunfl;ba ea;fy> `FUnty> tPunfl;ba 047-2257143

20 R+upantt ghlrhiy khtj;ij> R+upantt 047-2288169

21 jpf;nty;y CUfKt> jpf;nty;y 041-2255055

22 mf;kPkd rPd kpj;;;u fk;khda> FWe;Jtj;j> mf;kPkd 091-3121736

23 tPutpy ,isQh; gilazp gapw;rp epiyak;> tPutpy 047-3128444

24 YDfk;nt`u ,isQh; gilazp gapw;rp epiyak;> YDfk;nt`u 047-2239292

25 Fr;rntsp fpof;F Fk;GWgpl;b fpof;F> ryg;gahU 026-2228709

26 mk;ghiw tya fy;tp mYtyfk;> c`d tPjp> mk;ghiw 063-2224810

27 NrUthtpy njw;F thtp tPjp> rpupJt> NrUEtu 026-4549439

28 jpUNfhzkiy Fzhkiyaj;jP JiwKfk;> 4> 3/49 fl;il 026-4549432

29 nfhkuq;flty tpy;gshFsk> fy;ahzGu 026-4549428

njh. 

,y. 
epiyak; khfhzk; Kftup

njhiyNgrp 

,yf;fk;

30 nj`pmj;jfz;ba yp`pdpahfy> jkNdty 027-2056723

31 thior;Nrid fy;Flh> thior;Nrid> ,y. 18> gOKjpr;Nrhiy 

fk;khd tPjp> 1Mk; iky; fy;> 
065-3121085

32 thupanghy

tlNky;

ePjpkd;w tPjp> thupanghy 037-2268375

33 khtj;jfk nld;NthH tj;j> khtj;jfk 037-2298668

34 gz;Lt];Etu Efnty re;jp> Jj;jpupgpl;ba> gz;Lt];Etu 037-2252655

35 njhlk;f];ye;j mynfhykl> njhlk;f];ye;j 037-4924982

36 ehj;jhz;ba rhfufk> ehj;jhz;ba 032-2050815

37 Fspahgpl;ba njfk;nkj> nttfk> Fspahgpl;ba 037-3879228

38 ntd;dg;Gt fkyrpup khtj;ij. Nghytyhd> itf;fhy;. 031-2277199

39 mst;t tpy;fKt> mst;t> nt\;xUt 037-2067885

40 nff;fpuht

tl 

kj;jpa

kfhtyp fl;blj; njhFjp> nff;fpuht 025-2263297

41 fyhntt fy;Ndt>Gy;Ndt> fyhntt 025-2269946

42 mEuhjGuk; gyhbFsk;> mEuhjGuk; 025-3852809

43 nkjpupfpupa ahar;> Gjpaefu tPjp> nkjphpfphpa 027-2050477

44 fnyd;gpe;JDntt nknfhlntt> afy;y> fnyd;gpe;JDntt 025-2258355

45 k`paq;fid 

Cth 

khghflntt> k`paq;fid 055-2257118

46 jdky;tpy rHNthja epiyak;> jdky;tpy 047-3220529

47 fjpHfhkk; fe;jRupe;J fk; G+kp> fjpHfhkk; 047-2236625

48 nkhduhfy fphpkz;ly khtj;ij> rphpfy nkhduhfy 055-2055741

49 gz;lhutis gpe;Jd ntt> gz;lhutis 057-2222214

50 rpak;gyhz;Lt k`fSnfhy;y rpak;gyhz;Lt 070-3538292

51 nty;ytha ,isQh; gilazp gapw;rp epiyak;> ahyNght> 

nty;ytha 

055-2274157

52 eptpjpfy

rg;ufKt

mk;gyd;njdpa> tlhgj tPjp> eptpjpfy 045-2279970

53 vk;gpypgpl;ba Nahjfk;> vk;gpypgpl;ba 047-2262399

54 fypfKt Mrpnjdpa> fypfKt 035-2282993

55 Nffhiy NrH gpud;]p]; nkhyKNu khtj;ij> fq;nfhltj;j> 

Nffhiy

035-2223260

56 gyhq;nfhil gl;Lfk;kd gyhq;nfhil 045-3129898

57 nj`pNahtpl;l fdq;fk> nj`pNahtpl;l 036-2267671

58 Ky;iyj;jPT

tlf;F

tl;Lthf;fy;> Ky;iyj;jPT 021-2290428

59 kd;dhH jiy kd;dhH tPjp> kd;dhH. 023-2251917

60 tTdpah ,ul;ilg; ngupaFsk;> tTdpah. 024-2054558

1.  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;

 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

njhiyNgrp 

,yf;fk;

 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;. 

