
சைன�ோ -
ப ோ ர் ம் 
த டு ப் பூ -
சி ச ை 
ன ப ோ ட் டு க் 
க � ோ ண ்ட 
இலஙச�ைர்�ள் பிரிட்்டனுக்கு 
பைணம் கையை முடியுகெ� கதரி-
விக்�ப்படுகிறது. 

இலஙச�யில்  சைன�ோபோர்ம் 
தடுப்பூசிசை முழுசெைோ� 
னபோட்டுக் க�ோண்ட ெக்�ள் 
பை�ச்டயும் வச�யில், 

இந்திைோவின் கைன்ச�யில் 
தங�ம் விசல னேற்று பவுணுக்கு 
528 ரூபோ (இந்திை கபறுெதி) 
உைர்ந்துள்்ளது. எ�னவ, இதன் �ோர-
ணெோ� இலஙச�யில் தங�த்தின் 
விசல அதி�ரித்துள்்ளது. குறிப்போ� 
இலஙச� ரூபோவில் 1,500 
ரூபோ வசரயில் தங�த்தின்
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2021 நவமபர் 12 வவள்ளிககிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

இன்னொரு சமூகத்தை தைொககவொ ஒரே 
நொடு ஒரே சட்டம் எனும் குழு எண்டு ரேவிபி 
தை்ைவர் அனுே ஐயொ பொேொளுமன்றததிை 
ரகள்வி எழுப்பியிருககி்றொர்....

இவர்தைொன 2002 இை சமொதைொன 
ஒப்பநதைத்தை குழப்பவும் 2008இை இறுதி 
யுததைம் தீவிேமொகவும் முனனுககு நிண்்டவர் 
எனபதை  தைமிழ்சசனம் ம்றககை...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

அனைத்து விடயங்களுக்கும் எதிர்பனபை   
வெளியிட்டுெரும் எதிரக்்கட்சியின் வெயல்   

ேோட்டின் எதிர்�ோலத்துக்�ோ� ைரி-
ைோ�வற்றுக்கு ஒத்துசைப்பு வைங-
குவசத விடுத்து, அச�த்துக்கும் 
எதிர்ப்பு கதரிவிக்கும் எதிர்க்�ட்சியி -
�ரின் ென�ோபோவத்சதத் தோன் எதிர் -
போர்க்�வில்சல எ�, ஜ�ோதிபதி 

ன�ோட்்டோபை ரோஜபக் ஷ கதரிவித் -
துள்்ளோர்.   

ேோடு திறக்�ப்பட்டு புதிை கபோது-
செப்படுத்தலின் கீழ் அச�த்துச் 
கைைற்போடு�ளும் ஆரம்பிக்-
�ப்பட்டுள்்ள�. 

நாட்டின் எதிர்ாலத்தை எவ்விதைததிலும் ்ருததில் க்ாள்ாது   வபைொது இடங்களில் தடு்பபூசி 
அட்னட அெசியமொகிறது

எம்.ஏ. அமீனுல்லோ

கபோது இ்டங�ளில் 
இரணடு க�ோவிட் தடுப்பூசி -
�ச்ளயும் கபற்றுக் க�ோண்ட 
அட்ச்டசை �ட்்டோைெோக்-

குெோறு ைட்்ட ெோஅதிபர் 
பணிப்புசர விடுத்துள்்ள-
தோ� சு�ோதோர அசெச்ைர் 
க�ஹலிை ரம்புக்கவல்ல 
கதரிவித்துள்்ளோர்.

�ணடி, னதசிை

்ட்்ாயமாக்குமாறு சட்் மாஅதிபர பணிப்பு

பைொரொளுமன்ற அமரவு்களில்  
னென்க வமொழிக்கு அனுமதி  
கபண் MP மார ஒன்றியம் நன்றி கதைரிவிப்பு  

சிரியொ வென்று ISIS அனம்பபில்
இனைந்தொரொ்ே்ய தொக்குதல்

ஷம்ஸ் போஹிம்

இலஙச�யிலிருந்து சிரி -
ைோவுக்கு கைன்று ஐ.எஸ்.ஐ.
எஸ் அசெப்பில் இசணந்-

தவர்�ன்ள உயிர்த்த ஞோயிறு 
குணடு தோக்குதலு்டன் 
ைம்பந்தப்பட்்டதோ� புல-
�ோயவு விைோர -
சண�ளில் 

ஈஸ்ர தின பயங்ரவாதை தைாக்குதைல் சம்பவம்

னலோரன்ஸ் கைல்வேோை�ம்

சீரற்ற �ோலநிசலைோல் 
ஏற்பட்டுள்்ள கவள்்ளம், 
ெண ைரிவு, 

�ோற்று, இடி 

மக்்ளி்ம் PHI மார சங்ம் க்ாரிக்்்

அெசியமறற விழொக்்கனை
முடிநதெனர தவிருங்கள்

ேோட்டில் க�ோனரோ�ோ கதோற்றுப் 
பரவல் அதி�ரித்துள்்ளசதைடுத்து, 
ைமூ� ஒன்றுகூ்டல் கதோற்றுப் பரவ -
லுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதோல், அவசி -
ைமில்லோத விைோக்�ச்ள ே்டத்துவசதத் 
தவிர்க்குெோறு கபோதுச் சு�ோதோர பரினைோ-
த�ர்�ள் ன�ோரிக்ச� விடுத்துள்்ள�ர்.

அணசெை ேோட்�ளில் வழிபோட்டுத் தலங�-
ளில் பலர் ஒன்றுகூடிை ைம்பவங�ள் பல

ஜ்பபைொன் பிரதமரொ்க
மீண்டும் கிஷி்டொ

ஜப்போனின் புதிை பிரதெரோ� 
புமினைோ கிஷின்டோ  மீணடும் 
னதர்ந்த கடுக்�ப்பட்டுள்்ளோர்.

போரோளு ென்றத் னதர்தலில் 
பிரதெர் புமினைோ 
கிஷின்டோ

நடிகர் எம்.ஜி.ஆர் இன் தீவிர ரசிகரான  

யொழ். எம்.ஜி.ஆர.  
்ேறறு ்கொேமொைொர
ைோ ழ் எம்.ஜி.ஆர் 

எ�  அசைக்�ப்-
ப டும் ன�ோப்போய 
இரோசைைோ சுந்தர-
லி ங � ம் 
னேற்றுமுன்

வீதியில் பையணித்தெருக்கு
எமைொை வதன்னை மரம்

க வ ட் ்ட ப் ப ட் ்ட 
கதன்ச� ெர-
கெோன்று வீதியில் 
பைணித்த னெோட்்டோர் 
ச ை க் கி -
க்ளோன்றின்

தங்கத்தின் வினேயில் 
ஏறபைட்ட திடீர அதி்கரி்பபு

னெ்ைொபைொரம் தடு்பபூசி
வபைறறெர்களுக்கும்
UK வெல்ே அனுமதி

2022 ஆம் ஆண்டுக்்கொை
பைட்ஜட் இன்று ெனபையில்

102 தரப்பினரின் கருத்துககள், பரிந்துரரகள் பபறப்பட்டு

03
வெளிேொடு்களிலிருநது 

பைைம் அனு்பபு்ெொருக்கு 

ேன்னம்கள்

இலங்் மததிய வஙகியினால் பல சலு்்்ள
03 ெரவு - வெேவு 

திட்டத்தில் ்கல்விக்கு

7.5 வீதம் ஒதுக்கீடு

03
கவளிநாட்டு முதைலீட்்ா்ர்்்

்வ்லயளிப்பதைா் ஜனாதிபதி க்ாட்்ாபய கதைரிவிப்பு  

அறுதிப் பெரும்ொன்்மையுடன் பெரிவு

கநற்றுவ்ர 

25 கபர பலி; 

உ்்ம்ளுக்கும் கசதைம்

பெடடப்ெடட மைரம் வீழ்ந்து ெலி

தனியொர துனற ஓய்வூதிய 
ெயது 60 ஆ்க அதி்கரி்பபு

ஷம்ஸ் போஹிம்

தனிைோர் துசற ஊழிைர்-
�ளின் ஓயவூதிை வைகதல்-
சலசை 60 ஆ� அதி�ரிப்-
பது கதோ்டர்போ� ைட்்ட 
மூலம் னேற்று ைசபயில் 
ஏ�ெ�தோ� நிசறனவற்-

றப்பட்்டது. அத்னதோடு 
னவசலைோட்� -
ளின்

ொராளுமைன்்றத்தில் சடட மூலம் நி்்றவெற்றம் பசன்்ன மைாற்றம் இலங்கயில் ொககம்

ெடக்கில் முதலிடுமொறு

ஜீென் அனழ்பபு விடு்பபு

25 வரு்்ால சம்ப் முரண்பாட்டுக்கு தீரவு

சீரற்ற காலநி்லயால்
2,12,060 வெர் ொதிப்பு

புலனாய்வு விசார்ை்ளில் தை்வல் என்கிறார சரத வீரகச்ர

(னலோரன்ஸ் கைல்வேோை�ம்)

இவவோர இறுதியில் க�ோழும்பின் பல்னவறு 
பிரனதைங�ளிலும் 28 ெணித்திைோல நீர் -
கவட்ச்ட னெற்க�ோள்வதற்கு னதசிை நீர் வைங -
�ல் வடி�ோலசெப்பு ைசப தீர்ெோனித்துள்்ளது.

அதற்கிணங� ேோச்ள ைனிக்கிைசெ இரவு 8 
ெணிமுதல் 14 ஆம் தி�தி ஞோயிற்றுக் -
கிைசெ ேள்ளிரவு 12 ெணி வசர இந்த

வ்கொழும்பில் ேொனை 
    மணித்தியொே நீரவெட்டு

நிதிய்மசசர பசில் ராஜபக் ஷவினால் இன்று பிற்ப்ல் 2.00 மணிக்கு சமரப்பிப்பு 25 வரு்்ால அதிபர, 
ஆசிரியர சம்ப் 
முரண்பாட்்் நீக்் 
பட்ஜட்டில் 30,000 
மில்லியன் ஒதுக்கீடு

 பாது்ாப்பு து்றக்கு -373 பில்.ரூபா
 நிதி அ்மசசுக்கு -185.9 பில்.ரூபா
 ்ல்வி அ்மசசுக்கு -127.6 பில்.ரூபா
 சு்ாதைார து்றக்கு -153.5 பில்.ரூபா
 விவசாய து்றக்கு -249.9 பில்.ரூபா லலோரன்ஸ் வெலவநோய்கம, 

ஷமஸ் போஹிம 06

ேோட்டில் வோழும் ன�ட்்டல் 
குசறபோடு உள்்ள ைமூ�த்தி�-
ருக்கு போரோளுென்ற அெர்வு�ள் 
சைச� கெோழியில் ஒளிபரப்பப்-
ப்ட னவணடும் எ� போரோளுென்-
றத்தின் கபண உறுப்பி-
�ர்�ளின் ஒன்றிைம் 

்கண்டி லேசிய மவத்தியெோமலயில 1,945 மிலலியன் ரூபோ வெலவில நிர்ைோணிக்கபப-
டும 12 ைோடி்கமைக வ்கோண்்ட புதிய புற்றுலநோயின் சிகிசமெப பிரிவின் முேற்்கட்டத்மே 
லநற்று (11) சு்கோேோர அமைசெர் வ்கஹலிய ரமபுகவவலல மவபவ ரீதியோ்க ஆரமபித்து 
மவத்ேோர். ்கண்டி லேசிய மவத்தியெோமலயின் பணிபபோைர் மவத்தியர் அருணோ ஜயலெ -
்கர, பிரதிப பணிபபோைர் வ்டோக்டர் இலரஷோ வபர்்ோண்ல்டோ ஆகிலயோரும இந்நி்கழ்வில 
்கலந்து வ்கோண்்ட்ர்.                (ப்டம: எம.ஏ.அமீனுலலோ)
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இங்குள்ள மஹாசங் -
கத்தினர் உளளிட்ட 
த � ா ழி ச ங் க த் தி ன ரி -
்டம் ககாருகினகறேன. 
அமமசசரமை அனும -
திககமமய �றகபாது 
ஒ து க க ப ப ட டு ள ்ள 
நிதிககு கமலதிகமாக 
30,000 மில்லியன ரூபாமய நாம் அடுத்� 
ைரவு தசலவுத் திட்டத்தில் அதிபர், ஆசி -
ரியர் சம்ப்ள முரணபாடம்டத் தீர்பப�றகு 
ஒதுககுகைாம். ைரவு தசலவுத் திட்டத்திற -
கும், அமமசசரமைககும் த�ரிவிபப�றகு 
முனன�ாக உங்களுககு கூறிய ஒகர இரகசி -
யம் இது.  

மறமறேய அமமசசர்கள குமறே கூறேப 
கபாைதில்மல. இங்கு இல்லா� கபாதிலும் 
எதிர்ககடசி உறுபபினர்கள சிலரும் இம்மு -
ரணபாடம்ட தீர்ககுமாறு ககாரினர். அ�மன 
நிமனவுபடுத்� கைணடும். பிளம்ளகளின 
எதிர்காலம், நாடடின எதிர்காலத்திறகாக 
இ�மனத் தீர்பப�றகு நாம் தீர்மானித்க�ாம். 
மஹிந� ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாகவிருந� 
காலபபகுதியில் கல்விககு 6 ச�வீ�த்ம� 
ஒதுககுமாறு சிலர் ஆர்பபாட்டம் தசய�னர். 
இறுதியில் அைர்களுககு சம்ப்ளத்ம� அதி -
கரித்�னர். ஆனால் அ�ன பினனர் 6 ச�வீ -
�த்ம� மறேநதுவிட்டனர்.   

ஆனால் இம்முமறே ைரவு தசலவுத் திட -
்டத்தில் எமது தமாத்� தசலவில் 7.51 ச� -

வீ�ம் கல்விககாக ஒதுககுகினகறோம். அது 
இநநாடடின எதிர்காலத்திறகாகைாகும். 
ஜனாதிபதி, பிர�மர், குறிபபாக கல்வி 
அமமசசர் ஆகிகயார் இ�மன நிமறேகைற -
றுமாறு எம்மி்டம் ககாரினர். ைரலாறறில் 
மு�ல் முமறேயாககை கல்விககாக 6 ச�வீ�த் -
திறகும் அதிகமான த�ாமக ஒதுககபபடுகி -
றேது.   

அனறு ஆர்பபாட்டம் தசய�ைர்களுககு 
மறேநதிருபபினும், அபகபாம�ய ஜனாதிபதி 
மஹிந� உளளிட்ட எமது அரசாங்கத்திறகு 
அது நிமனவிருககிறேது. 

கல்விகய இநநாடடின பாரிய மு�லீடு 
எனபம� நாம் ஏறறுக தகாளகிகறோம். 
சுகா�ாரம் மறறும் கல்விமய எடுத்துக 
தகாண்டால் நாம் உலகின சில அபிவி -
ருத்தியம்டந� நாடுகளுககு இமையாக 
உளக்ளாம். த�றகாசியாவில் நாம் உயர் -
ைான இ்டத்தில் உளக்ளாம். மு�லீடு 
கபானகறே தசயறதிறேமனயும் அதிகரிககு -
மாறு நாம் இந� சகல த�ாழிறசங்கப பிரதி -
நிதிகளி்டம் ககாருகினகறோம். 

கல்விமய கமம்படுத்துை�றகு உங்கள 
அமனைரதும் ஒத்துமைபமப கல்வி அமமச -
சிறகும், அரசாங்கத்திறகும் ைைங்குமாறு 
ககாருகினகறோம். அ�றகு கமலதிகமான 
ககாரிகமககள குறித்து நிதி அமமசசர் எனறே 
ரீதியில் எமககு கலநதுமரயா்ட முடியும் என 
அமமசசர் பசில் ராஜபக்ஷ த�ரிவித்�ார்.  

இந� சநதிபபில் அமமசசர்க்ளான பசில் 
ராஜபக்ஷ, திகனஷ் குைைர்�ன உளளிட்ட 
அமமசசர்கள, பாராளுமனறே உறுபபினர் -
கள, கல்வி அமமசசின தசயலா்ளர் கபரா -
சிரியர் கபில தபகரரா, பிர�மரின கமலதிக 
தசயலா்ளர் சட்டத்�ரணி சமிந� குலரத்ன, 
த�ாழிறசங்க பணிபபா்ளர் நாயகம் சுமித் 
விகஜசிங்க, ஸ்ரீலங்கா தபாதுஜன கல்வி 
கசமை சங்கத்தின �மலைர் ைசந�ா ஹந� -
பானதகா்ட, இலங்மக ஆசிரியர் சங்கத்தின 
தசயலா்ளர் கஜாசப ஸ்டாலின, இலங்மக 
ஆசிரியர் கசமை சங்கத்தின �மலமம 
தசயலா்ளர் மஹிந� ஜயசிங்க உளளிட்ட 
அதிபர், ஆசிரியர் த�ாழிறசங்க பிரதிநிதிகள 
ஆகிகயார் கலநது தகாண்டனர்.
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த றகால உலகின அமனத்துத் துமறேகளி-
லும் விஞ்ானம் மறறும் த�ாழில்நுட-
பத்தின ஆளுமக காைபபடுகினறேது. 

புதிய த�ாழில்நுடப அறிவினறி எமது எதிர்-
காலச சந�தியினர் இந� உலகத்து்டன முன-
கனாககிச தசல்ல முடியாது. அ�மனப புரிநது-
தகாணடு, புதிய த�ாழில்நுடபத்து்டன கூடிய 
எதிர்காலச சந�தியினருககான கல்வி மாறறேங்க-
ம்ளச தசயைது அைசரத் க�மையாகக காைப-
படுகிறேத�னறும் ஜனாதிபதி ககாட்டாபய 
ராஜபக ஷ சுடடிககாடடினார். 

நாடு திறேககபபடடு புதிய தபாதுமமபபடுத்-
�லின கீழ் அமனத்துச தசயறபாடுகளும் ஆரம்-
பிககபபடடுள்ளன. இருபபினும், கபாராட்டங்-
கள மறறும் ஊர்ைலங்கள உளளிட்ட பல்கைறு 
தசயறபாடுகள காரைமாக மீணடும் தகாவிட 
த�ாறறுப பரைல் ஏறபடுை�றகான சூழ்நிமல 
ஏறபடடுள்ளது. இ�னால், நாடம்ட மீணடும் 
ஒருமுமறே மு்டகக கநரி்டலாம். இ�னால், 
தபாதுமககளுககும் நாடடின தபாரு்ளா�ாரத்-
துககும் ஏறபடும் பாதிபபுகள த�ா்டர்பில் எதிர்க-
கடசியினர் புரிநதுதகாள்ள கைணடுதமனறும் 
அைர் ைலியுறுத்தினார். 

உலக விஞ்ான தினத்ம�தயாடடி, இலங்-
மகயின க�சிய விஞ்ான தினம் மறறும் 
விஞ்ான ைாரத்ம�தயாடடி ஏறபாடு தசய-
யபபட்ட நிகழ்வு, அலரிமாளிமகயில் கநறறு 
முனதினம் (10) இ்டம்தபறறேது. இதில் கலந-
துதகாணடு உமரயாறறும்கபாக�, ஜனாதிபதி 
இவைாறு த�ரிவித்�ார். 

“எனது ப�விககாலத்தில் இரணடு ைரு்டங்-
கள க்டநதுவிட்டன. இந�க காலபபகுதியில், 
தகாவிட த�ாறறுப பரைலில் இருநது தபாது-
மககம்ளப பாதுகாபப�றகான பாரிய கைமலத்-
திட்டதமானமறே முனதனடுகக கைணடி ஏற-
பட்டது. அனறு ஆடசி அதிகாரத்தில் இருந� 

இனமறேய எதிர்ககடசியினர், இந� நிமலமம-
மயப புரிநதுதகாள்ள கைணடும். ஐநது ைரு்ட-
கால ஆடசியின கபாது ஏறபட்ட க�ால்விகள 
மறறும் பலவீனங்கள காரைமாககை, அைர்க-
ளுககுப பதிலாக எனமன இநநாடடு மககள 
ஜனாதிபதியாகத் க�ர்நத�டுத்�னர். இருபபி-
னும், எந�கைார் அதிகார பலமும் இருநதி-
ருககா�ைர்கள கபால் இனறு எதிர்ககடசியி-
னர் தசயறபடுைது கைமலயளிககிறேது. இந� 
முமறேமமமய மாறறுைது எதிர்காலத்துககான 
�றகாலத் க�மையாக உள்ளது” எனறும் ஜனாதி-
பதி குறிபபிட்டார். 

ஒவதைாரு ஆணடும் நைம்பர் 10ஆம் திகதி-
யனறு, சமா�ானம் மறறும் அபிவிருத்திககான 
உலக விஞ்ான தினம் யுதனஸககா அமமப-
பினால் 2001ஆம் ஆணடில் பிரக்டனபப-
டுத்�பபட்டது. இலங்மகயானது, 2004ஆம் 
ஆணடு மு�ல் ஒவதைாரு ஆணடும் இந-
நாம்ளக தகாண்டாடுகினறேது. இம்முமறே 
விஞ்ான தினத்ம�தயாடடி விஞ்ான 
ைாரதமானறும் அறிவிககபபடடுள்ளது. 
“National Innovation Mission - கனவுகளுககு 
உயிரூடடும் நிகழ்காலம்” எனும் த�ானிப-
தபாருளில் இம்முமறே க�சிய விஞ்ான தினக 
தகாண்டாட்டங்கள ஏறபாடு தசயயபபடடி-
ருந�ன. “சுபீடசத்தின கநாககு” தகாளமகப 
பிரக்டனத்துககமமய, த�ாழில்நுடபத்ம� 
அடிபபம்டயாகக தகாண்ட சமூகதமானமறே 
இலககு மைத்து �றகபாம�ய அரசாங்கம் 
முனதனடுத்து ைருகினறே கைமலத்திட்டங்க-
்ளால், நாடடுககுள த�ாழில்நுடபம் மறறும் 
புத்�ாககங்கள எழுசசிதபறறுள்ளன. அ�ன 
பிரதிபலனாக, 2020ஆம் ஆணடு உலக புத்-
�ாககல் சுடடியினபடி (Global Innovation 
Index) 101ஆைது இ்டத்தில் காைபபட்ட 
இலங்மக, 132 நாடுகளுககு மத்தியில் 

2021இல் 95ைது இ்டத்ம�ப பிடித்துள்ளது.  
இலங்மகயின புத்துருைாககிகள சங்கத்தி -
னால் ஆணடுக�ாறும் ஏறபாடு தசயயபப -
டும் புத்துருைாககப கபாடடியில் தைறறி 
தபறுபைர்களுககு “�சிஸ விருது” ைைங்கும் 
நிகழ்வு, அமமசசர் நாமல் ராஜபக்ஷ அைர் -
களினால் இ�னகபாது முனதனடுககபபட -
்டது. 

இலங்மக க�சிய தபாறியியல் ஆராயசசி 
மறறும் அபிவிருத்தி மத்திய நிமலயத்தி -
னால் உருைாககபபட்ட “ஒடசிசன தசறிவு” 
இயநதிரம் த�ா்டர்பான த�ளிவூட்டல்க -
ளும், இந� விருது விைாவுககு மத்தியில் 
இ்டம்தபறறேன. 

கல்வி அமமசசு மறறும் திறேனகள அபி -

விருத்தி அமமசசு ஆகியன ஒனறிமைநது, 
நாடு முழுைதிலும் உள்ள 1,500 பா்டசாமல -
களில் புத்துருைாகக விஞ்ான பீ்டங்கம்ள 
நிறுவுை�றகுத் திட்டமிடடுள்ளன. 

அ�மனக குறிபபிடும் ைமகயில், மாகாை 
மட்டத்தில் க�ர்நத�டுககபபட்ட 09 பா்ட -
சாமலகளுககான காகசாமலகள மறறும் 
பா்டசாமல உபகரைங்கள எனபன ஜனாதி -
பதியினால் ைைங்கி மைககபபட்டன. 

விஞ்ானத்ம� அடிபபம்டயாகக 
தகாணடு கடடிதயழுபபபபடும் நாடு 
எனறே அடிபபம்டயில், விஞ்ானமானது 
அமனத்துப பிரமஜகளினதும் உரிமமயாக 
மாறறேபப்ட கைணடுதமனறும் அவைாறு 
இல்லாவிடின, அஞ்ானகம ஆடசி தசயயு -

தமனறும், திறேனகள அபிவிருத்தி, த�ாழிற -
கல்வி, ஆராயசசிகள மறறும் புத்துருைாகக 
இராஜாங்க அமமசசர் சீ�ா அரம்கபதபால 
த�ரிவித்�ார். 

புத்துருைாககிகம்ள ஊககுவிபப�ன 
மூலம் நாடடின தபாரு்ளா�ாரத்ம�ப பலப -
படு�துை�றகும் புதிய த�ாழில்நுடபத்ம�ப 
பயனபடுத்தி அரச கசமைமயச தசயறறிறேன 
மிகக�ாக மாறறுை�றகும் உள்ள இயலுமம 
த�ா்டர்பில் எடுத்துமரத்� அமமசசர் நாமல் 
ராஜபக்ஷ  ஈ கிராமகசமை முமறேமம, டிஜிட -
்டல் அம்டயா்ள அடம்ட உளளிட்ட அரச 
கசமையின தசயறறிறேனகம்ளக குறிககும் 
எதிர்கால கைமலத்திட்டங்கள த�ா்டர்பி -
லும் த�ளிவுபடுத்தினார்.

புதிய த�ொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய எதிர்ொல ்ல்வி 
மொற்றங்ளைச் தெய்வது அ்வெரத் த�ள்வயொகும்

- ஜனாதிபதி

சு மார் இருபத்ம�நது ைரு்டங்க-
்ளாக நீடித்து ைந� சம்ப்ள முரண-
பாடம்டத் தீர்பபது த�ா்டர்பில் 

அறிவித்�மமககாக பாராளுமனறே குழு அமறே 
01இல் கநறறு முனதினம் இ்டம்தபறறே சநதிப-
பில் பிர�மர் மஹிந� ராஜபக்ஷ உளளிட்ட அர -
சாங்கத்திறகு அதிபர், ஆசிரியர் த�ாழிறசங்க 
பிரதிநிதிகள நனறி த�ரிவித்�னர்.  

பிளம்ளகளுககாகவும் நாடடின எதிர்காலத்-
திறகாகவும் அதிபர், ஆசிரியர் சம்ப்ள முரண-
பாடம்டத் தீர்பப�றகாக எதிர்ைரும் ைரவு 
தசலவுத் திட்டத்தில் கமலதிகமாக 30,000 
மில்லியன ரூபாமய ஒதுககுை�ாகவும் அ�றக-
மமய தமாத்� ைரவு தசலவுத் திட்டத்தில் ைர-
லாறறில் மு�ல் முமறேயாக 7.5 ச�வீ�ம் ஒதுக -
கபபடடுள்ள�ாகவும் நிதி அமமசசர் பசில் 
ராஜபக்ஷ அதிபர், ஆசிரியர் த�ாழிறசங்க பிரதி-
நிதிகளி்டம் குறிபபிட்டார்.  

அ�றகமமய த�ாழிறசங்கக ககாரிகமகமய 
நிமறேகைறறியமம குறித்து நிதி அமமசசர் 
பசில் ராஜபகவுககு பிர�மர் நனறி த�ரிவித்-
�ார்.  

கல்வி அமமசசர் திகனஷ் குைைர்�ன இகக -
லநதுமரயா்டலின கநாககத்ம� த�ளிவுபடுத்-
தினார்.  

ஸ்ரீலங்கா தபாதுஜன கல்வி கசமை சங் -
கத்தின �மலைர் ைசந�ா ஹந�பானதகா்ட 
இ�னகபாது அதிபர், ஆசிரியர் சம்ப்ள முரண-
பாடம்டத் தீர்பப�றகு ஸ்ரீலங்கா தபாதுஜன 
கல்வி கசமை சங்கத்தினால் நிமறேகைறறேப-
பட்ட முனதமாழிமை நிதி அமமசசர் பசில் 
ராஜபக்ஷ வி்டம் மகயளித்�ார்.  

1997ஆம் ஆணடு க�ாறறேம் தபறறே இந -
தநருககடியின முழுமமயான சம்ப்ள முரண-
பாடம்ட தீர்பப�றகு குறிபபிட்ட கால 
ைமரயமறே அைசியம் என ஒபபுகதகாண்ட 
அதிபர், ஆசிரியர் த�ாழிறசங்க பிரதிநிதி -
கள, அ�ன ஆரம்ப கட்டமாக மூனறில் ஒரு 
பங்மக எதிர்ைரும் ைரவு தசலவுத் திட்டத்தின 
ஊ்டாக ஒகர �்டமையில் தபறறுக தகாடுப-
பது த�ா்டர்பில் மகிழ்சசியம்டை�ாக குறிப -
பிட்டனர்.   இந� சநதிபபில் நிதி அமமசசர் 
பசில் ராஜபக்ஷ த�ரிவிகமகயில்,    நாம் இது 
த�ா்டர்பில் க்டந� ஜுமல மா�ம் 26ஆம் 
திகதிகய மு�ல் முமறேயாக கலநதுமரயாடி-
கனாம். அ�னகபாது கபராசிரியர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ, காமினி தலாககுகக, கலாநிதி பநதுல 
குைைர்�ன, விமல் வீரைங்ச, உ�ய கம்மன-
பில, ரகமஷ் பதிரன, லசந� அைகியைனன 
ஆகிகயாமர உள்ள்டககிய குழுதைானமறே 
நியமித்க�ாம். அது பினனர் நானகு கபருககு 
மடடுபபடுத்�பபட்டது. அ�னகபாது பரிந-
துமரதயானறு முனமைககபபட்டது. இது 
இருபது, இருபத்ம�நது ஆணடுக்ளாக 
நீடிககும் அதிபர்கள மறறும் ஆசிரியர்களின 
சம்ப்ள முரணபா்டாகும். இ�மன சீரமமக-
ககை ககாரிகமக விடுககபபட்டது. முழு அரச 
கசமையிலும் சம்ப்ள ஏறறேத்�ாழ்வு ஏறப்டா� 
ைமகயில் எதிர்ைரும் ைரவு தசலவுத் திட-

்டத்தில் பரிசீலிககபப்ட கைணடும் எனபக� 
எமது பரிநதுமரயாகும்.  

�றகபாது ைரவு தசலவுத் திட்டம் ைருகி -
றேது. கமறகுறிபபிட்ட பரிநதுமரககு அமமச-
சரமையில் ஒபபு�ல் ைைங்கபபடடுள்ளது. 
இது த�ா்டர்பில் மல்ைத்து, அஸகிரி பீ்டத் -
தின மஹாநாயககர்கள உளளிட்ட அமனத்து 
அரசியல் கடசிகளும், எனமனச சநதித்� 
கபாது இம்முமறே ைரவு தசலவுத் திட்டத்தின 
ஊ்டாக அதிபர், ஆசிரியர் சம்ப்ள முரணபாட-
டிறகுத் தீர்வு காணுமாறு ககாரியிருந�னர்;. 
பிர�மர், குறிபபாக ஜனாதிபதி மறறும் கல்வி 
அமமசசர் ஆகிகயார் இம்முரணபாடம்ட 
கணடிபபாக தீர்பப�றகு பரிநதுமரத்துள்ள-
னர். த�ாழிறசங்கத்தின சார்பில்  

எமககு தபரும் ஒத்துமைபபு கிம்டத்துள -
்ளது. பிளம்ளகளுககு கல்விமய தபறறுக 
தகாடுபபக� எமககுள்ள ஒகர க�மையா -
கும். �றகபாது சகல பா்டசாமலகளும் 
திறேககபபடடு சுகா�ார ைழிகாட்டல்களுககு 
அமமய பா்டசாமல ந்டைடிகமககள முன -
தனடுககபபடடு ைருகினறேன. அ�னால் நாம் 
மிகுந� சிரமத்திறகு மத்தியிகலனும்; பரிநது -
மரககபபட்ட இநநிதிமய ஒதுககீடு தசயை -
�றகு எதிர்பார்ககிகறோம்.  

இது முரணபாடம்ட தீர்ககும் தசயறபாக்ட 
�விர, சம்ப்ள அதிகரிபபல்ல. இருபத்ம�நது 
ைரு்டங்களுககு கமலாக தீர்கக முடியாதி -
ருந� சம்ப்ள முரணபாடம்ட சா�ாரை மட -
்டத்தில் ஒரு தீர்ைாக மாத்திரம் பார்ககுமாறு 

சுமார் இருபத்தைந்து வருட கால அதிபர், ஆசிரியர்
சமபள முரணபாட்ட தீர்்பபதைற்கு பிரதைமர் தை்லயீடு

முரண்பபாடுகமை தீர்்ப்பதற்கு மைலதிகைபாக 
30, 000 மில்லியன் ரூ்பபாய் 
வரலபாற்றில் முதல் முமையபாக வைபாதத வரவு வெலவுத
திட்டததில் 7.5 ெதவீதம கல்விக்கு ஒதுக்கீடு  



வன்னி மாவட்ட 
பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் 
சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதனுக்கு 
க�ாரரானா உறுதி
மன்னார் குறூப் நிருபர்

தமிழ் ததசியக் கூட்டமமப்-
பின வனனி மனாவட்ட பனாரனா-
ளுமன்ற உறுப்பி்ர் சனார்ள்ஸ் 
நிர்மலநனாதனுக்கு க�னாதரனா்னா 
கதனாற்று உறுதி கசயயப்பட -
டுள்்ளது. 

இதம் பனாரனாளுமன்ற உறுப் -
பி்ர் சனாள்ஸ் நிர்மலநனாதன உறு-
திப்படுத்தியுள்்ளனார்.

திடீர் சு�யீ்ம் �னாரணமனா� 
�்டநத 08 ஆம் தி�தி க�னாழும்-
பிலுள்்ள தனியனார் மவத்தியசனா -
மலகயனானறில் சிகிசமச கபற் -
றுக்க�னாள்்ள கசன்ற தபனாது 
அவருக்கு கசயயப்பட்ட பீ.சி.
ஆர்.பரிதசனாதம்யின தபனாது 
அவருக்கு கதனாற்றுள்்ளமம 
உறுதி கசயயப்படடுள்்ளது.

தற்தபனாது பனாரனாளு-
மன்ற உறுப்பி்ர்

�மபஹா - நாலல 
கபாலிஸ் நிலலயப் 
கபாறுப்பதி�ாரியா� 
கபண் அதி�ாரி

�ம்பஹனா -  நனால்ல கபனாலிஸ் 
நிமலயப் கபனாறுப்பதி�னாரியனா� 
ம�ளிர் பிரதனா் கபனாலிஸ் பரி-
தசனாத�ர் எஸ்.எம். ஐ. �னாஞச்னா 
சமரத�னான  நிமலயப் கபனாறுப் -
பதி�னாரியனா� நியமிக்�ப்பட -
டுள்்ளனார். 

இநதப் புதிய கபனாலிஸ் நிமல-
யத்மத, கபனாதுமக்�ள் பனாது-
�னாப்பு அமமசசர் ரியர் அடமிரல் 
சரத் வீரதச�ர தி்றநது மவக்� -
வுள்்ளனார்.

ம�ளிர் பிரதனா் கபனாலிஸ் பரி -
தசனாத�ர் �னாஞச்னா சமரத�னான, 
மனாவ்ல்மல -  கஹம்மனாத்த�ம 
பிரததசத்மதச தசர்நதவர் எனப-
து்டன, த�னா�னாமல ம�ளிர் ம�னா 
வித்தியனாலயத்தில் த்து �ற்்றல் 
ந ்ட வ டி க் ம � � ம ்ள 
முனக்டுத்துள்்ளனார்.
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2021 நவம்பர் 12 வவள்ளிக்கிழனை

திதி: --நவமி

ராகுகாலம :  கானல :  10.30  - 12.00வனர
சு்பநநரம : கானல : 09.00  -  10.30வனர
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இன்னறைய சு்பதினமவ�ாழுனக 
நநரம

 நைஷம  - நன்னை

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - வெலவு

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - வவறறி

ைகரம - - வ்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராைச்ெந்திரகுருக்கள்
(்பாபு ெர்ைா)

08 மு�ல் 15 வனர

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 11.56
அஸர்  - 03.18
மஃரிப்  - 05.50
இஷா  - 07.02

கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல158.37 164.57

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல229.13 237.64

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7462 1.8156

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.81 151.70

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல267.52 276.24

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல216.27 224.27

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல144.60 150.92

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 536.82

குவைத் டினொர் 670.77

ஓெொன் ரியொல் 525.68

கட�ொர் ரியொல் 55.58

சவூதி ரியொல் 53.96

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 55.09

நாணய
மாற்று

வகாழுமபு, வகாள்ளுபபிட்டி காலி வீதியிலனைந்துள்ள மும�ாஸ் ைஹால் கட்டடம ந�சிய ்பாதுகாபபு கல்லூரியாக 
ைாறறைப்பட்டுள்ளது. ஜனாதி்பதி நகாட்டா்பய ராஜ்பக் ஷவினால் நநறறு  இக் கல்லூரி திறைந்து னவக்கப்பட்ட ந்பாது...

நவீன வ�ாழில்நுட்்ப வெதிகளுடன் கூடிய நான்கு ைாடிகனளக் வகாணட 'கீ�ாஞெலி அைரசூரிய விொகா நூற-
றைாணடு நினனவு நூலகம' பிர�ைர் ைஹிந்� ராஜ்பக் ஷவினால் நநறறு (11) திறைந்து னவக்கப்பட்டது. விொகா 
கல்லூரியின் ்பாடொனல அபிவிருததி ெங்கம ைறறும கல்வி அனைச்சு இனைந்து 96.5 மில்லியன் ரூ்பாய் நிதி 
்பங்களிபபுடன் இந்� நூலகதன� நிர்ைாணிததுள்ளது.

வகாநரானா வ�ாடர்்பான

க�னாவிட -19 கதனாற்று ஏற்படடுள்்ள இ்டங்-
�ளில் ஒனறுகூ்டல் கதனா்டர்பில் பினபற்்ற 
தவண்டிய நம்டமும்ற�ள் குறித்து சு�னாதனார 
அமமசசி்னால் தநற்று (11) புதிய வர்த்த-
மனானி அறிவித்தல் கவளியி்டப்படடுள்்ளது. 
தனிமமப்படுத்தல் மற்றும் தநனாய தடுப்பு �ட -
்டம்ளச சட்டத்துக்�மமய, அதிவிதச்ட வர்த் -
தமனானியின ஊ்டனா� புதிய �ட்டம்ள�ள் பி்றப் -
பிக்�ப்படடுள்்ள்.

அதற்�மமய, முழு நனாடடுக்கும் அதி�னாரம் 
கபற்றுள்்ள உத்திதயனா�த்தர் ஒருவரனால் ஒரு 
குறிப்பிட்ட �னாலப் பகுதிக்�னா� பி்றப்பிக்�ப்ப -
டும் �ட்டம்ள�ளும் அதில் உள்்ள்டக்�ப்பட -
டுள்்ள். அனுமதி கப்றனாது ஒனறுகூ்டல்�ள், 

கசயற்பனாடு�ள் , ஒனறுகூ்டலுக்�னா் சநதர்ப் -
பம் ஏற்படும் வம�யிலனா் நி�ழ்வு�ள் என -
வற்ம்ற ந்டத்தக்கூ்டனாகத் அதிவிதச்ட வர்த் -
தமனானியில் அறிவுறுத்தப்படடுள்்ளது.

ஏததனுகமனாரு தரப்பி்ரனால் இவவனாறு 
விதிக்�ப்படடுள்்ள விதிமும்ற�ள் மீ்றப்பட -
்டனால் அவர்�ளுக்கு எதிரனா� ந்டவடிக்ம� 
எடுக்�ப்படும் எனபததனாடு, குறித்த விதிமு -
ம்ற�ம்ள மீறும் வம�யிலனா் கசயற்பனாடு -
�ள் அல்லது நி�ழ்வு�ளுக்கு அதி�னாரி�்ளனால் 
அனுமதி வழங்�ப்பட்டனாலும் அவற்றில் 
கபனாதுமக்�ள் �லநது க�னாள்்ளக் கூ்டனாகதன-
றும் கதரிவிக்�ப்படடுள்்ளமம குறிப்பி்டத்தக் -
�து.                                                                                

புதிய கட்டுப்பாடுகளுடனபான 
வர்த்தமபானி வவளியபானது!

இரட்்ட பிரபாஜபாவுரி்ம வழங்கி 
வபாககளிகக ஏற்பாடு 

வவளிநாடுகளிலுள்ள இலங்னகயருக்கு  

ஷம்ஸ் பனாஹிம்   

கவளிநனாடு�ளிலுள்்ள இலங்ம�யருக்கு 
விமரவில் இரடம்ட பிரஜனாவுரிமம வழங்கி, 
தபனால் மூலமனா� வனாக்�ளிப்பதற்க�் அரசனாங்-
�ம் ந்டவடிக்ம� எடுக்� தவண்டுகம் தமிழ்த் 
ததசியக் கூட்டமமப்பின மட்டக்�்ளப்பு 
மனாவட்ட பனாரனாளுமன்ற உறுப்பி்ர் இரனா.சனாணக்-
கியன த�னாரிக்ம� விடுத்துள்்ளனார்.   

பனாரனாளுமன்றத்தில் தநற்று முனதி்ம் (10) 
உமரயனாற்றிய தபனாதத அரசனாங்�த்தி்டம் அவர் 
இவவனாறு த�னாரிக்ம� விடுத்துள்்ளனார்.   

இதனதபனாது கதனா்டர்நதும் உமரயனாற்றிய 
அவர்,   

அரசனாங்�த்தி்டம் மி� முக்கியமனா் த�னாரிக்ம� 
ஒனம்ற இநத தவம்ளயில் முனமவக்� விரும்-

புகினத்றன. கவளிநனாடு�ளிலுள்்ள இலங்ம�-
யர் பலரும் இரடம்ட பிரஜனாவுரிமமமய கபற்-
றுக்க�னாள்்ளவதில் ஆர்வமனா�தவ உள்்ள்ர். 
இரடம்ட பிரஜனாவுரிமமமய கபற்றுக்க�னாள்-
வது இலகுவனா� இருநதனாலும், அதற்�னா் �ட்ட-
ணத்மத கும்றப்பதற்குரிய ந்டவடிக்ம��ம்ள 
அரசனாங்�ம் எடுக்� தவண்டும்.   இலங்ம�யில் 
தற்தபனாது க்டனாலருக்�னா் கபறுமதியில் வீழ்சசி 
ஏற்படடிருக்கின்ற நிமலயில், அரசனாங்�ம் 
இரடம்ட பிரஜனாவுரிமமக்�னா் �ட்டணத்மத 
கும்றப்பதற்குரிய ந்டவடிக்ம��ம்ள எடுக்� 
தவண்டும்.   இரடம்ட பிரஜனாவுரிமமயு்ட்னா் 
அமமசசருள்்ள நனாடடில், கவளிநனாடு�ளிலுள்்ள 
புலம்கபயர் தமிழர் பலரும் இரடம்ட பிரஜனாவு-
ரிமமமய கபற்றுக் க�னாள்்ளவதில் ஆர்வமனா -
�தவ உள்்ள்ர்.   

வரவு - வெலவு திட்ட்ததில்   
கல்விககு 7.5% ஒதுககீடு   

கவளிநனாடடில் கதனாழில்புரிகின்ற 
இலங்ம�யரனால் அனுப்பப்படும் 
பண மவப்புக்�ள் மூலம், �்டநத 
05 வரு்டங்�்ளனா�  07 பில்லியன 
அகமரிக்� க்டனாலர்�ளுக்குமதி�-
மனா� வரு்டனாநத சரனாசரி கபறுமதியு-
்டன நனாடடினுள் வருகின்ற முக்கிய 
கவளிநனாடடுச கசலனாவணிகயனான-
்றனா� இருநது வருகின்றது.

இவவுறுதியனா், படு�்டன 
அல்லனாத உடபனாயசசமலக் �ருத்-
திற்க�னாண்டு, அரசனாங்�மும் 
இலங்ம� மத்திய வங்கியும் பணி-
யனா்ளருக்கும் அதததபனானறு அரசனாங்-
�த்திற்கும் நனமம பயக்கின்ற விதத்-
தில் பணம் அனுப்பல்�ள் அவற்றின 
முழுமமயனா் உள்்ளனார்நதங்�ம்ளயும் 
அம்டநதுக�னாள்வமத உறுதி கசயவ-

தற்கு ந்டவடிக்ம� எடுக்கின்ற கசயன-
மும்ற�ம்ள முனக்டுக்கின்ற்.

இது கதனா்டர்பில், இலங்ம� மத்திய 
வங்கியனா்து ஒயவூதியம் / ஓயவுநி-
திய நனமம�ள், விபத்து / ஆயுட�னாப்-
புறுதி நனமம�ள், வீ்டமமப்புக்�னா் 
அத்து்டன / அல்லது இலங்ம�க்கு 
திரும்புகின்றதபனாது சுயகதனா-
ழிலுக்�னா் கும்றவனா்

வவளிநபாடுகளிலிருந்து ்ணம்
அனுபபுவவபாருககு நன்மகள்
இலங்னக ைததிய வங்கியினால் ்பல ெலுனககள்

கவளிநனாடடு முதலீட்டனா்ளர்�ள் 
வ்டமனா�னாணத்தில் முதலீடு�ம்ள 
கசயய முனவருமனாறு வ்டமனா�னாண 
ஆளுநர் ஜீவன தியனா�ரனாஜனா அமழப்பு 
விடுத்துள்்ளனார்.

கவளிநனாடடு முதலீட்டனா்ளர்�ளின 
முதலீடு�ளுக்கு புதிய த்ளம் உரு-
வனாக்�ப்படடுள்்ளது்டன, வ்டக்கில் 

முதலிடுமனாறு அவர் அமழத்துள்-
்ளனார்.  ஊ்ட� சநதிப்பு ஒனறினதபனாதத 
அவர் தமற்�ண்்டவனாறு கூறியுள்்ளனார். 
இதனதபனாது தமலும் அவர் கூறியிருப்-
பதனாவது,

வ்டக்கில் வனாழும் மக்�ளின 
வனாழ்க்ம� சுமமமயக் கும்றக்கும் 
வம�யில் அரசனாங்�ம் வழங்கும் 

அம்த்து நிவனாரணங்�ம்ளயும் வழங்-
குவதனா�வும் அவர் உறுதியளித்தனார். 
வ்டமனா�னாண ஆளுநரனா� தனாம் நியமிக்-
�ப்பட்ட நனாளிலிருநது  கபரும்பனா-
லனா் நனாட�ளிலும் கபரும்பனாலனா் 
வனாரங்�ளிலும் த்து மனா�னாண மக்�-
ளுக்கு தசமவயனாற்றுதவன எ்வும் 
அவர் தமலும் கதரிவித்தனார்.

வடககில் மு்தலிடுமபாறு ஜீவன அ்ழபபு விடுபபு
வவளிநாட்டு மு�லீட்டாளர்கனள

25 வருடகால ெம்பள முரண்பாட்டுக்கு தீர்வு   

அதி்பர், -ஆசிரியர் ெங்கப பிரதிநிதிகள் நன்றி கூறைல்  

வரலனாற்றில் முதல் த்டமவயனா� 
வரவு, கசலவுத் திட்டத்தில் 7.51 
வீதம் �ல்விக்கு ஒதுக்�ப்படடுள் -
்ளது எ் நிதியமமசசர் கதரிவித் -
துள்்ளனார்.   

அதிபர் - ஆசிரியர்�ளின சம்ப்ள 
முரண்பனாடம்டத் தீர்ப்பதற்�னா� 
வரவு கசலவுத் திட்டத்தில் தமல -
தி�மனா� 30 ஆயிரம் மில்லியன 
ரூபனாமவ ஒதுக்குவதனா�வும் நிதிய -
மமசசர் பசில் ரனாஜபக் ஷ கூறியுள் -
்ளனார்.   

25 வரு்ட �னாலமனா� நீடிக்கும் 
'அதிபர் - ஆசிரியர்�ளின' சம்ப்ள 
முரண்பனாடம்டத் தீர்ப்பதற்கு அர -
சனாங்�ம் ந்டவடிக்ம� எடுத்துள்்ள -
மமயி்னால் பிரதமர் மஹிநத ரனாஜ -
பக் ஷ உள்ளிட்ட அரசனாங�த்திற்கு 
அதிபர் - ஆசிரியர் கதனாழிற்சங்�ப் 
பிரதிநிதி�ள் நனறி கதரிவித்துள் -
்ள்ர்.   

பனாரனாளுமன்றக் �டடி்டத் கதனாகு -
தியில் தநற்று முனதி்ம் (10) 
நம்டகபற்்ற சநதிப்பினதபனாதத 
கதனாழிற்சங்�ப் பிரதிநிதி�ள் நனறி 
கதரிவித்த்ர்.   

இநதச சநதிப்பின தபனாது 
ஸ்ரீ லங்�னா கபனாதுஜ் �ல்விச 
தசமவச சங்�த்தின தமலவர் 
வசநதனா ஹநதபனானக�னா்ட அதிபர் - 
ஆசிரியர் சம்ப்ள முரண்பனாடம்டத் 
தீர்ப்பதற்கு ஸ்ரீ லங்�னா கபனாதுஜ் 
�ல்விச தசமவச சங்�ம் நிம்ற -
தவற்றிய முனகமனாழிவு�ம்ள நிதி -
யமமசசர் பசில் ரனாஜபக் ஷவி்டம் 
ம�யளித்தனார்.   1997ம் ஆண்டிலி -
ருநது நிலவி வரும் சம்ப்ள முரண் -
பனாடம்ட தீர்ப்பதற்கு குறிப்பிட்ட 
�னால அவ�னாசம் ததமவ எனபமத 
இதன தபனாது அதிபர் - ஆசிரியர் 
கதனாழிற்சங்�ப் பிரதிநிதி�ள் ஒப்புக் 
க�னாண்்ட்ர்.     

நபாடுகளுககி்டயிலபான நட்புறவு அவசியம்
எனினும் நபாடுகளிடம் மண்டியிட முடியபாது

அரசிடம  ொைக்கியன் 
எம.பி நகாரிக்னக

தலனாரனஸ் கசல்வநனாய�ம்

நனாடு�ளுக்கிம்டயிலனா் நடபு்றவு அவசியம் 
எனினும் எமது நனாடடின க�ௌரவத்துக்குப் 
பனாதிப்பு ஏற்படும் வம�யில் எநத நனாடு�ளி-
்டமும் மண்டியி்ட முடியனாது எ் முன்னாள் 
அமமசசர் --- இம்தியனாஸ் பனாக்கீர் மனாக்�னார் கதரி -
வித்துள்்ளனார்.

அது கதனா்டர்பில் அவர் தமலும் கதரிவிக்ம� -
யில்:-

கூடிக்கும்றநது �னாணப்பட்டனாலும் சிறு சிறு 
வித்தியனாசங்�ள் அநதநத �னால�ட்டங்�ளில் 
நிலவி்னாலும் கபனாதுவனா�ப் பனார்க்கும் தபனாது 
எமது �்டநத �னாலத் தமலவர்�ள் கபனாதுநல -
வனாய க�னாள்ம�யு்டன கசயற்பட்டமம சுதநதிர 
இலங்ம�யில் ஆரம்பம் முதல் �னாணக்கிம்டக் -
கின்ற ஒன்றனாகும்.

இனம்றய இலங்ம�மய தநனாக்கும் தபனாது 
கவளிநனாடடுக் க�னாள்ம� கதனா்டர்பில் சிநதிக்� 
மவக்கி்றது. சீ்னாமவப் தபனானத்ற இநதியனா -
வும் எமது நடபு்றவு நனா்டனாகும். எநத நனாடடு்ட-
னும் நனாம் கநருக்�டி�ம்ள ஏற்படுத்திக் க�னாள் -
்ளக்கூ்டனாது. அதத தபனானறு எநத நனாடடின 

முனனிமலயிலும் நனாம் மண்டியி்ட தவண்டிய 
அவசியம் கிம்டயனாது.

ரணசிங்� பிதரமதனாசவின ஆடசிக் �னாலத்-
தில் எமது நனாடடின உள்்ள� வி்டயங்�ளில் 
அநனாவசியமனா் தமலயீடு�ம்ள தமற்-
க�னாண்டு நனாடடின க�ௌரவத்மதப் பனாதிக்கும் 
வம�யில் கசயற்பட்டமமக்�னா� சர்வததச 
சமனாதனா்ப்பம்டமய மீ்ள அனுப்புவதற்கு 
தீர்மனானிக்�ப்பட்டமம நிம்வுக்கு வருகி -
்றது.தற்தபனாது சீ் வர்த்த� நிமலயங்�ள் 
எமது இம்றமமக்கும் ஒருமமப்பனாடடுக்கும் 
சவனால்விடும் நிமலயிலுள்்ள். உர இ்றக்கு -
மதி சம்பநதமனா� எமது அரச நிறுவ்ங்�ம்ள -
யும் நிபுணர்�ம்ளயும் சவனாலுக்கு உற்படுத்தி 
வருவமதக் �னாணக்கூடியதனா� உள்்ளது.

ஒரு தூதுவரனாலயத்தி்னால் எமது மக்�ள் 
வங்கிமய தம்டப்படடியலில் பதிவிடுவ -
தற்கு முடியுமனா�வுள்்ளது. அது கதனா்டர் -
பில் அரசனாங்�தமனா அல்லது கவளிநனாடடு 
அமமசதசனா எநதவித அறிக்ம�மயயும் கவளி-
யி்டனாமலுள்்ளமம மிகுநத ஆசசரியமனா�வுள்-
்ளது எனறும் அவர் கதரிவித்துள்்ளனார்.   
                                                  (ஸ)       

முன்னாள் அனைச்ெர் --- இமதியாஸ் ்பாக்கீர் ைாக்கார்
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உலகை ைடந்த சுமார் இருண்டு வருட 
ைாலமாை அச்சுறுத்திக் கைாண்டிருக்-
கின்ற கைாவிட் க்தாற்று சமீப ைாலமாை 

வீழ்ச்சி நிகலகமக்குச் கசனறு கைாண்டிருக்கின்றது. 
உலைம் இப்பாது்தான கைாவிட் அச்சுறுத்்தலில் 
இருநது விடுபட்டு, சற்று நிம்மதிப கபருமூச்சு விடத் 
க்தாடங்கியுள்ளது எனறும் கூ்றலாம். விரக்தியிலும், 
பல வி்தமான பாதிபபுைளிலும் வாழ்ந்த மக்ைள உள-
்ளங்ைளில் ்தற்்பாது்தான நம்பிக்கை ் ்தான்ற ஆரம்-
பித்துள்ளது.

ஆனாலும் இந்த நம்பிக்கைகைக் குகலபபது 
்பால மீண்டும் எச்சரிக்கைத் ்தைவல்ைள உலகின 
பல பாைங்ைளிலும் இருநது மீண்டும் கவளிவரத் 
க்தாடங்கியுள்ளன. உலகின சில நாடுைளில் ஆங் -
ைாங்்ை கைாவிட் க்தாற்று மீண்டும் ்தகலதூக்ைத் 
க்தாடங்கியுள்ள்தாை அச்சமூட்டும் ்தைவல்ைள படிபப -
டிைாை கவளிவநது கைாண்டிருக்கின்றன.

சீனா, இநதிைா, இங்கிலாநது, அகமரிக்ைா மற்றும் 
்மற்குலகின பல நாடுைளில் சமீப நாட்ை்ளாை 
கைாவிட் க்தாற்்றா்ளர்ைளின எண்ணிக்கை அதி -
ைரித்து வருகின்றகம அவ்தானிக்ைபபட்டுள்ளது. 
கைாவிட் உயிரிழபபுைளிலும் மீண்டும் சிறு அதிைரிப-
கபக் ைாண முடிகின்றது. இலங்கையிலும் கைாவிட் 
க்தாற்றுக்கு உள்ளா்வாரின எண்ணிக்கையில் சமீப 
நாட்ை்ளாை சிறிை அதிைரிபகபக் ைாண முடிகின்றது.

இந்த அறிகுறிைானது ஆபத்்தானது எனகின்ற-
னர் மருத்துவ நிபுணர்ைள. கைாவிட் க்தாற்று பரவு-
்தல் சிறிை்ளவிலான அதிைரிபகபக் ைாட்டினாலும் 
கூட, அ்தகன அலட்சிைமாைக் கைாள்ளக் கூடாது. 
அ்தகனக் ைட்டுபபடுத்துவ்தற்ைான உடனடி நடவடிக் -
கைைள மற்றும் ைட்டுபபாடுைள ்மற்கைாள்ளபபடு-
வது அவசிைம். க்தாற்று பரவு்தல் ் வைமாை அதிைரித்-
துச் கசல்லுமானால் நிகலகம மீண்டும் விபரீ்தமாகி 
விடுகமனப்்த நாம் இதுவகர சநதித்்த ஆபத்்தான 
அனுபவமாகும்.

இ்்த்வக்ள உலை சுைா்தார நிறுவனமும் சில 
தினங்ைளுக்கு முனனர் எச்சரிக்கை அறிவிப-
கபானக்ற கவளியிட்டுள்ளது. ஐ்ராபபாக் ைண்டத்-
திலுள்ள நாடுைளில் பரவலாை சமீப தினங்ை்ளாை 
கைா்ரானா க்தாற்்றா்ளர்ைளின எண்ணிக்கை அதி-
ைரித்து வருவ்தனால், அக்ைண்டமானது மீண்டும் 
கைா்ரானா க்தாற்றின கமைபபுளளிைாை மாறு-
கின்ற அபாைம் க்தனபடுவ்தாை உலை சுைா்தார நிறு -
வனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்த ஆபத்்தானது ்மலும் அதிைரித்துச் கசல்வ -
்தற்ைான அறிகுறி்ை க்தனபடுகின்றது. ஐ்ராபபாக் 
ைண்டம் அடுத்்த வருடத்தின கபபரவரி மா்தத்துக்குள 
்மலும் ஐநது இலட்சம் உயிரிழபபுைக்ளச் சநதிக்-
கும் ஆபத்து உள்ள்தாை உலை சுைா்தார அகமபபின 
்தகலவர் ஹானஸ் க்ளுக் ஊடைங்ைளுக்குத் க்தரி-
வித்துள்ளார்.

“நாம் இந்த ஆபத்து குறித்து அவ்தானமாை கசைற்-
பட ்வண்டும். கைா்ரானா உலகைங்கும் அதிை்ளவு 
பரவிை பினனர் அ்தகன எதிர்த்துப ் பாராடுவ்தற்குப 
பதிலாை, க்தாற்று பரவகலத் ்தடுபப்தற்ைான உடனடி 
நடவடிக்கைைக்ள இப்பா்்த ்மற்கைாளவது்தான 
முக்கிைம்” எனறு கூறியுள்ளார் உலை சுைா்தார நிறு -
வனத்தின ்தகலவர்.

இந்த எச்சரிக்கைகை உலகின அகனத்து நாடுை-
ளு்ம ைவனத்தில் கைாள்ள ்வண்டிைது அவசிைமா-
கின்றது. இ்தகன அலட்சிைம் கசய்தால் நிகலகம 
மீண்டும் விபரீ்தமாகி விடக் கூடும். ஒவகவாரு 
நாடு்ம கைா்ரானா அகல ைாரணமாை அதிை்ளவு 
உயிர்ைக்ளப பறிகைாடுத்துள்ளன. ைல்வி, கபாரு-
்ளா்தாரம், ்வகலவாயபபு உட்பட அகனத்திலும் 
கபரும் பாதிபபுைக்ளச் சநதித்துள்ளன. அந்த வீழ்ச்-
சியில் இருநது ்தற்கபாழுது மீண்கடழுநது வநது 
கைாண்டிருக்கும் ்பாது, மற்க்றாரு அகலக்கு முைம் 
கைாடுக்கும் ஆபத்து ஏற்படலாைாது.

கைா்ரானா மீண்டும் எமக்கு எச்சரிக்கைகைான-
க்றக் ைாட்டுகின்றது எனபது உலகுக்்ை ்தற்்பாது 
புரிகின்றது. ஆபத்து மீண்டும் ்தகலதூக்குமானால் 
அ்தற்ைான ைாரணம் மக்ைளின அலட்சிைம்்தான என-
பக்தயும் நாம் ஒபபுக் கைாள்ள ்வண்டும். கைாவிட் 
க்தாற்க்றத் ்தவிர்பப்தற்ைான அடிபபகட சுைா்தாரப 
பழக்ைவழக்ைங்ைக்ள மக்ைளில் பலர் கைவிட்டு விட் -
ட்தனாலும், ்தடுபபூசி ஏற்றிக் கைாளவதில் அக்ைக்ற 
ைாட்டுவது குக்றநது கசல்வ்தாலு்ம ஆபத்து 
மீண்டும் ்தகலைாட்டப பார்க்கின்றது எனபது்தான 
உண்கம.

இலங்கைைர்ைள மாத்திரமனறி உலை நாடுைளின 
மக்ைள பலரிடம் இவவா்றான அலட்சிை்ம ைாணப-
படுகின்றது. முைக்ைவசம் அணிநது கைாளவதி்லா, 
கைைளின சுத்்தம் ்பணுவதி்லா, சமூை இகடகவ -
ளிகைக் ைகடபபிடிபபதி்லா முனனர் ்பானறு 
மக்ைள ்தற்்பாது அதிை அக்ைக்ற ைாட்டுவதில்கல. 
அகனத்து ஆபத்தும் எம்கமக் ைடநது கசனறு விட் -
டக்தன்ற நம்பிக்கை்ை பலரிடமும் உள்ளக்தக் 
ைாண முடிகின்றது. என்வ்தான கைாவிட் க்தாற்று 
பரவலில் சமீப நாட்ை்ளாை அதிைரிபகபக் ைாண முடி-
கின்றது.

இந்த அலட்சிைம் ஆபத்துக்்ை இட்டுச் கசல்லுகமன-
பக்த ஒவகவாருவரு்ம புரிநது கைாள்ள ் வண்டும். 
ைட்டுபபாடுைக்ள க்தாடர்நதும் ்பணினால் மட்டு்ம 
கைாவிட் ஆபத்திலிருநது நாம் விலகியிருக்ைலா-
கமனபக்த ஒவகவாருவரும் உணர்நது கைாள்ள 
்வண்டும்.

35, டி. ஆர். விஜைவர்்தன மாவத்க்த, கைாழும்பு- - 10
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அதிபர், ஆசிரியர் சமபள விவகாரம;
அரசாஙகத்தினால் திருப்தியான தீர்வு
ஆசிரிைர்ைள திருபதிைகடைக் கூடிை 

தீர்கவானறுக்கு அரச ்தரபபு வந-
துள்ளகமைானது வரலாற்று 

முக்கிைத்துவமிக்ை தீர்மானமாகும் எனறு 
இலங்கை இஸ்லாமிை ஆசிரிைர் சங்ைம் 
க்தரிவித்துள்ளது.

சங்ைத்தின ்தகலவர் கஜஸ்மி எம்.மூஸா, 
கசைலா்ளர் எம்.்ை.எம்.நிைார் ஆகி்ைார் 
்நற்று கூட்டாை விடுத்துள்ள அறிக்கையில் 
இவவாறு க்தரிவிக்ைபபட்டுள்ளது.

'ைடந்த இரண்டகர ்தசாப்தமாை அதிபர், 
ஆசிரிைர் சம்ப்ள முரண்பாடுைள க்தாடர்பில் 
க்தாழிற்சங்ைங்ைள ்பாராடி வருகின்றன. 
1997 ஆம் ஆண்டு மு்தல் மாறி மாறி வந்த 

ஆட்சிைா்ளர்ைள இவவிடைத்க்த அலட்-
சிைபபடுத்தி்ை வநதுள்ளனர். மூனறு 
மா்தைாலத்திற்கும் அதிைமாை க்தாழிற்-
சங்ைங்ைள பல்்வறு நடவடிக்கைைக்ள-
யும் ்மற்கைாண்டு வந்தன. எனினும் 
அரச ்தரபபினர் நாம் ஏற்றுக் கைாள்ளக் 
கூடிை தீர்மானகமானறுக்கு வராகமைால் 
்பாராட்டங்ைள மாற்று வடிவங்ைக்ள 
்நாக்கி நைர்ந்தன.

இ்தகன ்மலும் வ்ளர விடாமல் ்தடுக்-
கின்ற வகையில் ஆசிரிைர்ைள திருபதி-
ைகடைக் கூடிை தீர்கவானறுக்கு அரச 
்தரபபு வநதுள்ளகமைானது வரலாற்று 
முக்கிைத்துவம் மிக்ை தீர்மானமாகும். 

இவவாறு தீர்கவானறிகன முனகவத்்தனூ-
டாை அரசு கபாறுபபுடன நடநதுள்ளது.

அதிபர்,ஆசிரிைர்ைக்ளத் க்தாடர்நதும் வீதி-
ைளில் அகலை விடக் கூடாது என்ற முடிவுக்கு 
வநதுள்ள ஜனாதிபதி ்ைாட்டாபாை ராஜபக்ஷ 
அவர்ைளுக்கும், இத்தீர்மானத்திற்கு உநது 
சக்தியிகன வழங்கி கசைற்படுத்திை பிர்தமர் 
மற்றும் நிதி அகமச்சர் உளளிட்்டாருக்கும் 
அதிபர், ஆசிரிைர் சமூைத்தின சார்பில் கைௌர-
வமான நனறிைக்ளத் க்தரிவித்துக் கைாள-
கின்்றாம்' எனறு இலங்கை இஸ்லாமிை 
ஆசிரிைர் சங்ைம் க்தரிவித்துள்ளது.-

'வரவு கசலவுத் திட்டத்தில் ஒட்டுகமாத்்த ைல்-
விக்ைாை (7.5 வீ்தம்)அதிைமான க்தாகைகை 
ஒதுக்கிை ஆட்சிைா்ளர் வரிகசயில் இந்த அர-

சுக்கு முனனுரிகம இடம் கிகடத்-
துள்ளகம பாராட்டத்்தக்ை அம்-
சமாகும். 1997 ஆம் ஆண்டு 
உருவாக்ைபபட்ட டீ.சி.கப்ரரா 
ஆகணக்குழு க்தாடக்ைம் அதிபர், 
ஆசிரிைர்ைள ஏமாற்்றபபட்டு 
வந்த நிகலயில், சு்பாதினி 

சம்ப்ள முரண்பாட்டு அறிவிபகப ்தாமாை்வ 
முனகமாழிநது அ்தன மூனறில் ஒருபங்கை 
வழங்குவ்தாை வழங்ைபபட்டுள்ள வாக்குறு-
தியினால் நாம் ஆறு்தல் அகடகின்்றாம். 
எனினும் சு்பாதினி அறிக்கையிகன முழு-
கமைாை கபறுவ்்த அதிபர்,ஆசிரிைர் சமூைம் 
முழுப பைகனயும் திருபதியுடன அனுபவிக்-
கும் ைாலமாகும்.

கூட்டிகணந்த க்தாழிற்சங்ைங்ைளின 
பிர்தான ஆர்பபாட்ட முனகனடுபபுக்ைள 
மற்றும் பிராநதிை முனகனடுபபுக்ைளில் 
இகணநது பணிைாற்றிை அகனத்து 
அதிபர், ஆசிரிைர்ைளும் 
வாழ்த்்தபபட ்வண்டிைவர்-
ை்்ளைாவர். அவர்ைளுக்கு 
எமது ்தாழ்கமைான நனறி-
ைள' எனவும் அவவறிக்கை-
யில் க்தரிவிக்ைபபட்டுள்ளது.

உலகெங்கும் மீண்டும்
உருகெடுக்கும் ஆபத்து!

எல்லாக் குற்றங்களையும் விடத் தனிப்பெருங குற்றமலா்கக்
்கருதபபெடுவது, ்பெலாருள் சேரபபெதில பெறறுக் ்்கலாண்டு
எவருக்கும் எதுவும் ஈ.யலாமல வலாழவதுதலான்.

பற்றுள்ளம் எனனும் இவ்றனகம எற்றுளளும்
எண்ணப படுவக்தான  ்றனறு

எம்.ஐ.சம்சுதீன...?
(ெல்முனை விசேட நிருபர்)

வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தத்தன
இலங்கை இஸலாமிய ஆசிரியர் சஙகைம் பாராட்டு

புத்்த சாசனத்்்த உலககஙகும பரப்புவ்தற்கு
பாடுபட்ட பபராசிரியர் குணபால மலலபசகர
பபராசிரிைர் குணபால மலல்சைர 

பாணநதுக்ற மா்ளமுல்்லயில் 
1899 ஆம் ஆண்டு பி்றந்தார். 

பாணநதுக்ற சிரில் ்ஜனஸ் ைல்லூரியிலும் 
மற்றும்  ் சர் ்ஜான கைாத்்தலாவல ைல்லூ-
ரியிலும் ைல்வி ைற்று, 1917 ஆம் ஆண்டு 
மருத்துவக் ைல்லூரிக்கு பிர்வசித்்தாலும், 
அவரால் ்தநக்த ைாலமான்தால் ைல்விகைத் 
க்தாடர முடிைவில்கல.

பின னர் லண்டன பல்ைகலக்ைழைத்தில் 
கவளிவாரி மாணவராை ைல்வி ைற்்ற்்தாடு 
கிரீக் ,லத்தின மற்றும் பிகரஞ்சு கமாழிைள 
உளளிட்ட ைகல பட்ட்தாரி பட்டமும் அவர் 
கபற்்றார். 1923 ஆம் ஆண்டு ைலாநிதிப பட்-
டத்க்தயும் கபற்றுக் கைாண்டார்.

அ்தன பினனர் மீண்டும் இலங்கைக்கு 
வநது கைாழும்பு ஆனந்தா ைல்லூரியின 
துகண ஆசிரிைராை ்சகவயில் இகணநது 
கைாண்டார். பினனர் மீண்டும் உைர்ைல்விக்-
ைாை லண்டனுக்குச் கசன்ற அவர், 1926 

இல் மீண்டும் இலங்கைக்கு வநது புதி்தாை 
ஆரம்பிக்ைபபட்ட கைாழும்பு நாலந்தா ைல்-
லூரியின அதிபராை ப்தவி்ைற்்றார். அநைா-
ரிை ்தர்மபாலவின ்வண்டு்ைாளுக்கிணங்ை 
அவர் 'குணபால பிை்சன மலல்சைர' என 
்தனது கபைகர பைனபடுத்்தத் க்தாடங்கி-
னார். அவர் இலங்கை பல்ைகலக்ைழைத்தில் 
கபௌத்்த மற்றும் பாளி க்தாடர்பான ்பராசிரி-
ைராைவும் ப்தவி வகித்்தார்.

அக்ைாலப பகுதியில் கபௌத்்த ைகலக்ை-
்ளஞ்சிைத்தின பிர்தான ஆசிரிைராை பணி-
புரிந்தார். அவரின ஆங்கில_ சிங்ை்ள 
அைராதிைான 'மலல்சைர அைராதி' இனறு 
வகர சிங்ை்ள சமூைத்தினர் அடிக்ைடி பைன-
படுத்தும் அைராதிைாை உள்ளது. அத்துடன 

அ்தற்கு சமமான கபறுமதியுகடை பாளி, 
ஆங்கில, சிங்ை்ள அைராதியும் அவரின 
ஆக்ைமாகும்.

அகில இலங்கை கபௌத்்த மைாசம்்ம-
்ளனத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்்த அங்ைத்்த-
வராை பணிைாற்றிை அவர், 1976 ஆம் 
ஆண்டிலிருநது கசைற்குழு அங்ைத்்தவ-
ராைவும் சம்்ம்ளனத்தின இகணச் கசை-
லா்ளராைவும், 1936 க்தாடக்ைம் 1939 
வகர உப ்தகலவராைவும், 1939 டிசம்-
பர் மா்தம் 25 ஆம் திைதி க்தாடக்ைம் 
1958 வகர 19 வருடங்ைள ்தகலகமப 
ப்தவிகை வகித்்தார். அ்தன ைாரணமாை 
1957 ஆம் ஆண்டு நகடகபற்்ற நிக்ற-
்வற்றுக் குழுக் கூட்டத்தில் மு்தலாவது 
மற்றும் ஒ்ர ஆயுட்ைால அங்ைத்துவ ப்த-
விக்கு அவர் நிைமிக்ைபபட்டார்.

்பராசிரிைர் குணபால மலல்சைர 
அகில இலங்கை கபௌத்்த மைாசம்்ம-
்ளனத்தின ்தகலவராை ப்தவி வகித்்த 

்வக்ளயில் இடம்கபற்்ற 
மிைவும் முக்கிைமான சம்பவங்-
ைளில் ஒனறு 1945 இல் பாளி 
திரிபிடைத்க்த

சிங்ை்ளத்துக்கு மாற்றி அச்-
சிட்டது மற்றும் வர்ணகன புத்-
்தைங்ைக்ள அச்சிட்டதுமாகும். 
கபௌத்்த பாடசாகலைள பல-
வற்க்ற இலங்கையின பல பிர-

்்தசங்ைளிலும் ஆரம்பித்்ததும் வி்சட அம்ச-
மாகும்.

மழகலைள மற்றும் சிறுவர் கபரி்ைாருக்-
ைான விடுதிைள , சமூைநல மத்திை நிகலைங்-
ைக்ள இலங்கை பூராவும் ஆரம்பித்து சமூை 
்சகவ நடவடிக்கைைக்ள ்மற்கைாண்டார். 
1948 இல் கவத்திைசாகல ்சகவகை 
ஆரம்பித்்த்்தாடு சர்வ்்தச கபௌத்்த மைாசம்-
்ம்ளனத்க்தயும் ஆரம்பித்்தார். 1950 ஆம் 
ஆண்டு சரித்திரப பிரசித்தி வாயந்த ்தல்தா 
மாளிகையில் ஆரம்பிக்ைபபட்ட சர்வ்்தச 
கபௌத்்த மைாசம்்ம்ளனத்தின மு்தலாவது 
்தகலவராை ப்தவி்ைற்று ஆறு வருடங்ைள 
அ்தன ்தகலவராை பணிபுரிந்தார். ்்தரவா்த 
கபௌத்்த ்தர்மத்க்த உலைம் பூராவும் பரபபு-

வ்தற்கு அவர் ்மற்கைாண்ட முைற்சி அபரி-
்தமானது.

கபௌத்்த நாடுைக்ள இகணத்து வலுவான 
ைட்டகமபகப உருவாக்ை முன்னாடிைாை நட-
வடிக்கைைக்ள ்மற்கைாண்டார். 1954-ஆம் 
ஆண்டு கபௌத்்த ்தைவல்ைள விசாரகண 
சகப ஒனக்ற நிைமித்து 1956 கபபரவரி 
மா்தம் 4ஆம் திைதி மைா சங்ைத்்தாரிடமும் 
மற்றும் நாட்டிற்கும் கைைளித்்தது அவரின 
இனனுகமாரு முக்கிைமான நடவடிக்கைைா-
கும்.

1956 இல் பிரி்வனா ஆசிரிைர்ைளுக்-
ைான பயிற்சி மத்திை நிகலைமாை இரத்ம-
லாகன பரம்தம்ம்சத்திைகவ ஆரம்பித்-
்தார். அவர் கபௌத்்த மைாசம்்ம்ளனத்தின 
்தகலகமக் ைட்டடத்க்த அகமபப்தற்கு 
்்தகவைான ைாணிகை அரசிடமிருநது 
கபற்று கபௌத்்த சம்்ம்ளன ்தகலகமை-
ைத்க்த நிர்மாணிக்ை முனனினறு உகழத்-
்தார்.

்சாவிைத் ரஷைாவின மு்தலாவது இலங்-
கைத் தூதுவர் ப்தவிக்கு 1957ஆம் ஆண்டும் 
அ்தன பினனர் சீனா, கசக்்ைாஸ்்லா்வ-
கிைா, யூ்ைாஸ்்லவிைா,்பாலநது மற்றும் 

ரு்மனிைா ்பான்ற நாடுைளின தூதுவ-
ராைவும் மற்றும் ைனடாவின உைர்ஸ்்தானி-
ைராைவும் ஐக்கிை நாடுைளின இலங்கைக்-
ைான நிரந்தரப பிரதிநிதிைாைவும் மற்றும் 
1963 க்தாடக்ைம் 1967 வகர ஐக்கிை 

இராச்சிைத்திற்ைான இலங்கை உைர்ஸ்்தா-
னிைர் ப்தவிகையும் வகித்்தார்.

அ்தன பினனர் 1969க்தாடக்ைம் 
1973 வகர அவர் இ்றக்கும் வகர 
மீண்டும் கபௌத்்த மைாசம்்ம்ளனத்தின 

்தகலவராை ப்தவி வகித்்தார். ்தனது கசாத்து, 
உகழபபு , ்நரம்,அறிவு ,சக்தி ,கசைல் 
மற்றும் ்பச்சாற்்றகல கபௌத்்த சாசனத்-
துக்கு வஞ்சைம் இனறி அர்பபணித்்த கவல்ல 
முடிைா்த வீரராை ஞாபைத்தில் எனறும் அவர் 
நிகலத்திருபபார்.

்பராசிரிைர் குணபால மலல்சைரவின 
122 வது பி்றந்த நாள ைடந்த 9 ஆம் 
திைதி அனுஷடிக்ைபபட்டது. அகில இலங்கை 
கபௌத்்த மைாசம்்ம்ளனத்தின புைழ்கபற்்ற 
்தகலவராை நீண்ட ைாலம் ்தகலகமப ப்தவி 
வகித்்த ்தகலவராை, உலை கபௌத்்த சம்்ம-
்ளனத்தின ஸ்்தாபைராை, புத்்த சாசனத்க்த 
உளளூரிலும் கவளிநாடுைளிலும் பரபப நட-
வடிக்கைைள ்மற்கைாண்ட்தற்ைாை அவர் 
பாராட்டபபடுகின்றார. அவரது இராஜ்தநதிர 
நடவடிக்கைைளும் மிைவும் பாராட்டுக்குரி-
ைன. நவம்பர் 9 ஆம் திைதி அவரின 122- 
வது பி்றந்த நா்ளனறு  கபௌத்்தா்லாக்ை 
மாவத்க்தயிலுள்ள அனனாரின சிகலக்கு 
புஷபாஞ்சலி கசலுத்தும் நிைழ்வு நகடகபற்-
்றது. அநநிைழ்வில் அகில இலங்கை கபௌத்்த 
சம்்ம்ளனத்தின ்தகலவர் சநதிர நிமல் வாக்-
கிஸ்ட உளளிட்ட பிர்தான முக்கிைஸ்்தர்ைள 
குழு, சர்வ்்தச கபௌத்்த சம்்ம்ளனத்தின 
இலங்கை மத்திை நிகலைத்தின ்தகலவர் 
ைலாநிதி சு்தத் ்்தவபுர உளளிட்ட, மலல்சைர 
அகமபபின அசான மலல ்சைர உளளிட்ட 
பிர்தான கசைற்பாட்டா்ளர்ைள பங்கைடுத்துக் 
கைாண்டார்ைள.

்தமிழில்:
வீ.ஆர்.வைலட்...?

இலங்கை தபௌத்்த மகைாசம்பமளனத்தின்
்த்லவராகை, உலகை தபௌத்்த சம்பமளனத்தின்

ஸ்தாபகைராகை அர்்பபணி்பபுடன்
ஆற்றிய பணிகைள் ஏராளம்

அன்னாரின்
122 ஆவது
பிற்ந்தநாள்
அனுஷ்டி்பபு
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அவர்கள் தங்களது வீட்டை விடடு வவளி-
யேறிே நி்ையில், ்காணாமல் ய�ாயிருந் -
தனர. இந்த விடைேமானது நாவடைஙகும் 
வ�ரும் �ர�ரப்� ஏற�டுத்தியிருந்தது. 
அதுயவ ஊடை்கங்களில் �ர�ரப�ான வெய்தி-
ோ்க வவளிவந்து வ்காண்டிருந்தது. மூவரும் 
்காணாமல் ய�ான்தேடுத்து வ�ாலிஸாரால் 
யதடைப�டடைனர. வ�ாலிொர இந்த விடைேத் -
தில் வ�ரும் ்கரிெ்ன எடுத்து விொர்ண-
்க்ள யமறவ்காண்டைனர. வ்காழும்பு 12 ஐச் 
யெரந்த மூன்று சிறுமி்களும் 48 மணி யநரத் -
தின் பின்னர வீடு திரும்பியிருந்தனர. 

அவர்கள் வீடடிலிருந்து அவவாறு எவ -
ருக்கும் வதரிோமல் வெல்ைக் ்காரணம் என் -
னவவன்�து வ�ாலிஸ் விொர்ண்களில் 
தறய�ாது வவளிப�டடுள்ளது.

வீடு திரும்பிே மூன்று சிறுமி்களும் 
வ�ாலிஸ் நி்ைேம் அ்ைக்்கப�டடு, 
அஙகு ்வத்து அவர்களிடைம் விொர்ண்கள் 
முன்வனடுக்்கப�டடைன. 

தாங்கள் எதிரக்்காைத்தில் நடைனத் தார-
்்க்களா்க வ�ாலிக்கும் யநாக்கில் நடைனம் 
�யில்வதற்கான ஆ்ெயில் வீட்டை விடடு 
இவவாறு வவளியேறிேதா்க வ�ாலிஸாரி-
டைம் வதரிவித்துள்ளனர. இந்தத் த்கவ்ை 
வ�ாலிஸ் ய�ச்ொளரான சியரஷடை வ�ாலிஸ் 
அத்திேடெ்கர ெடடைத்தரணி நிஹால் தல்துவ 
ஊடை்கங்களுக்குத் வதரிவித்தார.

இஸ்ைாமிே குடும்�ச் சூைலில் வளரந்த 
இந்த மூன்று சிறுமி்களும் இ்ெ மறறும் 
நடைனம் மீது வ்காண்டை ஆவைால், தமது ்கன -
வு்க்ள வமய்பபிக்்க இவவாறு வீட்டை 
விடடு வவளியேறிேதா்க வ�ாலிஸாருக்கு 
வதரிவித்துள்ளனர. அம்மூவரும் வ�ற-
ய�ாரிடைம் ஒப�்டைக்்கப�டடுள்ளதா்கவும் 
சியரஷடை வ�ாலிஸ் அத்திேடெ்கர நிஹால் 
தல்துவ வதரிவித்தார.

எவவா�ாயினும் இந்தச் சிறுமி்கள், ெடடை 
்வத்திே அதி்காரி ஒருவர முன்னி்ையில் 
ஆ�ர வெய்ேப�டடைதா்கவும் அவர குறிப -
பிடடைார.

'இந்த மூன்று சிறுமி்களுக்கும் எந்தப பிரச்-
சி்ன்களும் இல்்ை எனத் வதரிகி�து. 
எனினும் அத்ன உறுதி வெய்து வ்காள்வதற-
்கா்க நாம் அவர்களது உள, உடைல் ரீதியிைான 
ஆயராக்கிேத்்த உறுதி வெய்ேவவன ெடடை 
்வத்திே அதி்காரியின் ஆய்வுக்கு அவர-

்க்ள உட�டுத்தியுள்யளாம். ெடடை ்வத்திே 
அதி்காரியின் அறிக்்்கயின் பின்னர யமைதி்க 
நடைவடிக்்்க்கள் அவசிேமா்க இருபபின் 
அது வதாடைரபில் வெேற�டை தோரா்கயவ 
உள்யளாம்’ என வ�ாலிஸ் ய�ச்ொளர 
சியரஷடை வ�ாலிஸ் அத்திேடெ்கர நிஹால் 
தல்துவ கூறினார.

இச்ெம்�வம் வதாடைர�ான வி�ரங்கள் 
வருமாறு:

வ்காழும்பு, வா்ைத்யதாடடைம் �குதி்ேச் 
யெரந்த மூன்று சிறுமி்கள் ்கடைந்த 8 ஆம் தி்கதி 
திங்கள் முதல் ்காணாமல் ய�ாயுள்ளதா்க 
வா்ைத்யதாடடைம் வ�ாலிஸ் நி்ைேத்தில் 
்கடைந்த 8 ஆம் தி்கதி திங்களன்று மு்�யி-
டைப�டடுள்ளது. ்காணாமல்ய�ான மூன்று 
சிறுமி்களில் இருவரின் தாோர வெய்த இந்த 
மு்�ப�ாடடுக்கு அ்மே வியெடை விொர-
்ண்க்ள ஆரம்பித்துள்ளதா்க வா்ைத்-
யதாடடைம் வ�ாலிஸார 9 ஆம் தி்கதி வ்காழும்பு 
பிரதான நீதிவான் புத்திக் சி ரா்கைவுக்கு 'பி' 
அறிக்்்க ஊடைா்க அறிவித்தனர.

வா்ைத்யதாடடைம் வ�ாலிஸ் நி்ைேப 
வ�ாறுப�தி்காரி பிரதான வ�ாலிஸ் �ரியொ-
த்கர �முனு ஆரச்சி, சிறு மு்�ப�ாடடுப 
பிரிவின் வ�ாறுப�தி்காரி பிரதான வ�ாலிஸ் 
�ரியொத்கர ரத்னகுமார, குற� விெர்ணப 
பிரிவு வ�ாறுப�தி்காரி பிரதான வ�ாலிஸ் 
�ரியொத்கர உடுவவல்ை மறறும் பிரதான 
வ�ாலிஸ் �ரியொத்கர ஜி.பி. ரம்ேசிறி 
ஆகியோர உள்ளடைஙகிே வியெடை குழுவினர 
ஊடைா்க இந்த விொர்ண்கள் ஆரம்பிக்்கப-
�டடைன. அத்துடைன் வ்காழும்பு மத்தி சிறுவர 
மறறும் ம்களிர விொர்ணப பிரிவும் விொர -
்ண்களில் இ்ணந்தது.

தமது ்்கேடைக்்கத் வதா்ைய�சியுடைன், 
இந்த சிறுமி்கள் மூவரும் 8 ஆம் தி்கதி 
�ேணப ்�்க்ளயும் சுமந்த வண்ணம் முச்-
ெக்்கர வண்டி ஒன்றில் ்கா்ை 8.00 மணிே -
ளவில் வீடடிலிருந்து வவளியேறுகின்�்ம 
சி.சி.ரி.வி ்காவணாளி்கள் ஊடைா்க வதரிே-
வந்தது. அவர்கள் வதாடைரபில் த்கவல்்களும் 
இல்்ை என சிறுமி்களின் தாோர வெய்த 
மு்�ப�ாடடில் வதரிவிக்்கப�டடிருந்தது.

வா்ைத்யதாடடைம் வ�ாலிஸ் பிரிவுக்கு 

உட�டடை மாரடின் குறுக்கு வீதி, வ்காழும்பு 
12 யெரந்த ்காணாமல் ய�ான இரு சிறு-
மி்களின் தோரான வமாஹம்மட �ாரிஸ் 
�ாத்திமா நஸ்ரினா எனும் தாயே இவவாறு 
மு்�ப�ாடு அளித்திருந்தார. 14,15 
வேதான சிறுமி்கள் தனது ம்கள்மார எனவும் 
13 வேது சிறுமி ்கம்�்ள்ேச் யெரந்த தனது 
மூத்த ெய்காதரரின் ம்கள் எனவும் மு்�ப-
�ாடடில் கூ�ப�டடிருந்தது.

இந்நி்ையில் கி்டைக்்கப வ�ற� மு்�ப -
�ாடடுக்கு அ்மே, சி.சி.ரி.வி. ்காவணா-
ளி்க்ள ஆராய்ந்து �ாரத்ததா்கவும், அதன் 
ய�ாது குறித்த சிறுமி்கள் 8 ஆம் தி்கதி முற-
�்கல் வ்காழும்பு வி்காரம்காயதவி பூங்காவி-
லிருந்து அருகிலுள்ள உணவ்கம் ஒன்றுக்குச் 
வென்று உணவு அருந்தியுள்ள்ம வதரிேவந்-
துள்ளதா்கவும் வ�ாலிஸார நீதிமன்றுக்குத் 
வதரிவித்திருந்தனர.

சிறுமி்களின் ்்க்களில் இருந்த தாோரின் 
்்கேடைக்்கத் வதா்ைய�சி்க்ள ஜி.பி.எஸ். 
வதாழில்நுட�ம் ஊடைா்க பின்வதாடைரந்து 
யதடிே ய�ாது, அவர்கள் 8 ஆம் தி்கதி ்காலி-
மு்கத்திடைலில் இருந்த்ம வதரிேவந்தது. 
அதன் பின்னர அவர்களது ்்கேடைக்்கத் 
வதா்ைய�சி்கள் வெேலிைக்்க வெய்ேப�ட-
டுள்ளதா்க யமைதி்க யதடைலில் வதரிேவந்த-
தா்க வ�ாலிஸார நீதிமன்றுக்கு அறிவித்தி-
ருந்தனர.

சிறுமி்களின் ்்க்களில் 1,800 ரூ�ா 
மடடுயம �ணம் இருந்துள்ளதா்கவும், 
அவர்கள் யவறு எந்த வ�ாரு்ளயும் 
வீடடிலிருந்து எடுத்துச் வெல்ைவில்்ை 
என்�தும் யமைதி்க விொர்ண்களில் 
வதரிேவந்ததா்க இதன் ய�ாது வ�ாலிொர 

குறிபபிடடிருந்தனர.
இவவா�ான நி்ையியையே 9ஆம் தி்கதி 

இரவு இந்த சிறுமிேர மூவரும் மீண்டும் 
தமது வீடடுக்குத் திரும்பியிருந்தனர. இத-
்னேடுத்து வ�ாலிஸார, தமக்கு அளிக் -

்கப�டடிருந்த மு்�ப�ாடடுக்கு அ்மே 
அந்த சிறுமிேருக்கு ்காணாமல் ய�ாயிருந்த 
48 மணி யநரத்தில் என்ன நடைந்தது என்�்த 
அறிந்து வ்காள்வதறகு விொர்ண்க்ள முன்-
வனடுத்தனர.

இதன் ய�ாது வவளிப�டுத்தப�டடை த்க -
வல்்க்ள வ�ாலிஸ் ய�ச்ொளர சியரஷடை 
வ�ாலிஸ் அத்திேடெ்கர நிஹால் தல்துவ 
இவவாறு �கிரந்து வ்காண்டைார.

“நவம்�ர 8 ஆம் தி்கதி ்கா்ையில் இந்தச் 
சிறுமி்கள் வீடடுக்கு வதரிோமல் வீட -
டிலிருந்து வவளியேறியுள்ளனர. நடைன 
வகுபபு ஒன்றில் யெரந்து நடைன தார்்கோ்க 
வ�ாலிக்்க யவண்டும் எனும் ஆ்ெயில் 
அவர்கள் இவவாறு இர்கசிேமா்க வீட்டை 
விடடு வவளியேறியுள்ளதா்க கூறியுள்ளனர.

அவர்களிடைம் �ணம் வ�ருமளவில் இருக்-
்காத நி்ையில், அணிந்திருந்த சுமார ஒரு 
�வுண் நி்�யு்டைே இரு யமாதிரங்க்ள 
அடைகு ்வத்துள்ளனர. அதன் ஊடைா்க 60 
ஆயிரம் ரூ�ா்வப வ�றறுள்ளனர. அந்தப 
�ணத்தில் ஆ்டைே்கம் ஒன்றுக்குச் வென்று 
தமக்கு யத்வோன ஜீன்ஸ் மறறும் ரீ யெட -
டுக்்க்ள வ்காள்வனவு வெய்துள்ளனர. அவர-
்கள் அணிந்திருந்த ்கைாொர ஆ்டை்களுடைன் 
நடைன வகுபபில் யெரவது ொத்திேம் இல்்ை 
என்�தால் அவவாறு யவறு ொதாரண 

ஆ்டை்க்ள வ்காள்வனவு வெய்துள்ளதா்கக் 
கூ�ப�டுகி�து. சிறுமி்கள் மூவரும் தமது 
்கனவு்கள், இைடசிேத்்த அ்டைே தன்னிச் -
்ெோ்க இவவாறு வெேற�டடுள்ளனர.

இஸ்ைாமிே குடும்�ச் சூழ்லில் வளரந்-
துள்ள அவர்கள் இ்ெ, நடைனம் வதாடைரபில் 
ஏற�டடை ஆவலில் இவவாறு தமது இைட -
சிேங்க்ள தன்னிச்்ெோ்க வெேற�டுத்த 
மு்னந்துள்ளதா்க வதரிகி�து என வ�ாலிஸ் 
ய�ச்ொளர வதரிவித்தார.

விொர்ண அதி்காரி ஒருவரின் த்கவல்்கள்:
ஆ்டை்க்ள வ்காள்வனவு வெய்த சிறு-

மி்கள், அந்த ஆ்டை்க்ள அணிந்தவாறு 
வத்த்ள �குதிக்குச் வென்று அஙகு ்வத்து 
நடைன வகுபபு ஒன்றில் யெர முேறசித்துள்ள -
னர. எனினும் அந்த முேறசி �ேணளிக்்காத 
நி்ையில், அவர்கள் அஙகிருந்து அநுராதபு -
ரம் யநாக்கிச் வென்� �ஸ் வண்டியில் அநுரா-
தபுரத்துக்குச் வென்றுள்ளனர.

அநுராதபுரம் �ஸ் நி்ைேத்தில் இந்த 
மூன்று சிறுமி்களின் பின்னால் இ்ளஞர 
குழுவவான்று வடடைமிடடுள்ள நி்ையில், 
அத்ன அவதானித்த �ஸ் வண்டி ொரதி -
யும் நடைத்துனரும் அச்சிறுமி்களிடைம் வெல்ை 
யவண்டிே இடைம் வதாடைரபில் விொரித்துள்-
ளனர. 

இதன் ய�ாயத வீடடுக்குத் வதரிோமல் அச் -
சிறுமி்கள் பு�ப�டடு வந்துள்ள்ம வதரிே -
வந்தது. மன்னாரிலிருந்து வ்காழும்பு யநாக்கி 
வந்த �ஸ் வண்டி ஒன்றில் அம்மூவ்ரயும் 
�த்திரமா்க ஏறறி அந்த ொரதியும் நடைத்துன-
ரும் அவர்க்ள இ்டையில் எஙகும் இ�க்்கா -
மல் வ்காழும்பில் இ�க்கி விடுமாறும் வதரி -

வித்துள்ளனர.  
அதன்�டி வ்காழும்்� வந்த்டைந்த அவர-

்கள், ஐ.யத.்க. த்ை்மே்கமான சிறிவ்காத்-
தாவுக்குச் வென்று அஙகிருக்கும் ோராவது 
அதி்காரி்க்ளச் ெந்திக்்க அனுமதி ய்காரியுள் -
ளனர. 

அதறகு �ாது்காபபு அதி்காரி இடைமளிக் -
்காத நி்ையில், அருகில் உள்ள ஐக்கிே 
மக்்கள் ெக்தி அலுவை்கத்துக்கு வென்று அஙகு 
ெஜித் பியரமதாெ்வ ெந்திக்்க யவண்டும் 
எனக் கூறியுள்ளனர. தமது இைடசிேத்்த 
அ்டைே அவர்கள் ஏயதனும் உதவி்க்ளப 
வ�� இவவாறு வென்றிருக்்க யவண்டும் என 
வ�ாலிஸார ெந்யதகிக்கின்�னர. அஙகு ெஜித் 
பியரமதாெ இருக்்காத நி்ையியையே அவர-
்கள் பின்னர தமது வீட்டை அண்மித்த உ�வி-
னர ஒருவரின் வீடடுக்கு வந்து அஙகிருந்து 
தங்களது வீடடுக்குச் வென்றுள்ளனர.

இத்னேடுத்யத இது வதாடைரபில் வ�ாலி-
ஸாருக்கு அறிவிக்்கப�டடைது. அதன் பின்னர 
வ�ாலிஸார சிறுமி்க்ள அ்ைத்து வாக்கு-
மூைம் வ�றறுள்ளனர. ெம்�வம் வதாடைரபில் 
விொர்ண்கள் வதாடைரகின்�ன.

இைங்்கயின் முன்னணி 
வ � ரு நி று வ ன ங ்க ளி ல் 
ஒன்�ான DIMO வின், 

ஏற்கனயவ வொந்தமா்கக் வ்காண்-
டுள்ள வா்கனங்க்ள விற�்ன 
வெய்யும் பிரிவான DIMO 
CERTIFIED ஆனது ஐயராபபிே 
ஆடைம்�ர வா்கன உரி்மோளர-
்கள் தங்கள் வா்கனத்்த திருப-
திோன வ்்கயில் விற�்ன 
வெய்வதற்கான சி�ந்த வாய்ப்� 
வைஙகுகி�து. 80 ஆண்டு்களுக்-
கும் யமைா்க ஒரு இைங்்க 
தரக்குறியீடைா்க DIMO விளஙகு-
கின்�து. ஆடைம்�ர ஐயராபபிே 
வா்கனத்்த விற�்ன வெய்யும் 
ய�ாது,   DIMO வின் நம்�்கமான 
மதிபபீ டு்களுடைன் வா்கனத்திறகு 
சி�ந்த மதிபபு வைங்கப�டுவது-
டைன், அதன் �ரிவரத்த்னயின் 
நி்�வில் விற�்ன வெய்�வ-
ரின் திருபதிக்கும் உத்தரவாதம் 
அளிக்்கப�டுகி�து.