 1.6   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;. 

02.  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;. 

03.  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;.

04.  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;. 

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

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig 

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)
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.

ngWif mwptpj;jy;

cs;ehl;L kUj;Jt epWtdk;

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;

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;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

cs;ehl;L kUj;Jt epWtdk;>

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> 

,uh[fphpa.

2022-10-31

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

Njrpa ngUe;Njhl;l Kfhikj;Jt epWtfk;

Nfs;tp mwptpj;jy;

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;> tspr;rPuhf;fpfs;> fl;Gy nrtpg;Gy 

cgfuzq;fs;.

  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
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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:

  fle;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;. 

 ,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;

ngNrt 

ePq;fyhf 

kjpg;gPL 

nra;ag; 

gl;Ls;s 

MFnryT 

– kpy;. &.

xg;ge;jf; 

fhyg;gFjp

Njitg;gLk; 

juk;

Njitg;gLk; tpiykDg; 

gpiz

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif 

- &.

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyg;gFjp

LK-
MOA-
PMU-

260808-
CW-
RFB

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;

46.0 6 khjq;fs;

fl;bl 

eph;khzj;jpy;/ 
ePh;g;ghrdj;jpy; 

rp-5 my;yJ 

Nkw;gl;l juk;

552>000

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;: 071-

4881265/0779609501,0112877559/0113651102 ) 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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,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd 

tpiy kD 

gpiz

Njitahd jifik

VAT 
cl;gl

kjpg;gPl;Lr;

nryT 

(&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; 

kw;Wk; Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01 Nkyjpf thy;Tfis mwpKfg;gLj;jp jw;NghJs;s Foha; tpepNahf 

tiyaikg;ig Nkk;gLj;Jjy;

xg;ge;j ,y:NRW/NC/DGM/PIPE NET/KLW/2022/140.
4,000/-+ VAT &gh 61,900/-

ePh; toq;fy;; Jiwapy;; C8 kw;Wk; C7   juj;jpy; CIDA gjpT 4.6
kpy;ypad;

gpxep (tlkj;jp)> NjePttr> 

nfhlNf khtj;ij> mEuhjGuk;.

Tele: 0252222296
Fax:0252225609

16/11/2022
gp.g. 2.00

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 
gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y:RSC(S)/M & E/S/KANDAGODELLA /HL PUMPS/RH/2022-
148

12,500/-+ VAT
**

&gh 250,000/-

ePh;g; gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis  toq;Ftjw;fhd 

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  

kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT 

18.64
kpy;ypad; gpxep (njw;F) mYtyfk;> 

NjePttr> 395> FkhuJq;f 

khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw 
Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

23/11/2022             
gp.g. 2.00

03
`k;ghe;Njhl;l mYtyfj;jpw;F Line Matrix mr;Rg;nghwp kw;Wk; 

Jizg;ghq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y:
RSC(S)/P&C(S)/LINE PRINTER/H’TOTA/CIPC/2022-141

6,000/-+ VAT
**

&gh 65,000/-

fzdpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis  toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  kw;Wk; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

6.5

kpy;ypad;

gp.x.ep (njw;F) mYtyfk;> 

NjePttr> 395> FkhuJq;f 

khtj;ij> gk;Gud> khj;jiw 
Tele:041-2222105
Fax 041-2221329

23/11/2022             
gp.g. 2.00

04 gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (rg;ufKt) mYtyfj;jpw;F UPS rfpjk; 
kbf; fzdp> Nkirf; fzdp kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuj;ij 

toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;

xg;ge;j ,y:
RSC(SAB)/IT/SUP/CIPC/RSC/2022/40

6,000/-+ VAT
**

&gh 99,000/-
fzdpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fis  toq;Ftjw;fhd cw;gj;jpahsh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;  kw;Wk; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT

-
gp.x.ep. (rg;ufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6 
 Fax : 045-2228273