�ை வருடைங்களா்க, 
Mercedes-Benz, Jeep, Chrysler 
உரி்மோளர்கள் தாங்கள் ஏற-
்கனயவ வ்காள்வனவு வெய்த வா்கனங-
்க்ள விறகும்ய�ாது வி்ைமதிப�ற� 
யெ்வ்ே அனு�வித்து வந்தனர. 
தறய�ாது நிறுவனங்கள் மறறும் தனி-
ந�ர்கள் தங்கள் ஆடைம்�ர ஐயராபபிே 
வா்கனத்்த விறகும்ய�ாது DIMO வின் 
எடடு தொபத ்காை நம்பிக்்்க மறறும் 
நிபுணத்துவத்்த அனு�விக்்க வாய்பபு 
கி்டைக்கின்�து. 

DIMO CERTIFIED ஆனது, எந்த-
வவாரு வாடிக்்்கோளரும் தாங்கள் 
ஏற்கனயவ வொந்தமா்கக் வ்காண்டுள்ள 
ஆடைம்�ர வா்கனத்்த விற�்ன வெய்-
ேவும் அத்ன வ்காள்வனவு வெய்வ-
தறகுமான வாய்ப்� வைஙகுகி�து. 
இதில் Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep 
SUV ்கள் மறறும் 2010 இறகுப பின்னர 
�திவு வெய்ேப�டடை ஏ்னே ஆடைம்�ர 
ஐயராபபிே வா்கன தரக்குறியீடு்களும் 
உள்ளடைஙகுகின்�ன. இதன் ய�ாது, 
வாடிக்்்கோளர்கள் எபய�ாதும் DIMO 
வின் �ாது்காபபில் ய�ணப�டுவயதாடு, 
வா்கனம் அெல் நி்ையில் உள்ளது என்� 

உறுதிப�ாடடுடைன், அது அவதானிபபிற-
்கா்க வைங்கப�டடைதிலிருந்து மீண்டும் 
வ்காள்வனவிற்கா்க வவளியிடைப�டும் 
வ்ர வாக்குறுதிேளித்த�டி ய�ணப�டு-
கி�து.

�திவு வெய்ேப�டடை வா்கனத்்த 
விற�து என்�து வைக்்கமா்க அதி்க 
்காைம் எடுத்துக் வ்காள்ளப�டும் ஒரு 
வெேன்மு்�ோகும். இதற்கா்க விற�-
்னோளர �ல்யவறு தரப�டடை முேற-
சி்க்ள வெய்ே யவண்டி ஏற�டுகி�து. 
வா்கனத்்த விற�து �றறிே விளம்�ரங-
்க்ள �ல்யவறு தளங்களில் வவளியிடடை 
பின்னர, வாஙகு�வர்கள், தர்கர்கள், 
வா்கனத்்த உண்்மயில் வ்காள்வனவு 
வெய்ே விரும்�ாத ய�ாதிலும் ெந்்த-
யில் உள்ள வா்கனங்களின் தறய�ா்தே 
வி்ை்ே அறிே விரும்பும் ந�ர்கள் 
ஆகிே �ை தரப�டடை ந�ர்களிடைமிருந்து 
�ல்யவறு வதா்ைய�சி அ்ைபபு்க-
ளுக்கு, வா்கன உரி்மோளர �திைளிக்்க 
யவண்டிே நி்ை ்காணப�டுகின்�து. 

ஒரு சிைர வா்கனத்்த �ரியொதிப�தற-

்கா்க, விற�்னோள்ரப அணு்க 
விரும்புவர, இது தறய�ாது 
நாடடில் ஆ�த்தான வ்்கயில் 
�ரவி வரும் வ்காவிட-19 வதாற-
றுக்கு மத்தியில், குறிபபிடும்�டி-
ோன உடைல் ஆயராக்கிேம் வதாடைர-
�ான ஆ�த்தான விடைேமாகும். 
இருபபினும், DIMO CERTIFIED 
ஐ அணுகுவதன் மூைம், ஆடைம்�ர 
ஐயராபபிே வா்கனங்க்ள விற்க 
விரும்பும் ந�ர்களுக்கு, DIMO 
வின் வதாழில்மு்� யெ்வ ்கார-
ணமா்க மனஅ்மதிக்கு உத்தர-
வாதம் அளிக்்கப�டுவயதாடு, 
இதுய�ான்� வதால்்ை்க்ளயும் 
தவிரக்்கைாம். Mercedes-Benz, 
Chrysler, Jeep உள்ளிடடை உை்கப 

பு்கழ்வ�ற� வொகுசு வா்கன தரக்கு-
றியீடு்க்ளக் ்்கோள்வதில் �ரந்த 
அனு�வமுள்ள DIMO CERTIFIED 
இனது, வதாழில்மு்� மதிப-
பீடடு குழு வா்கனத்திறகு மி்கவும் 
துல்லிேமான மறறும் நம்�்கமான 
வ்காள்வனவுக்்கான வி்ை்ே நிர-
ணயிக்கும்.

DIMO வினால் இ�க்குமதி வெய்-
ேப�டடு �ராமரிக்்கப�டும் Mercedes-Benz, 
Chrysler, Jeep வ்்க்களுக்கு, DIMO 800 
இல் ஒரு விரிவான வா்கனச் யொத்ன 
யமறவ்காள்ளப�டும். அயத யநரத்தில் 
ஏ்னே ஐயராபபிே வா்கனங்களுக்கு, 
அவறறின் விற�்னக்கு பிந்திே யெ்வ 
நி்ைேமான பிரத்தியே்க DIMO AutoLab 
இல் மதிபபீடு வெய்ேப�டுகின்�ன. 
DIMO CERTIFIED இன் கீழ் மீள்விற�்ன 
வெய்யும் வா்கனங்கள், DIMO CERTIFIED 
இனது வ�ரு்ம்ே வதாடைரந்தும் 
ய�ணும் வ்்கயில், நன்கு �ராமரிக்்கப-
�டடை ஆடைம்�ர ஐயராபபிே வா்கனங-
்க்ள உண்்மோன ்மயை�ுடைன் 
மாத்திரயம மீள் வ்காள்வனவு வெய்யும் 
என்�்த உறுதிப�டுத்த விரும்புகி�து. 
இ்வ அ்னத்திறகும் யமைா்க, DIMO 
விலிருந்து மறவ�ாரு வா்கனவமான்்� 
வ்காள்வனவு வெய்ே யவண்டிே அவசிே-
மின்றி, DIMO விறகு வா்கனத்்த விற�து 
எனும் தனித்துவமான நன்்ம்ேயும் 
DIMO CERTIFIED அதன் வாடிக்்்கோளர-
்களுக்கு வைஙகுகி�து.

வ�ொழுமபு, வொமழத்-
த�ொட்டம சிறுமி�ள் 
மூவரும ந்டன 

�ொரம��ளொ� வ�ொலிக்கும தநொக்கிதேதே 
வீடம்ட விடடு வவளிதேறிச் வென்ற�ொ� 
வ்பொலிெொரின விெொரமையில் வ�ரிே
வந்துள்ளது. அவர்�ள் தைொதிரங�மள 
அ்டகு மவத்து ஜீனஸ், ரீ தெர்டடுக்�மள 
வொஙகி அணிந்துள்ளனவரன்ற ��வலும 
வ�ரிேவந்துள்ளது.

சீனன்ய்காட்டை குடடிம்ை 
தர்கா வீதியில் உள்ள வ�ைா -
லிய்ோ ஷாதுலிய்ோ ஸாவிய் -

ோவில் இவவருடை மஜ்லிஸ் ்கடைந்த 
5.11.2021 தி்கதி ஆரம்�மாகி 
வதாடைரந்தும் �த்து நாட்கள் ஓதப-
�டடு வந்தது. 13.11.2021 இரவு 
ஸைவாத், திக்ர மஜ்லிஸ் என்�ன 
ந்டைவ�றுகின்�ன. வரைாறறுப 
பிரசித்தி வ�ற� இந்த தர்காவில் 
ஆத்மீ்க ஞானி்களான அஷ ்ஷகு 
�மாலுதீன் (ரஹ்), அஷ ்ஷகு 
�ைாலுதீன் (ரஹ்) ய�ான்� இ்� 
யநெர்கள் அடைங்கப�டடுள்ளனர. 
இந்த தர்கா �ள்ளிவாெல் தறய�ாது 
விஸ்தரிக்்கப�டடு வருகி�து. 
சீனன் ய்காட்டை �ள்ளிவாெலில் அடைக்்கப�டடுள்ள 
ொடெப�ா (ரஹ்) உதுமான் வைப்� ஆலிம் (ரஹ்), 
அபூஸாலி ஆலிம் (ரஹ்), ஹனி�ா ஆலிம் (ரஹ்) 
ய�ான்� வ�ரிோர்கள் ஷாதுலிய்ோ தரீக்்காவின் 
வளரச்சிக்கு வ�ரும் �ங்காறறியுள்ளனர. நி்னவு 
கூ�ப�டும் வ்கௌதுல் அஃைம் முஹ்யித்தீன் அபதுல் 
்காதிர ஜீைானி (ரஹ் இஸ்ைாத்துக்கு ஆறறிே யெ்வ 
ம்கத்தானதாகும். 

ம்கான் ஆத்மீ்க ஞானி முஹ்யித்தீன் அபதுல் ்காதிர 
ஜீைானி (ரலி) அவர்கள் �ாரசீ்கத்தில் வடையமல் மா்கா-
ணத்தில் உள்ள ஜீைான் என்� ஊரில் ஹிஜ்ரி 470இல் 
- கி.பி 1077 இல் பி�ந்தார. இ்�தூதர முஹம்மத் நபி 
(ஸல்) அவர்களின் �ரம்�்ரயில் அவர பி�ந்தார.  

சிறுவேதியையே தந்்த்ே இைந்த முஹ்யித்தீன் 
அபதில் ்காதிர ஜீைானி (ரலி) அவர்கள் அன்்னயின் 
அரவ்ணபபியை வாழ்ந்தார. அன்்ன உம்முல் 
்ஹர �ாதிமா அவர்கள் அரு்ம ம்க்ன அன்பு-
டைன் ய�ணி வளரத்தார. ்கல்வி அறிவூடடி ென்மாரக்்க 
வநறியோடு அறிவு ஞானமிக்்கவரா்க வளரத்தார. 

முஹிேத்தீன் அபதில் ்காதர ஜீைானி ரலி அவர்கள் 
தன் ஊர மத்ரஸாவியை ஆரம்்கல்வி்ேப வ�ற�ார. 
சிறுவேதி்ையே அல் குரஆன் முழுவ்தயும் 
மனனம் வெய்தார. ெரீஆ ெடடைங்க்ள ெரிோ்க ்கறறு 
அதன்�டி ய�ணி நடைந்தார. 

தனது 18 வது வேதில் �க்தாத் ந்கருக்குச் வென்�ார. 
அஙகு இஸ்ைாமிே பிக்ஹஹூ, குரஆன் விளக்்கம், 
ஹதீஸ் ்க்ை ய�ான்�வற்� ்கறறுத் யதரந்தார. அத் -
துடைன் அறிவிேல் நூல்்க்ளயும் எழுத ஆரம்பித்தார. 
அ்வ இபய�ாதும் மி்கவும் பிர�ல்ேம் மிக்்க நூல்்க-
ளா்க தி்கழ்கின்�ன. 

அன்று ஸஹூபித்துவத்தில் மி்கவும் பிரசித்தி வ�றறுத் 
தி்கழ்ந்த அபதுல் ்காதர ஹம்மாத் என்� ஞான ம்கானின் 
்கருத்துக்்களாலும் வ்காள்்்கோலும் மி்கவும் ்கவரப-

�டடைார. அவரிடைம் ்கறறு ஸஹூபித்துவத்தில் த்ைசி-
�ந்த ஞானிோ்கத் தன்்ன வளரத்துக் வ்காண்டைார. 
இ்�யநெரா்க உேரவ்டைந்தார.  அன்னாரின் ஆத்ம 
ஞானத்்தயும் இ்�யநெத்்தயும் ்கண்டை வ�ருந்திர-
ளான மக்்கள் அன்னா்ர பின்�ற�ைானார்கள். 

அன்னாரிடைம் வ�ரும் வதா்்கோன மாணவர்கள் 
்கறறுத் யதறினர. ென்மாரக்்க ய�ாத்னயில் ெ்ளோது 
உ்ைத்து தீனுக்கு புத்துயிர ஊடடினார. முஹிேத்தீன் 
என்� சி�பபுப வ�ேர வ�ற�ார. தீன் வழியில் நடைக் -
கும்�டி அறிவு்ர �்கரும் அறிே நூல்்க்ளயும் எழு-
தினார. மாரக்்கத்துக்கு முரனான புதுபபுது வ்காள்்்க-
்களில் ஈடு�டடு வருயவா்ர யநரவழியில் நடைக்்கச் 
வெய்தார்கள். 

ஈமான் உறுதியோடு ஏ்கத்துவத்தின் �ால் மக்்கள் 
சீரா்க நடைக்்க தன் பிரொரப ய�ாத்ன்க்ள வநறிப�-
டுத்தினார.

ெத்திேத்தின்�ால் மக்்க்ள அ்ைக்்க அரும் �ாடு -
�டடை ஆத்மீ்க ஞானி முஹிேத்தீன் அபதுல் ்காதர 
ஜீைானி (ரலி) யொத்ன, யவத்ன்க்ளயும் ெகித் -
துக் வ்காண்டு தன் �ேணத்்த துணிவுடைன் வதாடைரந் -
தார. வ்கா்ைப �ேமுறுத்தல்்கள் வந்த யவ்ளயிலும் 
தேங்காது, அஞொது இ்��ணிோறறினார. இதனால் 
ஆத்மீ்கத்தில் அதிஉேரநி்ை அ்டைந்த குத்பு நாே்க-
மா்க தி்கழ்ந்தார. 

அன்னார யநாய்வாய்ப�டடிருந்த நி்ையில் 
ஹிஜ்ரி 561 ரபியுைர ஆஹிர பி்� 11 இல் இவவு-
ை்க வாழ்்வ முடித்துக் வ்காண்டைார. அன்னாரினால் 
உருவாக்்கப�டடை ்காதிரிோ தரீக்்கா எனும் ஆன்மீ்க 
வழிமு்� இன்று உைகின் �ல்யவறு இடைங்களிலும் 
பின்�ற�ப�டடு வருகி�து.

சீனன்கோட்டை ஷோதுலிய்ோ ்கோட்டையில் 
கோதிரிய்ோ ஸ்ோபகர் நி்னவு மஜ்லிஸ

ஆடைமபர ஐ்ரோப்பி் வோகனத்் உரி்ம்ோளர்கள்
மனததிருப்தியுடைன விறப்ன செயவது எவவோறு?

�ஸ்மின...?

சகோழுமபு, வோ்ைத்்ோடடைததில் மூனறு
சிறுமிகள் கோணோமல் ்போய வீடு திருமபியுள்ள
நி்ையில், சபோலிெோர் ்மறசகோணடை
விெோர்ணயில் சவளிவந் ்கவல்கள்!

த்பருவமள பீ.எம.முக்�ொர்...?

48 மணி ்ேரமும 
ேடைந்்வ எ்வ?

சபோலிஸ ்பசெோளர் 
சி்ரஷடை சபோலிஸ
அததி்டெகர்
நிஹோல் ்ல்துவ

DIMO CERTIFIED 
அறிமுகப்படுததியுள்ள 
வோயப்பு
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வ�ொழுமபில் நொமை... 
நீர்வெட்டு இடம்பெறு்ென்றும 
அந்த சபபெ ்்தரிவித்துள்ளது.

்�ொழுமபு 04, 05, 06, 07 ெற்றும 
08, க�ொட்கட ெற்றும �டு்வெல 
ெொந�ர சபபெ பிரக்தசம, ெஹர�ெ 
ெற்றும ்பெொரலஸ�முவெ ந�ர சபபெ 
நிரவெொ� பிரக்தசம ஆகியவெற்றிற்கு நீர 
்வெட்டு இடம்பெறவுள்ள்தொ�வும 

அந்த சபபெ ்்தரிவித்துள்ளது.அமபெத்-
்தபலயிலிருநது ்�ொட்கட நீர ்தொங்-
கி�ள வெபரயிலொன நீர விநிகயொ� 
பிர்தொன நீர குழொய் அவெசர திருத்்த 
கவெபல�ள கெற்்�ொள்ளபபெடவுள்ள 
நிபலயில் இத்்தப�ய நீர்வெட்பட 
கெற்்�ொள்ள தீரெொனித்துள்ள்தொ� 
அந்த சபபெ ்்தரிவித்துள்ளது. (ஸ)

ஜப்பொன் பிரதைரொ�
்தபலபெயிலொன லிபெரல் ஜனநொ -
ய�க் �ட்சி ்வெற்றி ்பெற்றப்தத் 
்்தொடொ்நது, அவெொ் பு்தன்கிழபெ 
மீண்டும க்தொ்ந்்தடுக்�பபெட்டொர.

அவெருக்கு முன்னொ் பிர்தெ-
ரொ� இருந்த கயொஷிஹிகட சு�ொ, 
்�ொகரொனொ ்நருக்�டிபய சரி-
யொ�க் ப�யொ்ளவில்பல என்று 
முபறபபெொடு எழுந்தது. அ்தபனத் 

்்தொடரநது, ்தனது பெ்தவிக் �ொலம 
முடிவெ்தற்கு சுெொர 03 ஆண்டு�-
ளுக்கு முன்னகர அவெொ் பெ்தவிபய 
இரொஜினொெொ ்சய்்தொர. சு�ொவுக்குப 
பெதிலொ� புமிகயொ கிஷிகடொ பிர்தெ-
ரொனொர. �டந்த ெொ்தம 4ஆம தி�தி 
நபட்பெற்ற க்தொ்்தலில் அவெரது 
�ட்சி அறுதிப ்பெருமபெொன்பெ 
்பெற்றது.

வீதியில் ்பயணிததவருக்கு...
மீது விழுந்ததில் ஒருவெர உயிரிழந-
துள்ளொர. அனுரொ்தபுரம, நரியன்கு-
்ளெ சநதி, மிஹிந்தபல வீதியில் 
இந்த விபெத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

ஒபபெந்த அடிபபெபடயில் மின் 
இபைபபு �மபி�ளுக்கு ஆபெத்்தொன 
ெரங்�ப்ள ்வெட்டி அ�ற்றிக் ்�ொண்-
டிருந்த கபெொது இந்த விபெத்து இடம-
்பெற்றுள்ளது.

விபெத்தில் பெடு�ொயெபடந்த 
கெொட்டொர பசக்கிள ஓட்டுனர 
ெற்றும பின்னொல் அெரநது ்சன்ற 
நபெர ஆகிகயொர அனுரொ்தபுரம பவெத்-

தியசொபலயில் அனுெதிக்�பபெட்ட 
பின்னர பின்னொல் அெரநது ்சன்ற 
நபெர உயிரிழநதுள்ள்தொ� ்பெொலிஸொர 
்்தரிவித்்தனர.

71 வெயதுபடய பெஹல�ெ, 
உஸ்வெவெ பிரக்தசத்ப்த கசரந்த 
நபெர ஒருவெகர இவவெொறு உயிரிழந-
துள்ளொர.  சமபெவெம ்்தொடரபில் 18 
ெற்றும 30 வெயதுபடய இரண்டு 
சநக்த� நபெர�ள ப�து ்சய்யப-
பெட்டுள்ளதுடன் அனுரொ்தபுரம 
்பெொலிஸொர கெலதி� விசொரபை-
�ப்ள முன்்னடுத்துள்ளனர.

தனியொர் துமை ஓய்வூதிய... 
கவெபலபய முடிவுறுத்்தல் திருத்்த சட்-
டமூலமும வெொக்்�டுபபின்றி ஏ�ென-
்தொ� நிபறகவெறியது.

இந்த இரு சட்டமூலங்�ப்ளயும 
்்தொழில் அபெசசர நிெல் சிறிபெொல டி 
சில்வெொ செரபபித்திருந்தொர. இந்த சட்-
டமூலங்�ளுக்கு ஆளும ்தரபபு எதிர-
்தரபபு எம.பிக்�ள பெலரும ஆ்தரவெொ� 

�ருத்துத் ்்தரிவித்்தனர.
இந்த சட்டங்�ளின் பிர�ொரம 

்தனியொர துபற  ஓய்வூதிய வெயது 
55 இலிருநது 60 ஆ� உயரத்்தபபெடு-
கிறது. 

கசபவெபய முடிவுறுத்துவெதிலும 
பெொது�ொபபு ஏற்பெொடு�ள ்சய்யபபெட்-
டுள்ளபெ குறிபபிடத்்தக்�து.

தங�ததின் விமையில்... 
விபல அதி�ரிக்�பபெட்டுள்ள்தொ� 
புறக்க�ொட்பட ்தங்� வெரத்்த�ர�ள 
்்தரிவிக்கின்றனர.

்�ொகரொனொ பவெரஸ பெரவெல் �ொர-
ைெொ� மு்தலீட்டொ்ளர�ள பெொது-
�ொபபெொன மு்தலீடு�ளில் �வெனம 
்சலுத்்த முடி்வெடுத்து, அபனத்து 
மு்தலீடு�ப்ளயும ெொற்றித் ்தங்�த்-
தில் மு்தலீடு ்சய்யத் ்்தொடங்கியுள-
்ளனர. இ்தனொல் ்தங்�த்தின் க்தபவெ 
அதி�ரித்து, அ்தன் விபல �ணிசெொ� 
உயரநது வெந்தது. ்�ொகரொனொ பவெரஸ 
பெொதிபபெொல் ஏற்பெட்ட வெ்தநதியொலும 
்தங்�ம விபலயில் ஏற்ற, இறக்�ங்�ள 
நிலவி வெந்தன.

அ்ெரிக்�ொ ெற்றும ஐகரொபபிய 
நொடு�ளிலும ்�ொகரொனொ எதி்ரொலி-
யொ� வெங்கி வெட்டி வீ்தங்�ள ்பெரு-
ெ்ளவு குபறநதுள்ளன. இ்தனொல் 
அநநொடு�ளின் மு்தலீட்டொ்ளர�ள, 
மு்தலீட்டு நிறுவெனங்�ள ்தங்�த்ப்த 
வெொங்கி வெருகின்றன. இ்தன் �ொரை-
ெொ� ்தங்�ம விபல கநற்று உயரந-
துள்ளது.எனகவெ, இலங்ப�யில் 
்தங்�த்தின் விபல அதி�ரித்துள்ளது. 
குறிபபெொ� இலங்ப� ரூபெொவில் 1,500 
ரூபெொ வெபரயில் ்தங்�த்தின் விபல 
அதி�ரிக்�பபெட்டுள்ள்தொ� புறக்-
க�ொட்பட ்தங்� வியொபெொரி�ள ் ்தரிவிக்-
கின்றனர.

சீரறை �ொைநிமையொல்...
மின்னல் ்தொக்�ம �ொரைெொ� நொட்டில் 
17 ெொவெட்டங்�ளில் 60,264 குடும-
பெங்�ப்ளச கசரந்த 2,12,060 கபெர 
பெொதிக்�பபெட்டுள்ள்தொ� அனரத்்த மு�ொ-
பெத்துவெ ெத்திய நிபலயம ்்தரிவித்-
துள்ளது. நொட்டில் ்்தொடரும சீரற்ற 
�ொலநிபல �ொரைெொ� இதுவெபர 25 
கபெர பெலியொகியுள்ளதுடன் 60 ஆயி-
ரத்துக்கும கெற்பெட்ட குடுமபெங்�ள 
பெொதிக்�பபெட்டுள்ளனர.

அக்தகவெப்ள 13 ஆயிரத்து 671 
குடுமபெங்�ப்ளச கசரந்த 50 ஆயிரத்-
துக்கு 166 கபெர பெொது�ொபபெொன இடங்-
�ளிலும, உறவினர�ளின் வீடு�ளி-
லும ்தங்� பவெக்�பபெட்டுள்ள்தொ� 
அந்த நிபலயத்தின் உ்தவிப பெணிப-
பெொ்ளர பிரதீப ்�ொடிபபிலி ்்தரிவித்-
துள்ளொர.

பெதுப்ள, நுவெ்ரலியொ, ெொத்்தப்ள, 
�மபெஹொ, முல்பலத்தீவு, ்�ொழுமபு, 
வெவுனியொ, ென்னொர, இரத்தினபுரி, 
�ளுத்துபற, புத்்த்ளம, அனுரொ்தபுரம, 

யொழபபெொைம, �ொலி, க�ொ�ொபல, 
கிளி்நொசசி ெற்றும குருநொ�ல் ஆகிய 
ெொவெட்டங்�ளில் கெற்பெடி பெொதிபபு-
�ள இடம்பெற்றுள்ள்தொ�வும அவெர 
்்தரிவித்துள்ளொர.

அ்தற்கிைங்� புத்்த்ளம ெொவெட்-
டத்திகலகய அதி� பெொதிபபு பெதிவெொ-
கியுள்ளதுடன் அந்த ெொவெட்டத்தில் 
38 ஆயிரத்து 298 குடுமபெங்�ப்ளச 
கசரந்த 1 இலட்சத்து 32,375 கபெர 
பெொதிபபுக்குள்ளொகியுள்ள்தொ�வும 
அந்த நிபலயத் ்்தரிவித்துள்ளது. 
அந்த ெொவெட்டத்தில் 23 வீடு�ள முழு-
பெயொ� ்ச்தெபடநதுள்ளதுடன் 
கெலும 1229 வீடு�ள பெகுதி�்ளவில் 
கச்தெபடநதுள்ள்தொ�வும அந்த 
நிபலயம ்்தரிவித்துள்ளது. 

்்தொடரும சீரற்ற �ொலநிபலபயக் 
�ருத்திற் ்�ொண்டு ்பெொதுெக்�ள 
அவெ்தொனெொ�வும பெொது�ொபபுடனும 
்சயற்பெடுெொறு அந்த நிபலயம 
க�ட்டுக் ்�ொண்டுள்ளது. (ஸ)      

அவசியைறை விழொக்�மை...
பெதிவெொகியுள்ள்தொ� அசசங்�த்தின் 
்தபலவெரொன உபுல் கரொஹன ்்தரி-
வித்துள்ளொர. 
அண்பெயில் இது கபெொன்ற சமபெவெம 
்தலவெொக்�பலயில் பெதிவெொகிய்தொ�-
வும அவெர கூறினொர.

்தலவெொக்�பலயில் இவவெொறொன 
ஒரு நி�ழபவெ முன்்னடுபபெ்தற்குத் 
க்தபவெயொன அனுெதி ்பெறபபெட-
வில்பல்யனவும அவெர குறிபபிட்-
டொர. இக்தகபெொன்ற சமபெவெங்�ள 
இக்த பெகுதியில் இ்தற்கு முன்னர பெதி-
வெொகியுள்ள்தொ�வும, சமபெந்தபபெட்ட 
பெலபர எசசரித்துள்ள்தொ�வும அவெர 
்்தரிவித்்தொர.

இச சமபெவெத்துடன் ்்தொடரபு -
படய பெலருக்கு எதிரொ� சட்ட நடவெ-
டிக்ப� எடுக்�பபெட்டுள்ளது. அடுத்்த 
சில வெொரங்�ளில் ்�ொவிட்-19 ்்தொற்-
றொ்ளர�ளின் எண்ணிக்ப� அதிகவெ-
�ெொ� அதி�ரிக்�க்கூடிய ஆபெத்்தொன 
சூழநிபலயில் நொடு இருபபெ்தொ�வும 
அவெர வெலியுறுத்தினொர.

எனகவெ நொட்டின் நிபலபயக் 
�ருத்திற் ்�ொண்டு ெ்தத் ்தபலவெர -
�ள, ்சயற்பெொட்டொ்ளர�ள, அரசி-
யல்வெொதி�ள உளளிட்ட அபனத்து 
நபெர�ளும ்பெொறுபபுடன் ்சயற்பெட 
கவெண்டு்ெனவும அவெர கெலும 
்்தரிவித்்தொர.

சின�ொ்பொர்ம தடுபபூசி...
நவெமபெர 22 தி�தி மு்தல் சிகனொபெொரம, 
சிகனொவெக் ்தடுபபூசி�ள பிரிட்டனில் 
அங்கீ�ரிக்�பபெட்ட ்தடுபபூசி�ளின் 
பெட்டியலில் கசரக்�பபெடுவெ்தொ� ்த�-
வெல்�ள ்வெளியொகியுள்ளன.

இ்தன்பெடி இந்த ்தடுபபூசி�ப்ள 

கபெொட்டுக்்�ொண்டவெர�ள பிரிட்ட-
னுக்கு பெயணிக்�முடியு்ென ்்தரி-
விக்�பபெட்டுள்ளது. இக்தகவெப்ள 
இலங்ப�யில் நிரவெகிக்�பபெடும 
முன்னணி ்தடுபபூசி சிகனொபெொரம 
என்பெது குறிபபிடத்்தக்�து.

்பொரொளுைன்ை அைர்வு�ளில்  
முன்பவெத்்த பெரிநதுபரக்கு சொ்த�-
ெொன பெதிபல வெழங்கியபெ ்்தொடர-
பில் சொபெொநொய�ருக்குத் ்தெது நன்றி-
பயத் ்்தரிவிபபெ்தொ� ஒன்றியத்தின் 
்தபலவி பவெத்திய �லொநிதி சு்தர-
ஷினி ்பெரனொநதுபுளக்ள குறிபபிட்-
டொர.  

அண்பெயில் (09) பெொரொளுென்றத்-
தில் நபட்பெற்ற பெொரொளுென்றத்தின் 
்பெண் உறுபபினர�ளின் ஒன்றியத்-
தின் கூட்டத்திகலகய இரொஜொங்� 
அபெசசர இவவெொறு நன்றி ்்தரிவித்-
்தொர.  

இ்தற்�பெய இவவெருட வெரவு-் ச-

லவுத்திட்ட விவெொ்தத்ப்த பசப� 
்ெொழியிலும ஒளிபெரபபுவெ்தற்கு சபெொ-
நொய�ர ெஹிந்த யொபபெொ அகபெவெரத்-
்தன முன்பவெத்்த கயொசபனக்கு பெொரொ-
ளுென்ற அலுவெல்�ள பெற்றிய குழு 
இைக்�ம ்்தரிவித்திருந்தது. இ்தன்-
பெடி எதிரவெரும 12ஆம தி�தி பெொரொளு-
ென்றத்தில் முன்பவெக்�பபெடவுள்ள 
வெரவு-் சலவுத்திட்டம ்்தொபலக்-
�ொட்சியில் கநரடியொ� ஒளிபெரபபெப-
பெடும கபெொதும, வெரவு-் சலவுத்திட்ட 
விவெொ்த �ொலபபெகுதியில் நபட்பெ-
றும கநரடிய ஒளிபெரபபிற்கு செொந்த-
ரெொ� பசப� ்ெொழிக்குத் ்தனியொன 

�ட்ட்ெொன்று வெழங்�பபெடவுள்ளது.  
நொட்டில் ஜனநொய�த்ப்தப பெொது-

�ொக்குமகபெொது நொட்டிலுள்ள அபனத்-
துத் ்தரபபினருக்கும பெொரொளுென்-
றத்தின் ்சயற்பெொடு�ள குறித்துத் 
்்தரியபபெடுத்துவெதுடன், குபறபெொடு-
�ளுடன் கூடிய நபெர�ள பெொரொளுென்-
றத்துக்கு வெருவெ்தற்�ொன வெசதி�ப்ள 
ஏற்பெடுத்திக் ்�ொடுபபெது ்்தொடர-
பில் பெொரொளுென்றத்தின் ்பெண் 
உறுபபினர�ளின் ஒன்றியத்தினொல் 
முன்பவெக்�பபெட்ட க�ொரிக்ப� எதிர-
வெரும �ொலத்தில் நபடமுபறபபெடுத்-
்தபபெடு்ென எதிரபெொரபபெ்தொ�வும 

இரொஜொங்� அபெசசர கெலும குறிப-
பிட்டொர.  

அரசொங்� கசபவெயிலுள்ள இ்ளம 
்பெற்கறொரின் வெசதி�ளுக்�ொ� ச�ல 
அரசொங்� நிறுவெனங்�ளுக்கும 
இபைந்த்தொ� பெ�ல் கநர பெரொெ-
ரிபபு நிபலயங்�ப்ள அபெபபெ்தன் 
அவெசியமும இங்கு சுட்டிக்�ொட்டப-
பெட்டது. இ்தன் ஊடொ� அரசொங்� 
நிறுவெனங்�ப்ள விபனத்திறன் மிக்-
�்தொ�வும ்தரம மிக்�்தொ�வும அபி-
விருத்தி ்சய்ய முடியு்ென ்பெண் 
பெொரொளுென்ற உறுபபினர�ள �ருத்-
துத் ்்தரிவித்்தனர. 

வ்பொது இடங�ளில் தடுபபூசி... 
பவெத்தியசொபலயில் புதிய புற்று -
கநொய் சிகிசபசப பிரிவின் மு்தற்�ட்-
டத்ப்த கநற்று (11) திறநது பவெத்்த 
பின்னர ஊட�ங்�ளுக்கு �ருத்து ் ்தரி -
விக்கும கபெொக்த அவெர இவவெொறு 
்்தரிவித்்தொர.

அவெர கெலும ்்தரிவித்்த்தொவெது-
இரண்டு கடொஸ ்தடுபபூசி�ப்ள-

யும ்பெறொ்தவெர�ளுக்கு ்பெொது 
இடங்�ளுக்கு ்சல்வெப்த �ட்-
டுபபெடுத்துவெது ்்தொடரபில் சட்ட 
ெொஅதிபெரின் ஆகலொசபனபய 
க�ொரியுள்ள்தொ�வும, அ்தபன நபட -

முபறபபெடுத்்தலொ்ென கிபடக்�ப-
்பெற்ற ஆகலொசபனக்கு அபெய தீர-
ெொனம நிபறகவெற்றபபெடு்ெனவும 
அவெர ்்தரிவித்்தொர. 

1945 மில்லியன் ரூபெொ ்சலவில் 
12 ெொடி�ப்ளக் ்�ொண்ட இந்த சிகிச-
பசப பிரிவு நிரெொணிக்�பபெடுகிறது.

இரண்டு கடொஸ ்தடுபபூசி�ப்ள-
யும எடுக்�ொ்தவெர�ள ்பெொது இடங் -
�ளுக்கு வெருவெப்தத் ்தடுக்� புதிய 
்ென்்பெொருள அறிமு�பபெடுத்்தப-
பெட்டு வெருவெ்தொ�வும, அப்த கெமபெ-
டுத்தும பெணி நபட்பெற்று வெருவெ்தொ-

�வும ்்தரிவித்்தொர.
ெற்றவெரின் உயிருக்கு ஆபெத்ப்த 

ஏற்பெடுத்்த ெற்றவெர�ளுக்கு எந்த 
உரிபெயும இல்பல. க�ொவிட்19 
கநொபயக் �ட்டுபபெடுத்்த அரசொங்�ம 
அபனத்து நடவெடிக்ப��ப்ளயும 
எடுத்துள்ள்தொ�வும, 75% க்கும அதி -
�ெொன ெக்�ள ்தடுபபூசிபயப கபெொட்-
டுள்ள்தொ�வும அவெர கூறினொர.

பெொடசொபல ெொைவெர�ளுக்கு 
்தடுபபூசி கபெொடுவெது விபரவெொ� 
நபட ்பெற்று வெருவெ்தொ�வும நொன் -
�ொவெது அபல வெரொெல் பெொரத்துக் 

்�ொள்ள கவெண்டிய ்பெொறுபபு ெக்�-
ளுக்குள்்தன்றும அவெர கூறினொர.

ஒரு திருெைத்தில் 100 கபெர 
ெட்டுகெ �லநது ்�ொள்ள அனு -
ெதிக்�பபெடும கபெொது, அரங்கு� -
ளில் ்ெொத்்த ்�ொள்ள்ளவில் 25% 
ெட்டுகெ  இடெளிக்� முடியும.
்பெொதுெக்�ளின் பெங்�ளிபபு திருபதி -
�ரெொன அ்ளவில் இல்ல்யன அவெர 
்்தரிவித்்தொர. நொன்�ொவெது அபல 
உருவெொனொல், அ்தற்கு மு�ங்்�ொ-
டுக்� ஏற்�னகவெ ்தயொரொகி வெருவெ்தொ� 
அவெர கெலும ்்தரிவித்்தொர.

சிரியொ வென்று ISIS... 
்வெளிவெநதுள்ள்்தன ்பெொது ெக்�ள 
பெொது�ொபபு அபெசசர சரத் வீரகசக்-
�ர ்்தரிவித்்தொர.

உயிரத்்த ஞொயிறு குண்டு ்தொக்கு-
்தல் ்்தொடரபெொன விசொரபை�ள 
முபறயொ� முன்்னடுக்�பபெடும 
நிபலயில் அ்தபன குழபபும 
வெப�யில் எதிரணி எம.பி�ள ்பெொய் 
�ப்த�ப்ள ்்தரிவித்து வெருகின்றனர. 

சஹரொனின் ெபனவி ஹொதியொ 
வெழங்கிய வெொக்குமூலத்தில் புலனொய் 
அதி�ொரி�ள எவெரும சஹரொபன 
அவெரது வீட்டில் சநதித்்த்தொ� குறிப -
பிடவில்பல்யன ்்தரிவித்்த அவெர, 
புலனொய்வு அதி�ொரி�ளுக்கும சஹ -
ரொனுக்கும எந்த சமபெந்தமும இல் -

பல்யன்பெது உறுதியொகியுள்ள்்தன்-
றும அவெர குறிபபிட்டொர. �டந்த 
நொட்�ளில் உயிரத்்த ஞொயிறு ்தொக்கு-
்தல் ்்தொடரபில் பெொரொளுென்றத்தில்  
முன்பவெக்�பபெட்ட குற்றசசொட்டு�ள 
்்தொடரபில் கநற்று விகசட அறி-
விப்பெொன்பற ்வெளியிட்ட அவெர 
கெற்�ண்டவெொறு குறிபபிட்டொர.

அவெர அங்கு ்்தொடரநது ்்தரிவிக் -
ப�யில்,

2016/17 �ொலபபெகுதியில் இலங் -
ப�யிலிருநது முஸலிம இப்ளஞர-
�ப்ள சிரியொவுக்கு ்சன்று ஐஎஸ -
ஐஎஸ  அபெபபில் இபைந்தது 
்்தொடரபெொ� விகஜ்தொச ரொஜபெக்ஷ 
�டந்த ஆட்சியில்  பெொரொளுென்றத்-

தில் ்்தரிவித்திருந்தொர. ஆனொல்  
�டந்த  அரசொங்�ம அது ்்தொடர-
பில் நடவெடிக்ப� எடுக்�வில்பல. 
ஆனொல் புலனொய்வு பிரிவு கெற்-
்�ொண்ட விசொரபையில் ஈஸடர 
்தொக்கு்தலுக்கு பின்னணியில் இருநது 
்சயற்பெட்டிருபபெவெர�ள  சிரியொவில் 
பெயிற்சி ்பெற்ற  முஸலிம இப்ள -
ஞர�ள என்பெது உறுதியொ� இருக்-
கின்றது. அ்தன் பிர�ொரம ்தற்கபெொது 
இந்த ்தொக்கு்தலுடன் சமபெந்தபபெட்ட 
2000ற்கும அதி�ெொனவெர�ள ப�து 
்சய்யபபெட்டனர. அவெர�ளில் 
200க்கும அதி�ெொனவெர�ளுக்கு 
எதிரொ� வெழக்கு ்தொக்�ல் ்சய்யப-
பெட்டுள்ளது. ஏபனயவெர�ளுக்கு 

எதிரொ� வெழக்கு ்தொக்�ல் ்சய்வெ்தற்-
�ொ� விசொரபை�ள நபட்பெறுகி-
றது. இந்த இந்த நிபலயில் ஜனொ -
திபெதி விசொரபை அறிக்ப�பய 
பெொரொளுென்றத்தில் செரபபிக்� 
முடியொது என்றொர.

பெொரொளுென்ற சிறபபுரிபெ�ப்ள 
பெயன்டுத்தி ்பெொய்த் ்த�வெல்�ப்ள 
்்தரிவித்து, உயிரத்்த ஞொயிறு குண்டு 
்தொக்கு்தல் விசொரபை�ப்ள குழபபெ 
கவெண்டொ்ென்று க�ொருகிகறொம.
விசொரபை முபறயொ� நபட்பெற்-
றுக்்�ொண்டு ்சல்வெப்த குழபபெ 
இவவெொறொன ்பெொய்க் �ப்த�ப்ள 
்்தரிவித்து விசொரபை�ப்ள குழபபெ 
முயற்சிக்கின்றனர என்றொர.

அம�தது விடயங�ளுக்கும...
இருபபினும, கபெொரொட்டங்�ள 
ெற்றும ஊரவெலங்�ள உளளிட்ட 
பெல்கவெறு ்சயற்பெொடு�ள �ொரை-
ெொ� மீண்டும ்�ொவிட் ்்தொற்றுப 
பெரவெல் ஏற்பெடுவெ்தற்�ொன சூழநிபல 
ஏற்பெட்டுள்ளது. இ்தனொல், நொட்பட 
மீண்டும ஒருமுபற முடக்� கநரி-
டலொம. இ்தனொல், ்பெொதுெக்�ளுக்-
கும நொட்டின் ்பெொரு்ளொ்தொரத்துக்கும 

ஏற்பெடும பெொதிபபு�ள ்்தொடரபில் 
எதிரக்�ட்சியினர புரிநது்�ொள்ள 
கவெண்டு்ென்றும அவெர வெலியுறுத்-
தினொர.   

உல� விஞஞொன தினத்ப்த-
்யொட்டி, இலங்ப�யின் க்தசிய 
விஞஞொன தினம ெற்றும விஞஞொன 
வெொரத்ப்த்யொட்டி ஏற்பெொடு ்சய்-
யபபெட்ட நி�ழவு, அலரிெொளிப�-

யில் கநற்று முன்தினம (10) இடம -
்பெற்றது. இதில் �லநது்�ொண்டு 
உபரயொற்றுமகபெொக்த, ஜனொதிபெதி 
இவவெொறு ்்தரிவித்்தொர.   

எனது பெ்தவிக்�ொலத்தில் இரண்டு 
வெருடங்�ள �டநதுவிட்டன. இந்தக் 
�ொலபபெகுதியில், ் �ொவிட் ் ்தொற்றுப 
பெரவெலில் இருநது ்பெொதுெக்�ப்ளப 
பெொது�ொபபெ்தற்�ொன பெொரிய கவெபலத் -

திட்ட்ெொன்பற முன்்னடுக்� -
கவெண்டி ஏற்பெட்டது. 

எந்தகவெொர அதி�ொர பெலமும 
இருநதிருக்�ொ்தவெர�ள கபெொல் 
இன்று எதிரக்�ட்சியினர ்சயற்பெ-
டுவெது �வெபலயளிக்கிறது. இந்த 
முபறபெபய ெொற்றுவெது எதிர�ொ -
லத்துக்�ொன ்தற்�ொலத் க்தபவெயொ� 
உள்ளது என்றொர.  

யொழ். எம.ஜி.ஆர்.  
தினம அதி�ொபல �ொலெொனொர.
இறுதி கிரிபய�ள க�ொபபெொயிலுள்ள 
அவெரது இல்லத்தில் கநற்று நபட -
்பெற்றது.  

க�ொபபெொய் ்்தற்கு ெொ்தொ க�ொவில -
டிபய கசரந்த இரொபசயொ சுந்தரலிங்-
�ம (வெயது 79) ்தமிழ� முன்னொள 
மு்தல்வெர எம.ஜி.இரொெசநதிரனின் 
தீவிர ரசி�னொவெொர. 

அத்துடன் அ.தி.மு.�வின் தீவிர 
விசுவெொசியும ஆவெொர. ்தமிழ�ம 
்சன்று எம.ஜி.ஆபர கநரில் சநதித் -
துள்ளொர.  

எம.ஜி.ஆர கபெொன்று �றுத்்த 
�ண்ைொடி அணிநது க்தொளில் சொல்-
பவெயுடன் பசக்கிளில் வெலம வெரும 
இவெபர பெலரும யொழபபெொை எம.
ஜி.ஆர என அபழத்்தனர. அ்தனொல் 

அவெரின் இயற்்பெயர பெலருக்கு 
்்தரியொது.  

எம.ஜி.ஆரின் தீவிர ரசி�னொ� 
ெட்டும அவெர இருக்�வில்பல. 
சமூ� ்்தொண்டனொ�வும , வெறியவெர� -
ளுக்கு உ்தவி ்சய்பெவெரொ�வும இருந-
்தொர.  

எம.ஜி.ஆரின் பிறந்த தினம , 
நிபனவு நொட்�ளில் ்தன்னொல் முடிந -

்த்ளவுக்கு ்தனது ்சொந்த நிதியில்,வெறி-
யவெர�ளுக்கு உ்தவி�ப்ள ்சய்வெொர.  

யொழபபெொைம �ல்வியங்�ொட்டு 
சநப்த பெகுதியில் எம.ஜி ஆருக்கு 
சிபலயும பவெத்துள்ளொர. நிபனவு 
நொள ெற்றும பிறந்த நொளுக்கு தீபெங் -
�ள ஏற்றி எம.ஜி.ஆருக்கு ெொபல 
அணிவித்து அஞசலி ்சலுத்தி வெருபெ-
வெர என்பெது குறிபபிடத்்தக்�து.   

2022 ஆம ஆண்டுக்�ொ�...
சு்தநதிர இலங்ப�யின் 76ஆவெது 

வெரவு,்சலவுத்திட்டம நிதியபெச-
சர பெசில் ரொஜபெக்ஷவினொல் இன்று 
பெொரொளுென்றத்தில். செரபபிக்�ப-
பெடுகிறது.. அ்தற்கிைங்� வெரவு, 
்சலவுத்திட்ட விவெொ்தம இன்று 
பிற்பெ�ல் 2.00 ெணிக்கு ஆரமபெெொ�-
வுள்ள்தொ� பெொரொளுென்ற ்சயலொ்ளர 
நொய�ம ்தமமிக்� ்தசநொயக்� ்்தரி-
வித்்தொர. வெரவு-்சலவுத்திட்டத்திற்-
�ொன நிதி ஒதுக்கீட்டுச சட்டமூலம 
�டந்த ஒக்கடொபெர ெொ்தம 07ஆம 
தி�தி நிதியபெசசரினொல் பெொரொளு-
ென்றத்தில் செரபபிக்�பபெட்டிருந-
்தது. இமமுபற வெரவு, ்சலவுத் 
திட்டத்தில் அதி�ரித்்த நிதி பெொது-
�ொபபு அபெசசுக்கு ஒதுக்�பபெட்டுள-
்ளதுடன் அ்தற்கிைங்� பெொது�ொபபு 
அபெசசுக்கு 373 பில்லியன் நிதி 
ஒதுக்�பபெட்டுள்ளது.

அடுத்்த வெருடத்துக்கு நிதி அபெச -
சுக்கு 185.9 பில்லியன் ரூபெொவும 
�ல்வி அபெசசுக்�ொ� 127.6 பில்லி-
யன் ரூபெொவும சு�ொ்தொர அபெசசுக்-
�ொ� 153.5 பில்லியன் ரூபெொவெொ�வும, 
விவெசொய அபெசசுக்�ொ� 243.9 பில்-
லியனும ஒதுக்�பபெட்டுள்ளது.

்�ொகரொனொ ்்தொற்று நிபலபெ -
யில் பெல்கவெறு ்நருக்�டி�ளுக்கு 
ெத்தியில் இமமுபற வெரவு ்சலவுத்-
திட்டம செரபபிக்�பபெடுவெக்தொடு 
வெரலொற்றில் மு்தன் முபறயொ� 
இமமுபற பெட்ஜட்டில் ்ெொத்்த நிதி 
ஒதுக்கீட்டில் 7.51 வீ்தம ஒதுக்�பபெ -
டுகிறது.இ்தன் மூலெொ� 25 வெருட 
�ொலெொ� நீடித்்த அதிபெர,ஆசிரி-
யர சமபெ்ள முரண்பெொட்டுக்கு தீரவு 
வெழங்� தூர கநொக்குடன் நிதி அபெச -
சர நடவெடிக்ப� எடுத்து 30 ஆயிரம 
மில்லியன் ரூபெொ நிதி ஒதுக்கியிருப-
பெது விகசட அமசெொகும. இமமுபற 
வெரவு ்சலவுத் திட்டத்தில் அதி�-
ரித்்த நிதி பெொது�ொபபு அபெசசுக்கு 
ஒதுக்�பபெட்டுள்ளதுடன் அ்தற்கி -

ைங்� பெொது�ொபபு அபெசசுக்கு 373 
பில்லியன் நிதி ஒதுக்�பபெட்டுள்ளது 
குறிபபிடத்்தக்�து.அடுத்்த வெருடத்-
துக்கு நிதி அபெசசுக்கு 185.9 பில்லி -
யன் ரூபெொவும �ல்வி அபெசசுக்�ொ� 
127.6 பில்லியன் ரூபெொவும சு�ொ்தொர 
அபெசசுக்�ொ� 153.5 பில்லியன் 
ரூபெொவெொ�வும, விவெசொய அபெசசுக் -
�ொ� 243.9 பில்லியனும ஒதுக்�பபெட் -
டுள்ளது.

102 ்தரபபினரின் �ருத்துக்�ள 
்பெறபபெட்டு பெரிநதுபர�ள இதில் 
உளவெொங்�பபெட்டுள்ள அக்த கவெப்ள 
பெொரமபெரிய வெரவு ்சலவுத் திட்டத்-
திற்கு அபபெொற்பெட்ட புதிய ்்தொபல-
கநொக்கு ெற்றும கவெபலத்திட்டம 
அடங்கிய வெரவு ்சலவுத் திட்ட -
்ெொன்று இமமுபற முன்பவெக்�பபெ-
டுவெது குறிபபிடத்்தக்�து.

பெசுபெப ்பெொரு்ளொ்தொரம, 
புதுபபிக்�த்்தக்� எரிசக்தி, ்த�வெல் 
்்தொழில்நுட்பெம ெற்றும டிஜிட்டல் 
நிரவெொ�ம ஆகிய துபற�ள குறித்து 
கூடு்தல் �வெனம ்சலுத்்தபபெடும. 
அக்தகவெப்ள "சுபீட்சத்தின் கநொக்கு 
்�ொளப� பிர�டனத்திற்�பெவெொ� 
்சயற்பெடுவெ்தன் மூலம நொட்டின் 
வெருெொனத்ப்த உயரத்துவெது குறித்து 
�வெனம ்சலுத்்தபபெடும என்றும 
எதிரபெொரபபெடுகிறது.

2022ஆம ஆண்டுக்�ொன வெரவு 
்சலவுத்திட்டத்துக்கிைங்� அரசொங்-
�த்தின் ்ெொத்்த ்சலவு�ள ்்தொடர-
பில் அடுத்்த வெருடத்துக்�ொ� 2,505.3 
பில்லியன் ரூபெொ ்சலவெொகு்ென 
திட்டமிடபபெட்டுள்ளது. அந்த 
வெப�யில் அந்தச ்சலவெொனது இந்த 
வெருடத்தின் அரசொங்�த்தின் ்சலவு 
2,538 பில்லியனொ� இருநதுள்ள 
நிபலயில் 33 பில்லியன் ரூபெொ அர -
சொங்�த்தின் ்சலவு குபறக்�பபெட் -
டுள்ளது.

2022 ஆம நிதியொண்டுக்�ொன 
கசபவெ�ளுக்�ொன ்சலவீனங்�-

ளுக்கு திரட்டு நிதியத்திலிருநது 
ெற்றும அரசொங்�த்துக்குரிய அல்லது 
அ்தன் ப�யொளுப�யிலுள்ள ஏபனய 
நிதியத்திலிருநது ்பெற்றுக் ்�ொள-
வெ்தற்கும இலங்ப�க்குள அல்லது 
அ்தற்கு ்வெளிகய �டன் ்பெற்றுக் 
்�ொள்ளல் கபெொன்றவெற்றுக்�ொ� 
இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டுச சட்டமூலம 
2021ஆம ஆண்டு ் சபடமபெர ெொ்தம 
29ஆம தி�தி வெரத்்தெொனி அறிவித் -
்தல் மூலம ்வெளியிடபபெட்டது.

இ்தற்�பெய 2022ஆம ஆண்டு 
ஜனவெரி ெொ்தம மு்தலொம தி�தி மு்தல் 
டிசமபெர 31ஆம தி�தி வெபரயொன 
�ொலபபெகுதிக்�ொன கசபவெக்�ொ� 
ெதிபபிடபபெட்ட இரண்டொயிரத்து 
ஐநூற்று ஐநது பில்லியன் முன்னூற்று 
நொற்பெத்்தொறு மில்லியன் ஐநநூற்று 
ஐமபெத்்்தட்டொயிரம ரூபெொ அரசொங்-
�த்தின் ்சலவீனத்துக்குப ்பெற்-
றுக்்�ொளவெ்தற்கு அனுெதி ்பெற்-
றுக்்�ொள்ளபபெடவுள்ளது.

அரசியலபெபபின் xvii பிரிவுக்�-
பெய அரசொங்�த்தின் நிதி ்்தொடர-
பெொன முழுபெயொன �ட்டுபபெொடு 
பெொரொளுென்றத்துக்கு வெழங்�பபெட்-
டிருபபெதுடன் வெரிவிதிபபு, திரட்டு 
நிதியத்திலிருநது அல்லது அரசொங்-
�த்துக்குரிய அல்லது அ்தன் ப�யொ-
ளுப�யில் உள்ள ஏபனய நிதியத் -
திலிருநது ்பெற்றுக் ்�ொளவெது 
உளளிட்ட விடயங்�ளுக்குப பெொரொ-
ளுென்றத்தின் அனுெதி ்பெற்றுக் 
்�ொள்ளபபெட கவெண்டும.

நவெமபெர 13ஆம தி�தி சனிக்கி-
ழபெ மு்தல் நவெமபெர 22ஆம தி�தி 
திங்�ட்கிழபெ வெபர ஏழு நொட்�ள 
வெரவு்சலவுத்திட்ட இரண்டொவெது 
வெொசிபபு மீ்தொன விவெொ்தம நபட்பெ-
றும. நவெமபெர 22ஆம தி�தி திங்�ட்கி-
ழபெ பி.பெ 5.00 ெணிக்கு இரண்டொ-
வெது வெொசிபபு மீ்தொன வெொக்்�டுபபு 
நபட்பெறவுள்ளது.

நவெமபெர 23ஆம தி�தி ்சவவெொய்க் -

கிழபெ மு்தல் குழு நிபலயிலொன 
விவெொ்தம ஆரமபெெொ�விருபபெது-
டன் சனிக்கிழபெ உள்ளடங்�லொ� 
டிசமபெர 10ஆம தி�தி வெபர 16 
நொட்�ள விவெொ்தத்ப்த நடத்துவெ்தற்கு 
நடவெடிக்ப� எடுக்�பபெட்டுள்ளது. 
டிசமபெர 10ஆம தி�தி பிற்பெ�ல் 
5.00 ெணிக்கு மூன்றொவெது வெொசிபபு 
மீ்தொன வெொக்்�டுபபு நடத்்தபபெட-
வுள்ளது.

க�ட்டல் குபறபெொடு உள்ளவெர�-
ளுக்�ொ� இவவெருடம வெரவு்சலவுத்-
திட்ட விவெொ்தத்ப்த பசப� ்ெொழியி-
லும ஒளிபெரபபுவெ்தற்கு நடவெடிக்ப� 
எடுக்�பபெட்டுள்ளது.

வெரவு - ்சலவுத்திட்டம பெொரொ -
ளுென்றத்தில் செரபபிக்�பபெடும 
இன்பறய தினம மு்தல் விவெொ்தம 
நபட்பெறும. இக் �ொலபபெகுதியில் 
சு�ொ்தொர பெொது�ொபபு ஒழுங்குவிதி� -
ளுக்�பெய பெொரொளுென்ற அெரவு -
�ப்ள முன்்னடுக்� நடவெடிக்ப� 
எடுக்�பபெட்டிருபபெ்தொ� பெொரொளு-
ென்ற ்சயலொ்ளர நொய�ம ்தமமிக்� 
்தசநொயக்� ்்தரிவித்்தொர.

வெரவு்சலவுத்திட்ட விவெொ்தம 
நபட்பெறும �ொலபபெகுதியில் 
்பெொதுெக்�ள �லரி ெக்�ளுக்�ொ� 
திறக்�பபெடொது என்றும, வெபரய-
றுக்�பபெட்ட அரசொங்� அதி�ொரி�ள 
வெரவு்சலவுத்திட்ட குழுநிபல 
விவெொ்தத்தின் கபெொது அனுெதிக்�பபெ-
டவுள்ளனர.

்வெளிநொட்டுத் தூதுவெர�ள ெற்றும 
உயரஸ்தொனி�ர�ளுக்�ொ� விகசட 
விருநதினர�ள �லரி திறக்�பபெட்டி -
ருக்கும.

இன்று செரபபிக்�பபெடும வெரவு-
்சலவுத்திட்டம இலங்ப� ஜனநொ -
ய� கசொசலிசக் குடியரசின் ஏழொவெது 
நிபறகவெற்று ஜனொதிபெதி ஜனொதிபெதி 
க�ொட்டொபெய ரொஜபெக்ஷ ்தபலபெயி-
லொன அரசொங்�த்தின் இரண்டொவெது 
வெரவு- ்சலவுத்திட்டெொகும.  (ஸ)

வவளிநொடு�ளிலிருந்து ்பணம... (03ஆம ்பக்�த வதொடர்)

வெட்டிக் �டன்�ள உள்ளடங்� -
லொ� வெங்கித்்்தொழில் வெசதி�ள 
ெற்றும அதி�ரித்்த தீரபவெயற்ற சலு -
ப��ள என்பென உள்ளடங்�லொ� 

புலம்பெயர பெணியொ்ளர�ளுக்�ொன 
ஊக்குவிபபுப ்பெொதி�ப்ள அறி -
மு�பபெடுத்துவெ்தற்�ொ� ்தற்கபெொது 
்்தொழில் அபெசசு, ்வெளிநொட்டு 

்்தொழில் ஊக்குவிபபு ெற்றும சந -
ப்தபபெடுத்்தல் பென்மு�பபெடுத்்தல் 
இரொஜொங்� அபெசசு, இலங்ப� 
்வெளிநொட்டு கவெபலவெொய்பபுப 

பெணிய�ம, வெங்கித்்்தொழில்துபற 
என்பெவெற்றுடனும கவெறு பெல ஆரவெ -
லர�ளுடனும கூட்டிபைநது பெணி -
யொற்றுகின்றது.

வன்னி ைொவடட ்பொரொளு... (03ஆம ்பக்�த வதொடர்)

சொளஸ நிரெலநொ்தன் ்தன்பன சுய 
்தனிபெபபெடுத்திக் ்�ொண்டுள்ள-
க்தொடு, ்�ொழுமபிலுள்ள ்தனியொர 

பவெத்தியசொபலயில் சிகிசபச 
்பெற்று வெருகிறொர.

�ம்பஹொ நொல்ை... (03ஆம ்பக்�த வதொடர்)

1997 ஆம ஆண்டு ெ�ளிர உபெ 
்பெொலிஸ பெரிகசொ்த�ரொ� ்பெொலிஸ 
கசபவெயில் இபைநது ்�ொண்ட 
இவெர, �மபெஹொ, நிட்டமபுவெ, 
மீரி�ெ, சிலொபெம ெற்றும வெவுனியொ 
ஆகிய பிரக்தசங்�ளிலுள்ள குற்றபபு-
லனொய்வுத் திபைக்�்ளம உளளிட்ட 

பெல்கவெறு பிரிவு�ளில் பெணி புரிந -
துள்ளொர. இலங்ப� ்பெொலிஸ வெர-
லொற்றில் 24 வெருடங்�ளுக்குப பின், 
�ொஞசனொ செரக்க�ொனுக்கு அரச 
கசபவெ�ள ஆபைக்குழுவினொல் 
இநநியெனம வெழங்�பபெட்டுள-
்ளபெ குறிபபிடத்்தக்�து.
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fhyp khefu rig
thdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis 

nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy; 
fhyp khefu rigapd; ghtidf;fhf fPo;f;fhZk; ,ae;jpuhjpfSf;fhf 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1. 01 fpa+g; (mz;zsthf) bg;gH tz;b  - 02

2. buf;lH kw;Wk; mjw;F mikthd bnuapyH  - 02

tpiykDf;fis rkHg;gpg;gJld; rk;ge;jg;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; kw;Wk; 

mwpTWj;jy;fs; NtWNtwhf kPsspf;fg;glhj &. 2>000.00 njhifiar; 

nrYj;jp 2021.11.12 Kjy; 2021.12.03 tiu mYtyf ehl;fspy; fhyp 

khefu rigapd; khefu epjpj; jpizf;fsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

ngWifahsHfs; rkHg;gpf;Fk; ngWifg; gj;jpuq;fs; ,U gpujpfSld; 

2021.12.07 K.g. 10.00 tiu Vw;fg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fis thu 

ehl;fspy; fPo;f;fhZk; njh.Ng. ,yf;fj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

091-2223146
091-5753507 

2021.11.11k;  jpfjp udpy; tpf;uk Nrf;fu

fhyp khefu rigapy; khefu MizahsH

    khefu rig> fhyp.

fhyp khefu rig

ngWif mwptpj;jy; 
fhyp khefu rigapd; rfy CopaH Fohkpw;Fk;> 2022Mk; Mz;L 

[dthp Kjyhk; jpfjp ghprhf toq;Ftjw;fhf efu rig 

,yr;rpidAld; Fiwe;j gl;rk; 06 khj fhy cj;juthjk; 

nfhz;l ePsk; xU mb kw;Wk; mfyk; xU mb msthd 

RtHf;fbfhuq;fs; 1000 I nfhs;tdT nra;tjw;F tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

ngWifahsHfshy; rkHg;gpf;fg;gLk; ngWifg; gj;jpuq;fs; 2021 

brk;gH 07 K.g. 10.00 tiu Vw;fg;gLk;. md;Nw K.g. 10.30 ,w;F 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; md;Nw rhk;gps;fisr; rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; 'RtHf;fbfhuq;fSf;fhd tpiykDf;fs;" vd;W 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fis fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; 

%yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,y :- 091-5703507/ 091-5703534

2021.11.11k; jpfjp 

uzpy; tpf;ukNrf;fu

khefu MizahsH> 

khefu rig - fhyp

2021 etk;gH 16Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 53>000 kpy;ypad; 
&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122B181** LKA18222E208** LKA36422K183**

Kd;itf;fg;gl;l 
njhif (&. kpy;.)

15,000 18,000 20,000 53,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2021 etk;gH 16

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2021 etk;gH 19

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2021 etk;gH 19

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 
,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2021 etk;gH; 16> nrt;tha;f;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&.5>000>000/-) 
mjpypUe;;J xU kpy;ypad; &gha;fspd;
(&.1>000>000/-) ngUf;fq;fspypUe;J

murhq;f gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 
Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 
tpiyf;Fwpg;gPl;L trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 
njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 
njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 
nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpnll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpnll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpnll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpnll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w 

tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW 

nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauR

vk;.,rl;.vk;. Mrpk;

nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

  gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

tq;fp tpLKiw ehnshd;wpy; Kjph;r;rp tUfpd;wtplj;J jpiwNrhp cz;bay; 

Kjph;r;rpfSf;F Gjpa tpLKiw tpjpKiw Vw;GilajhFk;. mjhtJ 2022 

,ypUe;J nraw;ghl;Lf;F tUk;> nfhLg;gdTfs;> cldbahfj; njhlh;e;J 

tUfpd;w mYty; ehsd;W Nkw;nfhs;sg;gLk;.

1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1961Mk; Mz;bd; 29Mk; ,yf;f 
kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; gphpT 29D ,d; fPohd tpw;gid.

kf;fs; tq;fp
fe;jsha; fpis

ngWkjp kpf;f nrhj;J gfpuq;f Vy tpw;gid
fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy khtl;lk;> fe;jsha; gpuNjr rig vy;iyfSf;F cl;gl;l> fe;jsha; 

gpuNjr nrayhsu; gpuptpy;> ntd;l;urd;Gu fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy;> fe;jsha; 92tJ iky;fy; 

re;jp> R/30/2 Mk; tl;lhuk; vd;w ,lj;jpy; mike;Js;s> mDkjpg;gj;jpuk; ngw;w epy msitahsu; 

jpU. nry;yg;gps;is mtu;fshy; tiuag;gl;l> 2003 nrg;lk;gu; 29 Mk; jpfjpaplg;gl;l 3504 Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; Jz;L 01 vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpupf;fg;gl;lJk;> tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk;: V-00 : &.01 : g-00

mjpYs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; midj;Jk; mlq;fyhf

NkNy $wg;gl;l fhzp gpd;tUk; fhzpapd; mz;ikapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l epy msit %yk; kPsha;T 

nra;ag;gl;Ls;sJ.

fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy khtl;lk;> fe;jsha; gw;W> fe;jsha; gpuNjr rig vy;iyfSf;F 

cl;gl;l> fe;jsha; gpuNjr nrayhsu; gpuptpy;> ntd;l;urd;Gu fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy;> fe;jsha; 

fpuhkj;jpy; mike;Js;s 'fe;jsha;' vd miof;fg;gLk; fhzp> fhzpapd; tp];jPuzk; V-00 :&-01 :g1-00 

kw;Wk; mjpYs;s fl;llq;fs;> kuq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; midj;Jk; mlq;fyhf jpUNfhzkiy 

fhzpg; gjptfj;jpy; ,izg; gf;fk; ,y. LDO/P/12/53 kw;Wk; LEDO/P/20/182 ,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;l 
fhzpj; Jz;L.

kf;fs; tq;fpapdhy; vkf;fspf;fg;gl;l mjpfhuj;jpd;gb 

2021Mk; Mz;L brk;gh; khjk; 01Mk; jpfjp Gjd;fpoik 

kf;fs; tq;fpapd; fe;jsha; fpis tshfj;jpy; K.g. 11.00 kzpf;F

vk;khy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gidf;fplg;gLk;.

Rfhjhu mikr;rpdhy; toq;fg;gl;Ls;s fLikahd gzpg;GiufSf;F mika COVID-19 newpKiwfisg; 

gpd;gw;wpa tifapy; ,e;j Vy tpw;gid eilngWk;.

fhzpiar; nrd;wiltjw;fhd top:

kf;fs; tq;fpapd; fe;jsha; fpisapy; ,Ue;J> fe;jsha; gpujhd tPjp topahf> fe;jsha; kzpf;$l;Lf; 

NfhGuk; tiu Rkhu; 1.3 fp.kP nrd;W> tyJ gf;fkhf cs;s jpUNfhzkiy tPjpf;F jpUk;gp> Rkhu; 3.7 

fp.kP J}uk; tiu nrd;wJk;> Fwpj;j nrhj;J ghijapd; ,lJ gf;fj;jpy; cs;sijf; fhzyhk;. nrhj;J 

mike;Js;s ,lj;jpd; Kftup - ,y. 100> gpupT 14> 91 fe;jsha;.

jPh;khd mwptpj;jYf;F 

jPh;khd mwptpj;jYf;F jaT nra;J 2019 Vg;uy; 05Mk; jpfjpa murhq;f th;j;jkhdpiaAk;> 2019 khh;r; 

18Mk; jpfjpa nla;yp epa+];> jpdkpd> jpdfud; Mfpa nra;jpg; gj;jphpiffisAk; ghh;itaplTk;.

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw:

Vy tpw;gidapy; ntw;wp ngw;w nfhs;tdthsH> tpw;gidapd; Kbtpy; gpd;tUk; njhiffis nuhf;fg; 

gzkhf  jdpj;jdpahf KOikahfr; nrYj;j Ntz;Lk;.

(1) nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiyapy; 10% (gj;J rjtPjk;)
(2)  cs;@H mjpfhu rigf;Fr; nrYj;jg;gl Ntz;ba tpw;gid thp - tpw;gid tpiyapy; 1%                

(xU rjtPjk;)

(3)  tpw;gid tpiyapy; Vyjhuh; juF 2 ½ % (,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk; mtw;Wf;fhf tpjpf;;fg;gLk; rfy thpfSk; 

(4) vOJtpidQh; kw;Wk; Vyk; $WNthh; fl;lzk; &. 1,500/-
(5)  tpw;gidr; nryTfs; kw;Wk; Vida fl;lzq;fs; ,Ug;gpd; mitAk;

(6) Kj;jpiuf; fl;lzk; kw;Wk; tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd nehj;jhhpRf; fl;lzk;

nfhs;Kjy; tpiyapd; kPjp 90% (njhz;Z}W rjtPjk;;) tpw;gidapd; gpd;dh; 30 ehl;fSf;Fs; 

KfhikahsH> kf;fs; tq;fp> fe;jsha; fpis vd;w Kfthpapy; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

Nkw;$wg;gl;l njhif Fwpg;gplg;gl;lthW 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jg;glh tpl;lhy; Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l 

nfhs;tdT tpiyapd; 10% rjtPjj;ij gwpKjy; nra;tjw;Fk; cilikia kPs tpw;gid nra;tjw;Fkhd 

chpik tq;fpf;F cz;L.

fhzp cWjpapd; gpujpfisAk;> Vida tpguq;fisAk; Kfhikahsh;> kf;fs; tq;fp> fe;jsha; fpis 

vd;w Kfthpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.>                                    njhiyNgrp ,y: 

026-2234548> 026-2234231

~Kd;dwptpj;jypd;wp Vy tpw;gidia epWj;Jk;/ ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuk; tq;fpf;Fs;sJ|

n\hf;kd; md;l; rkutpf;uk
129 tUlfhy kNfhd;dj Nrit

jiyik mYtyfKk; fhl;rpaiwAk; efu mYtyfk;

24> nlhhpq;ld; tPjp> fz;b.  6A> ngahH gPy;l; fhHl;d;> nfhOk;G-08.

njhiyNgrp : 081-2227593  njhiyNgrp : 011-2671467> 011-2671468

njhiy/gf;]; : 081-2224371  njhiy/ngf;]; : 011-2671469

kpd;dQ;ry;: schokmankandy@sltnet.lk  kpd;dQ;ry;: schokman@samera1892.com

,izajsk;: www.sandslanka.com

xNu Njrk;> xNu Vy tpw;gidahsH

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
`e;jhidapYs;s Ma;T$l juKah;j;jy; 

kw;Wk; kj;jpa-ehL Muha;r;rp mwpTiu 
kw;Wk; tp];jhpg;G epiyaj;jpw;fhd xg;ge;jk;

1. fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; 8>349>544 &gh MFnrytpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; 

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiya Ma;T$l juKah;j;Jjy; kw;Wk; kj;jpa-

ehL Muha;r;rp mwpTiu kw;Wk; tp];jhpg;G Mfpatw;wpd; xg;ge;jj;jpw;fhf jFjpAk;;;;;;; 

jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiya fPo;kl;l ngWif FOj; (fPo;; kl;lk;) jiyth; 

,g;NghJ NfhUfpd;whh;. 

2. eph;khzf;fhykhdJ 90 ehl;fshFk;.

3. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; eph;khz gapw;rp kw;Wk;;; mgptpUj;jp epWtfj;Jld; 

rp-7 juj;jpy; fl;bl eph;khz Jiwapy; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5. Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy jythf;fiy> ,yq;if Njapiy 

Muha;r;rp epiya tjptpl nghwpapayhshplkpUe;J ngw;W ve;jnthU Ntiy 

ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; mNj Kfthpapy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. njhlh;G ,yf;fk;: 0522258201.

6. 2021.11.12 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.08 Mk;;;;;;;;;;;; jpfjp tiuAk; gp.g. 2 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,uz;lhapuk; &ghit (2>000 &gh) nrYj;jpa 

gpd;dh;> ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiya gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpd; 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;. 

7. tpiykDf;fs; 2021.11.26 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; jiyth;> ngWiff; FO> (fPo; kl;lk;) ,yq;if Njapiy Muha;r;rp 

epiyak;> jythf;fiy vd;w Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 

gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh;> jythf;fiy ,yq;if Njapiy 

Muha;r;rp epiyaj;jpy; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf eph;zapf;fg;gl;l 

my;yJ ve;jnthU ePbf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J 90 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8. midj;J tpiykDf;fSk; fPNo Fwpg;gplg;gl;l tifapyhd  tpiykD gpizAld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

• tpiykD Mtzj;jpd; 9 Mk; gphptpy; mlf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy;.

• ,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiya gzpg;ghshpd; ngahpy;.

• 83>500 &gh njhiff;fhd ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo; gjpT ngw;w 

,yq;ifapd; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;bUj;jy;. 

• 2022 khh;r; 21 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy;.

• 2022 Vg;uy; 19 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ifapYs;s 

tpiykDg;gpiz.

• ml;ltizapd; 16.0 cgthrfj;jpy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s 

Kftuhz;iknahd;wpdhy; toq;fg;gl;bUj;jy;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO (fPo; kl;lk;)>

,yq;if Njapiy Muha;r;rp epiyak;>
jythf;fiy

nghJ kf;fSf;F tpLf;fg;gLk; 
jathd Ntz;LNfhs;

gpgpiy ePjthd; ePjpkd;wj;jpy; tof;F ,y.49269 

,d; fPo; tprhuizf;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;l 

Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigapdhy; 

tpepNahfpf;fg;gLk; mDkjpg;gj;jpunkhd;W vkJ 

epWtdj;jplk; ,y;yhky; kUe;Jfis 

tpepNahfpj;jik njhlh;ghf Fw;wk; fhzg;gl;ljhy; 

2021.08.26Mk; jpfjp nfsut gpgpiy ePjthd; 

Kd;dpiyapy; Fw;wj;ij xg;Gf;nfhz;ljhy; 2015 

,y.05 Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; mjpfhurig 

rl;lj;jpd; ,y 131 (1) (,) ,d; fPo; ,f;Fw;wj;ij 

kPz;Lk; ehk; nra;a khl;Nlhk; vd;gJld; 

nghJkf;fsplk; kd;dpg;ig NfhUtjhfTk; 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F kpfTk; 

nfsutj;Jld; mwptpf;fpNwhk;.

itj;jpah; Gj;jpf [arpq;`

nty;y];] itj;jpa epGzh; Nrit epiyak;

kl;lf;fsg;G tPjp>

gpgpiy

njhiyNgrp ,y : 0552266555

khtl;l nrayfk; - jpUNfhzkiy

jpUNfhzkiy khtl;l nrayfk; kw;Wk; mjDld; 

,ize;j 11 gpuNjr nrayfq;fs; thpir mikr;R 

kw;Wk; jpizf;fsq;fSf;fhd 2022 Mk; Mz;bw;fhd 

Ntyfs;> toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhf 

cw;gj;jpahsh;fs; Nrit toq;Feh;fs;> Kfth; 

epWtdq;fs; tpepNahf];jh;fs;> th;j;jfh;fs;> 

toq;Feh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fsplk; ,Ue;J 20.12.2021 

tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

,jw;fhd tpguf;Fwpg;Gf;fs;> fl;lzq;fs; Nghd;w 

jfty;fisAk; tpz;zg;gg;gbtq;fisAk; khtl;l 

nrayf cj;jpNahf ,izaj;jsj;jpy; trincomalee.
dist.gov.lk khtl;l nrayfj;jpy; my;yJ gpuNjr 

nrayf fzf;Ff;fpisapy; 20.12.2021 ,w;F Kd;dh; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

Nkyjpf tpguq;fis njhiyngrp ,yf;fk; 026-2223555 

%yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

rkd; jh;\d ghz;bNfhuhs

murhq;f mjpgh;/khtl;l nrayhsh;
jpUNfhzkiy khtl;lk;

2022 Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fs; 

kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT 

nra;Jnfhs;sy;



8 2021 நவம்பர் 12 வவள்ளிக்கிழமை12–11–2021

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
fk;gdp Njhl;lq;fs; xOq;fikj;jy;> Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Njhl;lq;fs; 

rhh;e;j gaphpdq;fs; gaph; nra;if kw;Wk; njhopw;rhiyfs; etPdkag;gLj;jy; 

kw;Wk; Njapiy kw;Wk; ,wg;gh; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;

,wg;gh; jfty; Kfhikj;Jt mikg;G (RIMS) nraw;wpl;lj;jpd; nkd;nghUs; 
mgptpUj;jp tplaq;fSf;fhd nkd;nghUs; mgptpUj;jp epWtdq;fs;

xg;ge;j ,yf;fk; - RDD/08/02/2021/20
01.  ,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpw;F fPo;f;fhZk; nkd;nghUs; MNyhrid Nfs;tpfis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F Nrit toq;Feh;fis Njh;e;njLg;gjw;fhf jifikAs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis> ,wg;gh; mgptpUj;jp 
jpizf;fsk; rhh;ghf jpizf;fs MNyhridfs; ngWiff;FOtpd; jiyth; ,j;jhy; 
miof;fpd;whh;.

xg;ge;j ,y ngWifapd; ngah; kw;Wk; tpguk;
tpiykDg; 
gpizapd; 

njhif (&gh)

tpiykD 
jpwj;jy;

RDD/08/02/2021/20

jw;NghJs;s njhopy;El;gk;> rpf;fy;fisj; 
jPh;g;gjw;Fk;> NkYk; Njitahd Nkk;ghLfis 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; kw;Wk; ,wg;gh; jfty; 
Kfhikj;Jt mikg;Gf;fhd MjuT kw;Wk; 
guhkhpg;ig ngWtjw;Fk; Nritfisg; 
ngWtjw;Fk; Njh;T Nrit toq;Fehpd; ngWif

30>000.00
2021 

brk;gh; 10 
gp.g.2.00

02.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; (NCB - jdpf;fl;lk; - ,ul;il fbjTiw 
tpiykDf;Nfhuy;) Kiwikapd; Clhf elj;jg;gLk;.

03.  tpiykD rkh;g;gpj;jy; ,Wjpj;jpdj;jpw;F Kd;G jfty; njhopy;El;g mgptpUj;jp 
xg;ge;jq;fspy; tpiykDjhuh; Fiwe;jgl;rk; ,uz;LtUl (02) mDgtj;ij nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. mj;jld; tpiykDjhuh; fle;j 02 tUlq;fspy; nkd;nghUs;/IS Project with 
Angular, Spring Boot and JAVA Technological Stack ,y; Fiwe;jgl;rk; xd;iw (01) 
ntw;wpfukhf Kbj;jpUj;jy; kw;Wk; nraw;gLj;jpapUj;jy;.

04.  ,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk; ngWifg; gphptpw;F Xh; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; 
,.&.1000.00 khj;jpuk; nrYj;Jtjd; Nghpy; 2021 etk;gh; 12 Kjy; 2021 brk;gh; 09 tiu 
Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 ,w;fpilapy; fPNo jug;gl;Ls;s Kfthpapy; Xh; 
vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fshy;. ,.m.jp.
jiyikafj;jpypUe;J Mq;fpy nkhopapyhd Xh; KOikahd njhFjp tpiykD 
Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nrYj;Jk; Kiw fhrhf ,Uf;Fk;.

05.  tpiykDf;fs; 2021 brk;gh; 10Mk; jpfjp gp.g.2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; 
fPo;f;fhZk; Kfthpf;F tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; fpilf;Fk; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 2021 brk;gh; 10 Mk; jpfjp gp.g.2.00 
kzpf;F tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk; 
vy;yh tpiykDf;fSlDk; Nkw;gb ml;ltizapy; cs;sthW 'tpiykDg;gpizia" 
,izj;jy; Ntz;Lk;.

06.  Xh; tpiykDtpw;F Kd;duhd $l;lk; 2021 etk;gh; 22Mk; jpfjp K.g.10.00 kzpf;F ,wg;gh; 
mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpy; eilngWk;.

07. NkNy Fwpg;gplg;gLk; KfthpahdJ.

jiyth;>

jpizf;fs MNyhridfs; ngWiff;FO>

,wg;gh; mgptpUj;jp jpizf;fsk;>

465> fdN`d> gj;juKy;y.

njhiyNgrp : 0112889447

12.11.2021

MAh;Ntj jpizf;fsk; - rg;ufKt khfhzk;

cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 
tpiykDf;Nfhuy; - 2021

rg;ufKt khfhz MAh;Ntj jpizf;fsj;jpd; jhgdq;fspw;F tUlhe;jk; Njitg;gLk; cgfuzq;fspw;fhf> 
,yq;if gpui[fs; kw;Wk; jhgdq;fsplkpUe;J> rg;ufKt khfhz MAh;Ntjj; jpizf;fsj;jpd; 
ngWiff;FOj; jiythpdhy; tpiykDf;Nfhug;gLfpd;wJ.

njhlh; 
,yf;fk;

cUg;gb gz;lq;fs; / cgfuzq;fs;

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

kPspsf;fg;gLk; 
tpiykDg; 
gpizj; 

njhif &gh

itj;jparhiyfspw;fhd cgfuzq;fs;

01
kUj;Jt 

cgfuzq;fs;

rpfpr;ir tpLjp (WARD) kw;Wk; MAh;Ntj 
rPuhd rpfpr;ir (Clinic) fspw;Fj; Njitahd 
kUj;Jt cgfuzq;fs; 

1000.00 23>000.00

02
,Uk;G kw;Wk; 
jsghlq;fs;

Nkirfs;> fjpiufs;> fgl;Lfs;> nkj;ijfs;> 
ePh;j;jhq;fpfs;> rh];ghidj; njhFjpfs; 
Nghd;wit

1000.00 16>000.00

03
kpd;rhu 

cgfuzq;fs;

kpd;gpwg;ghf;fp nghwpfs;> Jzp Jitf;Fk; 
,ae;jpuq;fs;> kpd; juhRfs;> nfhjpfsd;fs;> 
kpd;tprpwpfs;> mKf;f mLg;Gfs; (Pressure 
Cookers) Gy;ntl;Lk; nghwpfs;> miuf;Fk; 
nghwpfs;> Fsp&l;bfs;> nghypj;jpd; rPyh;fs; 
Nghd;w cgfuzq;fs;

500.00 4>000.00

04
fzdp 

cgfuzq;fs;
epow;glg;gpujp gz;zy; ,ae;jpuq;fs;> fzdp 
,ae;jpuq;fs;

500.00 6>000.00

r%f Rfhjhu epfo;;r;rpj;jpl;lq;fspw;fhd cgfuzq;fis toq;fy;

01
kUj;Jt 

cgfuzq;fs;
juhRfs;> ntg;gkhdpfs;> FSf;NfhkPl;lh;fs; 500.00 4>000.00

02
fzdp 

cgfuzq;fs;
kbf;fzdpfs;> ky;b kPbah Gnuhn[f;lh;fs;> 
xypngUf;fpj; njhFjpfs;

1000.00 20>000.00

01.  2021.11.12 Kjy; 2021.12.02 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu khfhz 
MAh;Ntj Mizahshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  gpd;tUk; Mtzq;fisr; rkh;g;gpf;Fk; toq;Feh;fspw;F khj;jpuk; tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

  Njrpa milahs ml;il

  Nkw;gb gbtf;fl;lzj;ij> khfhz MAh;Ntj MSehplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
gw;Wr;rPl;L

   gjpT nra;ag;ngw;Ws;s rq;fq;fs; tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf> gpuNjr 
nrayhshpdhy; toq;fg;gLk; rhd;wpjopd;gpujpnahd;W

  tpiykDg; gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf epWtdj;jpdhy; mjpfhukspf;fg;ngw;w fbjk; 

03.  Kj;jpiuaplg;gl;l midj;J tpiykDf;fSk; ,uz;L gpujpfshf> 2021.12.03 md;W K.g.10.00 ,w;F 
Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj;ghypy; mDg;Gjy;> my;yJ jpizf;fsj;jpd; 
ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; KbAk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
tpiykDj; jpwj;jy; md;iwa jpdk; K.g.10.30,w;F Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 
tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

04.  cj;Njr nfhs;tdT ml;ltizahdJ ePz;lnjd;gjdhy; tFjpfshfg; gphpf;fg;gl;Ls;sd. 
xt;nthU cUg;gb njhlh;ghd tpguq;fis jpizf;fsj;jpy; Nehpy; my;yJ njhiyNgrp %yk; 
mwpe;J nfhs;syhk;.

05.  ,g;ngWif njhlh;ghf> gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;sy; epuhfhpj;jy; my;yJ ,uj;Jr; nra;jy; 
kw;Wk; midj;Jj; jPh;khdq;fisAk; Nkw;nfhs;sy; jpizf;fs ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiyth;>
tpN\l itj;jpah; lf;y]; gjpuNf>
jpizf;fsg; ngWiff;FO>
khfhz MAh;Ntj jpizf;fsk; - rg;ufKt
gz;lhuehaf;fh khtj;ij> ,uj;jpdGhp

njhiyNgrp : 045-2223147.

n`hnuht;nghjhd gpuNjr rig

2022Mk; Mz;bw;fhf nrhj;Jf;fis 
Fj;jiff;F tply; - Nfs;tp Nfhuy; 

01.  n`hnuht;nghjhd gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd ,q;F fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; tpahghuq;fis 
2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fs; 2021.12.08k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu Vw;fg;gLk;. 

02.  ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; me;je;j Fj;jif ,lq;fSf;fhf jPHkhdpf;fg;gl;Ls;s ngWiff; fl;lzq;fis 
n`hut;nghjhd gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F nrYj;jpa gpd;G ngWif Mtzq;fis kw;Wk; ,g; 
ngWifAld; rk;ge;jg;gl;l Vida epge;jidfs; cs;slq;fpa epge;jidg; gj;jpuq;fis 2021.12.07k; jpfjp 
gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

03.  ngWif gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Msilahsj;ij cWjp nra;tjw;fhf Njrpa milahs 
ml;il my;yJ NtW mq;fPfhpf;fg;gl;l Mtznkhd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  ngWifia jpwj;jy; 2021.12.08 gp.g. 2.00 ,w;F n`hnuht;nghjhd gpuNjr rig mYtyfj;jpy; ,lk; 
ngWtJld;> mt;Ntisapy; ngWifjhuH my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 
mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ngaH Fwpg;gplg;gLk; kw;Wk; thp epYitia nrYj;Jtjw;F cs;stHfSf;F 
ngWifg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;gl khl;lhJ. 

05. ,J gw;wp VNjDk; njspTgLj;jy;fs; Njitnadpy; ,y. 025-2278442 njh.Ngrpia mioAq;fs;.

06.  ,f;Nfs;tp Nfhuy; rk;ge;jkhf ,Wjpj; jPHkhdk; n`hnuht;nghjhd gpuNjr rig ngWiff; FOtpw;F 
chpaJ. 

07.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;G cs;splyhk;. 

ml;ltiz

njhlH 
,y

tpahghuj;jpd; jd;ik
Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp
Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk;
Nfs;tpg; gpizj; 

njhif

01 n`hnuht;nghj;jhd efhpy; khl;b ,iwr;rpf; fil 1>675>768.52 3>000.00 80>000.00

02 ,`y m`zr;rpa khl;b ,iwr;rpf; fil 227>333.33 3>000.00 12>000.00

03 Mdk;xnyhd;Njt khl;biwr;rpf;fil 170>500.00 3>000.00 9>000.00

04 tPuNrhNy khl;biwr;rpf; fil 170>500.00 3>000.00 9>000.00

05 n`hnuht;nghjhd efhpy; kPd; fly; kPd; gyif 232>015.06 3>000.00 12>000.00

06 n`hnuht;nghjhd efhpy; Fsj;J kPd; gyif 97>315.78 3>000.00 5>000.00

07 n`hnuht;nghjhd thu re;ij kPd; gyif ,y. 01 35>603.33 3>000.00 2>000.00

08 n`hnuht;nghjhd thu re;ij Fsj;J kPd; gyif 32>043.00 3>000.00 2>000.00

09 n`hnuht;nghjhd thu re;ij fly; kPd; gyif 

,y. 02
33>229.78 3>000.00 2>000.00

10 efhpd; ghy;rhiy 4>000.00 3>000.00 2>000.00

 

lgps;a+.vk;.rp.a+. tpN[uj;d> 

jiytH> 

n`hnuht;nghjhd gpuNjr rig> 

2021.11.09

n`hnuht;nghj;jhd gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

tpiykD mioj;jy;
khtl;l nrayfk; - fz;b

01.  fz;b khtl;l nrayfk; kw;Wk; fz;b gpuNjr nrayfj;jpdhy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; gpd;tUk; ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s fUkq;fspw;fhf> fz;b khtl;l nrayhsh; kw;Wk; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; 
jifikAs;s mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay;gLj;jg;glhj ,jw;fhf Mh;tKs;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf; 
Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis fz;b khtl;l nrayfj; njhiyNgrp ,y.081-2233604 %yk; gpujhd 
fzf;fhsiuj; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  fz;b khtl;l nrayfj;jpd; rpwhg;ghplk; gbtf;fl;lzj;ij fhrhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il 
rkh;g;gpj;J> 2021.11.12 Kjy; 2021.12.02 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiuahd 
fhyg;gFjpapy; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

04.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> ,uz;L gpujpfshfj; jahhpj;J %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdj; 
jdpj; jdpahf Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L XUiwapy; Nrh;j;J 2021.12.03 md;W gp.g.2.00 ,w;F my;yJ mjw;F 
Kd;dh; fpilf;ff;$bathW> khtl;l nrayhsh; kw;Wk; ngWiff;FOj; jiyth;> khtl;l nrayfk;> fz;b 
vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 
Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; gpd;tUkhW 
chpj;jhd ifj;njhopypd; ngah; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

05.  jhkjkhff; fpilf;Fk; kw;Wk; chpa mwpTWj;jy;fspw;F mikthf md;wp rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhuk; ngw;Ws;s> ,yq;ifapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; tzpf 
tq;fpnahd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; ngWkhdj;jpw;F kw;Wk; 
tpiykDj; jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J nry;ygbahFk; ehl;fspw;F epge;jidfsw;w tpiykDg; gpizankhd;W 
my;yJ> khtl;l nrayf rpwhg;gUf;F nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jg;gl;L ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L> 
tpiykDg; gpizakhf tpiykDf;fSld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

ml;ltiz

njhlh; 

,yf; 

fk;

toq;fy;fs;/Nritfs;

tpiykDg; gpizj; njhif tpiykDg; 

gpizaj;jpw;fhd 

nry;Ygb ehl;fs;

tpiykD gbtf; 

fl;lzk; &ghtq;fp tiuT 

%yk; &gh

nuhf;fg; 

gzkhf &gh

01

khtl;l nrayff; fl;blk;> 

Nfl;Nghh; $lk;> fl;Lf];njhl;il 

gapw;rp Nrit epWtfk; kw;Wk; 

18 gpuNjr nrayfq;fspd; 

Rj;jpfhpg ;G Nritfisg; 

ngw;Wf;nfhs;sy;

80>000.00 40>000.00 77 2>000.00

02

gpuNjr nrayfg; gphpTfspd; 

Efh;Nthh;fspw;fhf> ijay; 

,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT 

nra;jy;

100>000.00 50>000.00 77 2>000.00

03

cLEtu gpuNjr nrayfg; 

gphptpw;fhf gpj;jis - gpizay; 

cw;gj;jp nra;Ak; nghwp xd;iwf; 

nfhs;tdT nra;jy;

50>000.00 25>000.00 63 1>500.00

04

ghj;jN`thn`l;l gpuNjr 

nrayfg; gphptpw;F fljhrp 

cw;gj;jpnra;Ak; fyz;lhpd; 

nghwp> miuf;Fk; nghwp (Beeter) 
khk;gyif jhq;fp kw;Wk; tiy 

rl;lfk; nfhs;tdT

60>000.00 30>000.00 77 2>000.00

05

`j;juypaj ;j gpuNjr 

nrayfg;gphptpw;fhf 3000 $iuj; 

jfLfis nfhs;tdT nra;jy;

20>000.00 10>000.00 49 1>000.00

06

nkjJk;gu> g];ghNf Nfhuiy> 

fq;f ,Tu Nfhuiy ghj;j 

N`thn`l;l kw;Wk; `j;juypaj;j 

Nghd;w gphpTfspy; tptrha Ntypfs; 

555I eph;khzpj;jy;

40>000.00 20>000.00 49 1>500.00

07.  tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk; mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mthpd; 
gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

08.  fpilf;fg;ngw;w jifikAs;s tpiykDnthd;iw Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; kw;Wk; chpathW g+uzg;gLj;jg;glhj 
tpiykDf;fis epuhfhpg;gjw;Fkhd KOikahd chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhtJld;> ngWiff;FOtpd; 
jPh;khdk; ,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;.

re;jd njd;dNfhd;>
jiyth;> ngWiff;FO>
khtl;l nrayhsh;/murhq;f mjpgh;
khtl;l nrayfk;
fz;b
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 ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்)

நாட்டில் ஏறபட்டுள்ள சீரற்ற காலநிலலயி-
னால் அனர்்த்த முகாலை்ததுவ ை்ததிய நிலல-
ய்ததின் ஊடாக ைண்சரிவு ஏறபடக்கூடிய 
இடஙகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்லக விடுக்கப் -
பட்டுள்ளது.

அந்தவலகயில், ை்ததிய ைாகாண்ததிலும் 
பல இடஙகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்லக விடுக்-
கப்பட்டுள்ளது.

இ்தலன லையப்படு்ததி ைாணவர்களின் 
பாதுகாப்பு நலன் கருதி த்தாட்ட வீடலைப்பு 
ைறறும் உட்கட்டலைப்பு வ்சதிகள இரா-
ஜாஙக அலைச்சர் ஜீவன் த்தாணடைான் 
ை்ததிய ைாகாண ஆளுநர் லலி்த யூ கைதக 
ஆகிதயாருக்கு இலடயில் அவ்சர கலநதுலர-
யாடல் ஒன்று நலடதபற்றது. 

இது த்தாடர்பாக ஊடகஙகளுக்கு கரு்தது 
த்தரிவி்த்த பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் எம்.

ராதைஸவரன், ைறு அறிவி்த்தல் வலர ை்ததிய 
ைாகாண்ததில் சிவப்பு எச்சரிக்லக விடுக்-
கப்பட்டுள்ள பகுதிகளிலுள்ள பாட்சாலல-
கல்ள ்தறகாலிகைாக மூடும் அதிகார்தல்த 

அதிபர்களுக்கு வழஙக தீர்ைா -
னிக்கப்பட்டுள்ளது. அ்தன் 
அடிப்பலடயில் பாதிப்பு ஏற-
படக்கூடிய பகுதிகளிலுள்ள 
அதிபர்கள பாட்சாலலகல்ள 
்தறகாலிகைாக மூடுவ்தறகும் 
அது த்தாடர்பான அறிவிப்லப 
ை்ததிய ைாகாண கல்விப் 
பணிப்பா்ளருக்கு த்தரியப்ப-
டு்த்த தவணடும் என தகாரப் -
பட்டுள்ளது.

அ்தத்தாடு, ்சகல அதிபர்-
களும் ்த்த்தைது பாட்சாலல -
களில் உள்ள அனர்்த்தஙகள 
ஏறபடும் எச்சரிக்லககல்ள 
கரு்ததிறதகாணடு பாட்சாலல-

கல்ள மூடுவ்தறகு நடவடிக்லக எடுக்குைாறு 
அதிபர்களுக்கு பாராளுைன்்ற உறுப்பினர் எம்.
ரதைஷவரன் அறிவுறு்த்தல் வழஙகியுள்ளார்.

 மண்சரிவு அபாயமுள்ள இடங்களில்
 பாட்சாலை்கல்ள மூடுவதற்கு நடவடிகல்க

(இர்ததினபுரி சுழறசி நிருபர்)

புனி்த சிவதனாளிபா்த ைலல யா்ததிலர 
எதிர்வரும் டி்சம்பர் ைா்தம் 18 ஆம் திகதி 
மு்தல் ஆரம்பைாக -
வுள்ளது. இர்ததினபுரி 
ைாவட்ட த்சயலக்த-
தில் தநறறு முன்தினம்  
இடம்தபற்ற கூட்ட்த-
திதலதய சிவதனாளி-
பா்த ைலல ஸ்ரீபாஸ -
்தான பிர்தை குருவும் 
ஊ வ த வ ல் ல ஸ ல ஸை 
பல்கலலக்கழக துலண 
தவந்தருைான தபஙக-
முவ ்தம்ைதி்த்த த்தரர் 
இவவாறு த்தரிவி்த்தார். 

எதிர்வரும் 16 ஆம் 
திகதி ்சைய அனுஷ -
டானஙகளின் பின்னர் 
தபல்ைதுல்ள கல்-
தபா்த்தா வலவிகாலரயி-
லிருநது புனி்த பு்த்தரின் 
சிலல ைறறும் பூலஜப் தபாருட்களுடன் 
பு்றப்படும் தபரஹரா பலாஙதகாலட அவி-
்சாவல்ள குருவிட்ட பலாப்த்தல் வழியாக 
சிவதனாளிபா்த ைலல விகாலரலய 
அலடயும். 