16/11/2022             
gp.g. 2.00

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; 

Nritia toq;Fjy;

xg;ge;j ,y:  RSC(W/N)/SS/LC/RSC(O&M)/2022/41  
4,000/-+ VAT 

Ma;T$l 

cjtpahsh; 

&gh 34,300/- 

njhopyhsh; Nritfis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; 02 tUlq;fs; mDgtk; 

tha;e;j ,iaGila gpuNjrq;fspYs;s gpuNjr nrayfq;fspd; fPo; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;s r%f mbg;gilapyhd mikg;Gfs; (COB) my;yJ tpahghug; 

gjptpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;s ,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s 

epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpT

3.45
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; 

(W/N)  mYtyfk;> ,y. 

433/4A, fNzKy;y tPjp> 

fltj;ij. 

Tele: 0112922129  
Fax: 0112922146

23/11/2022
K.g. 10.00

06 tj;jisapYs;s nghWg;gjpfhhp mYtyff; fl;blj;njhFjp> gpafkapYs;s 

nghWg;gjpfhhp mYtyff; fl;blj;njhFjp kw;Wk; fsdpapYs;s gpuNjr 

nghwpapayhsh; kw;Wk; nghWg;gjpfhhp mYtyff; fl;blj;njhFjpf;F 

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y: RSC(W/N)/SS/JANI/KEL(O&M)/2022/73  

4,000/-+ VAT 
&gh 61,500/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjpy; Fiwe;jgl;rk; %d;W tUl fhy 

mDgtj;ijf; nfhz;l tpahghug; gjpT xOq;Ftpjpapd; fPo; ,yq;ifapy; gjpT 

nra;ag;gl;l epWtdk; kw;Wk; 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; 

rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;;

4.1
kpy;ypad;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; 

(W/N)  mYtyfk;> ,y. 433/4A, 
fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129  
Fax: 0112922146

23/11/2022
K.g. 10.00

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;

xg;ge;j ,y:
 RSC(NW)/M-PUT/HV/O&M/ MANOFF/2022/61

4,000/-+ VAT
&gh 10,000/-

Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (tl Nky;) mYtyfk;> NjePttr> 

jk;Gy;iy tPjp> FUehfy;.

Tele:  037-2223158
Fax  : 037-2230086 

23/11/2022             
gp.g. 2.00

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

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

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

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

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

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

 ePh; toq;fy; mikr;R

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

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy; - 2022.11.02
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.

t/g ,yq;if cu epWtdk;
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 

Kwpapd; ngWkjp 

&gh rjk;

Nrit toq;f 

Ntz;ba 

fhyk;

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;> 

fyit nra;jy; kw;Wk; Vida njhopyhsh; 

NritfSf;F njhopyhsh;fis toq;;Fjy;

650>000.00 2022-12-16Mk; 

jpfjp Kjy; 

2023-12-15Mk; 

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;:

  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) 

 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.  ,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; 2022-

11-22Mk;; jpfjp gp.g. 3.30 kzp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 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;

 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

  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.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fkj;njhopy; mikr;R

khefu rig - fLnty

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;.

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;.

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;.

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;.

miktplk;

2023 ,d; 

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp &gh.r

tpiykD itg;Gj; njhif

kPsspf;fg;gLk; 

njhif &gh.r

kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzk; 

&gh.r

fLnty khtl;l mYtyfk;

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

,iwr;rpf;fil miwfspw;fhd tpiykD 
mwptpj;jy; - 2023

2022.10.31

fLnty khefu rig

fLnty

jpy;Uf;\p fkNf

khefu Mizahsh;
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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. rfy tifahd vOJ nghUl;fs;> Mtzq;fs; kw;Wk; rfy mYtyf cgfuzq;fs;.