அ்தன்பின்னர் எதிர்வரும் டி்சம்பர் 18 
ஆம் திகதி மு்தல் புனி்த ஸ்தல்ததுக்கான 
யா்ததிலர ஆரம்பி்தது தை ைா்தம் தவ்சாக் 
தபாயா தின்ததுடன் நில்றவுதபறும்.  இக் -

காலப்பகுதியில் யா்ததிரிகர்கள, பக்்தர்கள 
பி்ளாஸடிக் தபாலி்ததீன் பாவலனலய 
்தவிர்்தது பாதுகாப்பு சுகா்தார ைறறும் ஏற -
பாட்டு குழுவினருக்கு உ்தவ தவணடும் 
எனவும் அவர் தவணடுதகாள விடு்த்தார்.

சிவன�ொளிபொதமலை யொத்திலை ஆைமபம

தநாட்டன் பிரிட்ஜ் நிருபர் 

தஹாரண தபருநத்தாட்ட நிறுவன்ததின் 
கீழ் இயஙகும் ்சாமிைலல ஸதடாக்கம் 
த்தாட்ட த்தாழிற்சாலல பிரிவு த்தாழிலா்ளர்-
கள நிர்வாக்ததுக்கு எதிராக தநறறு வியாழக்-
கிழலை காலல 9 ைணிய்ளவில் ஆர்ப்பாட்-
ட்ததில் ஈடுபட்டனர். 

 முல்றயான நிர்வாகம் இல்லல, தகாடுப் -
பணவு தபா்தாலை,உரிய தநர்ததில் தகாடுப் -
பணவுகல்ள வழஙகாலை தபான்்ற குற-
்றச்சாட்டுகள த்தாடர்பில் ைக்கள தகளவி 
எழுப்பியுள்ளனர்.

இத்ததவல்ள, த்தயிலல ைரஙகளுக்கான 
உரம் கிலடப்பதில்லலதயனவும் இ்தனால் 
வார்ததில் ஐநது நாட்கள ைா்ததிரம் த்தாட்ட 
நிர்வாகம் த்தாழில் வழஙகுவ்தாக த்தரிவி்த்த 
த்தாழிலா்ளர்கள  உரம் த்தாடர்பான பிரசசி-
லனக்கு நாட்டின் ஜனாதிபதி நடவடிக்லக 
எடுக்கப்பட தவணடுதைனவும் குறிப்பிட்-
டனர். 

ஸ்டொக்கம் த�ொடட 
்�ொழிலொளர்கள் ஆர்ப்ொடடம்

கம்பல்ள நிருபர்

கம்பல்ள - நுவதரலியா பிர்தான வீதியில் அட்ட -
பாலக எனும் இட்ததில் 2 ைாடி வர்்த்தக நிலலய-
தைான்று இடிநது விழுநது முற்றாக த்ச்தைலடந -
துள்ளது. 

இ்தனால் அப்பகுதியில் ்தாழி்றஙகும் அபாயம் 
இருப்ப்தால் ஒரு வழி தபாக்குவர்ததுக்கு ைட்டும் 

அனுைதி வழஙகப்பட்டுள்ளது.  கம்பல்ள நகரி -
லிருநது சுைார் 5 கிதலா மீற்றர் த்தாலலவிதலதய 
அட்டபாலக அலைநதுள்ளது. அஙகு சிறிய நகர -
தைான்று உள்ளது. 

பிர்தான வீதிக்கு அருகாலையிதலதய குறி்த்த 
வர்்த்தக நிலலயம் அலைநதிருந்தது.

எனினும், நாட்டில் ்தறதபாது நிலவும் சீரற்ற 
காலநிலலயினால் தநறறிரவு தைறபடி வர்்த்தக 

நிலலயம் முற்றாக ்சரிநது விழுநதுள்ளது. தபாருட் -
கள அலன்தது ைணணுக்குள புல்தயுணடுள்ளன.

வர்்த்தக நிலலய்ததில் இருந்த ்தாய், ்தநல்த 
ைறறும் ைகன் ஆகிதயார் வர்்த்தக நிலலய்தல்த 
மூடிவிட்டு, உ்றவினர்கள வீட்டுக்கு த்சல்வ்தறகு 
தவளிதய வந்த ்தருண்ததிதலதய இந்த அனர்்த்தம் 
இடம்தபறறுள்ளது. இ்தனால் மூவரும் அதிஷடவ்ச-
ைாக உயிர் ்தப்பினர்.

அட்ட்பாமை நைரில் நிலம தாழிறங்கும அ்பாயம

இைண்டு மொடி வரத்தக நிலையம இடிந்து சேதம

லுணுகல நிருபர்

ஹல்துமுல்ல சுகா்தார பிரிவுக்குட்பட்ட 
தகாஸலாந்த ஆரம்ப சிஙக்ள பாட்சாலல-
தயான்றில் அதிபருக்கு தகாதரானா த்தாறறு 
உறுதியானல்தயடு்தது அப்பாட்சாலல தநறறு 
மூடப்பட்டுள்ள்தாக பணடாரவல்ள வலய 
கல்வி காரியாலயம் அறிவி்ததுள்ளது.

பாட்சாலல ஆசிரியர்களுக்கு திஙகட்கி-
ழலை ஹல்துமுல்ல தபாதுசுகா்தார பரித்சா்த-
கர் காரியாலய்ததில் என்டிஜன் பரித்சா்தலன 
தைறதகாள்ளவுள்ள்தாக த்தரிவிக்கப்பட்டுள-
்ளது. தைலும் ஹல்துமுல்ல தகாஸகமுவ 
ஆரம்ப பாட்சாலலயில் மூன்்றாம் வகுப்லபச 
த்சர்ந்த ைாணவர் ஒருவருக்கும் த்தாறறு உறுதி 
த்சய்யப்பட்டல்தயடு்தது தநறல்றய தினம் 
ைாணவர்கள பாட்சாலலக்கு ்சமூகைளிக்க-
வில்லல.இ்தனால்  பாட்சாலலயும் தநறல்றய 
தினம் மூடப்பட்டுள்ள்தாக பிரத்த்ச தபாது 
சுகா்தார பரித்சா்தகர் ஜீவன் பிர்சன்ன த்தரி -
வி்த்தார்.

ஆரம்் சிங்கள 
்ொடசொலல அதி்ருககு 
்்கொதரொனொ ்�ொற்று



சீனாவும் அமெரிக்ாவும் பருவ-
நிலை ொற்றதலதை மெதுவலையச் 
மெயவதைறகு இலைந்து மெயலபைக 
கூட்டுப் பிர்ைனதலதை அறிவிததுள்-
ளன. சிஓபி26 உச்ெநிலை ொநாட்டில 
இந்தை எதிரபாராதை அறிவிப்பு இைம்-
மபற்றது.   

அணலெக ்ாைொ் சீனா ெறறும் 
அமெரிக்ா இலையய பதைற்ற நிலை 
நிைவி வந்தை சூழலில இந்தை அறிவிப்பு 
அலனவலரயும் ஆச்ெரியததில மூழ -்
டிததுள்ளது. இருநாடும் இலைந்து 
ஒரு அரிய உறுதிப்பாட்டு அறிகல் 
ஒனல்ற மவளியிட்டுள்ளது.  

அதில பாரிஸ் ஒப்பந்தைததில 1.5 
மெலசியஸ் மவப்பநிலை என்ற 
இைகல் யநாககி இருநாடும் 
இலைந்து மெயலபடும் எனறு வழங்-
கிய உறுதிப்பாட்லை மீணடும் நிலன-
வுகூரவதைா் மதைரிவிததுள்ளன. அயதை-
யபானறு இந்தை இைகல் அலைய 
இருநாட்டிறகு இலையய இருககும் 
இலைமவளிலய குல்றப்பதைற்ான 
நைவடிகல்்ளில இருநாடும் ஈடுப-
டும் என மதைரிவிக்ப்பட்டுள்ளது.  

யொெொன பருவநிலை பிரச்சி-
லன்லள தைவிரக், மதைாழிறபுரட்சி 
ஏறபட்ை ்ாைததில இருந்தை அளவிலி-

ருந்து ெராெரியா் உை் மவப்பநிலை 
1.5 மெலசியஸிறகு யெல அதி்ரிக்ா-
ெல தைடுக் யவணடும் என விஞ்ா-
னி்ள் மதைரிவிககின்றனர.  

2015ஆம் ஆணடு பாரிஸில, 
உைகின மவப்பநிலை 1.5 மெலசிய-
ஸிலிருந்து 2 மெலசியஸ் வலர அதி-
்ரிக்ாெல இருப்பதைற்ான நைவ-
டிகல்்லள எடுப்யபாம் என உை் 
தைலைவர்ள் உறுதியளிததைனர.  

்ாரபன உமிழலவ ்ட்டுப்படுதது-
வதைா் அவர்ள் மதைரிவிததைனர.  

இந்நிலையில உை் மவப்பநிலை 

உயரலவ ஒன்றலர பால் மெலசிய-
ஸுககுள் ்ட்டுப்படுததுவது குறிததுக 
்ைந்தை சிை தினங்்ளா் ொநாட்டில 
யபெப்பட்ைது.  

பருவநிலை ொற்றததுக்ான அமெ-
ரிக்ச் சி்றப்புத தூதைர ய�ான ம்ரரி, 
இரு நாடு்லளயும் யெரந்தை பணிக-
குழு அடுததை ஆணடின முதைறபாதி-
யில ெந்திககும் எனறு கூறினார.  

பருவநிலை மநருக்டிலயக 
ல்யாள்வதைற்ான உறுதியான நை-
வடிகல்்ளில பணிககுழு ்வனம் 
மெலுததும் என்றார அவர.  

அமெரிக்ாவும் சீனாவும் உைகி-
யையய மி் அதி்ொன ்ரிெதலதைப் 
பயனபடுததுவதைால அவறறின இைக-
்ம் பருவநிலை ொநாட்டில மபரிதும் 
வரயவற்ப்பட்ைது.   

சீனா ெறறும் அமெரிக்ாவுககு 
இலையயயான உறுதிப்பாட்டில, 
மீதயதைன உமிழவு, புதுப்பிக்த-
தைக் ஆற்றலுககு ொறுவது, ெறறும் 
்ாரபன அற்ற சூழல யபான்ற 
பலயவறு பிரச்சிலன்ளுக்ான நைவ-
டிகல்்ள் குறிதது ஒப்புக ம்ாள்ளப்-
பட்டுள்ளன.  

2015ஆம் ஆணடில நலைமபற்ற 
பாரிஸ் பருவநிலை ஒப்பந்தைததிறகு 
பினனர களாஸ்ய்ாவில நலைமபறறு 
வரும் சிஓபி26 ொநாடு பருவநிலை 
பிரச்சிலன்ள் குறிதது விவாதிப்ப-
தைற்ான ஒரு முககிய ொநாடு. இந்தை 
ொநாட்டில உை் மவப்பெயொதை-
லுககு ்ாரைொன பசுலெக குடில 
வாயு உமிழலவ குல்றக் சுொர 200 
நாடு்ள் தைங்்ளின திட்ைங்்லள 
வழங்் யவணடும். சிஓபி26 ொநாட்-
டில நாடு்ள் ஒப்புக ம்ாள்ளும் விை-
யங்்ள் அன்றாை வாழவுைன மதைாைர-
புலையலவயா் இருககும் எனபது 
குறிப்பிைததைக்து.

தைனியார வகுப்பு்லள 
முைககும் நைவடிகல்லய 
சீனா இரட்டிப்பாககியுள்ள-
யதைாடு பாைர, ஆரம்ப ெறறும் 
இலைநிலை பாைொலை பிள்-
லள்லள இைககு லவககும் 
ஒனலைன ெறறும் ஓப்லைன 
்லவி நி்ழச்சி விளம்பரங் -்
ளுககு முழுலெயா் தைலை 
விதிதது உததைரவு பி்றப்பித-
துள்ளது.   

்ைந்தை �ுலையில ம்ாணடுவரப்-
பட்ை இந்தைத தைலைலய ்ணடிப்பா் 
மெயறபடுததுவதைறகு எட்டு ஒழுங்-
குபடுததுநர்லளக ம்ாணை குழு 
உததைரவிட்டுள்ளது. “மெயதிப் பததிரி-
ல்்ள், ெமூ் ஊை்ம், மபாது இைங்-
்ள் ெறறும் குடியிருப்புப் பகுதி்ளில 
லவக்ப்படும் விளம்பரங்்லள” 
தைடுப்பதைறகு உததைரவிைப்பட்டுள்ளது.   

தைரம் ஒனறு மதைாைக்ம் ஒனபது 
வலர பாைொலை பாைததிட்ை வகுப்-
பு்ளுக்ா் யெைதி் வகுப்பு்லள 

வழங்குவதைன மூைம் இைாபம் ஈட்டு-
வலதை தைடுககும் நைவடிகல் ்ைந்தை 
�ுலையில சீன அரசினால ம்ாணடு-
வரப்பட்ைது.   

இந்நிலையில குறிததை விளம்பரத 
தைலையில சீனாவின ்லவி அலெச்சு 
ெறறும் இலையமவளி நிரவா்மும் 
இலைந்துள்ளது.   

ஏற்னயவ இவவா்றான 1,570 ெட்-
ைவியராதை விளம்பரங்்ள் அலையா-
ளம் ்ாைப்பட்டு 30.6 மிலலியன 
யுவான அபராதைம் விதிக்ப்பட்டிருப்-
பதைா் கூ்றப்படுகி்றது.

ஸ்யபஸ் எகஸ் விண்ைம் வழி, 
ெரவயதைெ விணமவளி நிலையததிறகு 
விணமவளி வீரர்ள் நாலவர பு்றப்-
பட்டுள்ளனர. வீரர்ளின ்ைம் அமெ-
ரிக்ாவின புயளாரிைா ொநிைததிலி-
ருந்து பலய்ான 9 ஏவு்லை வழி 
விணமவளிககுள் பாயச்ெப்பட்ைது.  

ஸ்யபஸ் எகஸின ‘கரூ-3’ விணமவ-
ளிப் பயைம் ்ைந்தை ொதைம் 31ஆம் 
தி்தியிலிருந்து ஒததிலவக்ப்பட்-
ைது. விணமவளி வீரர்ளில ஒருவர 
ெருததுவப் பிரச்சிலனயால பாதிக-
்ப்பட்டிருந்தைார எனறும் விணமவ-
ளிப் பயைம் யெறம்ாள்வதைறகு 
வானிலை யதைாதைா் இலலை எனறும் 
கூ்றப்பட்ைது.  

விணமவளிப் பயைம், அமெரிக-
்ாவின நாொ விணமவளி ஆயவ்ம், 
ஸ்யபஸ் எகஸ் நிறுவனம் ஆகியவற-
றின கூட்டு முயறசியின ஓர அங் -்
ொ் உள்ளது. விணமவளி வீரர்ள், 

பூமியின சுறறுப்பாலதையில அலெக-
்ப்பட்ை நிலையததில அடுததை 6 
ொதைங்்ளுககு ஆராயச்சி யெறம்ாள்-
வர. அதைன மூைம், வருங்்ாைததில 
யெறம்ாள்ளப்படும் விணமவளி 
ஆராயச்சிககுத யதைலவயான தை்வல 
யெ்ரிக்ப்படும் எனறு எதிரபாரக-
்ப்படுகி்றது. ெரவயதைெ விணமவளி 
நிலையம் ்ைந்தை இரணடு தைொப்தைங் -்
ளா் இவவா்றான விஞ்ான ஆயவு-
்லள யெறம்ாணடு வருகின்றலெ 
குறிப்பிைததைக்து.
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பருவநிலை மாற்றதலதை லையாளவதில்  
சீனா-அமமரிகைா இலையய இணகைம்

க�ொர�ொனொ 4ஆம் அலை பற்றி  
கெர்மனியில் �டும் எச்சரிகல�

க�ொவிட்-19: பீஜிங் வணி� வளொ�ம்  
குடியிருப்புப் பகுதி�ளுககுப் பூட்டு

ெப்பொனில் �யில் தொ்மதம்:  
ஓட்டுநருககு ்சம்பள கவட்டு

வயலிலனத் திருட ப�குரவவில்  
தநலத, ்ம�ள் பயங்�� க�ொலை

அதி� குலை ்மொதத்தில் பிைநது  
உயிரதப்பிய குழநலத ்சொதலன

�ொைநிலை ்மொற்ைத்லத ல�யொள   
உை�த்திற்கு வழி�ொட்ட முடியும்

்ாைநிலை ொற்றததின மநருக்டி-
லயக ல்யாளுவதைறகு யதைலவயான 
வழி்ாட்ைல்லள உை் நாடு -்
ளுககு வழங்்ககூடிய நிலையில 
இந்தியாலவ பிரதைெர நயரந்திர 
யொடி உருவாககியுள்ளார எனறு 
ெததிய சுறறுச்சூழல அலெச்ெர 
பூயபந்தைர யாதைவ கிளாஸ்ய்ாவில 
மதைரிவிததுள்ளார.   

கிளாஸ்ய்ாவில நலைமபறறு 

வரும் ்ாைநிலை மதைாைரபான ெரவ-
யதைெ ொநாட்டில ்ைந்து ம்ாணை 
யாதைவ, “்ாைநிலை ொற்றம் மதைாைர-
பான பாரிஸ் ொநாட்டில, ் ாடு்ளின 
பரப்பளலவ அதி்ரிக்வும், ் ாரபன 
மவளியயற்றதலதை குல்றக்வும், 
புதுப்பிக்ததைக் ெகதி மூைங்்லள 
ஊககுவிக்வும் உை் நாடு்லள 
வலியுறுததிய எெது பிரதைெர, 
கிளாஸ்ய்ா ொநாட்டில, ்ாைநிலை 

ொற்றததிறகு எதிரான யபாராட்ை-
திற்ா் பஞொமிரதைம் என்ற ஐந்து 
அமிரதை கூறு்ள் உறுதிமொழிலய 
எடுததுக ம்ாணடுள்ளார.  

இந்தை உறுதிமொழிககு அலெய, 
2030ககுள் இந்தியாவின புலதைபடிெ 
எரிமபாருலள அடிப்பலையா்க 

ம்ாள்ளாதை எரிெகதித தி்றலன 500 
ஜி்ா யவாட்ைா் அதி்ரிக் எதிர-
பாரக்ப்பட்டுள்ளயதைாடு நாட்டின 
எரிெகதித யதைலவயில 50 வீதைதலதை 
புதுப்பிக்ததைக் ெகதி மூைங்்லளக 
ம்ாணடு பூரததி மெயயப்பைவுள்-
ளது. அதயதைாடு மொததை ்ாரபன 

உமிழலவ ஒரு பிலலியன மதைான -்
ளா்க குல்றதது, மபாருளாதைாரததில 
்ாரபன தீவிரதலதை 45 ெதைவீதைதலதை 
விைவும் வீழச்சியலையச் மெயவ-
யதைாடு 2070ககுள் நி்ர பூஜ்ஜிய 
உமிழலவ அலைய முடியும்” எனறு 
குறிப்பிட்ைார.    

ம�ரெனியில 
ம ் ா ய ர ா ன ா 
ம தை ா ற றின 
ந ான ் ா ம் 
அலைலய தைடுப்-
பதைற்ான நை-
வ டி க ல ் ல ய 
எடுக்விலலை 
என்றால யெலும் 
ஒரு இைட்ெம் 
யபர வலர உயிரி-
ழக்ககூடும் என 
ம�ரெனியின முககிய லவரஸ் யநாய 
நிபுைர ஒருவர மதைரிவிததுள்ளார.  

ம�ரெனியில அணலெக ்ாைததில 
ம்ாயரானா மதைாற்றால பாதிக்ப்பட்ை-
வர்ளின எணணிகல் அதி்ரிதது வரு-
கி்றது. ்ைந்தை வாரம் மபருந்மதைாறறு 
ஆரம்பிததை ்ாைததிலிருந்து அதி் எண-
ணிகல்யிைான நபர்ள் ம்ாயரானா 
மதைாற்றால பாதிக்ப்பட்டுள்ளனர.  

“நாம் உைனடியா் மெயைாற்ற 
யவணடும்” எனறு லவரஸ் யநாய 
நிபுைர கிறிஸ்டியன ட்யராஸ்மைன 

மதைரிவிததைார. தைறயபாதுள்ள நிலைலய 
ஒரு உணலெயான அவெர நிலை என 
அவர விபரிததுள்ளார.  

ம�ரெனியில நான்ாம் அலை மி் 
யொெொ் இருககும் என சிை ெருதது-
வர்ளும் எச்ெரிததுள்ளனர.  

குறிப்பா் ெகயொனி ொநிைம் ்ைந்தை 
ஏழு நாட்்ளில உச்ெ மதைாறறு ெம்ப-
வங்்லள பதிவு மெயதுள்ளது. இங்கு 
100,000 யபருககு 459 ெம்பவங்்ள் பதி-
வாகியுள்ளன. யதைசிய அளவில இந்தை 
எணணில்்ல் 232 ஆ் உள்ளது.

சீனத தைலைந்ர பீஜிங்கில 
புதிய ம்ாயரானா மதைாறறு 
ெம்பவங்்ள் அலையாளம் 
்ாைப்பட்ைலதை அடுதது 
ந்ரில உள்ள மி்ப்மபரிய 
வணி் வளா்ம் ெறறும் பை 
குடியிருப்புப் பகுதி்ளும் 
முைக்ப்பட்டுள்ளன.   

சீனாவின பை பிராந்தியங்-
்ளிலும் யநாயத மதைாறறு 
யவ்ொ் பரவி வரும் 
நிலையில தைறயபாது அது தைலைந்ரின 
லெயப் பகுதிலயயும் சூழந்துள்ளது.   

தைலைந்ரில முனனணி ்ம்யூனிஸ்ட் 
்ட்சி தைலைவர்ளின மூனறு நாள் 
கூட்ைம் இைம்மபறறு வரும் நிலையி-
யையய அங்கு யநாய பரவல ஏறபட்-
டுள்ளது.   

இதில பீஜிங்கின யொயங் ெறறும் 
மெயடியான ொவட்ைங்்ளில யநறறு 
ஆறு புதிய மதைாறறு ெம்பவங்்ள் அலை-
யாளம் ்ாைப்பட்டுள்ளன. இவர்ள் 
அலனவரும் வைகிழககு ஜிலின ொ்ா-

ைததில அணலெயில மதைாறறுககு உள்-
ளானவர்ளுைன மநருங்கிப் பழகிய-
வர்ளாவர.   

இதைலன அடுதது ெததிய பீஜிங்கில 
உள்ள வணி் வளா்ததிறகு மதைாறறு 
ஏறபட்ை ஒருவருைன மநருங்கிய 
ஒருவர வந்து மென்றதைால அந்தை வணி் 
வளா்ம் மூைப்பட்டுள்ளது.   

இந்தை வளா்ததில இருந்து ஊழி-
யர்ள் ெறறும் வாடிகல்யாளர்ள் 
அலனவருககும் லவரஸ் யொதைலன 
யெறம்ாள்ளப்பட்டுள்ளது.

� ப் ப ா னின 
யநரம் தைவ்றாதை 
ரயில ்ட்ை-
லெப்பில சிறு 
தைாெதைம் ஏற-
ப ட் ை தை ற ் ா ் 
ெம்பளததில 56 
மயன மவட்டிய 
நிலையில ரயில 
ஓட்டுநர ஒருவர 
மதைாழில வழங் -
குநர மீது வழக -
குத மதைாடுததுள்-
ளார.   

்ைந்தை 2020 �ூன ொதைததில ஒரு 
பணிக குழப்பததின ்ாரைொ் 
ரயில தைாதைொ்ச் மெலை யநரிட்ை-
தைால ரயில நிறுவனொன ய�.ஆர. 
மவஸ்ட் ஓட்டுநருககு அபராதைம் 
விதிததைது.  

ஆனால அபராதைம் விதிக்ப்பட்ை -
தைால ஏறபட்ை ென யவதைலனக்ா் 
22 இைட்ெம் மயன இழப்பீடு தைர 
யவணடும் எனறு ய்ாரி அந்தை ஓட்டு-
நர வழககுத மதைாைரந்துள்ளார.  

ய�.ஆர. மவஸ்ட் நிறுவனம் 

முதைலில ஓட்டுநருககு 85 மயன 
மதைால்லய ஊதியததில இருந்து 
பிடிததைது. மதைாழிைாளர நை அலு-
வை்ததில முல்றயிட்ை பினனர 
மதைால்லய 56 மயன்ளா்க 
குல்றக் ஒப்புக ம்ாணைது.  

�ப்பானின ரயில நிரவா்ம் அதைன 
நம்ப்ததைனலெககு மபயர மபற்றது. 
2017ஆம் ஆணடில, ஒரு ரயில நிறு -
வனம் 20 வினாடி்ள் முனனதைா் 
ரயில நிலையததில இருந்து பு்றப்-
பட்டுச் மென்றதைற்ா் ெனனிப்புக 
ய்ாரியது.

ப ர கு ய வ வி ல 
ம தை ா ல ம ப ா ரு ள் 
ஆராயச்சியாளர 
ெறறும் அவரது 
பதினெ வயது 
ெ்லள ம்ாலை 
மெயதைது மதைாைர-
பில மூனறு 
ம�ரென நாட்ை-
வர்ள் ல்து மெய-
யப்பட்டுள்ளனர.   

மி் அரிதைான 
ஸ்ைாரடிவாரிஸ் வயலின்ளின 
திருட்டு மதைாைரபியையய இந்தைக 
குற்றம் இைம்மபறறிருப்பதைா் 
மபாலிஸார நம்புகின்றனர.   

துப்பாககியால சுைப்பட்டு ம்ால -
ைப்பட்ை 62 வயது மபரனாட் 
மவான பிரயைா ெறறும் அவரது 
14 வயது ெ்ளின உைல்ள் ்ைந்தை 
ஒகயைாபர 22 ஆம் தி்தி அவர் -
ளின வீட்டில லவதது ்ட்டுபிடிக-
்ப்பட்ைது. அவர்ள் சிததிரவலதை 
மெயயதை ம்ாலைப்பட்டுள்ளனர.   

இந்தைத தைாககுதைலினயபாது 

வீடு சூல்றயாைப்பட்டிருப்பதைா் 
மபாலிஸார மதைரிவிததைனர. இதில 
ஸ்ைாரடிவாரிஸ் வயலின திருைப்-
பட்டிருப்பதைா் மபாலிஸார குறிப்-
பிட்டுள்ளனர.   

இது அனயைானியயா ஸ்ைாரடி -
வாரி எனபவரால ஸ்மபயினின ென-
னர்ளான மூன்றாவது ொரல ெறறும் 
இரணைவது ய�ம்ஸ் ்ாைததில உரு-
வாக்ப்பட்ை வயலின்ளாகும்.   

இவவா்றான ஒரு வயலின 2011 
இல 13.1 மிலலியன மைாைர்ளுககு 
விற்ப்பட்ைலெ குறிப்பிைததைக்து.

அ ம ெ ரி க ் ா -
வில 21 வாரங்-
்ள் ெறறும் ஒரு 
நாளில பி்றந்தை 
குழந்லதை ஒனறு 
உைகில அதி் 
குல்ற ொதைத-
தில பி்றந்து 
உயிர தைப்பிய 
கு ழந் ல தை ய ா ் 
ப தி வ ா கி யு ள் -
ளது.  

ய்ரடிஸ் மீனஸ் என்ற மபயர 
ம்ாணை அந்தை ஆண குழந்லதை 
்ைந்தை ஆணடு அைபாொவில 
பி்றந்தைது. அது பி்றககும்யபாது 
மவறுெயன 420 கிராம் எலை ொததி-
ரயெ இருந்துள்ளது.   

தைறயபாது 16 ொதைங்்ளான அந்தைக 
குழந்லதை கினனஸ் ொதைலன புததை்த-
தில இைம்மபறறுள்ளது. ஒரு முழு -
லெயான ்ரப்ப ்ாைம் ொதைாரை-
ொ் 40 வாரங்்ள் என்ற நிலையில 
ய்ரடிஸ் சுொர 19 வாரங்்ள் குல்ற-
ொதைக குழுந்லதையா் உள்ளது.   

பிரெவ யவதைலன ஏறபட்ைலதை 
அடுதது ்ைந்தை 2020 �ூலை 4 
ஆம் தி்தி அந்தை குழந்லதையின தைாய 
மிட்ெல பட்ைர ெருததுவெலனககு 
அவெரொ் அலழததுச் மெலைப்-

பட்ைார. அவர இரட்லைக குழுந்-
லதைலய பிரெவிததை நிலையில அதில 
ஒரு குழந்லதை ெறுநாள் உயிரிழந்தைது.   

ஒரு வீதைம் ொததிரயெ உயிர 
பிலழககு வாயப்பு இருந்தையபாதும் 
ய்ரடிஸுககு தீவிர சிகிச்லெ பிரிவில 
சிகிச்லெ அளிக்ப்பட்ைது.   

மூனறு ொதைங்்ளின பின திவிர 
சிகிச்லெ பிரிவில இருந்தை விடுவிக-
்ப்பட்ை ய்ரடிஸ் 275 நாட்்ள் ெருத-
துவெலனயில ்ழிததை நிலையில 
்ைந்தை ஏப்ரல ொதைம் விடுவிக்ப்பட்-
ைது.   

எவவாறு சுவாசிப்பது ெறறும் 
ொப்பிடுவதைறகு வாலய பயனபடுத-
துவது மதைாைரபில ெருததுவர்ள் 
ய்ரடிஸுககு பயிறசி அளிதது வரு -
கின்றனர.

ர்மைதி� வகுப்பு�ள் கதொடரபொன  
விளம்ப�ங்�ளுககு சீனொவில் தலட

்சரவரத்ச விணகவளி நிலையம்:  
4 விணகவளி வீ�ர�ள் பயணம்

கிளாஸ்கா ைாநாட்டில் இந்தியா
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வ�ொகுப்பு: 
ஏ.எம. முஹமைத் ஸப்வொன்...
சீனன்்கொடமடை, ்்பருவமை.

உலகில் பிறக்கும் ப�ோது 
எல்லோக் குழந்தைகளும் நல்ல 
குழந்தைகளோகபே பிறக்கின்-

றனர். அேர்கள் ேோழ்வில் ேழிதைேறிய-
ேர்களோகவும் தீயேர்களோகவும் ஆேது 
அேர்க்ளப் ப�றபறோர் ேளர்க்கும் 
மு்றயில் தைோன் தைங்கியுள்ளது.

ப�றபறோர் உண்மையோன முஸ்லிம்-
களோக இருநதைோல் பிள்்ளகளும் அேர்-
க்ளப் ப�ோன்பற தூய இஸ்லோமியச் 
சிநதை்னயில் ேளர்ேோர்கள். ப�றபறோர் 
ப�யரளவில் முஸ்லிம்களோக இருநதைோல் 
குழந்தைகளும் ப�யரளவு முஸ்லிமைோ-
கபே ேளர்ேர். ப�ோதுேோகப் ப�ற-
பறோரின் பகோள்்க, பகோட�ோடு குண 
நலன்கள் குழந்தைகளிடத்தில் பிரதி�லிப்-
�்தைக் கணகூடோகப் �ோர்க்க முடியும்.

இதைறகு மைோறறமைோக நல்லேர்களுக்குக் 
பகடட குழந்தைகளும் பகடடேர்க-
ளுக்கு நல்ல குழந்தைகளும் பிறப்�து-
முணடு. அதைனோல் தைோன் நபி (ஸல்) அேர்-
கள் ”ஒரு விலங்கு எப்�டி முழு ேளர்ச்சி 
ப�றற விலங்்கப் ப�றபறடுக்கிறபதைோ 
அ்தைப் ப�ோன்று, எல்லோக் குழந்தை-
களுபமை இயற்கயோன (மைோர்க்கத்)
தில் தைோன் பிறக்கின்றன. விலங்குகள் 
அங்கக் கு்றவுடன் பிறப்�்தை நீங்கள் 
�ோர்த்திருக்கிறீர்களோ? (முழு்மையோன 
விலங்்க அங்க பேதைப்�டுத்துேது 
ப�ோன்று) ப�றபறோர்கள் தைோம் குழந-
்தைக்ள (இயற்கயோன மைோர்க்கத்்தை 
விடடுத் திருப்பி) யூதைர்களோகபேோ, 
கிறித்தைேர்களோகபேோ, பநருப்பு ேணங் -
கிகளோகபேோ ஆக்கி விடுகின்றனர்' 
என்று கூறினோர்கள்.

(ஆதைோரம்: புகோரி)
அதைனோல் நம் குழந்தை ஒழுக்கத்தி-

லும் மைோர்க்கத்திலும் நன்நடத்்தையி -
லும் நறகுணத்திலும் சிறநது விளங்க 
பேணடும் என்று நி்னத்தைோல் 
முதைலில் நம்மிடத்தில் இ்ேபயல் -
லோம் ஏற�ட பேணடும். நமைது நட -
ேடிக்்கள் ஒவபேோன்றும் இஸ்லோத்-
திறகு உட�டடதைோக அ்மைய பேணடும்.

மைனிதைன் குழந்தைக்ளப் ப�றபற-
டுப்�து ப�ோன்று ஆடு, மைோடு, பகோழி, 
குதி்ர உள்ளிடட பகோடிக்கணக்கோன 
உயிரினங்களும் குடடிக்ள ஈனபே 
பேய்கின்றன. ஆனோல் மைனிதைன் தைம் 
குழந்தைக்ள ேரியோன அடிப்�்டயில் 
நல்லேர்களோகவும் ேல்லேர்களோகவும் 

ேளர்த்பதைடுப்�து ப�றபறோரில் தைோன் தைங்-
கியுள்ளது.

�ல ப�றபறோர்கள் நல்லேர்களோக 
இருநதைோலும் குழந்தை்ய ேளர்க்கும் 
மு்றயில் அேர்கள் தைேறு பேய்து விடு-
ேதைோல் பிள்்ளகள் ேழிபகடடுக்குச் 
பேன்று விடுகின்றனர். ஆனோல் மைனிதைன் 
ேநதிக்கும் எல்லோப் பிரச்சி்னகளுக்கும் 
அழகோன தீர்வுக்ள இஸ்லோம் கறறுத் 
தைருகிறது. இது இஸ்லோத்திறகு மைடடும் 
உள்ள தைனிச் சிறப்�ோகும். ப�றபறோர்கள் 
தைங்கள் குழந்தைக்ள எவேோறு ேளர்க்க 
பேணடும் என்�்தையும் கூட இஸ்லோம் 
கறறுத் தைநதுள்ளது.அதைனோல் அல் குர்ஆன் 
மைறறும் நபி (ஸல்) அேர்களின் ப�ோதை்ன-
யின் அடிப்�்டயில் குழந்தைக்ள 
ேளர்ப்�து இன்றிய்மையோதைதைோகும்.  
எல்லோப் ப�றபறோரும் இஸ்லோம் கூறும் 
குழந்தை ேளர்ப்பு மு்ற்மை்யக் 
்கயோணடோல் ேளரும் குழந்தைகள் 
முழுக்க முழுக்க இ்றேனுக்கும் ப�ற-
பறோர்களுக்கும் கடடுப்�டடு நடப்�ோர்கள் 
என்�தில் ேநபதைகமில்்ல.

இப்ரோஹீம் (அ்ல) தைனது மைகன் இஸ்-
மைோயீ்ல மு்றயோன அடிப்�்டயில் 
ேளர்த்தை கோரணத்தினோல் தைோன் அரும்ப�-
ரும் தியோகங்க்ள இ்றேனுக்கோக பேய்ே-
தைறகு இஸ்மைோயீல் (அ்ல) அேர்கள் தையோரோ-
னோர்கள்.

அேருடன் உ்ழக்கும் நி்ல்ய 
அேர் (இஸ்மைோயீல்) அ்டநதை ப�ோது ”என் 
அரு்மை மைகபன! நோன் உன்்ன அறுப்�து 
ப�ோல் கனவில் கணபடன். நீ என்ன கருது-
கிறோய் என்�்தைச் சிநதித்துக் கூறு” என்று 
பகடடோர். ”என் தைந்தைபய! உங்களுக்குக் 
கடட்ளயிடப்�டட்தைச் பேய்யுங்கள்! 
அல்லோஹ் நோடினோல் என்்னப் ப�ோறு-
்மையோளனோகக் கோணபீர்கள்” என்று �தி-
லளித்தைோர்.இருேரும் கீழ்ப்�டிநது (தைமைது) 
மைக்ன அேர் முகம் குப்புறக் கிடத்திய 
ப�ோது, ”இப்ரோஹீபமை! அக்கன்ே நீர் 
உண்மைப்�டுத்தி விடடீர். நன்்மை பேய்-
பேோருக்கு இவேோபற நோம் கூலி ேழங்-
குபேோம்” என்று அே்ர அ்ழத்துக் 
கூறிபனோம். அல்குர்ஆன் (37:102)

ஆகபே இஸ்லோமிய ேழிகோடடலுக-
ளுக்கு ஏற� பிள்்ளக்ள ேளர்த்பதைடுப்-
�தில் ஒவபேோரு ப�றபறோரும் கேனம் 
பேலுத்தை பேணடும். அது இன்்றய 
கோலகடடத்தில் இன்றிய்மையோதை 
பதை்ேயும் கூட.

அல்லோஹுதைஆலோ மைனிதை-
்னப் �்டத்து, அேனது 
ேோழ்ேதைறகு பதை்ேயோன 

அ்னத்து ேேதிக்ளயும் ஏற�ோடு 
பேய்து பகோடுத்து அே்னக் கண-
ணியப்�டுத்தி பமைன்்மைப்�டுத்தி-
யுள்ளோன். என்றோலும் அல்லோஹ் 
மைனிதை்னப் �லவீனமைோனேனோகபே 
இவவுலகில் �்டத்துள்ளதைோகக் குறிப்-
பிடடுள்ளோன். அநதை ே்கயில் எே்ர 
எடுத்துப் �ோர்த்தைோலும் அேர்களில் 
�லவீனங்கள் கோணப்�டுே்தை அேதைோ-
னிக்கலோம். எேரும் �லவீனத்திறகும் 
கு்ற�ோடுகளுக்கும் அப்�ோற�டடேர்-
களோக இல்்ல. மைனிதைனில் எேரும் 
பூரணத்துேமைோனேர்கள் அல்லர். ேர்ே 
ேல்ல்மை �்டத்தை அல்லோஹ் மைோத்தி-
ரம் தைோன் �ரிபூரணமைோனேன் ஆேோன்.

அதைனோல் மைனிதைன் எத்தை்கய அந-
தைஸ்த்்தைக் பகோணடேனோக 
இருநதை ப�ோதிலும் அேனி-
டம் ஏதைோேபதைோரு கு்ற�ோடு 
அேர்களிடம் இருக்கத்தைோன் 
பேய்யும். இதை்ன அல்லோஹ்-
தைஆலோபே அல்குர்ஆனில் இவேோறு 
குறிப்பிடடு இருக்கின்றோன்.

'அன்றியும், அல்லோஹ் (தைன்னு்டய 
ேடடங்க்ள) உங்களுக்கு இபலேோக்கபே 
விரும்புகிறோன். ஏபனனில் மைனிதைன் �ல-
ஹீனமைோனேனோகபே �்டக்கப்�டடுள்-
ளோன்'. 

                          (அல் குர்ஆன் 04:28)
இவேேனத்தில், மைனிதைன் �லவீ-

னமைோனேன் என்று �்டப்�ோளன் 
ஆகிய அல்லோஹ்பே கூறும் ப�ோது 
மைனிதைன் கு்றகள் அறறேனோக இருக் -
கபே முடியோது. அக்கு்ற�ோடுகளில் 
ஒன்றுதைோன் அல்லோஹ்வுக்கு பேய்ய 
பேணடிய கட்மைகளில் தைேறி்ழப்-
�தைோகும். மைறறது �்டப்பினங்களுட-
னோன உறவில் தைேறி்ழப்�தைோகும். 
இவேோறு தைேறி்ழக்கும் �ண்� 
மைனிதைன் இயல்�ோகபே பகோணடுள்-
ளோன். 

அதைனோல் நமைது குறறங் கு்றக்ள-
யும் தைேறுக்ளயும் அல்லோஹ் மைன்-
னிக்க பேணடும் என்று அேனில் நோம் 
ஆதைரவு ்ேக்க பேணடும். அதைறகோக 
�ோேமைன்னிப்பு பதைட பேணடும். நோம் 
பிறரின் மூலம் ஏற�டும் குறறங்க்ள-
யும், அநியோயங்க்ளயும் மைன்னிக்கும் 
�ண்�க் பகோணடிருக்க பேணடும். 
இ்தைவிடுத்து எமைக்கு எேரோேது 
தைேறு, பி்ழ பேய்தைோல் நோம் அே்ர 
மைன்னிப்�தைோ? அேரது கோலடிக்கு 
நோம் பேல்ேதைோ? எமைது மைரியோ்தை்ய 

விடடுக் பகோடுப்�தைோ? என்று சிலர் 
பயோசிக்கின்றனர்.

நோம் பிற்ர மைன்னிப்�தும் அேர்க -
ளது குறறங் கு்றக்ளயும், தைப்புத்தை-
ேறுக்ளயும் ேகித்துக் பகோள்ேதும் 
ப�ோறுத்துக் பகோள்ேதும் �லவீனபமைோ 
இயலோ்மைபயோ அல்ல. அது நமைது 
பகோ்ழத்தைனமும் மைோனக்பகடும் 
அல்ல.

உண்மையில் மைன்னிக்கும் மைனப்-
�ோன்்மை பகோணடேன் �லேோலியோ -
ேோன். அேன் மைன ேலி்மை மிக்க -
ேனோகவும் �ரநது விரிநதை உள்ளம் 
�்டத்தைேனோகவும் இருப்�ோன்.

ஒருேரிடம் மைன்னிக்கும் மைனப் -
�ோன்்மை கோணப்�டுேது அேரது 
உள்ளம் தூய்்மையோக இருக்கின்றது 
என்�தைறகோன அ்டயோளமைோகும். அது 
முதிர்ச்சியின் அ்டயோளமும் �க்கு-

ேத்தின் பேளிப்�ோடும் கூட. மைன்னிக் -
கின்ற ப�ோது மைனதில் இருக்கின்ற 
அசுத்தைம் பேளிபயறறப்�டுகிறது. 
மைனம் சுத்தைமைோகிறது. உள்ளம் சுத்தைமைோக 
இருப்�து உடல் சுத்தைத்்தைப் ப�ோன்று 
ஆபரோக்கிய ேோழ்வுக்கு மிகவும் முக் -
கியம். குறிப்�ோக ஒருேரது உடல், 
உள நலக் கு்றவிறகு அேரது பி்ழ 
ப�ோறுக்கோ மைனமும் ஒரு முக்கியக் கோர-
ணமைோக அ்மையும்.

இ்ற விசுேோசிகளின் முக்கியமைோன 
ஒரு �ணபுகளில் மைன்னிக்கும் மைனப் -
�ோன்்மையும் ஒன்றோகும். இதை்ன 
அல் குர்ஆன் பின்ேருமைோறு குறிப்பிட-
டிருகின்றது. 'அேர்கள் தைமைது பகோ�த்-
்தைபமைன்று விழுங்கி விடு�ேர்கள். 
மைனிதைர்(களின் தைேறு)க்ள மைன்னிப்�-
ேர்கள். அல்லோஹ் (இப்�டிப்�டட) நல்-
லேர்க்ளபய பநசிக்கின்றோன்.'

மைறறுபமைோரு ேேனத்தில், பிறரின் 
மூலம் ஏற�டும் இன்னல்க்ள மைன்-
னித்து ேகிப்புத்தைன்்மையுடன் நடக்கு-
மைோறு ஏவுகின்றோன்.

ஈமைோன் பகோணடேர்கபள! நிச்ேய-
மைோக உங்கள் மை்னவியரிலும், உங்கள் 
மைக்களிலும் உங்களுக்கு விபரோதிகள் 
இருக்கின்றனர். எனபே அேர்க்ளப் 
�றறி நீங்கள் எச்ேரிக்்கயோக இருங்-
கள். அ்தையும் (அேர்களின் குறறங் 
கு்றக்ள) மைன்னித்தும், அேற்றப் 
ப�ோருட�டுத்தைோமைலும், ேகித்துக் 
பகோணடும் இருப்பீர்களோயின் - நிச்ேய-
மைோக அல்லோஹ் மிகவும் மைன்னிப்�ேன். 
மிக்க கிரு்�யு்டயேன். 

(அல் குர்ஆன் 64:14)
அருளோளன் அல்லோஹ் 

'மைன்னிப்�ேன்' 

என்�்தை அல் குர்ஆன் சுமைோர் எழு�து 
இடங்களில் குறிப்பிடடிருக்கின்றது.

எனபேதைோன் தைனது அடியோர்களும் 
மைன்னிக்கும் மைனப்�ோன்்மை பகோணட-
ேர்களோக இருக்க பேணடும் என்�்தை 
அல்லோஹ் விரும்புகின்றோன்.

எமைது உயிரினும் பமைலோன நபி (ஸல்) 
அேர்களின் ேோழ்வில் மி்கத்து நின்ற 
�ணபு அன்பும் அதைனடியோகப் பிறநதை மைன்-
னிக்கும் மைனப்�ோங்கும் தைோன்.

ஒரு மு்ற நபி(ஸல்) அேர்க்ள 
எதிர்பகோணட ஒரு கிரோமைேோசி அேர்களது 
பமைலங்கி்ய பதைோள்�ட்டயில் �தியும் 
அளவுக்கு இழுத்துக்பகோணடு 'உம்மிடம் 
இருக்கும் அல்லோஹ்வின் பேல்ேத்திலி-
ருநது ஏபதைனும் எனக்கு தைநது உதைவிடுவீ-
ரோக' என்று பகடடோர். அே்ர பநோக்கி 
திரும்பி புன்முருேல் பூத்துவிடடு அே-
ருக்கு அன்�ளிப்பு ேழங்குமைோறு நபி(-

ஸல்) அேர்கள் கடட்ளயிடடோர்-
கள். ( ஆதைோரம்: ஸஹீஹுல் புகோரி)

�த்ஹ் மைக்கோவின் ப�ோது நபி 
(ஸல்) அேர்களின் மைகள் ்ஸனப் 
(ரழி) அேர்களுக்கு அநியோயம் 

பேய்தை ஒரு பதைோழர் இன்்றய தினம் நபி-
யேர்கள் தைன்்ன தைணடிப்�ோர்கள் எனப் 
�யநது அன்னோ்ரக் கணடு விரணபடோ-
டினோர். இதை்ன அேதைோனித்தை நபி (ஸல்) 
அேர்கள், அநந�்ர தைமைக்கருகோ்மையில் 
அ்ழத்தை மைன்னிப்பு ேழங்கினோர்கள். 

ப�ோதுேோக �்க்மை, பேறுப்பு, 
பகோ�ம், ப�ோறோ்மை, துபேஷம் முதைலோன 
உள பநோய்கள் உள்ள நி்லயில் சுேனம் 
நு்ழய முடியோது.

எமைது முன்பனோர்களோன இமைோம்-
கள் ேோழ்விலும்  மைன்னிக்கும் மைனப்-
�ோன்்மை மி்கத்து கோணப்�டடது. 
ஒரு மு்ற இமைோம் அபூ ஹனி�ோ (றஹ்) 
அேர்க்ளப் �ோர்த்து ஒருேர், 'நீர் ஒரு 
ேழிபகடர்' என்றோர். அதைறகு இமைோம் 
அேர்கள், 'நீர் பேோல்ேது உண்மை -
யோக இருநதைோல் அல்லோஹ் என்்ன 
மைன்னிப்�ோனோக... நீர் பேோல்ேது உண-
்மைக்கு புறம்�ோனதைோக இருநதைோல் 
அேன் உம்்மை மைன்னிப்�ோனோக... என் -
றோர்கள். எத்தை்கய சுத்தைமைோன உள்ளம் 
இது.. 

மைறபறோரு ேநதைர்ப்�த்தில் அன்னோர் 
பேய்தை ஒரு பிரோர்த்தை்ன மிக அறபுதைமைோ-
னது, 'யோ அல்லோஹ், நமைது விஷயத்தில் 
யோரு்டய உள்ளங்கள் இறுகிப்ப�ோய் 
இருநதைோலும் �ரேோயில்்ல. அேர்க-
ளது விஷயத்தில் நமைது உள்ளங்க்ள 
மைோத்திரம் என்றும் எப்ப�ோதும் விரிேோன-
்ேயோகவும் விேோலமைோன்ேயோகவும் 
ஆக்கிவிடு.. என்றோர்கள். 

எனபே பிறரு்டய தைேறுக்ள மைன்-
னிப்ப�ோம், ப�ோறுப்ப�ோம், மைறப்ப�ோம், 
எல்லோம் ேல்ல அல்லோஹ் எம் அ்ன-
ேருக்கும் மைன்னிக்கும் மைனப்�ோன்்மை-
்யத் தைநதைருளடடும்.

ச் க ொ � ர த் து வ த் -
தின் மு�ல் ்படித்�ரம 

பிறர் வ�ொடைர்பில் நல்வலெண்ணம வகொள்-
வ�ொகும. நொம எப்்்பொதும அடுத்� ச்கொ�-
ரர் வ�ொடைர்பில் நல்வலெண்ணம மிக்கவர்கைொக்வ 
இருக்க ்வணடு்ைவ�ொழி� �ப்வ்பண்ணஙகளு-
டைன் வொழக் கூடைொது. இ�மன இஸலெொம வலியுறுத்-
தியுள்ைது. 

இருப்பினும �ன்மனத் தூ�வனொகவும, பிறமர 
குமறகள் �வறுகள் வகொணடைவர்கைொகg; ்பொர்க்கும 
ைனப்்பொன்மைம�க் வகொணடைவர்கள் ைக்கள் ைத்தி-
யில் நிமற�்வ இருக்கின்றொர்கள். இது்வ நிமற� 
பிரச்சிமனகளுக்கு முக்கி� கொர்ணைொக அமைகின்-
றன. குறிப்்பொக குடும-
்பத்திலும, உறவுகள் 
ைத்தியிலும சமூகத்-
திலும அமைதி, சைொ-
�ொனம சீர்குமலெ�-
வும இது வ்பரிதும 
்பஙகளிக்கின்றன. 
இவவொறு ்பல்்வறு 
பிரச்சிமனகளுக்கு 
� ப் வ ்ப ண ்ண ம 
வகொள்ளு�ல் கொர-
்ணைொக அமைவ�ொல் �ொன் அ�மன �விர்க்குைொறு 
இஸலெொம வலியுறுத்தியுள்ைது. 

ஒவவவொருவரதும உள்ைஙகமை அறிந�வன் 
அல்லெொஹ் ஒருவன் �ொன். அ�னொல் எவமரயும 
நொம �ப்வ்பண்ணம வகொள்ைக்கூடைொது. 'அவன் �ொன் 
உஙகமை மிகவும அறிந�வன். அவன் உஙகமைப் 
பூமியிலிருநது ்பமடைத்�ொன். நீஙகள் உஙகள் �ொய்-
ைொரின் கர்ப்்பத்தில் சிசுக்கைொக இருநதீர்கள். என்வ 
நீஙகள் உஙகமைத் தூ�வர்கைொக கொடடை ் வணடைொம. 
அவ்ன ்ப�ப்்படு்வொமர மிகவும அறிந�வன். �ங-
கமைத் �ொஙக்ை தூ�-
வர்கள் என்று கூறிக் 
வகொள்ளும ்பழக்கம 
யூ�ர்களிடைம கொ்ணப்்படு-
கின்றது என அல்லெொஹ் 
கு றி ப் பி டு கின் ற ொன் . 
'�மமை தூ�வர்கள் என்று வசொல்்வொமர (நபி்�) 
நீஙகள் ்பொர்க்கவில்மலெ�ொ? ஆனொல் அல்லெொஹ், 
�ொன் நொடி்�ொமர தூய்மைப் ்படுத்துகின்றொன்'.

( நிஸொ: 49)
இவவசனம யூ�ர்கள் ்பற்றிப் ்்பசுகின்றது என 

இைொம இப்னு அதிய்�ொ (ரஹ்) அவர்கள் குறிப்பிடு-
கின்றொர். யூ�ர்கள் �மமை உலெகில் வ�ரிவு வசய்�ப்-
்படடை சமூகம எனவும (ைொஇ�ொ : 18), சுவனத்திற்கு 
யூ�ர்கள்�ொன் நுமழவொர்கள் (்பகரொ : 111) என்றும 
வசொல்லி வந�ொர்கள். ஆனொல் இவவொறு பிறமர 
ைதிக்கொைல் �ொ்ை அமனத்திலும சிறந�வர்கள் 
என்ற ைனநிமலெ முஸலிமிடைம இருக்க முடி�ொது. 

உணமை�ொன முஸலிம �ன்னில் குமறகள் 
இருப்்பம�க்கணடு வகொள்வொன். �ன்னில் ்பலெவீ-
னஙகள் இருப்்பம� ஏற்றுக்வகொள்வொன். �னது 
வச�ல்கள் அல்லெொஹ்விடைத்தில் ஏற்றுக்வகொள்ைப்்ப-
டு்ைொ என்ற ்ப�த்்�ொடு வொழவொன். ைொறொக அடுத்-
�வர்கைது வச�ல்களுக்கு தீர்ப்புச் வசொல்லும நீதி்பதி-
�ொக இருக்கைொடடைொன். 

அல்லெொஹ் ்பற்றி� நல்வலெண்ணம, ைக்கள் 
்பற்றி� நல்வலெண்ணம என்்பன ஈைொனின் 

உ�ர்ந� கிமைகளில் அடைங-
கும. அ�ற்கு ைொற்றைொக 
அல்லெொஹ் வ�ொடைர்பிலும 
அடி�ொர்கள் வ�ொடைர்பிலும �ப்-
வ்பண்ணம வகொள்வது தீ� 
்பணபுகமைச் சொர்ந��ொகும.  

ஸஹொ்பொக்கள் ைத்தியில் 
நமடைவ்பற்ற பிரச்சிமனகள் 
்பற்றி எைது நிமலெப்்பொடு 
எவவொறு இருக்க ்வணடும 
என்்பம� விைக்கும இைொம 

கஸஸொலி (ரஹ்) அவர்கள் 'நமடைவ்பறொ� நிகழவு-
கமை ைறுக்க ்வணடும. நமடைவ்பற்ற�ொக உறுதிப்்ப-
டுத்�ப்்படடை நிகழவுகளுக்கு நி�ொ�ஙகள் கிமடைக்கொ� 
சந�ர்ப்்பத்தில் நொன் அறி�ொ� நி�ொ�ஙகள் அ�ற்கு 
உள்ைன என்ற நிமலெப்்பொடடுக்கு நொன் வர ்வணடும' 
என்றுள்ைொர். என்வ ச் கொ�ரர்கைது வச�ல்களுக்கு 
நொம நி�ொ�ம கொ்ண ்வணடும. இ�ன் கருத்து ச் கொ�-
ரர்கள் வசய்�க் கூடி� பிமழகள், �வறுகமைக் கணடும 
கொ்ணொ�வர் ்்பொன்று இருப்்ப�ல்லெ. ைொற்றைொக அவர் 
வசய்யும வச�ல்கள் வ�ளிவொன ்பொவஙகள், குற்றங-

கள் இல்லெொ� சந�ர்ப்்பத்தில் 
அவற்றுக்கு நொம நி�ொ�ங-
கமை ்�டை ்வணடும. 
'எனது ச்கொ�ரனுக்கு 
நொன் எழு்பது நி�ொ�ங-
கமை ்�டிப் ்பொர்ப்்்பன். 

அல்லெது எனக்குத் வ�ரி�ொ� ஒரு நி�ொ�மும அவ-
ருக்கு இருக்கலெொம' என்ற ஆரம்ப இஸலெொமி� அறி-
ஞர்களின் கருத்து எவவைவு ஆ்ரொக்கி�ைொனது. 
இ�னொல் �ொன் நபி (ஸல்) அவர்கள் �னது ் �ொழர்-
கமைப் ்பொர்த்து, 'உஙகளில் எவரும எனது ்�ொழர்-
களில் எவமரப் ்பற்றியும எனக்கு பிமழ�ொகச் 
வசொல்லெ ்வணடைொம. ஏவனனில் நொன் அவர்கமை 
தூ� உள்ைத்துடைன் சநதிக்க ஆமசப்்படுகின்்றன்' 
என்றொர்கள். (ஆ�ொரம: அபூ �ொவுத், திர்மிதி)

ஆக்வ பிறமரப் ்பற்றி �ப்வ்பண்ணஙவகொள்-
வம�த் �விர்த்து நல்வலெண்ணம வகொள்ளும 
்பணம்ப வைர்த்துக் வகொள்்வொம.

பிறரது தவறுகளை 
மன்னிப்பதன் சிறபபு 

அஷ் வெய்க் ஏ.எச்.எம. மின்ஹொஜ் முப்தி 
(கொஷிபி)

குழந்தை வளர்ப்பில்
பெற்றோரின் ெங்கு

(கடைந� வொரத் வ�ொடைர்)

முஸலிமகைது வொழவவொழுஙகில் 
வ்ணக்க வழி்பொடுகள், நமபிக்மக 

்கொட்பொடு ்்பொன்ற விடை�ஙகளுக்கு முக்கி-
�த்துவம அளிக்கப்்படடுள்ைன. ஆனொல் 
இ�ன் ைற்வறொரு ்பகுதி�ொன ்பண்பொடுகள், 
அன்பு, சகிப்புத்�ன்மை ்்பொன்றவற்று-
டைன் வ�ொடைர்்பொன ்்பொ�மனகள் குறித்து 
கவனம வசலுத்�ப்்படைொதுள்ைன. இவற்மற-
யும இமனத்து எைது வொழவவொழுஙமக 
மீைவும கடடிவ�ழுப்புவது அவசி�ம. அது 
சமூக ்ைம்பொடடுக்கும சமூகஙகளுக்கிமடை-
யிலெொன புரிநது்ணர்வுக்கும வழிவகுக்கும.

வ்ணக்க வழி்பொடுகளில் ஈடு்பொடு கொடடு-
வ்�ொடு ்பண்பொடடு வ்பறுைொனஙகமையும 
பின்்பற்று�ல்

இஸலெொம வ்ணக்க வழி்பொடுகமைத் 
தூணடுகிறது. இஸலெொத்தின் பிர�ொன-
ைொன வச�ற்்பொடடு வடிவஙகைொக அமவ 
உள்ைன. இது ்பற்றி� ் ்பொ�மனகமையும 
தூணடைல்கமையும அல் குர்ஆனிலும நபி 
(ஸல்) அவர்களுமடை� வ்பொன்வைொழிகளி-
லும வொழவிலும அவ�ொனிக்கலெொம. 

வ�ொழுமக, ்நொன்பு, ஸகொத், ஹஜ், 
்்பொன்ற கடைமை�ொன வ்ணக்கஙகளுடைன் 
திலெொவத், திக்ர், துஆ, கொமலெ ைொமலெ துஆக்-
கள், சந�ர்ப்்ப துஆக்கள், இஸதிக்்பொர், 
உமரொ ்்பொன்ற முக்கி�ைொன வழி்பொடுக-
ளும முஸலிமகளிடைம கொ்ணப்்படுகின்றன. 
இவற்மற ஏமழ - - ்ப்ணக்கொரன், ஊரிளுள்-
ைவன் -- ்ப�ணி, ்நொயுள்ைவன் -- ஆ்ரொக்-
கி�ைொனவன், ்படித்�வன் - - ்பொைரன் என்ற 
்்ப�மின்றி ்பலெரும ்ைற்வகொள்கின்றனர்,-
அல்லெது அ�ற்கொகக் மு�ற்சிக்கின்றனர். 

சொப்பிடும்்பொது, சொப்பிடடு வயிறு நிரமபி-
விடடைொல், தூஙகும்்பொது, எழுமபிவிடடைொல், 
ஆமடை அணியும்்பொது, ஆமடை கமையும 
்்பொது, வீடடினுள் நுமழயும்்பொது, வீட-
டிலிருநது வவளி்�றும்்பொது... என்ற-
்படி ஒவவவொரு வச�ற்்பொடுகளுக்கும ்பலெ 
துஆக்கள் உள்ைன.  

இத்�மக� வ்ணக்க வழி்பொடுகள் சடைங-
கொக்வொ சமபிர�ொ�ைொக்வொ நிமற்வற்-
றப்்படு்பமவ அல்லெ. இவற்றுக்கு ்பலெ ் நொக்-
கஙகள் உள்ைன. அந்நொக்கஙகமை 

அமடையும வி�ைொக்வ எைது வ்ணக்கங-
கமை அமைத்துக்வகொள்ை ் வணடும. 

வ்ணக்க வழி்பொடுகளின் பிர�ொன ்நொக்-
கஙகளில் ஒன்று�ொன் ்பண்பொடடு ரீதி�ொன 
ைொற்றம ஆகும. இது முகஸதுதிம� கமை-
கிறது. ைனத்தூய்மைம� ஏற்்படுத்துகிறது. 
வ�ொழுமக ைொனக்்கடைொனதும ்ைொசைொன-
துைொன விடை�ஙகளிலிருநது  ்பொதுகொக்க 
்வணடும என்று சூறொ 'அன்கபூத்' என்ற 
அத்தி�ொ�த்தின் 45 வது வசனம வ�ரி-
விக்கிறது. ைனி�னிடைம ்ப�டடைமும, ்பர்பரப்-
பும, நல்லெவற்மற �ன்்னொடு ைொத்திரம 
சுருக்கிக்வகொள்கின்ற ்்பரொமசப்்்பொக்கும 
இருக்கின்ற்்பொதிலும வ�ொழுகின்றவனி-
டைம இமவ இருக்கலெொகொது என்்பது சூறொ 
ைஆரிஜ் (19 – 23) கூறவரும வசய்தி�ொ-
கும. ்நொன்பு ஏமழகளின் கஷ்டைஙகமை 
உ்ணர்த்துவதுடைன் இமறவன் ்பொர்த்துக்-
வகொணடிருக்கிறொன் என்ற உ்ணர்்வொடு 
வச�ல்்படுவ�ற்கொன தூணடைமலெயும வழங-
குகிறது. இது அவமனப் ்பொவைொன கொரி-

�ஙகளிலிருநது ்பொதுகொக்கிறது. ஸகொத் 
கஞசத்�னத்திலிருநது முஸலிமை ்பொது-
கொப்்பதுடைன் �ொரொைைொக வகொமடை வகொடுக்-
கின்ற ்பணம்பயும ஏற்்படுத்துகிறது. இது 
ஏமழகளின் பிரச்சிமனக்கொன தீர்மவ 
முன்வனடுப்்ப�ற்கொன ஒரு பிர�ொன 
மு�ற்சியுைொகும. இது கூடடைொகவும ஒழுங-
கொகவும நிமற்வற்றப்்படுகின்ற ்்பொது 
உலெகில் ்பலெ நன்மைகள் விமைவ�மன-
யும கொ்ணலெொம. ஹஜ் ைொனுடை ஒருமைப்-
்பொடடின் சின்னைொகும. இன, நிற, வைொழி, 
பிர்�ச ்்ப�ம அஙகு ்பொர்க்கப்்படுவ-
தில்மலெ.

இஸலெொம ஈைொனுக்கு (நமபிக்மக) 
பிர�ொன இடைத்ம� வழஙகுகிறது. நம-
பிக்மகக்கும ்பண்பொடடுக்கும வ�ொடைர்பு 
இருப்்ப�மன நொம உ்ணர ்வணடும. 
உ�ொர்ணைொக, 'ஈைொன் (நமபிக்மக) கிட-
டைத்�டடை எழு்பது கிமைகமை வகொணடைது. 
இதில் உ�ர்ந�து 'லெொஇலெொஹ இல்லெல்-

லெொஹ்' என்ற கலிைொவொகும. �ொழந�து 
்பொம�யில் உள்ை ஒரு �மடைம� அகற்-
றுவ�ொகும. வவடகம நமபிக்மகயின் ஒரு 
கிமை�ொகும. '�ொர் அல்லெொஹ்மவயும 
ைறுமை நொமையும நமபிக்மக வகொள்கி-
றொ்ரொ அவர் உறவுகமை ்்பணிக்வகொள்-
ைடடும, �ொர் அல்லெொஹ்மவயும ைறுமை 
நொமையும நமபிக்மக வகொள்கிறொ்ரொ 
அவர் அ�லெவர்களுக்கு ்நொவிமன 
வசய்�ொது இருக்கடடும, �ொர் அல்லெொஹ்-
மவயும ைறுமை நொமையும நமபிக்மக 
வகொள்கிறொ்ரொ அவர் நல்லெம� ்்பசட-
டும அல்லெது வைௌனி�ொக இருக்கடடும 
(ஆ�ொரம: புகொரி, முஸலிம), �னக்கு 
விருமபுவ�மன �னது ச்கொ�ரனுக்கு 
விரும்பொ�வமர உஙகளில் �ொரும 
முுஃமின்கைொக (நமபிக்மக�ொைர்கைொக) 
ைொடடைொர்கள் (ஆ�ொரம: புகொரி, முஸலிம), 
முுஃமின் என்்பவன் அணமடை வீடடைொன் 
்பசித்திருக்க �ொன் ைொத்திரம வயிறு 
புமடைக்க உண்ண ைொடடைொன் (ஆ�ொரம: 
புகொரி அ�புல் முப்ரத், �்பரொனி, ஹொகிம, 
ம்பஹகி). முுஃமினின் ்பணபுகள் வ�ொடைர்-
்பொக அல்குர்ஆன் ்பலெ இடைஙகளில் 
்்பசுகிறது. உ�ொர்ணைொக சூறொ முுஃமி-
னூனில் அவர்கள் வ�ொழுமகயில் உள்-
ைச்சத்துடைன் இருப்்பொர்கள், ்�மவ�ற்ற 
கொரி�ஙகமை புறத்வ�ொதுக்குவொர்-
கள், ஸகொத்ம� நிமற்வற்றுவொர்கள், 
�ைது ைர்ைஸ�ொனஙகமை ்்பணிக்-
வகொள்வொர்கள்..., அைொனி�ஙகமையும 
உடைன்்படிக்மககமையும ்்பணுவொர்கள் 
(சூறொ முுஃமினூன் 1-7), ரஹ்ைொனின் 
நல்லெடி�ொர்கமைப் ்பற்றி அல்குர்ஆன் 
'அவர்கள் பூமியில் ்பணி்வொடு நடைப்-
்பொர்கள், ைமடை�ர்கமை எதிர்வகொணடைொல் 
'ஸலெொம' என்று ஒதுஙகிவிடுவொர்கள், 
அவர்கள் வசலெவழித்�ொல் கஞசத்�னம 
கொடடை்வொ மகவீசி வசலெவு வசய்�்வொ 
ைொடடைொர்கள், ைொற்றொக நடுநிமலெ�ொக 
நடைநதுவகொள்வொர்கள், வ்பொய்ச்சொடசி 
வசொல்லெ ைொடடைொர்கள், அர்த்�ைற்ற விடை�ங-
கமை கணணுற்றொல் கணணி�ைொன 
முமறயில் கடைநது வசல்வொர்கள். (சூறொ 
புர்கொன்)

(அடுத்� வொரம நிமறவுறும)

நல்லெண்ணம் 
்�ொள்வதன் 
முக்கியத்து்வம்

யூ.்க.றமீஸ (எம.ஏ)
சமூகவி�ல்

முஸ்லிமகளின் வாழ்வாழுங்கு   
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ஊடகவியலாளரும் 
ச மூ க ச ச வ ை ய ா ள ரு -
மான ை. சிைச�ாதி-
யின் 50ைது பிறந்த 
தினதவ்த முன்னிட்டு 
"என் எண்ண ஓட்டத -
தில்" என்ற நூலின் 
வைளியீட்டு விழாவும் 
சிைச�ாதி ஞாபகாரத்த 
விருது ைழங்கும் 
விழாவும் எதிரைரும் 18 ஆம் திகதி 
காவல 10 மணிக்கு கிளிவ�ாச்சி திரு-
�கர கனகராசா வீதியிலுளள லிற்றில் 
எய்ட் நிறுைனததில் �வடவபற-
வுளளது.  லிற்றில் எய்ட் நிறுைனத -
தின் வசயலாளரும் ஆசிரியருமான 
ப. ்தயாளன் இநநிகழ்ச்சிகவளத 
வ்தாகுதது ைழங்குைார.  லிற்றில் 
எய்ட் மா்ணைரகள ்தமிழ் ைாழ்ததுப் 
பாட  லிற்றில் எய்ட் மா்ணைன் ரா. 
டனுசன் ைரசைற்புவரயாற்றுைார. 
ஓய்வுவபற்ற கல்விப் பணிப்பாள-
ரும்  லிற்றில் எய்ட் நிறுைனததின் 
்தவலைருமான சி. இ்தயராசா ்தவல-
வமயுவரயாற்றுைார. சிசரஷட 
சட்டத்தரணியும் மல்லாகம் பதில் 
நீதிபதியும், ச்தசிய கவல இலக்கிய 
சபரவைவயச் சசரந்தைருமான சசா. 
ச்தைரா�ா சிறப்பு அதிதியாக கலநது 
வகாணடு சிறப்புவரயாற்றுைார. 

கிளிவ�ாச்சி சிம்மயா  மிஷன் பிரம் -
மச்சாரி சிசரநதிர வசத்தன்யா, கிளி -
வ�ாச்சி கரு்ணா நிவலயம் வபாறுப்-
பவமய குரு ை்ணக்கததுக்குரிய எஸ். 

சக. டானியல் ஆகிசயார 
ஆசியுவர ைழங்குைார -
கள. கிழக்கு மாகா்ணத-
தின் சிசரஷட கவல 
கலாசார அலுைலகர வீ. 
கு்ணபாலா வை ளியிட்டு -
வரயாற்ற, யாழ் ஐக்கிய 
வியாபார சங்க நிரைாக 
முகாவமயாளர சீ. ையீத -
தீஸ்ைரன் நூவல வைளி-

யிட்டு வைப்பார. யாழ். சபா்தனா 
வைததியசாவலயின் பணிப்பாளர 
வடாக்டர ்த. சததியமூரததி மு்தற் 
பிரதிவயப் வபறுைார. காசைரி கலா 
மன்றததின இயக்கு�ர ை்ண. பி்தா 
சீ. சயாசுைா நூல் மதிப்பீட்டுவர-
யாற்றுைார. மக்கள சிந்தவனக் கழ -
கததின் ஆசிரியர க. விச�யசசகரன் 
ச�ால் மதிப்பீட்டுவரயாற்றுைார. 
மா்ணைன் வசல்ைன் ச. சரனுசன் 
அஞசலிப்பா ைழங்க சமததுைக் கட்-
சியின் வபாதுச் வசயலாளர முருசகசு 
சநதிரக்குமார சிைச�ாதியின் நிவன -
வுகவள மீட்டி பகிரநதுவரயாற்று-
ைார. யாழ் விக்சடாரியா கல்லூரி 
பவழய மா்ணைரகள லிற்றில் எய்ட் 
மா்ணைரகளுக்கு சீருவட ைழங்கு-
ைாரகள. இங்கு �ாடகமும் அரங்கிய-
லும் கற்கும் மா்ணைரகளுக்கு நுால் -
களும் ைழங்கப்படவுளளன. பா. 
சிைச�ாதியின் ஞாபகாரத்த விருது 
ைழங்கப்படவுளளது. 

திருமதி ஹ. சிைச�ாதி �ன்றியுவர -
யாற்றுைார.  

இந்து சைய, கலாசார அலுவலகள் திமைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில, கந்்தசஷ்டி விர்த 
புண்ணிய காலத்தில, ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர்ைணி ைண்்ட்பத்தில, ைாமல 3 ைணி 
வ்தா்டக்கம நான்கு ைணிவமர முருக ்பக்திப் ்பா்டலகள் இமச அர்்சசமை நிகழ்வு  இ்டம-
வ்பறறு வந்்தது. ஆறாம நாள் நிகழ்வாக, கந்்தரராம்ட, ஆலடி, வீரகத்தி விநாயகர் ்பண்-
ணிமசக் குழுவிைரின் ‘முருகா சரைம’ ்பஜமை நிகழ்வு சிறப்புற இ்டமவ்பறறது.

இடைத்தங்கல் மு்காமில் ்தஙகியுள்ளாருக்கு 
முடையா்க உலருணவு்கள விநி்யா்கம்

்தவலமன்னார விசஷட நிருபர  

சீரற்ற காலநிவலயால் மன்னா-
ரில் இடம்வபயரந்தைரகளுக்குத 
ச்தவையான அததியாைசிய உ்ணவு-
கள, சவமத்த உ்ணவுகள   முவறயாக 
ைழங்கப்பட்டு ைருை்தாக, மன்னார 
மாைட்ட அனரத்த முகாவமததுை 
உ்தவிப் பணிப்பாளர சக.திலீபன் 
வ்தரிவித்தார.   

கடந்த பு்தன்கிழவம (10) மவழ 
வபய்யா்த்தால், 

வைளளப் வபருக்கின் அபாயம் 
்தணிநதுளள சபாதும் நிைார்ணப் 
பணிகள வ்தாடரநதும் இடம்வபற்று 
ைருகின்றன.

மன்னார மாைட்டததில் கடந்த 
ஒன்பது தினங்களாக  வபய்்த 
மவழயால், 4215 குடும்பங்கவளச் 
சசரந்த 14951 சபர பாதிப்புக்கு  உள-
ளாகினர. இைரகளில், 107 குடும்-
பங்கவளச் சசரந்த 391 �பரகள,-
பாதுகாப்பான ஆறு இடங்களில் 
்தங்கவைக்கப்பட்டுளளனர.   

மன்னாரில் பு்தன்கிழவம (10) மவழ 
வபய்யா்த சபாதிலும் காலநிவல  ைழ-
வமக்கு திரும்பா்த நிவலசய கா்ணப்-
படுகின்றது. ைானம் இருள சூழ்நதுள-
ளதுடன் கடும் குளிரும் இப்பகுதியில் 
நிலவுகின்றது.   

மன்னார �கர பிரச்தச வசயலகப் 
பிரிவில் எழுததூர வசல்ை�கர பகுதி-
யில் 15 குடும்பங்களில் 60 சபரும்,-
்தவலமன்னார பியர பகுதியில் 37 
குடும்பங்கவளச் சசரந்த 113 �பரக-
ளும்,எமில்�கர பகுதியில், 40 குடும்-

பங்களில் 161 �பரகளும்  ்தவலமன்-
னார கிராமம் வ்தற்கு பகுதியிலுளள 
7 குடும்பங்கவளச் சாரந்த 24 சபரும்   
சவுதபார பகுதியிலுளள 4 குடும்பங்க-
ளில்  17 சபர, மாநவ்த சமற்கு பிரச்தச 
வசயலகப் பிரிவில் விடத்தல்தீவு 
பகுதியிலுளள 4 குடும்பங்களில்  16 
சபரகளுமாக வமாத்தம் 107 குடும்பங்-
கவளச் சாரந்த 391 சபர குறிப்பிடப்-
பட்ட பாதுகாப்பான இடங்களில்  ்தங்-
கவைக்கப்பட்டுளள்தாகவும் திலீபன் 
வ்தரிவித்தார.

 யாழ். அ்சவசழுர்பாயிட்டி கிராைத்தில வாழும குடும்பஙகளுக்கு,பிரான்மச ்தமல -
மையகைாக வகாண்டு இயஙகும பூைணிஅமைாள் அறக்கட்்டமள நிறுவைம உலரு -
ைவுப் வ்பாருட்கமள வழஙகியுள்ளது. பூைணிஅமைாள் அறக்கட்்டமள நிறுவைத்தின் 
இலஙமக கிமளக்காை ்தமலவர், லயன் கலாநிதி ்தரைந்திரன் ்தமலமையில இந்நி -
கழ்வு இ்டமவ்பறறது.வ்தரிவு வசயயப்்பட்்ட 32 குடும்பஙகளுக்கு ்தலா 1,500 ரூ்பா 
வ்பறுைதியாை உலர் உைவுப் வ்பாருட்கள் வழஙகப்்பட்்டை. இ்தறகாை நிதிமய கை்டா -
வில வாழும சீரடி்பா்பாவின் ்பக்்தர் ஒருவர் வழஙகிைார்.
      ்ப்டம: ரவலமை குறூப் நிரு்பர்       

புதுக்குடியிருப்பு பிரர்தச சம்பயின் ைா்தாந்்த அைர்வு பிரர்தச சம்ப ்தவிசாளர் ஆ.்த -
வக்குைாரன் ்தமலமையில ரநறறு இ்டமவ்பறறது. இந்்த அைர்வில பிரர்தச சம்பயின் 
வசயற்பாடுகள் ைறறும அண்மைய நாட்களாக நிலவும சீரறற காலநிமலயால ்பாதிக் -
கப்்பட்்ட ைக்களுக்காை ரசமவகமள வழஙகு்தல உள்ளிட்்ட ்பலரவறு வி்டயஙகள் 
வ்தா்டர்பில கலந்துமரயா்டப்்பட்்டது.     ்ப்டம: ைாஙகுளம குறூப் நிரு்பர்

ப�ோரோட்டத்தில் �ஙபகேற்று உயிரிழந்த  
ஆசிரியைக்கு �ோ்டசோயைகேளில் அகேவணக்கேம் 
யாழ், விசசட நிருபர  

அதிபர, ஆசிரியர சம்பள முரண-
பாடுகளுக்கு தீரவிவன ைலியுறுததி 
�டத்தப்பட்ட சபாராட்டததில் பங்-
சகற்றிருந்த சைவள, திடீர மார-
வடப்பு கார்ணமாக உயிரிழந்த 
ஆசிரிவயக்கு இன்று (12) வைள-
ளிக்கிழவம ைட மாகா்ண பாட-
சாவலகளில் அஞசலி வசலுத்த 
இலங்வக ஆசிரியர சசவை சங்கம் 
அவழப்பு விடுததுளளது.  

யாழ்ப்பா்ணததில் ச�ற்று இடம்-
வபற்ற இலங்வக ஆசிரியர சசவை 
சங்கததின் ஊடக சநதிப்பிசலசய, 
இ்தற்கான அவழப்பு விடுக்கப்பட் -
டது.  

 அதிபர ஆசிரியர சம்பள முரண-
பாடுகளுக்கு தீரவிவன ைலியு-

றுததி, அணவமயில் �டத்தப்பட்ட 
சபாராட்டததில் கலநது வகாணட 
சைவள திடீர மாரவடப்பு கார-
்ணமாக இந்த ஆசிரிவய மர்ணம-
வடந்தார. மாத்தவற வ்தனியாய 
மததிய கல்லூரியின் ஆரம்ப பிரிவு 
பாடசாவல ஆசிரியரான ைருணி 
அசங்கா என்பைசர உயிரிழந்தைரா-
ைார.  

இந்த ஆசிரியரின் அரப்பணிப்-
புக்கு மதிப்பளிதது அைருக்கு 
அஞசலி வசலுததும் முகமாக, 
இன்று வைளளிக்கிழவம ைட 
மாகா்ணததிலுளள பாடசாவலக-
ளில்   அக ை்ணக்கம் வசலுத்தப்பட-
வுளளது.  காவலயில் 5 நிமிடங்கள 
அகை்ணக்கம் வசலுததி, ஆதமா 
சாநதி அவடய பிராரததிக்குமாறு 
அவழப்பு விடுக்கப்பட்டுளளது.  

ஐைனகேன குளம் யவத்திைசோயையின அம்பியுைனஸ் 
வண்டியை திருப்பி அனுப்புமோறு பகேோரிக்யகே
முல்வலததீவு குறூப் நிருபர 

முல்வலததீவு ஐயன்கன்குளம் 
வைததியசாவலக்குரிய அம்பியு-
லன்ஸ் ைணடி திரும்பி ைரா்த்தால், 
ச�ாயாளரகள பாதிக்கப்பட்டுளள-
்தாக துணுக்காய் பிரச்தச சவப உறுப்-
பினர கந்தசாமி சகுந்தலாச்தவி வ்தரி-
வித்தார. இதுபற்றி, அைர சமலும் 
வ்தரிவித்த்தாைது,  ஐயன்கன்குளம் 
வைததியசாவலயின் அம்பியுலன்ஸ் 
ைணடி 2019 இல் திருத்ததிற்வகன 
வகாணடு வசல்லப்பட்டது. இதுை-
வரக்கும் அவைணடி திரும்பி ைர-
வில்வல. இ்தனால், இரவு சைவள-

களில் இந்த வைததியசாவலக்கு 
ைருசைார 15 கிசலா மீற்றர தூரத -
திலுளள மல்லாவி ஆ்தார வைததி-
யசாவலக்குச் வசல்ல ச�ரிடுகிறது. 
இவைாறு வசல்லும்,  ச�ாயாளரகள 
பலத்த சிரமங்கவள எதிரவகாணடுள-
ளனர. 

இவவைததியசாவலயில்,பகல் 
சைவளகளில் வைததியரகள ைரு-
ைதுமில்வல,இன்னும் சில வைத -
தியரகள  இரவுக் கடவமகளில் ஈடு -
படாதுமுளளனர. ஐயன்கன்குளம் 
கிராமதவ்தச் சசரந்த 210 குடும்பங் -
கள, பவழயமுறிகணடி கிராமததி-

லுளள 40 குடும்பங்கள மற்றும் புத-
துவைட்டுைான் கிராமதவ்தச் சசரந்த 
85 குடும்பங்கள ஆகியன ஐயன்கன்-
குளம் வைததியசாவலவய �ம்பிசய 
ைாழ்கின்றன. இநநிவலயில் வைத-
தியசாவலயில் அம்பியுலன்ஸ் இல்-
லா்தவம ச�ாயாளரகவள வபரிதும் 
பாதிததுளளது. எனசை, அம்பியு -
லன்ஸ் ைணடிவய மீணடும் வைததி-
யசாவலக்கு அனுப்பி வைப்ப்தற்கு 
முல்வலததீவு பிராநதிய சுகா்தாரப் 
பணிப்பாளர �டைடிக்வக எடுக்க 
சைணடும் எனவும் பிரச்தச சவப 
உறுப்பினர வ்தரிவித்தார.  

கேமநை அபிவிருத்தி 
நியைைம் மூ்டப்�ட்டது 

சசல்வம் அய்டக்கேைநோ்தனின 
சிறிை ்தோைோர் கேோைமோனோர்
மன்னார குறூப் நிருபர

்தமிழ் ச்தசிய கூட்டவமப்பின் 
ைன்னி மாைட்ட பாராளுமன்ற 
உறுப்பினரும், வரசலா அவமப்பின் 
்தவலைருமான வசல்ைம் அவடக்-
கல�ா்தனின் சிறிய்தாயார ச�ற்று 
வியாழக்கிழவம (11) காவல சுகயீ -
னம் கார்ணமாக உயிரிழந்தார.  

-மன்னார ச்தாட்டவைளி ச�ாசப்-
ைாஸ் �கர கிராமதவ்தச் சசரந்த 
திருமதி எம். அன்வனசமரி (ையது-
70) என்பைசர திடீர சுகயீனம் கார்ண -
மாக மன்னார மாைட்ட வபாது வைத -
தியசாவலயில் சிகிச்வச வபற்று 
ைந்த நிவலயில் உயிரிழந்தார.  

-இறுதிக்கிரிவயகள  வ்தாடர -
பாக பின்னர அறிவிக்கப்படுவமன 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர வசல்ைம் 
அவடக்கல�ா்தன் வ்தரிவித்தார.  

ஓமநவ்த விசஷட நிருபர

ைவுனியா கம�ல அபிவிருததி 
திவ்ணக்களததில் பணிபுரியும் 
உததிசயாகத்தரகள இருைருக்கு 
வகாசரானா வ்தாற்று உறுதி வசய்-
யப்பட்டவ்தயடுதது திவ்ணக்களம் 
மூடப்பட்டுளளது. இவவிரு பணி -
யாளரகவளயும் வீட்டிலிருநது கட -
வமயாற்றுை்தற்கும் பணிக்கப்பட் -
டுளளது.  

ைவுனியா புவகயிர்தநிவலயததின் 
முன்பாக அவமநதுளள, கம�ல அபி-
விருததி திவ்ணக்களததின் மாைட்ட 

அலுைலகததில் பணிபுரியும் 
ஊழியர இருைருக்கு சமற்வகாளளப்-
பட்ட பரிசசா்தவனயில் வகாசரானா 
வ்தாற்று உறுதிவசய்யப்பட்டது.  

இ்தவனயடுதது முன்வனச்சரிக்வக 
�டைடிக்வகயாக திவ்ணக்களததின் 
பணிகள மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள-
ளதுடன், ஏவனய பணியாளரகவள 
இரணடு �ாட்களிற்கு வீட்டில் 
இருநது பணிபுரியவும் பணிக்கப்பட்-
டுளளது.   

எனசை, திவ்ணக்களததிற்கு 
வசல்ைவ்த ்தவிரததுக்வகாளளுமாறு 
வபாதுமக்கள சகாரப்பட்டுளளனர.  

வீட்டிலிருந்து ்பணியாறறுைாறு ்பணிப்பு

முல்யைத்தீவு மோவட்ட ஆைைஙகேளில் பநற்று சூரசம்்ோர உற்சவஙகேள் 

மாங்குளம் குறூப் நிருபர 

முல்வலததீவு ஆலயங்களில் 
ச�ற்று (11)  சூரசம்ஹாரம் உற்சைம் 
இடம்வபற்றது.   

முருகப் வபருமாவன சைணடி 
அனுஷடிக்கப்படும் கந்தசஷடி விர-
்தததின் சூரசம்ஹாரம் ச�ற்று முல்-
வலததீவு மாைட்டததின் பல்சைறு 

ஆலயங்களில்    சிறப்புற இடம் -
வபற்றன. ஒட்டுசுட்டான் ்தான்-
ச்தான்ரீஸ்ைரர ஆலயம், முளளிய-
ைவள கல்யா்ண சைலைர ஆலயம், 
புதுக்குடியிருப்பு முருகன் ஆலயம், 
மல்லாவி முருகன் ஆலயம் உள-
ளிட்ட முல்வலததீவு மாைட்டததின் 
பல்சைறு ஆலயங்களில் இந்த உற்ச-

ைங்கள இடம்வபற்றன.   
களளப்பாடு வைரைர ஆலயததி-

லும் சூரசம்ஹாரம் ச�ற்று சிறப்புற 
இடம்வபற்றது. வ்தாடரச்சியாக 
வபய்துைரும் கனமவழ கார்ண-
மாக, ஆலய சூழலின் ஒரு பகுதியில் 
வைளளநீர ச்தங்கியுளள நிவலயில், 
வைளளததின் மததியிலும் சூரசம் -

ஹாரம் சிறப்புற இடம்வபற்றவம 
குறிப்பிடத்தக்கது.   

ஆலயததில் இடம்வபற்ற 
பூவசகவள வ்தாடரநது ஆலயததி-
லிருநது முருகப் வபருமான் எழுந-
்தருளி சூரனுடன் சபார வசய்து 
சூரவ்ண ை்தம் வசய்து, அடியாரக-
ளுக்கு அருள பாலித்தார.     

சிவப�ோதி ஞோ�கேோர்த்்த 
விருது வழஙகும் விழோ

புதுக்குடியிருப்பு பிரப்தச சய� அமர்வு  

ச�ோருடகேளின வியைபைற்்றத்ய்த கேண்டித்து புதுக்குடியிருப்பில் ப�ரணி
மாங்குளம் குறூப் நிருபர 

வபாருட்களின்  விவல ஏற்றதவ்த 
கணடிதது புதுக்குடியிருப்பில் கை-
னயீரப்பு சபரணி  �டத்தப்பட்டது. 
புதுக்குடியிருப்பு பிரச்தச சவப 
உறுப்பினரகள,  பிரச்தச அரசியல்-
ைாதிகள, வபாதுமக்கள ஆகிசயார 
இந்த கைனயீரப்பு சபாராட்டததில் 
கலநது வகாணடனர.   

ச�ற்று (11) காவல 9 மணிக்கு 
புதுக்குடியிருப்பு �கரப்பகுதியிலி-
ருநது இந்த கைனயீரப்பு சபாராட்-

டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது    புதுக்குடி-
யிருப்பு பிரச்தச சவப உறுப்பினரகள 
பல்சைறு ப்தாவ்தகவள ஏநதியைாறு 
மாட்டு ைணடில்களில் அதிகரித்த 
விவலக்குரிய வபாருட்கள சில-
ைற்வற ஏற்றிக்வகாணடு இந்த  ஆரப்-
பாட்டததில் ஈடுபட்டனர.

சகஸ்,சீனி,சீவமநது ஆகியைற்றின் 
விவலசயற்றததுக்கு எதிராகவும், 
விைசாயிகளின் உரப்பிரச்சிவனக்கு 
தீரவு சைணடியும் இந்த சபாராட்-
டம் முன்வனடுக்கப்பட்டது.  குறித்த 

சபாராட்டததில் ஈடுபட்டைரகள 
ஏற்றாச்த ஏற்றாச்த வபாருட்களின் 
விவலவய ஏற்றாச்த, அடிக்காச்த 
அடிக்காச்த ஏவழ ையிற்றில் அடிக்-
காச்த, அடிக்காச்த அடிக்காச்த 
காசுகவள அடிக்காச்த, விற்காச்த 
விற்காச்த �ாட்வட விற்காச்த உள-
ளிட்ட பல்சைறு சகாஷங்கவள 
எழுப்பியைாறு புதுக்குடியிருப்பு 
�கர பகுதியில் இருநது புதுக்குடியி-
ருப்பு பிரச்தச சவப ைவர சபரணி-
யாக வசன்றனர  
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  ்பகுதி- - I நநரம : 45 நிமிடம

இணைந்த கல்விச் சேணை 13.11.2021
புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் - --

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

அஹமட் எம். நஸீர் (B.ED)
ஹஹொரைபஹபொத்தொணை 
ஆரம்ப முஸ்லிம் விததியொலயம் 
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GRADE - 5 - Gyikg;guprpy; guPl;ir – SLBC – TAMIL NATIONAL SERVICE – F.M - 102.1 AND  
102.3 FM -  SATURDAY -   10.30 AM TO 12.30 PM -  BOC - RAN KEKULU -  SMART VIDHU 
NENA  - ANCL- LAKE HOUSE -  FRIDAY 2021.09.18.THINAKARAN.  

    ahamedmnazeerbab.ed*atgmail.com-slts-1 2021. 

  gapw;rp tpdhg; gj;jpuk; - gFjp – I        **   Neuk;  45 epkplk; 
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

 
• 1,2 ஆகிய வினாக்களில் தரப்பட்டுள்ள உருக்களில் ஒரு உரு ஏனனய 

இரண்டு உருக்களிலும் இருந்து வேறுபட்டது. அே்  வேறுபட்ட உருனே 

ததரிவு தெய்க. 

 

 

 

• 3 ,4 ஆகிய வினாக்களில் கட்டத்தினுல் உள்ள ததாகுதியுடன் வெரப்்பதற்கு 

மிகவும் தபாருத்தமான உரு எது? 
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5. கட்டத்தில் உள்ள உருவை அைதானியுங்கள். 

 

 

 

6. வைறுவையான கட்டத்திற்கு ைரவைண்டிய உருவை வதரிவு வெய்க. 

 

 
 [11] 
 

5. கட்டத்தில் உள்ள உருவை அைதானியுங்கள். 
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13. tUlnkhd;wpy; 30k; jpfjpiaf; nfhz;l khjq;fs; vj;jid?  

 1) 11      2) 07      3) 04 

 

14. eprhu; 20 gf;fq;fis thrpf;Fk; NghJ epkhy; 12 gf;fq;fis 
thrpg;ghd;. epkhy; 9 gf;fq;fis thrpf;Fk; NghJ eprhu; vj;jid 
gf;fq;fis thrpg;ghd;.  

 1) 15      2) 10      3) 18 

 

15. ney; - ehw;W vdpd; gid - ……………….. 

 1)fd;W    2) tlyp    3)gps;is 

 

     

     

     

 

4212,87543 ஆகிய எண்கனள இடமிருந்து ேலமாகவும் 31,521, 432 ஆகிய 

எண்கனள வமலிருந்து கீழாகவும் அனமயுமாறு கட்ட ேனலயனமப்னப 
நிரப்பினால்.. 

 

16. மூன்றாவது நிழலில் மேலிருந்து கீழாக அமேயும் எண் யாது? 

      (1)  432             (2)  521           (3)  31 

 

17. இரண்டாவது நிமரயில் வரும் எண் யாது? 

      (1)  431             (2)  211             (3)  231 
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7. ‘tho;f;if’ vd;Dk; nrhy;ypy; ,U vOj;Jf;fis ePf;fpdhy; 
kuq;fspy; xd;W tUk; mr;nrhy;iyj; njupT nra;f. 

(1)thio     (2) tho;        (3) thif  

 

8. jug;gl;Ls;s xt;nthU nrhy;Yf;Fk; nghUj;jkhd vjpu;f;fUj;Jr; 
nrhy;iyj; njupT nra;J mjd; fPo;f; NfhbLf.  

(i) cz;ik (nka;> tha;ik> ngha;> rj;jpak;)  

(ii) mfk; (Gwk;> ,y;yk;> tPL> kid) 

 

9. gpd;tUk; njhdpf;Fupa gpuhzpia vOJf.  

gpspWk; - ………………………. 

 

10. xNu ghlrhiyapy; xd;whfg; gbg;gtu; vt;thW miof;fg;gLtu;?  

- ………………….  

 

  

 

11. இை்வுருவில் உருைாக்கக்கூடிய வெை்ைகங்களின் எண்ணிக்வக எதத்வன? 

 (1) 6       (2) 9       (3) 5 

 

12. fPNo jug;gl;Ls;s Mq;fpyr; nrhw;fSf;Fupa jkpo;r; nrhy;iy 
vOJf.  

 potato ………………………… 
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A1 E6 D4 B2 C3 F8 

 

 

18. குறித்த ோதம் ஒன்றில் முதலாம் திகதி திங்கட்கிழமே எனின், 
அம்ோதத்தின் 26,27,28 ஆம் திகதிகள் முமறமய குறித்து நிற்கும் நாட்கள். 

     (1)   சனி , ஞாயிறு , திங்கள் 

     (2)   வியாழன் , வவள்ளி , சனி 

     (3)   வவள்ளி , சனி , ஞாயிறு 

 
 

19. தரப்படும் மகாலத்தின் ஒழுங்கிற்கு ஏற்ப நீக்கப்பட மவண்டியமவ. 

 

                                                                                                                                                                   

 

 

                  A                              B                              C                              D                               E                               F 

 
(1) A உம் C உம்           
(2) B உம் D உம் 
(3) B உம் F உம்  

 

 

20.  1 வதாடக்கம் 40 வமர எண்கமள எழுதினால் எத்தமன தடமவகள் இலக்கம்                      
3ஐ எZதுதல் மவண்டும்? 

(1) 13            (2)  14          (3)  10    
 

21.  3,4 ஆகிய இரு இலக்கங்களாலும் ேிகுதியின்றி வகுபடக்கூடிய எண் யாது? 

 

(1) 96             (2)  69          (3)  64 
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22. தரப்படும் எண் மகாலத்தில் புள்ளிக்மகாட்டில் வர மவண்டிய விமடமயத் 
வதரிவு வசய்க. 

 

            

              

 

 

 

(1)  4 
 

(2)  5 
 

(3)  3 
 

 

23. தந்மதயின் வயது 36, ேகனின் வயது 16. இன்னும் எத்தமன ஆண்டுகளில் 
தந்மதயின் வயது ேகனின் வயமதப் மபால் இருேடங்காக இருக்கும். 

           (1) 3 ஆண்டுகளில்                     (2) 4 ஆண்டுகளில்                      (3) 2 ஆண்டுகளில் 

 

24. 5 ேனிதர்கள் 5 கதிமரகமள 5 ேணி மநரத்தில் பின்னமுடியும். ஒரு ேனிதன் ஒரு 
கதிமரமய பின்ன எவ்வளவு மநரம் எடுக்கும்? 

          (1) 15 ேணி                (2) 2 ேணி                     (3) 5 ேணி 

 

25. வகாவிட் – 19 காரணோக ோர்ச் ோதம் 13ம் திகதி திங்கட்கிழமே வதாடக்கம் 
வதாடர்ச்சியாக 10 நாட்களுக்கு ஒரு பாடசாமல மூடப்பட்டது. அப்பாடசாமல 
ேீண்டும் திறக்கப்பட்ட தினம். 