ii. fzdpfs; cl;gl fzdp Jizg;ghfq;fs;;> cjphpg;ghfq;fs; 

iii. mYtyf ,yj;jpudpay; cgfuzq;fs; 

iv. ghJfhg;G fkuh Kiwikfs;

v. ,wg;gh; Kj;jpiu> jpfjp Kj;jpiu> ngah;g;gyif mwptpj;jy; gyif

vi. rfy mYtyf kw;Wk; tPl;Lj; jsghlq;fs;

vii. rfy fdufg; nghUl;fs;> fl;bl cgfuzq;fs; kw;Wk; ,wg;gh; fye;j cw;gj;jpg; 

nghUl;fs;

viii. 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)

ix. rfy tifahd   kpd;rhu cgfuzq;fs;; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

x. thfdq;fspd; lah;fs;> hpa+g;fs; kw;Wk; ngl;lwpfs;

xi. rfy tifahd fhyzpfs;

xii. 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)

xiii. ,iyahd;> Esk;G kw;Wk; Vida fpUkpehrpdpg; nghUl;fs;

xiv. 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;

xv. 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;

xvi. ,urhad$l cgfuzq;fs; kw;Wk; mt;Tgfuzq;fSf;fhd ghtidg; nghUl;fs;

xvii. ,urhad$lk;> fjph; tPr;R> gphpT kw;Wk; thh;Lfspy; eltbf;iffSf;Fj; Njitahd 

,urhadg;nghUl;fs; (cjh: nkjpNyl;ll; ];gphpl; ,urhad nghUl;fs;)

xviii. rfy tifahd itj;jparhiy Jzpfs;> nkfpd;;Nlh]; kw;Wk; nuf;rpd;

xix. nghpa mstpyhd vhpthA mLg;G> gpbr;rl;bfs; cl;gl rikayiw cgfuzq;fs;

xx. rikay; vhpthA kw;Wk; vhpthA rpypd;lh;fs;

xxi. Fg;ig igfs;> nghypj;jPd; nghUl;fs;

xxii. kUe;Jfs; ,Lk; mr;rbf;fg;gl;l ciwfs;

xxiii. rfy tifahd mYkpdpag; nghUl;fs;> gpsh];jpf; nghUl;fs;>  kl;ghz;lg; nghUl;fs;>  

fz;zhbg; nghUl;fs; kw;Wk; ePH tbfl;bfs;

xxiv. kUe;Jfs;> fl;Lj; Jzpfs;> rj;jpu rpfpr;irg; ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; gw;rpfpr;ir 

ghtidg; nghUl;fis toq;Fjy;

2 Nritfs;
i. fzdp kw;Wk; ,yj;jpudpay; mYtyf cgfuz jp;Uj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; 

nra;jy; 

ii. mYtyf Mtzq;fis mr;rply;

iii. rfy tpjkhd kpd;rhu cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

iv. tspr;rPuhf;fp> Fsp&l;b ,ae;jpu jpUj;jNtiy kw;Wk; Nrit nra;jy;

v. ryit ,ae;jpuq;fs;> cyh;j;Jk; ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiy kw;Wk; Nrit nra;jy;

vi. ijay;; ,ae;jpu jpUj;jNtiy kw;Wk; Nrit nra;jy;

vii. rfy tpjkhd thfdq;fSf;fhd jpUj;jNtiyfs;> jfuNtiy kw;Wk; th;zk; jPl;Ljy;> 

kpd; Kiwik jpUj;jNtiyfs;

viii. rfy tpjkhd thfdq;fis Nrit nra;jy;

ix. jpizf;fs (mYtyf) milahs ml;il jahhpj;jy;

x. vhpthA mLg;Gfspd; jpUj;jNtiyfs;

xi. tPl;Lj; jsghl jpUj;jNtiyfs; 

xii. 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;:   njhiyefy; ,yf;fk;:

5. gjpT nra;Ak; ,yf;fk;;

  (ve;j toq;fy;/ cw;gj;jpf;fhfg; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ vd;gjidf; 

Fwpg;gplTk;)

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;:-

  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

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;lzg; Gj;jfj;ij 

cgNahfpj;J ve;jnthU nfhLf;fy;> 

thq;fy; eltbf;iffisAk; nra;a 

KbahJ vd;gij nghJkf;fSf;Fk;> 

mjpfhh pfSf ;Fk ; ,j ;jhs py ; 

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

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];

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.
cUg;gb jifikfs;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

01 2023Mk; Mz;bw;fhf 

guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; 

gjpT nra;jy;

M8 my;yJ C9 (jpUj;jg;gl;l 
gjpT nra;jy; Kiwikapd; 

gpufhuk;) EM5 kw;Wk; mjw;F 

Nky; (kpd; guhkhpg;gpw;fhf)

&. 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.
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