 

(1) ோர்ச் 22 – புதன் 
(2) ோர்ச் 23 – வியாழன் 
(3) ோர்ச் 24 – திங்கள்  
 
 
 

 4             2 

 

2             2 

  3            4  

 

   3             6 

 

......         8 

 

3             2 

8 9 5 

(14ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)
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இணைந்த கல்விச் சேணை

 ்பகுதி--IIபுலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள்  --

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்
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22. தரப்படும் எண் மகாலத்தில் புள்ளிக்மகாட்டில் வர மவண்டிய விமடமயத் 
வதரிவு வசய்க. 

 

            

              

 

 

 

(1)  4 
 

(2)  5 
 

(3)  3 
 

 

23. தந்மதயின் வயது 36, ேகனின் வயது 16. இன்னும் எத்தமன ஆண்டுகளில் 
தந்மதயின் வயது ேகனின் வயமதப் மபால் இருேடங்காக இருக்கும். 

           (1) 3 ஆண்டுகளில்                     (2) 4 ஆண்டுகளில்                      (3) 2 ஆண்டுகளில் 

 

24. 5 ேனிதர்கள் 5 கதிமரகமள 5 ேணி மநரத்தில் பின்னமுடியும். ஒரு ேனிதன் ஒரு 
கதிமரமய பின்ன எவ்வளவு மநரம் எடுக்கும்? 

          (1) 15 ேணி                (2) 2 ேணி                     (3) 5 ேணி 

 

25. வகாவிட் – 19 காரணோக ோர்ச் ோதம் 13ம் திகதி திங்கட்கிழமே வதாடக்கம் 
வதாடர்ச்சியாக 10 நாட்களுக்கு ஒரு பாடசாமல மூடப்பட்டது. அப்பாடசாமல 
ேீண்டும் திறக்கப்பட்ட தினம். 

 

(1) ோர்ச் 22 – புதன் 
(2) ோர்ச் 23 – வியாழன் 
(3) ோர்ச் 24 – திங்கள்  
 
 
 

 4             2 

 

2             2 

  3            4  

 

   3             6 

 

......         8 

 

3             2 

8 9 5 
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26. 

           

 

 

 

 

 

இவ் வடிவத்மத சேோன சிறிய சதுரத்துண்டுகளாக வவட்டி எடுத்து 
சதுரவோன்மற உருவாக்கும் மபாது ேிகுதியாக இருக்கும் சிறிய சதுரத் 
துண்டுகளின் எண்ணிக்மக எத்தமன? 

 

(1) 2                (2)  4                 (3)  3 
   

 

27.  

🍍🍍+ 🍎🍎 = 70         🍍🍍- 🍎🍎 = 10 
     அப்பிள் பழை் ஒன்றின் விவல யாது? 

(1) 30 ரூபாய்                 (2)  40 ரூபாய்                   (3)  20 ரூபாய் 
 

 

28. கைலா இடத்திலிருந்து கிழக்கு திவெ வநாக்கி 12 மீட்டர ்தூரத்தில் விைல் 
நிற்கிறான். கைலா தான் இருக்குை் இடதத்ிலிருந்து நான்கு நான்கு மீட்டராக  
கிழக்கு திவெ வநாக்கி நகருை் வபாது விைல் தான் இருக்குை் இடத்திலிருந்து 
இரண்டு இரண்டு மீட்டராக கிழக்குத் திவெ வநாக்கி நகரக்ிறான். கைலா 
விைவல ெந்திக்குை்வபாது கைலா ஆரை்பத்தில் இருந்த இடத்திற்குை் விைவலெ ்
ெந்தித்த இடத்திற்குை் இவடயிலான தூரை் யாது? 

        

(1) 20 m                       (2)  18 m                      (3)  24 m 
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29. ஒரு நகரத்வத அவடயுை் வபருந்துகளின் எண்ணிக்வக ஒரு 
ைணித்தியாலத்திற்கு ஒரு தடவை இரட்டிப்பாகிறது. ஆரை்பத்தில் இருந்து 
வபருந்துகளின் எண்ணிக்வக 30 எனின் மூன்று ைணி வநர முடிவில் இருந்த 
வபருந்துகளின் எண்ணிக்வக எத்தவன? 

 

(1) 120                           (2)  240                          (3)  480 
 

30. ctkhdj;jpw;Fg; nghUj;jkhd re;ju;g;gj;ij fhl;Lk; tpiliaj; 
njupT nra;f. 

 “vupfpw neUg;gpy; vz;nza; Cw;wpdhw; Nghy”  
1. rpf;fiyj; jPu;f;f cjTjy;.  

2. NkYk; Nfhg%l;lr; nra;jy;.  

3. twpatu;fSf;F gz cjtp nra;jy;  

 

31. ehis kWjpdk; ghlrhiy tpisahl;Lg; Nghl;b eilngWk;. 
vd mgpNy\; New;W Kd;jpdk; $wpdhd;. New;W Gjd; vdpd; 
tpisahl;Lg; Nghl;b eilngWk; ehs; vJ?  

1) tpahod;  2) nts;sp   3) rdp 

 

32. kpJrhspdp ghlrhiyf;Fr; nry;Yk; NghJ epoy; ,lJ 
ifg;Gwk; njhlUkhapd; kpJrhspdp nry;Yk; jpir ahJ?  

1. njw;F    2. Nkw;F    3. tlf;F  

 

33. ,yq;if KOtijAk; gpupj;jhdpau; ifg;gw;wpa Mz;L 
vj;jidahk; E}w;whz;L ? vj;jidahk; jrhg;jk; ? KiwNa. 

 1. 20 Mk; E}w;whz;L 2Mk; jrhg;jk;  

 2. 19 Mk; E}w;whz;L 2Mk; jrhg;jk;  

 3. 18 Mk; E}w;whz;L 1Mk; jrhg;jk;  
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29. ஒரு நகரத்வத அவடயுை் வபருந்துகளின் எண்ணிக்வக ஒரு 
ைணித்தியாலத்திற்கு ஒரு தடவை இரட்டிப்பாகிறது. ஆரை்பத்தில் இருந்து 
வபருந்துகளின் எண்ணிக்வக 30 எனின் மூன்று ைணி வநர முடிவில் இருந்த 
வபருந்துகளின் எண்ணிக்வக எத்தவன? 

 

(1) 120                           (2)  240                          (3)  480 
 

30. ctkhdj;jpw;Fg; nghUj;jkhd re;ju;g;gj;ij fhl;Lk; tpiliaj; 
njupT nra;f. 

 “vupfpw neUg;gpy; vz;nza; Cw;wpdhw; Nghy”  
1. rpf;fiyj; jPu;f;f cjTjy;.  

2. NkYk; Nfhg%l;lr; nra;jy;.  

3. twpatu;fSf;F gz cjtp nra;jy;  

 

31. ehis kWjpdk; ghlrhiy tpisahl;Lg; Nghl;b eilngWk;. 
vd mgpNy\; New;W Kd;jpdk; $wpdhd;. New;W Gjd; vdpd; 
tpisahl;Lg; Nghl;b eilngWk; ehs; vJ?  

1) tpahod;  2) nts;sp   3) rdp 

 

32. kpJrhspdp ghlrhiyf;Fr; nry;Yk; NghJ epoy; ,lJ 
ifg;Gwk; njhlUkhapd; kpJrhspdp nry;Yk; jpir ahJ?  

1. njw;F    2. Nkw;F    3. tlf;F  

 

33. ,yq;if KOtijAk; gpupj;jhdpau; ifg;gw;wpa Mz;L 
vj;jidahk; E}w;whz;L ? vj;jidahk; jrhg;jk; ? KiwNa. 

 1. 20 Mk; E}w;whz;L 2Mk; jrhg;jk;  

 2. 19 Mk; E}w;whz;L 2Mk; jrhg;jk;  

 3. 18 Mk; E}w;whz;L 1Mk; jrhg;jk;  
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34. “vdJ ftpijf;F Kjw;gupR fpilf;Fnkd;W ehd; fdtpYk; 
epidj;jpUf;ftpy;iy. vdf;F vd;d NgRtnjd;Nw njupatpy;iy. 

Kjypy; mk;khtplk; nrhy;y Ntz;Lk;.” ,k;khztd; ntspg;gLj;Jk; 
czu;T.  

1) mDjhgk; njuptpj;jy;  

2) Jf;fj;jpid ntspg;gLj;jy;  

3) kfpo;r;rpia ntspg;gLj;jy; 

 

35. fprhsd; xU epwj;jpy; %d;W gY}d;fs; tPjk; 3 epwq;fspy; 
gY}d;fs; thq;fpdhd; ,td; vj;jid gY}d;fs; thq;fpdhd;?  

 

1. 9     2. 15      3. 6  

 

36. vOj;J tOf;Fr; nrhy;yhf mikahjJ?  

1. rPtNdhghak;   2. Nfhlhyp   3. nra;e;ed;wp  

 

37. xUtu; fijg;Gj;jfj;jpd; 47 Mk; gf;fj;jpypUe;J 98 Mk; gf;fk; 
tiu thrpj;jhu;. mtu; thrpj;j gf;fq;fspd; vz;zpf;if ahJ?  

1. 52     2. 50      3. 56  

 

38. xU Gifapujk; 45 MtJ fy;ypy; ,Ue;J 50 MtJ fy;iyf; 
flg;gjw;F 5 epkplk; vLj;jJ. Gifapujk; mNj fjpapy; nrd;why; 
80 MtJ fy;iyf; flg;gjw;F NkYk; vt;tsT epkplk; vLf;Fk;?  

1. 50     2. 30      3. 5  

 

 

 

(15ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

  ்பகுதி- - I நநரம : 45 நிமிடம

13.11.2021
புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் - --
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39. gpd;tUtdtw;Ws; xUtUila kdJf;F ctikahf 
mikahjJ vJ?  

1. ntz;nza;f;fl;b Nghy; nkd;ikahdJ  

2. kz;fl;b Nghy; fbdkhdJ  

3. rpf;Fg;gl;l E}w;ge;J Nghd;wJ  

 

40. jhaf;fl;ilapd; vjpu;g;gf;fq;fspd; $l;Lj;njhifahf 
,Uf;ff;$baJ.  

1. 7      2. 6       3. 8 

 

  

[1] 
 

GRADE - 5 - Gyikg;guprpy; guPl;ir – SLBC – TAMIL NATIONAL SERVICE – F.M - 102.1 AND  102.3 
FM -  SATURDAY -   10.30 AM TO 12.30 PM -  BOC - RAN KEKULU -  SMART VIDHU NENA  - ANCL- 
LAKE HOUSE -  FRIDAY 2021.09.18.THINAKARAN.  

    ahamedmnazeerbab.ed*atgmail.com-slts-1 2021. 

  gapw;rp tpdhg; gj;jpuk; - gFjp – II        **    Neuk; 1 kzp 15 epkplk; 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

1. gpd;tUk; ge;jpapid ed;whf thrpj;J Nfl;fg;gLk; tpdhf;fSf;F rupahd 
tpilapid Gs;spf;Nfhl;by; vOJf.  

rpwpJ J}uk; nrd;wJk; fLfz;zht kiyj;njhlu; njd;glj; njhlq;fpaJ. fpof;F thdpy; 
#upad; jf jfntd kpd;dpagb mk;kiyj; njhlu;fSf;fpilNa vl;bg; ghu;j;jhd;. 
J}uj;Nj njupAk; tPjpfs; ghk;Gfs; tise;J nry;tJ Nghyf; fhl;rpaspj;jd. ,t;thwhf 
ehk; ,aw;ifapd; tpe;ijfisAk; moifAk; ,urpj;jgb nfhOk;G efiu te;jile;Njhk;. 

(i) “vopy;” vd;gjd; xj;j gjr;nrhy; ahJ? …………………….…………….  

(ii) “nraw;if” vd;gjd; vjpu;g; gjr;nrhy; ahJ? ………….…………………  

(iii) ,ul;ilf;fpstpr; nrhy;iyj; njupT nra;f.  ……..………………………  
(iv) cau;jpiz jd;ik gd;ikr; nrhy;iyj; njupT nra;f.  

…………………….…………………………………….…………….………..  

(v) ge;jpapy; ifahsg;gl;Ls;s ctikj; njhlu; ahJ?  

       ………………………….………………………………………………………….  

(vi) “fhl;rpaspj;jd” vd;gijg; gpupj;njOJf.  

     ……………………….…………………………………………………..  
2. ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd vOj;Jg; gpioaw;w nrhy;iy milg;Gf;Fs;spUe;J 
njupT nra;J mjd; fPo;f; NfhbLf.  

(i) Mju;.rp.fpshf; thdpay; njhlu;ghd ……………………..apy; <Lgl;lhu;. 

    (Muha;r;rp> Muhr;rp >Muhl;rp)  

(ii) ehk; ntapy; fhyq;fspy; ,aw;ifg; ghdkhd ……………… mUe;Jjy; Ntz;Lk;.  

    (,sep> ,sdPu;> ,sePu;) 

(vi) mk;kh czT rikg;gjw;F …………. gad;gLj;jpdhu;. 

      ( vz;iz> vz;nza;> vz;nea;)  

(vii) rpWtu;fs; tho;f;ifapy; Kd;Ndw ………………………… nra;a Ntz;Lk;. 
(Kaw;rp> Kal;rp> Kaw;r;rp)  
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GRADE - 5 - Gyikg;guprpy; guPl;ir – SLBC – TAMIL NATIONAL SERVICE – F.M - 102.1 AND  102.3 
FM -  SATURDAY -   10.30 AM TO 12.30 PM -  BOC - RAN KEKULU -  SMART VIDHU NENA  - ANCL- 
LAKE HOUSE -  FRIDAY 2021.09.18.THINAKARAN.  

    ahamedmnazeerbab.ed*atgmail.com-slts-1 2021. 

  gapw;rp tpdhg; gj;jpuk; - gFjp – II        **    Neuk; 1 kzp 15 epkplk; 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

1. gpd;tUk; ge;jpapid ed;whf thrpj;J Nfl;fg;gLk; tpdhf;fSf;F rupahd 
tpilapid Gs;spf;Nfhl;by; vOJf.  

rpwpJ J}uk; nrd;wJk; fLfz;zht kiyj;njhlu; njd;glj; njhlq;fpaJ. fpof;F thdpy; 
#upad; jf jfntd kpd;dpagb mk;kiyj; njhlu;fSf;fpilNa vl;bg; ghu;j;jhd;. 
J}uj;Nj njupAk; tPjpfs; ghk;Gfs; tise;J nry;tJ Nghyf; fhl;rpaspj;jd. ,t;thwhf 
ehk; ,aw;ifapd; tpe;ijfisAk; moifAk; ,urpj;jgb nfhOk;G efiu te;jile;Njhk;. 

(i) “vopy;” vd;gjd; xj;j gjr;nrhy; ahJ? …………………….…………….  

(ii) “nraw;if” vd;gjd; vjpu;g; gjr;nrhy; ahJ? ………….…………………  

(iii) ,ul;ilf;fpstpr; nrhy;iyj; njupT nra;f.  ……..………………………  
(iv) cau;jpiz jd;ik gd;ikr; nrhy;iyj; njupT nra;f.  

…………………….…………………………………….…………….………..  

(v) ge;jpapy; ifahsg;gl;Ls;s ctikj; njhlu; ahJ?  

       ………………………….………………………………………………………….  

(vi) “fhl;rpaspj;jd” vd;gijg; gpupj;njOJf.  

     ……………………….…………………………………………………..  
2. ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd vOj;Jg; gpioaw;w nrhy;iy milg;Gf;Fs;spUe;J 
njupT nra;J mjd; fPo;f; NfhbLf.  

(i) Mju;.rp.fpshf; thdpay; njhlu;ghd ……………………..apy; <Lgl;lhu;. 

    (Muha;r;rp> Muhr;rp >Muhl;rp)  

(ii) ehk; ntapy; fhyq;fspy; ,aw;ifg; ghdkhd ……………… mUe;Jjy; Ntz;Lk;.  

    (,sep> ,sdPu;> ,sePu;) 

(vi) mk;kh czT rikg;gjw;F …………. gad;gLj;jpdhu;. 

      ( vz;iz> vz;nza;> vz;nea;)  

(vii) rpWtu;fs; tho;f;ifapy; Kd;Ndw ………………………… nra;a Ntz;Lk;. 
(Kaw;rp> Kal;rp> Kaw;r;rp)  

நநரம : 1 ைணி 15 நிமிடம

அஹமட் எம். நஸீர் (B.ED)
ஹஹொரைபஹபொத்தொணை 
ஆரம்ப முஸ்லிம் விததியொலயம் 

(13ஆம ்பக்்கத வ்ாடர்)
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16ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

இணைந்த கல்விச் சேணை
(14ஆம ்பக்்கத் வ�ாடர்) புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமசை ைாதிரி வினாத்�ாள் 

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்
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  gapw;rp tpdhg; gj;jpuk; - gFjp – II        **    Neuk; 1 kzp 15 epkplk; 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

1. gpd;tUk; ge;jpapid ed;whf thrpj;J Nfl;fg;gLk; tpdhf;fSf;F rupahd 
tpilapid Gs;spf;Nfhl;by; vOJf.  

rpwpJ J}uk; nrd;wJk; fLfz;zht kiyj;njhlu; njd;glj; njhlq;fpaJ. fpof;F thdpy; 
#upad; jf jfntd kpd;dpagb mk;kiyj; njhlu;fSf;fpilNa vl;bg; ghu;j;jhd;. 
J}uj;Nj njupAk; tPjpfs; ghk;Gfs; tise;J nry;tJ Nghyf; fhl;rpaspj;jd. ,t;thwhf 
ehk; ,aw;ifapd; tpe;ijfisAk; moifAk; ,urpj;jgb nfhOk;G efiu te;jile;Njhk;. 

(i) “vopy;” vd;gjd; xj;j gjr;nrhy; ahJ? …………………….…………….  

(ii) “nraw;if” vd;gjd; vjpu;g; gjr;nrhy; ahJ? ………….…………………  

(iii) ,ul;ilf;fpstpr; nrhy;iyj; njupT nra;f.  ……..………………………  
(iv) cau;jpiz jd;ik gd;ikr; nrhy;iyj; njupT nra;f.  

…………………….…………………………………….…………….………..  

(v) ge;jpapy; ifahsg;gl;Ls;s ctikj; njhlu; ahJ?  

       ………………………….………………………………………………………….  

(vi) “fhl;rpaspj;jd” vd;gijg; gpupj;njOJf.  

     ……………………….…………………………………………………..  
2. ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd vOj;Jg; gpioaw;w nrhy;iy milg;Gf;Fs;spUe;J 
njupT nra;J mjd; fPo;f; NfhbLf.  

(i) Mju;.rp.fpshf; thdpay; njhlu;ghd ……………………..apy; <Lgl;lhu;. 

    (Muha;r;rp> Muhr;rp >Muhl;rp)  

(ii) ehk; ntapy; fhyq;fspy; ,aw;ifg; ghdkhd ……………… mUe;Jjy; Ntz;Lk;.  

    (,sep> ,sdPu;> ,sePu;) 

(vi) mk;kh czT rikg;gjw;F …………. gad;gLj;jpdhu;. 

      ( vz;iz> vz;nza;> vz;nea;)  

(vii) rpWtu;fs; tho;f;ifapy; Kd;Ndw ………………………… nra;a Ntz;Lk;. 
(Kaw;rp> Kal;rp> Kaw;r;rp)  
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3. fPNoAs;s RUf;ff; FwpaPL Fwpf;Fk; tpsf;fj;ij vOJf. 

  ,.x.$.jh.    …………………………………………………………………..  

4. gpd;tUk; thf;fpaq;fSf;Fg; nghUj;jkhd epWj;jw; FwpaPLfis ,Lf.  

(i) kh gyh thio vd;gd Kf;fdpfs;  

(ii) Mfh vt;tsT ngupa ePu;tPo;r;rp  

5. gonkhopapidg; G+u;j;jp nra;f.  

       Kw;gfy; nra;apd; ………………………….. tpisAk;. 

6. gpd;tUk; ghlypy; cs;s ,ilntspia G+u;j;jp nra;f. 

      ftdk; vq;Fk; rpjwhky; ghijapd; tyg;Gwk; ele;jpLNthk; 

      ….……………………………………………….. Kiwaha;g;  

      ghijiaf; fle;jpLNthk;. 

7) Vu; gpbj;J epyk; fpopj;J ehl;ilf; fhg;gtu;  

  ehk; Nrhw;wpy; if itf;f itj;jpLtu; jk; fhiy Nrw;wpy;.  

  ,f;ftpijapd; jk; fhiyr; Nrw;wpNy itg;gtu; ahnudf;  Fwpg;gplg;gLfpd;wJ? 

     .................................................................  

8) fPNo jug;gl;Ls;s ftpijapYs;s ntw;wplj;ij G+uzg;gLj;Jf. 

    mlf;fk; cilahu; mwptpyu;  vd;nwz;zpf; flf;ff; fUjTk; Ntz;lh-  

    kilj;jiyapy; ……………………………………………………………… 

        …………………………………………..      thb ,Uf;Fkhk; nfhf;F  

9) ntw;wplj;jpw;Fg; nghUj;jkhd tpilia milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT nra;J  

   mjd; fPo;f; NfhbLf. 

  1. grp – czT vd;gJ Nghy; jhfj;jpw;F - ………… (ePu; / ghdk;)  

  2. FUtp fPr;rpLk; vd;gJ Nghy; jtis -  …………. (fj;Jk; / fjWk;)  

  3. thioapd; ,isaJ Fl;b – khtpd; ,isaJ - ……. (gps;is /fd;W)  

10) fPNo jug;gl;Ls;s gonkhopapid G+u;j;jp nra;f.  

     epoypd; mUik ………………………………..  

11) gpd;tUk; tpdhf;fSf;F rupahd tpilapid vOJf.  

     1.cyfg; Gfo; ngw;w Nkhdhyprh Xtpaj;ij tiue;jtu; ahu;?  ........................................ 

     2.“nkd;Nyh G+q;fh ke;jputhjp” vd miof;fg;gl;ltu; ahu;? .................................................  
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18. ix ,t; cNuhkd; vz;Zf;F Ke;jpa> gpe;jpa cNuhkd; vz;fis vOJf. 

     Ke;jpa ……………..…     gpe;jpa …………………  

19. 9905> 9999> 8441> 9991> 8440 ,t; vz;fis VWtupirg;gLj;Jk; NghJ eLtpy; tUk;  

   vz;iz nrhw;fspy; vOJf.   …………………………………………………………  

20.            ,t;TUTf;F tiuaf;$ba rkr;rPu; mr;Rf;fs; vj;jid? ……………… 

 

21. $l;Lf.     kg.3   g 10   +   kg.2   g 17     =       .…… kg     ..…g   

22. 134 ngd;rpy;fis VO ez;gu;fSf;fpilNa gq;fpLk; NghJ vQ;rpa ngd;rpy;fspd; 

   vz;zpf;if ahJ? ……………………..  

23.   

,t;TUtpidg; gad;gLj;jp…     

 

 

(i) epow;wg;gl;l gFjp KO cUtpd; vd;d gpd;dkhFk;?    ……………  

(ii) epow;wg;glhj gFjpapid jrk vz;zhf jUf?        ………….. 

24. Nfhapy; *            * gs;spthapy; 

 

   

  gd;riy *            *Njthyak; 

   gs;spthrYf;F vj;jpirapy; gd;riy mike;Js;sJ?  ……………………………… 

  25.  

 

 

 

 

                                                        tpiyg;gl;baiy gad;gLj;jp 
tpdhf;fSf;F tpil jUf.  

i. 1 kg muprp> 1 kg rPdp> 1 kg khT> Mfpatw;iw thq;fpa tpkyd; &gh 500 I  

      toq;fpa  NghJ kPjpahff; fpilj;j gzk; vt;tsT? ……………………...  

   

   
   
   

 
 

nghUs;;  msT  &gh rjk; 
rPdp  2kg  120  00 

khT 500g 40 
 

00 
 

gUg;G  1 kg  500 g  150  
 

00 
 

muprp 10kg 750 00 
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12) fPNo jug;gl;Ls;s Mq;fpyr; nrhw;fSf;Fupa jkpo;r; nrhy;iy vOJf. 

     1. potato       …………………………  

     2. telephone    ………………….………  

13) fPNo jug;gl;Ls;s Mq;fpy thf;fpaq;fspy; cs;s ntw;wplq;fSf;Fg; nghUj;jkhd 
nrhy;iy milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT nra;J vOJf. 

 1. Please give me ……………  (a/ an)  Umbrella.  

2. This …………  (is/ are)  my Book.  

14) fPNo jug;gl;Ls;s thf;fpak; Mq;fpyj;jpy; nrhy;yg;gLk; tpjj;ij Mq;fpy  

   vOj;Jf;fspy; vOJf.  

    1. mit rpw;Wz;br;rhiyapy; cs;sd. …………………………………………  

15) gpd;tUk; thf;fpaq;fs; rpq;fsj;jpy; nrhy;yg;gLk; tpjj;ij jkpopy; vOJf.  

      1. vdf;F Gj;jfk; jhUq;fs;     …………………………………………………  

      2. ehd; ntspNa Nghfyhkh?     …………………………………………………  

16) gpd;tUk; rpq;fsr; nrhy;ypd; fUj;ij jkpopy; vOJf.  

     1. tpJ`y;gjp fhupahya     …………………………..  

     2. njhlk;                 ..…………………………..  

17) ,d;W ehk; xspapy; ,Ug;gjw;F fhuzkhf tpsq;fpatu; Njhk]; my;th vbrd; 

   Mthu;.  

      Njhk]; my;th vbrd;  vd;w jiyg;gpy; %d;W thf;fpaq;fs; vOJf.  

    (xt;nthU thf;fpaj;jpYk; Ie;J nrhw;fSf;F Nky; ,lk; ngw Ntz;Lk;. vOtha;> 

     gadpiyj; njhlu;GfSk; vOj;Jf; $l;lYk; rupahf ,Uf;f Ntz;Lk;).  

1. ……………………………………………………..…………………………………… 

.................……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………… 

....................…………………………………………………………………      

3. ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  
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12) fPNo jug;gl;Ls;s Mq;fpyr; nrhw;fSf;Fupa jkpo;r; nrhy;iy vOJf. 

     1. potato       …………………………  

     2. telephone    ………………….………  

13) fPNo jug;gl;Ls;s Mq;fpy thf;fpaq;fspy; cs;s ntw;wplq;fSf;Fg; nghUj;jkhd 
nrhy;iy milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT nra;J vOJf. 

 1. Please give me ……………  (a/ an)  Umbrella.  

2. This …………  (is/ are)  my Book.  

14) fPNo jug;gl;Ls;s thf;fpak; Mq;fpyj;jpy; nrhy;yg;gLk; tpjj;ij Mq;fpy  

   vOj;Jf;fspy; vOJf.  

    1. mit rpw;Wz;br;rhiyapy; cs;sd. …………………………………………  

15) gpd;tUk; thf;fpaq;fs; rpq;fsj;jpy; nrhy;yg;gLk; tpjj;ij jkpopy; vOJf.  

      1. vdf;F Gj;jfk; jhUq;fs;     …………………………………………………  

      2. ehd; ntspNa Nghfyhkh?     …………………………………………………  

16) gpd;tUk; rpq;fsr; nrhy;ypd; fUj;ij jkpopy; vOJf.  

     1. tpJ`y;gjp fhupahya     …………………………..  

     2. njhlk;                 ..…………………………..  

17) ,d;W ehk; xspapy; ,Ug;gjw;F fhuzkhf tpsq;fpatu; Njhk]; my;th vbrd; 

   Mthu;.  

      Njhk]; my;th vbrd;  vd;w jiyg;gpy; %d;W thf;fpaq;fs; vOJf.  

    (xt;nthU thf;fpaj;jpYk; Ie;J nrhw;fSf;F Nky; ,lk; ngw Ntz;Lk;. vOtha;> 

     gadpiyj; njhlu;GfSk; vOj;Jf; $l;lYk; rupahf ,Uf;f Ntz;Lk;).  

1. ……………………………………………………..…………………………………… 

.................……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………… 

....................…………………………………………………………………      

3. ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  
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(ii)   tpiyg;gl;baypy; 1 kg gb tpiy $ba nghUs; vJ? ……………………...  

 

26. xU rhbapy; 750 ml ePu; cs;sJ. rhbia KOikahf epug;g ,d;Dk; 500 ml ePu;  

   Njit vdpd; rhbapy; nfhs;Sk; ePupd; msT ahJ? ………………………………….. 

27. ,Ugj;J ehd;F kzpj;jpahy Neuj;ij rhjhuz Neukhfj; jUf. …………………… 

28. ma;dpah jdJ tPl;bypUe;J 07.00 kzpf;Fg; Gwg;gl;L 08.15 kzpf;F E}yfj;ij   

   mile;jhs;. E}yfj;jpy; 25 epkplj;ij nrytopj;J tpl;L jdJ tPl;bw;F Gwg;gl;lhs;.  

   E}yfj;jpypUe;J Gwg;gl;l Neuk; ahJ? …………..……………….  

29. 1m   55cm ePskhd fapw;Wj; Jz;Lld; NkYk; 2m  42cm  ePskhd Jz;L nghUj;jg;gl;lJ.  

    ,g;NghJ fapw;Wj; Jz;bd; nkhj;j ePsk; ahJ?   ……………………..…………. 

 

 30.   

   

 

 

  G+rzp – 2kg 500g   fj;jup – 250g vdpd;  ntz;bapd; epiw ahJ? …………..………….. 

•   31 njhlf;fk; 60 tiuAs;s xt;nthU tpdhtpw;Fk; nghUj;jkhd tpiliaj; jug;gl;Ls;s 

   tpilfspypUe;J njupe;njLj;J mjd; fPo;  NfhbLf. 

31. #upa ek];fhu gbKiwfspd; vz;zpf;if?  (1) 10    (2) 12    (3) 11    (4) 15 

32. kdij xUepiyg;gLj;Jk; nraw;ghl;bd;  1Mk;>  4Mk; gbKiwfs; KiwNa…. 

 (1) cliyj; jsu;j;jy;> gpuhu;j;jid      (2) kdijj; jsu;j;jy;> kyu;T  

 (3) cliyj; jsu;j;jy;> cjpg;G          (4) kd cWjp> gpuhu;j;jid  

33. ,yq;ifapd; Njrpaf; nfhb njhlu;ghd jtwhd $w;whf miktJ  

 (1) rptg;G epwg;gpd;dzpapy; kQ;rs; epw thNse;jpa rpq;fk; rpq;fstiu Fwpf;fpd;wJ. 

 (2) nrk;kQ;rs; epwg;gl;b jkpo; kf;fisf; Fwpf;fpd;wJ. 

 (3) nfhbia Rw;wp ,lg;gl;bUf;Fk; kQ;rs; epwg;gl;b ,dq;fSf;fpilapyhd  

    xw;WikiaAk; nfhbapd; KOikg;ghl;ilAk; Fwpf;fpd;wJ.  

 (4) #upad;> re;jpud; epiyj;jpUg;gijf; Fwpf;fpd;wJ.  

 

 

epiw Jyh nghUs; 

1 kg  fj;jup 

500 g  G+rzp 

2 kg  ntz;b 

 ்பகுதி--II நநரம : 1 ைணி 15 நிமிடம

13.11.2021

[6] 
 

34. fpwp];jtu;fs; gz;biff;fhyj;jpy; nra;Ak; myq;fhukhf miktJ?  

  (1) ntrhf; $L mikj;jy;        

  (2) Nfhyk; NghLjy;            (3) khl;Lj; njhOtk; mikj;jy;   

  (4) tpfhiuapid myq;fupj;jy;.  

35. Mtzp khjj;jpy; G+j;Jf; fha;f;Fk; jhtukhf miktd.  

 (1) ,Yg;ig> nfhd;iw     (2) KUq;if> Ntk;G  

 (3) thif> tpsh          (4) ehty;> gpiwg;G+  

36. xsljk; jahupg;gjw;F gad;gLj;jg;gLk; g+ tif. 

 (1) MlhNjhil     (2) fwpNtg;gpiy  

 (3) tpy;tk;         (4) rhj;jhthup  

37. ePq;fs; Fg;igfis vupg;gjhYk; epyj;jpy; nte;ePu; nfhl;LtjhYk; ehDk; vdJ 

   FQ;RfSk; ,we;J tpLNthk;. 

   ehq;fs; ,we;Jtpl;lhy; cq;fsJ Njhl;lj;jpYs;s Fg;igfisg; grisahf 

   khw;wpj;  jUgtu; ahu;?  

       vdf; $Wk; gpuhzpiaj; njupT nra;f. 

      (1) ntl;Lf;fpsp   (2) kl;lj;Njs;   (3) kz;GO   (4) ghk;G 

38. ,utpy; rQ;rupf;Fk; gpuhzpahf mikahjJ  

      (1) ntsthy;  (2) Me;ij  (3) fhfk;  (4) Ml;fhl;b  

39. jdpg;gl;l uPjpahf gad;gLj;jg;gLk; nghUl;  njhFjpapid njupT nra;f. 

 (1) rPg;G> JilJz;L> %f;Ff; fz;zhb> iff;Fl;il  

 (2) njhiyf;fhl;b> JilJz;L> %f;Ff; fz;zhb> iff;Fl;il  

 (3) rPg;G> JilJz;L> thndhyp> iff;Fl;il  

 (4) rPg;G> tprpwp> %f;Ff; fz;zhb> iff;Fl;il  

40. SLS FwpaPL nghwpf;fg;gl;l nghUshf mikahjJ  

 (1) jPg;ngl;b         (2) gw;gir   

 (3) mur ghlE}y;     (4) E}Ly;]; ig  

41. ahy fhl;Lg; gFjpapy; flYld; fyf;Fk; ejpapd; ngau; 

    1.khzpf;ffq;if   2.[pd; fq;if   3.fsdp fq;if   4.fy; Xah 

42. cly; tsu;r;rpf;F cjTk; czthf miktJ vJ?  

 

     (1) NrhW  (2) fUthL  (3) goq;fs;  (4) fPiufs;  

அஹமட் எம். நஸீர் (B.ED)
ஹஹொரைபஹபொத்தொணை 
ஆரம்ப முஸ்லிம் விததியொலயம் 



16 2021 நவம்பர் 12 வவள்ளிக்கிழமை12–11–2021

இணைந்த கல்விச் சேணை
(15ஆம ்பக்்கத் வ�ொடர்) புலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமசை ைொதிரி வினொத்�ொள் 

தமிழ் ததசிய தேவையில்  
தரம் 5 புலவைப் பரிசில்

இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம்

இரட்டைக்கிளவி - வாக்கியங்களில்
* நீர் சைலசைல என ஓடியது.
* அவள் ்கல்கலவவன்று சிரித்�ொள்.
* ைலர் ்கை்கை என நறுைணம வீசியது.
* அவன் ்கர்கரத்� குரலில் ப்பசினொன்.
* அவர்்கள் குசுகுசுவவன்று இர்கசியம ப்பசினர்.
* எனக்கு கிறுகிறு என்று �மலசுற்றியது.
* குழநம� குடுகுடுவவன நடந�து.
* குபுகுபு என குருதி பீறிடடது.
* குற்்றமுள்்ள அவனது வநஞசைம குறுகுறுத்�து.
* ்பொமபு ்பற்ம்றக்குள் சைரசைரவவன்று ஓடியது.
* குளிர் ்கொற்று சிலுசிலுவவன்று வீசியது.
* �ஙம்க சுடச்சுட ப�ொமசை வ்கொடுத்�ொள்.
* �ங்கம �்க�்கவவன மின்னியது.
* அவன் �ட�டவவன்று ்க�மவத் �டடினொன்.
* திருடமன �ர�ர என்று இழுத்துச் வசைன்்றொர்்கள்.
* ஆமட வ�ொ்ளவ�ொ்ள என்று வ்பரி�ொ்க இருந�து.  
* ந்றந்ற என ்பல்மலக் ்கடித்�ொன்.
* வநஞசு ்பட்பட என்று அடித்துக் வ்கொணடது.
* அவள் ைடைட என நீமரக் குடித்�ொள்.
* முறுக்கு வைொறு வைொறு என்று இருந�து.
* உடல் வவடவவடவவன்று நடுஙகியது.
* வவதுவவதுப்்பொன நீரில் குளித்�ொள்.
* வவலவவல என்று நடுஙகிபனன்.

பயிர்ச் செய்்கயில் பயனபடுத்தபபடும் உப்கரணங்கள்
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60. ,dpg;ghd czTfs;> khg;nghUs; czTfis mjpfkhf cz;gjdhy;   

   Vw;glf;$ba Neha;  

   (1) cau; FUjp mKf;fk;      (2) ePupopT  

   (3) m];kh                 (4) rpd;dKj;J 
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43. #lhd nghUl;fis vLg;gjw;Fg; gad;gLj;jf;$ba kdpjDf;F jPikia  

    tpistpf;fhj Kiw  

 (1) fz;zhb mfg;igiag; gad;gLj;jy;.  (2) gpsh];upf; mfg;igiag; gad;gLj;jy;.  

 (3) cNyhf mfg;igiag; gad;gLj;jy;.   (4) ku mfg;igiag; gad;gLj;jy;. 

44. gpuhz thA vd miof;fg;gLk; thA  

   1.xl;rprd;  2. fhgdPnuhl;irl;  3. Mfd;  4. Ijurd; 

45. Esk;gpdhy; Vw;glf;$ba Nehahf miktJ? 

  (1) ePupopT  (2) ,ja Neha;  (3) nlq;F  (4) fopr;ry; Neha; 

46. jw;NghJ Gjpjhf toq;fg;gl;L tUk; Njrpa milahs ml;ilapy; cs;s  

   ,yf;fq;fspd; vz;zpf;if.   

      1.  10     2.  12     3.  14     4.  9 

47. fpuhk kl;lj;jpy; murhq;f gpujpepjpahf ,Ug;gtu; 

   1. fpuhkg; nghWg;ghsu;     2. fpuhk epyjhup  

   3. nghyp]; mjpfhup       4. mjpgu; 

48. gapu;fSf;F jPq;F tpistpf;Fk; gpuhzpahf miktJ?  

   (1) ntl;Lf;fpsp    (2) nrz;gfk;    (3) kz;GO      (4) fhfk; 

49. “fhy;eil fhj;J kfpo;e;jpLthd;  

    ftiy kwe;Nj  tho;e;jpLthd ;”  

    vd;Dk; ghly; 

   (1) kPdtu; ghly;         (2) cotu; ghly;  

   (3) fl;Lkug;ghly;        (4) Fk;kpg;ghly;  

50. mtru Mgj;J mdu;j;jk; Vw;gLk; NghJ miof;fNtz;ba mk;gpAyd;];   

   njhiyNgrp ,yf;fk; 

         1.1990    2. 119     3.108    4. 115    

51. tpj;Jf;fisg; gad;gLj;jp nra;af;$ba Mf;fk; 

     (1) nfhyh[;      (2) rpj;jpuk;   

     (3) my;ghdh      (4) xwpfhkp 

52. ,yq;if mur ,yl;ridapy; Gd;fyrk; FwpaPL vjid czu;j;JfpwJ     

   1. J}a;ik          2. nrsghf;fpak;   

   3. epiyj;jpUj;jy;    4. ju;kKk; ePjpAk; 
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43. #lhd nghUl;fis vLg;gjw;Fg; gad;gLj;jf;$ba kdpjDf;F jPikia  

    tpistpf;fhj Kiw  

 (1) fz;zhb mfg;igiag; gad;gLj;jy;.  (2) gpsh];upf; mfg;igiag; gad;gLj;jy;.  

 (3) cNyhf mfg;igiag; gad;gLj;jy;.   (4) ku mfg;igiag; gad;gLj;jy;. 

44. gpuhz thA vd miof;fg;gLk; thA  

   1.xl;rprd;  2. fhgdPnuhl;irl;  3. Mfd;  4. Ijurd; 

45. Esk;gpdhy; Vw;glf;$ba Nehahf miktJ? 

  (1) ePupopT  (2) ,ja Neha;  (3) nlq;F  (4) fopr;ry; Neha; 

46. jw;NghJ Gjpjhf toq;fg;gl;L tUk; Njrpa milahs ml;ilapy; cs;s  

   ,yf;fq;fspd; vz;zpf;if.   

      1.  10     2.  12     3.  14     4.  9 

47. fpuhk kl;lj;jpy; murhq;f gpujpepjpahf ,Ug;gtu; 

   1. fpuhkg; nghWg;ghsu;     2. fpuhk epyjhup  

   3. nghyp]; mjpfhup       4. mjpgu; 

48. gapu;fSf;F jPq;F tpistpf;Fk; gpuhzpahf miktJ?  

   (1) ntl;Lf;fpsp    (2) nrz;gfk;    (3) kz;GO      (4) fhfk; 

49. “fhy;eil fhj;J kfpo;e;jpLthd;  

    ftiy kwe;Nj  tho;e;jpLthd ;”  

    vd;Dk; ghly; 

   (1) kPdtu; ghly;         (2) cotu; ghly;  

   (3) fl;Lkug;ghly;        (4) Fk;kpg;ghly;  

50. mtru Mgj;J mdu;j;jk; Vw;gLk; NghJ miof;fNtz;ba mk;gpAyd;];   
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         1.1990    2. 119     3.108    4. 115    
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53. thdj;jpypUe;J tpOk; xt;nthU kioj; JspiaAk; tPzhf;fhJ  

   gad;ngw Ntz;Lk;  vdf;$wpa kd;du;. 

   (1) vy;yhsd;            (2) guhf;fpukghF  

   (3) Njtek;gpajp]d;       (4) gz;Lfhgad;  

54. ,yq;ifapYs;s khtl;lq;fspd; vz;zpf;if ahJ?  

   (1) 9    (2) 25    (3) 12    (4) 5    

55. Mjpfhy kdpjd; njhlu;ghliy Nkw;nfhz;l Kiwahf mikahjJ  

    (1) $f;Fuyply;                      (2) Kuriwjy;   

    (3) <l;bapy; nra;jpia ,izj;jDg;Gjy;.  (4) fbjk; %yk;  

56. ,uizkLf; Fsk;> guhf;fpuk rKj;jpuk; mike;Js;s khtl;lq;fs; KiwNa  

   (1) fpspnehr;rp> nghyeWit    (2) aho;g;ghzk;> mEuhjGuk;      

   (3) nghyeWit> nfhOk;G      (4) kd;dhu;> aho;g;ghzk; 

57.  'r;ra;y;l; `_l;]; vd;l; "  (CHILD HOOD’S END ) vd;Dk; cyfg;Gfo; ngw;w  

     E}iy vOjpatu;    

     (1) fyhepjp T.B [hah       (2) fyhepjp Mde;j FkhuRthkp  

     (3) Mj;ju; C fpshu;f;        (4) fyhepjp C.W.W. fd;dq;fuh 

58. Kw;fhyk; njhl;L tpisahlg;gl;L te;j tpisahl;L ,g;NghJ  

   kUtp cs;sJ.  mt;thwhd tpisahl;L  

   (1) fpupf;nfl;             (2) gy;yhq;Fop  

   (3) cijg;ge;J           (4) nthypNghy;  

 

59.                         ,f;FwpaPL Fwpj;J epw;gJ   

   

  

 (1)  Vw;Wkjp mgptpUj;jp  rig.  

 (2)  ,yq;ifg;   Gj;jfk;.  

 (3)  ,yq;if  tq;fp. 

 (4)  fpwpf;fl; Nghs;.  
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34. fpwp];jtu;fs; gz;biff;fhyj;jpy; nra;Ak; myq;fhukhf miktJ?  

  (1) ntrhf; $L mikj;jy;        

  (2) Nfhyk; NghLjy;            (3) khl;Lj; njhOtk; mikj;jy;   

  (4) tpfhiuapid myq;fupj;jy;.  

35. Mtzp khjj;jpy; G+j;Jf; fha;f;Fk; jhtukhf miktd.  

 (1) ,Yg;ig> nfhd;iw     (2) KUq;if> Ntk;G  

 (3) thif> tpsh          (4) ehty;> gpiwg;G+  

36. xsljk; jahupg;gjw;F gad;gLj;jg;gLk; g+ tif. 

 (1) MlhNjhil     (2) fwpNtg;gpiy  

 (3) tpy;tk;         (4) rhj;jhthup  

37. ePq;fs; Fg;igfis vupg;gjhYk; epyj;jpy; nte;ePu; nfhl;LtjhYk; ehDk; vdJ 

   FQ;RfSk; ,we;J tpLNthk;. 

   ehq;fs; ,we;Jtpl;lhy; cq;fsJ Njhl;lj;jpYs;s Fg;igfisg; grisahf 

   khw;wpj;  jUgtu; ahu;?  

       vdf; $Wk; gpuhzpiaj; njupT nra;f. 

      (1) ntl;Lf;fpsp   (2) kl;lj;Njs;   (3) kz;GO   (4) ghk;G 

38. ,utpy; rQ;rupf;Fk; gpuhzpahf mikahjJ  

      (1) ntsthy;  (2) Me;ij  (3) fhfk;  (4) Ml;fhl;b  

39. jdpg;gl;l uPjpahf gad;gLj;jg;gLk; nghUl;  njhFjpapid njupT nra;f. 

 (1) rPg;G> JilJz;L> %f;Ff; fz;zhb> iff;Fl;il  

 (2) njhiyf;fhl;b> JilJz;L> %f;Ff; fz;zhb> iff;Fl;il  

 (3) rPg;G> JilJz;L> thndhyp> iff;Fl;il  

 (4) rPg;G> tprpwp> %f;Ff; fz;zhb> iff;Fl;il  

40. SLS FwpaPL nghwpf;fg;gl;l nghUshf mikahjJ  

 (1) jPg;ngl;b         (2) gw;gir   

 (3) mur ghlE}y;     (4) E}Ly;]; ig  

41. ahy fhl;Lg; gFjpapy; flYld; fyf;Fk; ejpapd; ngau; 

    1.khzpf;ffq;if   2.[pd; fq;if   3.fsdp fq;if   4.fy; Xah 

42. cly; tsu;r;rpf;F cjTk; czthf miktJ vJ?  

 

     (1) NrhW  (2) fUthL  (3) goq;fs;  (4) fPiufs;  [6] 
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Nju;jy; Mizf;FO

thf;fhsu;fshfg; gjpTnra;J 
nfhs;tjw;F Mjdk; njhlu;ghd 

cupj;Jupik mtrpakpy;iy 
2021 A+d; khjk; 01 Mk; jpfjpad;W rhjhuz tjpitf; nfhz;Ls;s Kftupapy; 

thf;fhsuhf gjpT nra;Jnfhs;tjw;F jifikAs;s midj;Jg; gpui[fSf;Fk; 

cupik cz;L. thf;fhsu; xUtuhfg; gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf  2021 A+d; 01 Mk; 

jpfjpad;W rhjhuz tjpitf;nfhz;bUj;jy; NghJkhdnjd;gNjhL Mjdk; 

njhlu;ghd cupj;Jupik gw;wp ftdk; nrYj;jg;gl khl;lhJ.  thlif kw;Wk; 

Fj;jif mbg;gilapy; trpf;Fk; FbapUg;ghsu;fisg; Nghd;Nw mjpfhukw;w 

FbapUg;ghsu;fSk; Vida jifikfisg; G+u;j;jp nra;thu;fshapd; mtu;fs; 

rhjhuzkhf trpf;Fk; Kftupapy; thf;fhsuhfg; gjpT nra;Jnfhs;s KbAk;. 

,jw;fhf Mjd cupikahsu;fspd; t pUg;gNkh ,zf;fg;ghNlh mtrpakpy;iy.

gpui[nahUtupd; guhjPdg;gLj;j Kbahj ,iwik mjpfhuj;jpy; thf;FupikAk; 

cs;slf;fg;gLtJld;> thf;Fupikia nray;tYg;ngwr; nra;tjw;fhf NjUeu; 

(thf;fhsu;) ,lhg;gpy; ngau; cs;slf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. thf;fhsu; xUtuhf 

gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf gpui[fSf;F ,ilA+W nra;jyhdJ ePjpkd;wnkhd;wpdhy; 

jz;lidf;F my;yJ rpiwj; jz;lidf;F my;yJ ,t;tpuz;L jz;lidfSf;Fk; 

cl;gLj;jg;gl KbAkhd jtwhFk;.

thlif kw;Wk; Fj;jif mbg;gilapy; trpf;Fk; FbapUg;ghsu;fs; my;yJ  

mjpfhukw;w FbapUg;ghsu;fis thf;fhsu;fshfg; gjpT nra;Jnfhs;syhdJ 

gpui[fspd; thf;Fupikia cWjpg;gLj;Jtjw;fhf khj;jpuNk vd mwptpg;gNjhL 

mg;gjpT Mjd cupj;Jupikia my;yJ epue;ju tjpit cWjpnra;J 

nfhs;tjw;fy;yntdTk; typAWj;Jfpd;Nwd;. 

,e;jg; gpur;rpid fhuzkhf ,Jtiu thf;fhsu;fshfg; gjpT nra;Jnfhs;tjw;F 

KbahjpUf;Fk; egu;fs; ,Ug;gpd; 2021.11.17 Mk; jpfjpf;F Kd;du; khtl;lj; 

Nju;jy;fs; mYtyfj;jpw;F cq;fSila cupikf; Nfhupf;iffis rku;g;gpf;f 

KbAk;. Fwpj;j cupikf; Nfhupf;iffSf;fhd tpz;zg;gg; gbtj;ij midj;J 

fpuhk mYtyu; mYtyfk;> gpuNjr nrayfk;> cs;@uhl;rp epWtdk; vd;gtw;wpypUe;J 

my;yJ khtl;lj; Nju;jy;fs; mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. mj;NjhL 

www.elections.gov.lk vkJ ,izaj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;sTk; KbAk;. 
,J rk;ge;jkhf VNjDk; rpf;fy;fs; ,Ug;gpd;>  0112860031, 0112860032> 
0112860034 Mk; ,yf;f njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; Clhf vkJ njhiyNgrp cjtp 

epiyaj;Jld; njhlu;Gnfhz;L mtw;iw Kd;itf;f KbAnkd jatha; mwpaj; 

jUfpd;Nwd;. 

Nju;jy; Mizf;FOtpd; gzpg;gpd; gpufhuk;>

     rkd; = uj;dhaf;f

     NjHjy;fs; Mizahsu; ehafk;

Nju;jy; Mizf;FO>

ruz khtj;ij>

uh[fpupa.

2021 etk;gu; khjk; 03 Mk; jpfjp                                                                                     

Kd;nkhopit NfhUtjw;fhd miog;G (RFP)

ngUe;Njhl;l mikr;R

njq;F> fpj;Jy;> gid gaph;r;nra;if Nkk;ghL kw;Wk; rhh;e;j 

ifj;njhopy; cw;gj;jpfs; jahhpg;G kw;Wk; Vw;Wkjp 

gy;tifg;gLj;jy;; ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if gid mgptpUj;jp rig

jpf;fk; rhuha Miyia kPz;Lk; nraw;gLj;Jk; Nehf;fpy; 
xU js Fj;jif mZF Kiwf;fhd Kd;nkhopT

1.  ,yq;if gid mgptpUj;jp rigahdJ (PDB) cs;ehl;ilg; NghyNt ru;tNjrj;jpYk; 
gidia mbg;gilahf nfhz;l jahupg;Gf;fis jahupj;jy;> nraw;gLj;jy;> 
re;ijg;gLj;jypy; <Lgl;Ls;s Xu; muR rhu;G epWtdkhFk;. gid mgptpUj;jpr; 
rigahdJ 1971k; Mz;bd; 46k; ,yf;f njq;F mgptpUj;jp rl;l jpUj;jk; %yk; 
nfhz;L tug;gl;l 1975 k; Mz;bd; 24k; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; ngUe;Njhl;lg; gapu;r; 
nra;if mikr;rpd; fPo; gidrhu; njhopw;ghLfis Nkw;nfhs;tjw;nfd cUthf;fg;gl;l 
Xu; mikg;ghFk;. 

2.  jpf;fk;  rhuha  Miyia  kPz;Lk; nraw;gLj;Jk; Nehf;fpy;> xU js Fj;jif mZF 
Kiw %yk; gid mgptpUj;jp rig mj;jifa jpl;lj;jpy; Eiotjw;fhd mDkjpia 
ngUe;Njhl;l mikr;rplk; ngw;Ws;sJ.

3.  fhrhf> &gh 10>000.00 kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp 2021.11.15 Kjy; 2021.12.06 
tiu (ve;j Ntiy ehl;fspYk; 9.00 kzp Kjy; 14.00 kzp tiu ,y 498> fhyp 
tPjp> nfhOk;G - 06>  gid mgptpUj;jp rig jiytUf;F vOj;J %y Ntz;Ljiy 
rku;g;gpg;gjd; %yk; Mu;tKs;s Kd;nkhopthsu;fs; Mq;fpy nkhopapyhd K.Nfh.m 
Mtzq;fspd; xU KOikahd njhFjpiaf; nfhs;tdT nra;ayhk;. mj;Jld; 
gid mgptpUj;jp rigapdhy; LKR ,uz;L (2) kpy;ypad; Kd;nkhopT cj;juthjk; 
mwtplg;gLk;.

4.  ,y.498> fhyp tPjp nfhOk;G - 06>  gid mgptpUj;jp rig jiytuplkpUe;J nfhs;tdT 
nra;ag;gLk; K.Nfh.m. Mtzq;fspy; khj;jpuk; Kd;nkhopTfs; rku;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;.

5.  gid mgptpUe;jp rigapdhy; 2021.11.29 Mk; jpfjp 13.00 kzpastpy; miktplj;jpw;fhd 
tp[aj;ijj; njhlu;e;J Kd;nkhopT khehL elj;jg;gLk;.

6.  Kd;nkhopTfspd; gpujpfSld; ,y 498> fhyp tPjp> nfhOk;G - 06> gid mgptpUj;jp 
rigj; jiytUf;F Kftupapl;L gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 2021.12.07 Mk; 
jpfjp 11.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;> ,y.498> fhyp tPjp> nfhOk;G - 06> gid 
mgptpUj;jp rig mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Kd;nkhopT ngl;bapy; itg;gpyplyhk;.
jhkjkhd Kd;nkhopTfs; epuhfupf;fg;gLk;. rKfkspg;gjw;F Nju;e;njLf;fg;gLk; 
Kd;nkhopthsu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Kd;nkhopTfs; %lg;gl;lTld; 
cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

7.  Mu;tKs;s Kd;nkhopthsu;fSf;F Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp - 15.00 kzpf;F 
,ilapy; Kfhikahsu; (epu;thfk;> gid mgptpUj;jp rig) njh.Ng - 0112364405 
,lkpUe;J Nkyjpf jfty;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

8.  K.Nfh.miog;ig jahupf;Fk; tplaj;Jld; rk;ge;jg;gl;l nryTfSf;F gid mgptpUj;jp 
rig ve;j tifapYk; nghWg;Gf;$w khl;lhJ.

jiytu;>
gid mgptpUj;jp rig
,y.498 > fhyp tPjp> 
nfhOk;G - 06www.

observerjobs.
lk
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ngWif mwptpj;jy;
Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiy - ntypru

ntypru> Rthr Neha;fSf;fhd Njrpa itj;jparhiyapd; gpuNjr Nfs;tp FOtpdhy; fPo;f;fhZk; toq;fy;fis 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yf;fk; toq;fy;fs;
kpsspf;fg;
gLk; Nfs;tp

gpiz
jifik

Nfs;tpg;
gj;jpu
,yf;fk;

Nfs;tp
Mtzf;
fl;lzk;
(kPsspf;fg;
glhjJ)

01 thh;l; ,y. 4,y; cUthf;fg;gl;Ls;s 
nfhtpl; jPtpu rpfpr;ir myfpw;F 
xl;rprd; Foha; mikg;ig nghUj;Jjy;

50>000.00 WL/14/2021 1500.00

02 nfhtpl; thh;l; ,y. 09I gOJ ghh;j;jy; 25>600.00 C9 my;yJ 
mjw;F Nky;

WL/15/2021 2500.00

03 ntsp Nehahsh; gphptpypUe;J fjph;tPr;R 
gphptpw;F Nehahspfisf; nfhz;L 
nry;Yk; ghijf;F $iuapLjy;

27>700.00 C9 my;yJ 
mjw;F Nky;

WL/16/2021 2500.00

04 Copah; Fohkpw;fhd Nkhl;lhh; irf;fps; 
epWj;Jkplj;ij cUthf;Fjy;

20>000.00 C9 my;y 
mjw;F Nky;

WL/17/2021 2500.00

01.  Nkw;gb kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K. g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 
itj;jparhiyapd; fhrhsh; gphptpw;F nrYj;jpa gpd;G 2021.11.12 Kjy; 2021.11.25 tiu Njitg;gLk; Nfs;tp 
Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;.

02.  g+Hj;jp nra;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; Nfs;tpg;gj;jpu gphpT kw;Wk; %yg;gpujpnad 
Fwpg;gpl;L 2021.11.25 K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW Rthr Neha;fs; gw;wpa Njrpa 
itj;jparhiyf;F gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;L te;J gzpg;ghsh; gzpkidf;F xg;gilf;fyhk;. 
2021.11.25 K. g. 10.00 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ 
Nfs;tpjhuh; epakpj;j mjpfhuk; mspf;fg;gl;l gpujpepjpf;F rKfkspf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; vLf;Fk; chpik Rthr Neha; gw;wpa 
Njrpa itj;jpa rhiyapd; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtjhf NkYk; mwtpf;fpNwd;.

jiyyh;>
gpuNjr ngWiff; FO>
RthrNeha; gw;wpa Njrpa itj;jpa rhiy - ntypru.
njhiyNgrp ,y. 011 2958271 (112)
ngf;]; ,y. 011 2958272

,yq;if [dehaf Nrhryp\f; FbauR

td rPtuhrpfs; ghJfhg;G> kpd; Ntypfs; kw;Wk; mfopfis eph;khzk; cl;gl ghJfhg;G 
eltbf;iffs; kw;Wk; td kPs;g; gaph;r;nra;if kw;Wk; td ts mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R
 

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;

rkdy ,aw;if ghJfhg;G tyaj;jpDs; mike;Js;s `l;ld; - =ghj ghijapd; fil ,lg;gug;Gfs; 

kw;Wk; kyry$lq;fis Fj;jiff;F toq;Fjy; 2021/2022 =ghj ahj;jpiuf; fhyk;

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
td tpyq;Ffs; kw;Wk; tdg; ghJfhg;Gr; rl;lj;jpd; fPo; gpufldg;gLj;jg;gl;Ls;s rkdy tdrPtuhrpfs; ghJfhg;G tyaj;jpDs; 

mike;Js;s ey;yjz;zp - =ghj ghijapYs;s td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpw;Fhpj;jhd gpd;tUk; 09 fil 

,lg;gug;Gfs; kw;Wk; 04 kyry$l Kiwikfis 2021/2022 =ghj ahj;jpiu fhyj;jpDs; Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 
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gioa ngah;
jw;Nghija 

ngah;

WL/2/21/ 
Nalla 

thanniya/ 
2022

1 FUehfy; jhdrhiyapypUe;J 125 mbf;F 

fPo; cs;s ,lk;

WL-03 20>000.00 1>000.00 250>000.00

2 nfhYnjd;d gioa $l;LwT rpw;Wz;br;rhiy 

cs;s ,lk;

WL-04 20>000.00 1>000.00 300>000.00

3 rptg;G mk;gyk; Kd;dhYs;s fil ,lg;gug;G WL-05 20>000.00 1>000.00 175>000.00

4 FUehfy; jhdrhiyapypUe;J 75 mbf;F fPo; 

cs;s ,lk;

WL-06 20>000.00 1>000.00 175>000.00

5 kp.f. ,y. 169/170 ,ilapy; cs;s ,lk; WL-07 20>000.00 1>000.00 600>000.00

6 kp.f. ,y. 179/180 ,ilapy; cs;s ,lk; WL-08 20>000.00 1>000.00 800>000.00

7 rPj;j fq;Fy fpzw;Wf;F Kd;dhy; tp.g. 

iky; fy; 38,y; mike;Js;s ,lk;

WL-09 20>000.00 1>000.00 250>000.00

8 kp.f. ,y. 184/185 ,ilapy; cs;s ,lk; WL-10 20>000.00 1>000.00 350>000.00

9 ,e;jpfl;Lg`d fil ,lg;gug;G WL-11 20>000.00 1>000.00 450>000.00

04 kyry$l Kiwikfspd; tpguq;fs;

ngWif 

,y.

njh. 

,y.
,lj;jpd; ngah;
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$lq;fspd; 
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WL/2/21/ 
Nalla 

thanniya/ 
2022

1 ,e;jpfl;Lg`d 01 (mk;gyj;jpw;F gpd;Gwk;) 06 20>000.00 1>000.00 700>000.00

2 ,e;jpfl;Lg`d 02 04 20>000.00 1>000.00 360>000.00

3 nghb nfhYnjd;d 04 20>000.00 1>000.00 200>000.00

4 rkntsp (rptg;G mk;gyk; mUfpy;) 12 20>000.00 1>000.00 600>000.00

1. ,jpy; Mh;tk; fhl;Lk; Nfs;tpjhuh;fs; Nfs;tp Mtzq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

02.30 kzp tiuahd mYtyf Neuq;fspy;> Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;f vjph;ghh;f;Fk; fil ,lg;gug;G kw;Wk; kyry$l 

Kiwikfspd; ngaiuj; njspthff; Fwpg;gpl;L> vOj;J %ykhd Ntz;LNfhnshd;iw gzpg;ghsh; (epjp) mth;fSf;Fr; 

rkh;g;gpj;J> kPsspf;fg;glhj Nfs;tp tpz;zg;gg; fl;lzj;ij gpujhd mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp gpujhd 

mYtyfj;jpypUe;J 2021-12-02Mk; jpfjp tiu ,U gpujpfspyhd Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2. gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> 811/V vDk; KfthpapYs;s td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; cjtpg; gzpg;ghsh; 

(epjp) mth;fspd; 011-2871537 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij njhlh;G nfhz;L Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;; vd;gJld; me;j mYtyfj;jpNyNa 2021-12-02Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 02.30 kzp tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

3. g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadg; ngahpl;L ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; 

cs;spl;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J gpd; kPz;Lk; NtnwhU ciwapy; mt;Tiwfis ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpj;J 

mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ,iaGila fil ,lg;gug;G  / kyry$l Kiwikapd; ngah; kw;Wk; njhlh; 

,yf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L 2021-12-02Mk; jpfjp gp.g. 12.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;  gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> 811/V 
vDk; KfthpapYs;s td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; cjtpg; gzpg;ghsh; (epjp) mth;fspd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ md;iwa jpdk; gp.g. 12.30 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

4. rfy Nfs;tp Mtzq;fSk; 2021-12-02Mk; jpfjp gj;juKy;y> [ae;jpGu tPjp> 811/V vDk; KfthpapYs;s td rPtuhrpfs; 

ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; cjtpg; gzpg;ghsh; (epjp) mth;fspd; mYtyfj;jpy; gp.g. 2.30 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gbtj;jpd; cz;ikj; jd;ikia ep&gpg;gjw;F Nfs;tpjhuh; my;yJ Nfs;tpjhuhpd; vOj;J%y mjpfhuk; 

toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; kl;Lk; ,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

5. rfy Nfs;tpg; gbtq;fSlDk; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 20>000.00 &gh kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; 

gpiz Kwpiar; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mij jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhfTk; 

nrYj;jyhk;. rkh;g;gpf;fg;gLk; rfy Nfs;tpfSf;fhfTk; Nfs;tpg; gpizf;fhf ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ,izj;Jr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; me;jg; gw;Wr;rPl;Lfs; ,y;yhky; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. ahuhtJ 

Nfs;tpjhunuhUthpdhy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; ngWiff; FOtpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l gpd; me;j Nfs;tpjhuh; 

mij Vw;Wf;nfhs;shjpUj;jy;> rkh;g;gpf;fg;gl;l tpiyfis mwptpf;fg;gl;l fhy vy;iyapDs; nrYj;jhky; tpl;lhy; 

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; gpiz itg;ig murhq;fk; RtPfhpf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

6. ve;jnthU Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> epuhfhpg;gjw;Fk;> xU gFjpia kl;Lk; Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ 

vf;fhuzKk; fhl;lhky; epuhfhpf;Fk; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. mt;thNw gy Nfs;tpfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljd; gpd;dh; re;jh;g;gj;jpw;Nfw;g ,uj;Jr; nra;ag;gl Ntz;Lnkd ngWiff; FO jPh;khdpj;jhy; mt;thW 

,uj;Jr; nra;tjw;fhd mjpfhuj;ij ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

7. Nfs;tpfisj; jahhpj;jy;> xg;gilj;jy; vd;gtw;Wf;fhf Nfs;tpjhuUf;F Vw;gLk; nryTfs; njhlh;gpy; ngWiff; FO 

nghWg;Gf;$w khl;lhJ.

jiyth;>

ngWiff; FO>

td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;>

,y. 811/V> [ae;jpGu tPjp> gj;juKy;y.

2022Mk; tUlj;jpy; Etnuypah nghJ itj;jparhiyf;F gpd;tUk; nghUl;fs;; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;Fg; gjpT 

nra;J nfhs;tjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;> Kfth;fs;> gjpT nra;ag; ngw;Ws;s $l;LwTr; rq;fq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; cl;gl 

mur epWtdq;fs;> rq;fq;fs;> mq;fPfhuk; ngw;w tzpf epWtdq;fs; kw;Wk; jdp egh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh;

,yf;fk;

nghUl;fs; toq;Fjy;

01 fzdp Jizg;ghfq;fs;;> fzdp cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; mr;R ik tiffs;> Gifg;glg; gpujp; ,ae;jpu Nlhdh;fs;> 

CCTV nfkuh kw;Wk; cgfuzq;fs;

02 fhfpjhjpfs;;> rQ;rpiffs;> Gj;jfq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

03 fpUkpehrpdpg; nghUl;fs;> rth;f;fhuk;> Rj;jpfhpg;Gj; J}s; tiffs; kw;Wk; jput tiffs;> rtu myFfs;> 

Jk;Gj;jbfs;> <Hf;F> fhy; Jilg;ghd;fs;> nkhg; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;

04 midj;J tifahd Jzp tiffs;> E}y;> Jtha;fs;> fl;by; tphpg;Gf;fs;> fl;lkplg;gl;l Jzp tiffs;> rj;jpu 

rpfpr;irf;fhd mq;fpfs;> Nkyq;fpfs;> jpiur;rPiyfs; Nghd;w nghUl;fs;

05 thspfs;> gpbr;rl;bfs;> tPl;Lj;Njhl;l cgfuzq;fs;> ePH tbfl;bfs;> mYkpdpa nghUl;fs;;> kl;ghz;lq;fs;> 

gpsh];bf; nghUl;fs; kw;Wk; mJ Nghd;w nghUl;fs;

06 kUe;J tiffs;> fl;Lj;Jzp tiffs;> rj;jpu rpfpr;irg; nghUl;fs;;> rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fs;

07 Ma;T$l ,urhadg; nghUl;fs;> fz;zhb cgfuzq;fs; kw;Wk; Ma;T$l cgfuzq;fs;

08 epwg;g+r;R tiffs;> nghyp\; cl;gl fl;blg; nghUl;fs;> kpd;rhu Kiwikf;Fj; Njitahd nghUl;fs;> 

ePHf;Foha; Jizg;ghfq;;fs;> kuk; kw;Wk; nky;ypa gyiffs;

09 kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> nfhjpfyd;fs;> mtd;fs;> miw 

#lhf;fpfs;

10 thfd cjphpg;ghfq;fs;> lah;> ba+g; kw;Wk; ngw;whpfs;

11 jput ngw;Nwhypa thA (LP GAS)

12 kuj; jsghlq;fs;> tPl;Lj; jsghlq;fs;> Nkirfs;> fjpiufs;> nfgpndl;Lfs;> mYkhhpfs; kw;Wk; jiyaizfs;> 

nkj;ijfs;

13 Fg;ig ciwfs;> nghypj;jpd; tiffs; kw;Wk; FNuhrhpg; igfs;> kUe;J ciwfs;

14 kUj;Jt cgfuzq;fs;> nrtpg;Gy kw;Wk; fl;Gy kw;Wk; Vida Jizg;ghfq;fs;

15 ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;> gpsh];bf; ngah;g;gyiffs;> jpizf;fs milahs ml;ilfs;> 

gjhiffs; kw;Wk; mr;R Ntiyfs;

16 rj;jpu rpfpr;irf;$lj;jpw;fhd fhyzpfs; kw;Wk; midj;J tifahd fhyzpfs;> g+l;];> nuf;]pd; Nghd;wit

17 itj;jparhiy cgfuzq;fs;> fl;by;fs;> l;nuhypfs;> rf;fu ehw;fhypfs; Nghd;wit

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs;

18 fl;bl eph;khzq;fs;> jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpj;jy;fs;> mYkpdpak; gphpTfs;

19 mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; fzdp jpUj;jNtiyfs;

20 kpd;rhu Nkhl;lh;fs;> kpd;rhu cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; xypngUf;fp cgfuzq;fs;

21 tspr;rPuhf;fpfs; kw;Wk; Fsph;rhjdg;ngl;bfspd; jpUj;jNtiyfs;

22 thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

23 thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

24 jpdf;$yp mbg;gilapy; Nkrd;> jr;R njhopy; ty;Yeh;fspd; Nritia toq;Fjy;

25 rj;jpu rpfpr;ir cgfuzq;fs; kw;Wk; kUj;Jt cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

26 itj;jparhiyapd; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l kUe;Jf; nfhs;fyd;fs;> gpsh];bf; kw;Wk; fz;zhbfs;> 

ntw;W Nriyd; Nghj;jy;fs; Nfs;tp Nfhuy; %yk; ngw;Wf;nfhs;sy;

epge;jidfs;:

01.  gjpT nra;Jnfhs;Sk; xt;nthU cUg;gbf;Fk; kPsspf;fg;glhj &gh 1000.00 ,w;fhd njhifia itj;jparhiyapd; 

rpwhg;ghplk; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;lhdJ g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fSld; ,izj;Jr; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

02.  2021.12.15 tiu thu Ntiy ehl;ffspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu rpwhg;gh; gphptpy; fl;lzk; nrYj;Jtjw;fhd 

Vw;ghLfs; cz;L. vf;fhuzj;jpyhapDk; fhNrhiyfs; kw;Wk; fhRf;fl;lisfs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ.

03.  COVID-19 njhw;W fhuzkhf Nehpy; rKfkspj;J fllzq;fisr; nrYj;Jtjw;F ,ayhj toq;Feh;fs;> gzpg;ghsh; 

ngahpy; kf;fs; tq;fp Etnuypahf; fpisapd; 134100109025202 vd;w fzf;F ,yf;fj;jpw;F 2021.12.15 tiu khj;jpuk; 

fl;lzk; nrYj;Jk; ,aYik cs;sJ. (chpj;jhd gw;Wr;rPl;L tpz;zg;gg; gj;jpuj;Jld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

04.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; gjpTj; jghypy; fpilf;ff; $bathW mDg;gg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; Neubahf 

mDg;gg;gLk; tpz;zg;gq;fs; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpYs;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~2022Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT 

nra;jy;| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05.  midj;J tpz;zg;gjhuh;fSk; gpuhe;jpag; ngWiff; FO kw;Wk; mur rl;l tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfspw;fpirthf 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy;fspw;F cld;gLjy; Ntz;Lnkd;gJld; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s toq;Feh;fsplkpUe;J 

tpiykDf; NfhUk; kw;Wk; Nfhuhikf;fhd kOikahd chpik ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;.

06.  Nkyjpf tpguq;fis 052-2224310> 0522234393> 0522222273 vd;;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis mioj;Jg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

gzpg;ghsh;>

nghJ itj;jpa rhiy>

Etnuypah.

tpz;zg;gg;gbtk;
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2022

01. epWtdj;jpd; ngah;: ................................................................................................................................................................................

02. epWtdj;jpd; Kfthp: ..............................................................................................................................................................................

03. epWtdj;jpd; njhiyNgrp ,y......................................................... njhiy efy; ,y..................................................................

04. chpikahshpd;/chpikahsh;fspd; ngah;fs;: ...................................................................................................................................

05. tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; ,yf;fk;: .............................................................................................................................................

 (rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)

06. tl; thp nrYj;Jk; epWtdnkhd;nwdpd; me;j ,yf;fk;;:.................................................................................................................

07. gjpT nra;J nfhs;tjw;F MHtk; fhl;Lk; cUg;gbapd; ,yf;fk;:................................................................................................

 (gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;gTk;).

Nkw; Fwpg;gplg;gl;Ls;s midj;J jfty;fSk; cz;ikahditnadTk; rhpahdit vdTk; cWjpg;gLj;JtJld; murpd; 

kw;Wk; Etnuypah nghJ itj;jparhiyapd; rl;l xOq;F tpjpfspw;F kw;Wk; epge;jidfspw;F mikthf eltbf;if Nkw; 

nfhs;sg;gLk; vdTk; Vw;Wf; nfhs;fpd;Nwd;.

.................................................................................. ......................

tpz;zg;gjhuhpd; xg;gk; cj;jpNahf Kj;jpiu    jpfjp

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 2022Mk; tUlk;

khtl;l nghJ itj;jparhiy - Etnuypah

Njrpa ghJfhg;G kw;Wk; mdh;j;j 

Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;

toq;Feh;fs; kw;Wk; 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; 

gjpT nra;jy; - 2022
2022 Mk; Mz;bw;fhf toq;Feh;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Feh;fs; 

kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 2021.11.15 Kjy; 

2021.12.04 tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,jw;fhd jfty;fs; kw;Wk; khjphpg;gbtq;fis www.nbro.gov.lk vd;w 

,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;.

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; cUg;gb xd;wpw;fhf &gh.500/- ,w;fhd 
kPsspf;fg;glhj fl;lznkhd;Wld; 2021.12.04 md;W my;yJ mjw;F 

Kd;dh; fpilf;ff;$bathW> 'jiyth;> ngWiff;FO> Njrpa fl;bl 

Muha;r;rp epWtfk;> ,y.99/1> [htj;ij tPjp> nfhOk;G - 05" vd;w 

Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ mNj Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; Nrh;g;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sTk;. Nkyjpf 

tpguq;fis njhiyNgrp ,y : 0112588946/615 I mioj;Jg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; - ngWiff;FO>

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;> 

99/1> [htj;j tPjp> 
nfhOk;G - 05

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 
rl;lj;jpd; 9(2) gpufhuk; tiuaWf;fg;gl;l 
nghWg;G tha;e;j fk;gdpapd; ngaH khw;w 

gfpuq;f mwptpj;jy;.
2021.10.30k; jpfjp 2007 Mz;bd; 07Mk; 
,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 8Mk; 

gphptpd; gpufhuk; fPo;f;fhZk; 
fk;gdpapd; ngaH khw;wg;gLtjhf 

,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ. 

fk;gdpapd; gioa ngaH: fyk;G 
xgp]; rpf;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;   
fk;gdpapd; ,yf;fk;: PV-114142
gjpT mYtyfk; : nyty; 26> fpof;F 

NfhGuk;> cyf tHj;jf ikak;> vr;ryd; 
rJf;fk;> nfhOk;G-01.

fk;gdpapd; ngaH : map lg;ypt; [P 
N`hy;bq;]; yq;fh (gpiutl;) ypkpl;ll;   

RNH N`hy;bq;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;
fk;gdp nrayhsHfs;
'RNH `T];" ,y. 622B> 
Nfhl;Nl tPjp> Nfhl;Nl.

jpfjp : 08.11.2021

mwptpj;jy;gfpuq;f mwptpj;jy;
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tptrha mikr;R

,yq;if `jgpk mjpfhu rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd 
toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;

2022Mk; tUlj;jpy; ,yq;if `jgpk mjpfhu rigf;F gpd;tUk; nghUl;fs;/ Nritfs;/ Ntiyfs; kw;Wk; 

jfty; Kiwikia toq;Ftjw;F> toq;Feh;fis toq;Ftjw;F 2021-12-31Mk; jpfjp tiu murhq;f 

my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  midj;J tifahd mYtyf fhfpjhjpfs;

2.  Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;/ mr;Rg; nghwpfSf;fhd NlhdHfs; kw;Wk; fhl;hp[;fs;

3.  mYtyfj; jsghlq;fs; (Nkirfs;> fjpiufs;> nfgpdl;Lf;fs;> Nfhit mYkhhpfs; vd;gd)

4.  midj;J tifahd tPl;L cgfuzq;fs; 

5.  fzdp> Gifg;glg;gpujp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg;nghwpfs;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; 

6.  fl;Gy kw;Wk; nrtpg;Gy cgfuzq;fs; 

7.  jfty; Kiwik / nkd;nghUs; toq;Fjy;
8.  kpd; cgfuzq;fs; (kpd;tprpwpfs;> tspr;rPuhf;fpfs;> kpd; gpwg;ghf;fpfs;> Fsph;rhjdg; ngl;bfs; cl;gl 

kpd; cgfuzq;fs;)

9.  ngaHg; gyiffs;> b[pl;ly; mr;R Ntiyfs;

10.  rPUilfs; 

11.  rfy Nkhl;lhH thfdq;fSf;fhd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy;

12.  thfd ,Uf;if NkYiwfs; toq;Fjy; kw;Wk; F\d; ,ly; (fhgl;)

13.  thfd ngw;wupfs; kw;Wk; ,ae;jpuq;fs;

14.  laH> bAg;fs;

15.  tptrha cgfuzq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfs;

16.  ghJfhg;G ,y;yq;fs; kw;Wk; tiy kiwg;Gfis toq;Fjy;

17.  rfy tifahd fd;Wfs;

18.  tpijfs; kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; toq;Fjy;

19.  cuk;/ tptrha ,urhadg; nghUl;fs; 
20.  tpyq;F kUe;Jfs; (Nfhop kw;Wk; khLfs; kw;Wk; jhuhf;fs;)

21.  tpyq;FzTfs; (Nfhop kw;Wk; khl;Lj; jPtzk;)

22.  midj;J tifahd nghypj;jPd;iyfs;

23.  gpsh];bf; nghUl;fs; 

24.  fl;blg; nghUl;fs; toq;Fjy;

25.  midj;J tifahd kuq;fs; toq;Fjy;

26.  ghJfhg;Gr; Nritfs;

27.  Rj;jpfhpg;G Ntiyfs;

28.  midj;J cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs; (Nkirfs; / fjpiufs; / fgl; / mYkhhp Nghd;wd)

29.  fzdp mr;Rg;nghwpfs; kw;Wk; Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; guhkhpg;G

30.  MNyhridr; Nritfs; toq;Fjy; 

31.  gpurhu eltbf;iffs; (,yj;jpudpay; kw;Wk; mr;R)

32.  thfdq;fspd; jpUj;j Ntiyfs; 

33. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;/ tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fisg; gOJghHj;jy;/ kw;Wk; ];gpNw g+r;R 

Ntiyfs;

34. fl;bl epHkhzk; gOghHj;jy; (,f;lhl;/ CIDA gjpT ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

35. thfdq;fis toq;Fjy;

36.  rikj;j kw;Wk; cw;rtg; nghUl;fis toq;Fjy; 

37. rfy tifapyhd nghUl;fs; 

38. rfy tifapyhd Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs;

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd epge;jidfs;

01.  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fs; kw;Wk; epge;jidfs; cs;slq;fpa tpgug; gbtq;fis 

2021-11-12Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-12Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiuapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.   toq;Feuhfg; gjpT nra;J nfhs;Sk; nghUl;L kPsspf;fg;glhj 1>500.00 &gh njhifiag; gpd;tUk;  

KfthpapYs;s fhrhsUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; xU tpz;zg;gg; 

gbtj;jpd; %yk; xU nghUSf;F kl;LNk gjpT nra;J nfhs;s KbAk;. fhRf; fl;lis / fhNrhiyfs; 

kw;Wk; jghw; fl;lisfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. eph;zapf;fg;gl;l jpfjpf;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; 

tpz;zg;gg; gbtq;fs; Kd;dwptpj;jypd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

03.  rfy tpz;zg;gg;gbtq;fSk; 2021-12-31Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; jiyth;> ,yq;if `jgpk mjpfhu rig> j.ng. 09> fd;ndhUt tPjp> Nguhjid vDk; 

Kfthpf;F mDg;Gjy;  Ntz;Lk;. Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilg;gjhdhy; jiyik mYtyfj;jpd; 

epHthfg; gphptpy; xg;gilj;J> mjw;fhd gw;Wr;rPl;il ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

04.   tpz;zg;gq;fis mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; 

- 2022|| vdf; Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

05. rfy njhlHGfSk; :  081-3887023/ 081-2388107/ 081-2389102 (thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;)

jiytH

,yq;if `jgpk mjpfhu rig

j.ng. 09> fd;dUt tPjp>

Nguhjid.

tpiykD mioj;jy;
(,yq;if murhq;f khdpa nraw;wpl;lk;)

tptrhaj; jpizf;fsk;> gioa fy`h tPjp>
Nguhnjdpa

Nguhnjdpa tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp kj;jpa epiyaj;jpd; 
gpuhe;jpag; ngWiff; FOj; jiythpdhy; gpd;tUk; gz;lq;fis toq;Ftjw;fhf ,j;jhy; 
tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 2021.11.12 Kjy; 2021.11.24 tiu thuNtiy ehl;fspy; K. 
g. 9.00 Kjy; gp. g. 2.00 tiu kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njifiar; nrYj;jp tpguf;Fwpg;Gf;fs; 
mlq;fpa tpz;zg;gg;gbtq;fisg; gpd;tUk; Kfthpapy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

tpiykD 
,yf;fk;

nfhs;tdT nra;ag;gLk; 
gz;lq;fs;/ Nritfs;

tpiykD itg;Gj; njhif

kpsspf;fg;
glhj 
&gh

nuhf;fg; gzkhfr; 
nrYj;Jtjhdhy; 

&gh

tq;fp tiuT 
xd;wpd; %yk; 

nrYj;Jtjhdhy; 
&gh

tah/G6/2/
2021 - 156

90>000 mhprp ciwfis 
mr;rbj;jy;/ toq;fy;

1500.00 22>000.00 44>000.00

2021.11.25 md;W K.g. 10.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gLk;. efy; gpujpfSld; jahhpf;fg;gl;L 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; mjw;F Kd;dh; gjpTj; jghypy; gpd;tUk; Kfthpf;F 
my;yJ tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp kj;jpa epiyaj;jpd; 
itf;fg;gl;Ls;s gjpTg; Gj;jfj;jpy; Fwpg;gpl;L mq;Fs;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 
Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fis 
mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; gz;lq;fspd; ngah; kw;Wk; tpiykD 
,yf;fk; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mNj ,lj;jpy; 
mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; vOj;JUt mjpfhuk; 
ngw;w gpujpepjpnahUth; khj;jpuk; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiyth;> gpuhe;jpag; ngWiff; FO>
tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp kj;jpa epiyak;>
tptrhaj; jpizf;fsk;>
gioa fy`h tPjp> Nguhnjdpa.
njhiyNgrp ,y. 081-2389127



20 2021 நவம்பர் 12 வவள்ளிக்கிழமை12–11–2021

fhyp khefu rig
ngWif mwptpj;jy; 

fhyp khefu rig mjpfhug; gpuNjrj;jpy; Fiwe;j tUkhdk; cila FLk;gq;fspd; gps;isfSf;F 2022Mk; 

Mz;bw;fhf ghlrhiyg; Gj;jfq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;Fk; Ntiyj;jpl;lj;Jld; rk;ge;jg;gl;l 

fPo;f;fhZk; nghUl;fSf;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njhlH ,yf;fk; tif msT

1 24 ng];ly; fyH ngl;b 1750

2 fyH ngd;rpy; 12 cld; ngl;b 1750

3 nghpa fpNsngf;fw; 1750

4 80 gf;f Ie;J &y; CR Gj;jfk; 5250

5 80 gf;f jdp &y; CR Gj;jfk; 5250

6 80 gf;f &y; mw;w CR Gj;jfk; 1750

7 80 gf;f 1/2 mq;F rJu &y; Gj;jfk; 3500

8 80 gf;f jdp&y; Gj;jfk; 5250

9 80 gf;f rpj;jpu Gj;jfk; 1750

10 120 gf;f jdp &y; CR Gj;jfk; 102500

cq;fsJ tpiykDf;fis 2021.12.07 K.g. 10.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW khefu MizahsH> khefu rig> 

fhyp vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mj;Jld;> ifapy; nfhz;L tug;gl;l Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; khefu MizahsH gzpkidapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd; 

cs;splyhk;. 

rfy cUg;gbfSf;Fk; rhk;gps;fisr; rkHg;gpf;f Ntz;baJld; rhk;gps; rkHg;gpf;fhj tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. mDkjpf;fg;gl;l juj;jpy; rfy nghUl;fSk; toq;fg;gLtJld; tpiykDf;fs; mDg;gg;gLk; 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'ghlrhiyg; Gj;jfq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fSf;fhd tpiykDf;fs;" 

vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

NjHe;njLf;fg;gLk; XlHfSld; rk;ge;jg;gl;l nghUl;fspd; XlHfs; fpilj;J 14 ehl;fSf;Fs; KOj; 

njhifiaAk; fhyp khefu rigf;F nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; Nfhug;gLk; 

nghUl;fis KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; Nfs;tpia ,uj;Jr; nra;Ak; 

chpikia fhyp khefu rig nfhz;bUf;Fk;. 

    uzpy; tpf;ukNrf;fu
2021.11.11k;   khefu MizahsH>
fhyp khefu rigapy; fhyp khefu rig

kf;fs; tq;fp - nfhf;fiy (329)
1986 Mk; ,yf;f 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 
,yf;fk; 29 Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29 B (29D) vd;Dk; 
gpuptpd; fPohd jPu;khdk;.

1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 
Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29 B (29D) 
vd;Dk; gpuptpd; fPo; kf;fs; tq;fpg; gzpg;ghsu; rigahy; 2021 - 08 - 31 
jpfjp gpd;tUk; jPu;khdk; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;ljhf ,j;jhy; 
mwptpf;fg;gLfpd;wd.

fhyp gpurpj;j nehj;jhupR lg;spA. [P. [P. I. Fzuj;d vd;gtuhy; 2014 - 
12 - 19 Me; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jpa ,yf;fk; 5064 vd;w <l;L Kwpapd; 
gpufhuk; fhyp gpurpj;j nehj;jhupR lg;spA. [P. [P. I. Fzuj;d vd;gtupd; 
2014 - 12. 19 mj;jhl;rpg;gLj;jpa ,yf;fk; 5065 vd;w <l;L Kwpapd; gpufhuk; 
kw;Wk; gyg;gpba rpupyjh`py; FbapWf;Fk; tf;fPy; kw;Wk; gpurpj;j 
nehj;jhupR m[e;jh fGfkNf vd;gtuhy; 2019 - 01 - 08 Me; jpfjpa 
,yf;fk; 13471 vd;w <l;L Kwpapd; gpufhuk; nfhLg;gdtpy;

[fj; gpupad;j tpfukhur;rp/[{ypah glJUNf kpypNdhdh
vd;gtu;fs; jtiz jtwpAs;shu;fs;. Mjyhy; Nkw;gb Kwpapd; fPo; 
jw;nghOJ KOg; gzj;jpYk; mjw;fhd tl;b cl;gl vOgj;jp vl;L 
,yl;rj;J Ik;gj;J %thapuj;J mWgj;J xd;gJ &gh ehw;gj;jpuz;L rjk; 
(&. 7>853>069.42) gzk; kf;fs; tq;fpf;F nrYj;jg;gl Nyz;bAs;s gbahy; 
me;jg; gzj;ij KOikahf 2021 - 05 - 21 Me; jpfjpapy; ,Ue;J xU 
tUlj;jpw;F E}w;Wf;F gjpdhd;F jrk; Ie;J (14.5%) tPjg;gb &gh 
gjpide;J ,yl;rj;J mWgj;Njhuhapuj;J ehD}w;wp vz;gj;njhU &gh 
ehw;gj;njl;L rjk; (&. 1>561>481.48) gzj;Jf;fhf Vy tpw;gidj; jpfjp 
tiu NkYk; tl;biaAk; 2021 - 05 - 21 Me; jpfjpapy; ,Ue;J tUlj;jpw;F 
E}w;Wf;F ,UgJ tPjg;gb (20%) ehw;gj;njhd;gJ ,yl;rj;J njhs;shapuj;J 
vOE}w;W vOgj;jpuz;L &gh ehlw;gj;ije;J rjk; (& 4>909>772.45) gzk; 
kw;Wk; Vy tpw;gidj; jpfjp tiu NkYk; tl;biaAk; kf;fs; tq;fpr; 
rl;lj;jpd; (29 L) 29 vy; gpuptpd; fPo; mwtplg;gl Ntz;ba gzj;ijAk; 
mjd; gpd;du; nfhLg;gdTfs; vitAk; ngwg;gl;bUg;gpd; mtw;iwf; 
fopj;J &gh. vOgj;njl;L ,yl;rj;J Ik;gj;J %thapuj;J mWgj; 
njhd;gJ &gh ehw;gj;jpuz;L rjk; (& 7>853>069.42) gzk; mwtpLtjw;fhf 
,yf;fk; 11/55 Nghf`tj;ij> Flh gj;fKt> mq;nfhlapy; FbapUf;Fk; 
mjpfhuk; ngw;w Vyjhuu; vue;jjp ]kd;kyp uhkehaf;f vd;gtuhy; NkNy 
Fwpg;gpl;l ,yf;fk; 5064> 5065 kw;Wk; 13471 vd;w <l;L Kwpapd; fPo; kf;fs; 
tq;fpf;F <Litf;fg;gl;l MjdKk; tsTfSk; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid 
nra;ag;gl Ntz;Lnkd 1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhy; 
jpUj;jg;gl;lthwhd 1961 Mk; Mz;bd; 29m Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; 
rl;lj;jhy; mjw;Fhpj;jhf;fg;gl;l jj;Jtq;fspd; fPo; ,j;jhy; jPu;khdpf;fg; 
gLfpd;wJ.

<Litf;fg;gl;l Mjdj;jpd; tpguk;
njd; khfhzk;> fhyp khtl;lk;> jy;Ng gj;JNt `guhJt gpuNjr 
nrayhsu; gpupT `guhJt gpuNjr rig vy;iyf;Fs;> 42 ypadnfhl 
fpuhk. Nrtfu; gpupT> ypadnfhlapy; mike;Js;s murhq;f fhzp gpujhd 
gj;jpu ,yf;fk;

2/fh/12/g;uh 34122 
vy; vy; 62438

cupik NfhUk; ru;Nt [duhy; mtu;fshy; 2011 - 11 - 20 tUlj;jpy; 
mikj;j ,Wjp fpuhk tiug;gl ,yf;fk; 2532 f;F Vw;g mse;J Ntwhf;fpa 
,yf;fk; 20 vd;w Jz;Lf;fhd vy;iyfs;.

tlf;fpw;F  :- ,yf;fk; 16 kw;Wk; 19 Jz;Lk; 
fpof;fpw;F  :- ,yf;fk; 05 Jz;Lk; 
njw;fpw;F  :- gp. gp. fh 15791 Kk;
Nkw;fpw;F :- k`N`tNf tj;ijAk;> ,jd; vy;iyfshFk;. 

,e;j ehd;F vy;iyf;fSf;Fs;Sk; W}l; 01 gu;r;r]; xd;W jrk; %d;W 
%d;W (V.0 W}.1> gu;. 1.33) tprhyk; nfhz;l ,f; fhzpAk; mjpy; 
mike;Js;s fl;llq;fs; kuk; kl;ilfs;> goq;fs; cl;gl kw;Wk; 
midj;Jk; MFk;.

,f; fhzp fhyp khtl;l fhzpg;gjptfj;jpy; ,yf;fk; vy;.B.X.v];. 7/89 
,yf;fj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb

gpuNjr Kfhikahsu; 
fhyp

     
kf;fs; tq;fp gpuNjr 
gpujhd fhupahyak; 
,y.22> fPo; bf;]d; tPjp 
fhyp.

Rfhjhu mikr;R

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

Nfs;tp jpUj;j mwptpj;jy;
Tender for the Supply, Installation, Commissioning 

& Maintenance of Cardiac Catheterization Laboratory 
with Electro Physiology Mapping and Ablation System

Tender No.: Q 353/21

2021.06.21> 2021.07.14 kw;Wk; 2021.07.29 Mk; jpfjpfspy; ,e;j gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 

Nkw;Fwpg;gpl;l Nfs;tp mwptpj;jy; kw;Wk; jpUj;j mwptpj;jy; njhlh;ghdJ.

tpiykD %Ljy; kw;Wk; jpwj;jy; jpfjp kw;Wk; tpiykD Mtzk; toq;Fk; jpfjp 

Mfpad gpd;tUkhW  jpUj;jg;gl;Ls;snjd jaT nra;J ftdpf;fTk;. 

tpiykD %Ljy; kw;Wk; jpwj;jy; jpfjp Mfpad 2011.11.25 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp 

tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

tpiykD Mtzk; toq;Fk; jpfjpahdJ 2021.11.24 Mk; jpfjp tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

Nkw;$wg;gl;Ls;s tpsk;guj;jpy; toq;fg;gl;l Vida epajpfs; kw;Wk; epge;jidfspy; 

vt;tpj khw;wKkpy;iy.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jsgj;gpl;ba.

ENfnfhl.

fhzp vLj;jw; rl;lk; 

(mj;jpahak; 460) 

33 Mk; gpuptpd; gpufhuk; 

mwptpj;jy; ePjpkd;wj;jpy; 

itg;gpyplg;gl;l e\;l<L
vdJ ,y: t/18/71/2005

fk;g`h khtl;lj;jpy; tj;jis gpuNjr 

nrayhsu; gp.B.b.rp. uh[pfh Mfpa ehd; 

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460) 

33Mk; gpuptpd; fPo; fhZk; ml;ltizapy; 

tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpf;Fupa e\;l <lhf 

Mapuk; &gh (&.1000/) gzj;ij 

,f;fhzpapd; cupik NfhUgtu; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;F ePu;nfhOk;G khtl;l 

ePjpkd;wj;jpd; tof;F ,y 3778/SP fPo; 

gw;W itf;fg;gl;Ls;snjd;gij ,j;jhy; 

mwptpf;fpd;Nwd;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J 2021 

Mb 16 Mk; jpfjp 2236/53 Mk; ,yf;f 

murhq;f tu;j;jkhdpiag; ghu;f;fTk;.

gp.B.b.rp. uh[pfh 

gpuNjr nrayhsu;>

tj;jis

2021.10.12

ml;ltiz

miktplk; :  Nky; khfhzk; 

fk;g`h khtl;lj;jpy; 

tj;jis gpuNjr 

nrayhsu; gpuptpy; 

khlhnfhl fpuhkk;

fhzpapd; ngau; :  tupg;gz ,y.290 - 

tha;f;fhy; tPjp

tiugl ,y : M.t.,y.fk; 3778

Jz;L ,y : 47 

tp];jPuzk; : 0.0036 n`f;Nlau;

ePu;nfhOk;G Njrpa Nrkpg;G tq;fpapy; 

itg;Gr; nra;ag;gl;l fzf;F ,y 

10009-07-07007
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நீர்த்தேக்கங்களின் வான் ்கதேவு திறப்பு 
சீரற்ற காலநிலல காரணமாக 

மமா்றகஹகந்த,நீர்த்்தகக்ததின் நீர 
மட்டம் சடுதியாக உயரநது வான் 
மட்ட்தல்த எடடியிருப்ப்தாக வி்ட-
ய்ததிறகுப ம்பாறுப்பான ம்பாறியி-
யலாளரான பீ.எஸ்.்பண்டார ம்தரி-
வி்த்தார. மமா்றகஹகந்த நீர்த்்தகக 

வான் மட்டம் 185 மீற்றர அளவிறகு 
்ேறறுமுன்தினம் (10) அதிகரி்தது 
காணப்பட்ட்தாக ம்தரிவி்த்த ம்பாறி-
யியலாளர ்்பாவம்தன்ன நீர்த்்தக-
க்ததிலிருநது அம்்பன் கஙலகககு நீர 
விடுவிககப்படுவ்தால் சில சந்தரப-
்பஙகளில் மமா்றகஹகந்த நீர்த்்தக-

க்ததிலிருநது ஓரளவு நீர அம்்பன் கங-
லகயினூ்டாக விடுவிககப்படுவ்தாக 
ம்தரிவி்த்தார. இ்்த்வலள ்்பாவ-
ம்தன்ன நீர்த்்தகக்ததின் நீர மட்டம் 
251.76 மீற்றர அளவு ஆகவிருக-
கும் நிலலயில் ்தற்்பாது இ்தன் நீர 
மட்டம் 251 மீற்றராக உயரவல்டநது 

காணப்படுவ்தாக, நீர்த்்தகக்ததின் 
இயநதிரப பிரிவு ம்பாறியியலாள-
ரான பு்ததிகக ேவர்த்தன ம்தரிவி்த-
்தார.

கன மலை காரணமாக, வான் மட-
்ட்ததிறகு நீர உயரவல்டயுமானால், 
வான் ்பாயும் நீலர அம்்பன் கங-

லகககு விடுவிககும் நிலல ஏற்ப்ட-
லாம் எனவும் இவர குறிபபிட்டார.

 என்வ ்தாழ் நிலபபிர்்தச்ததில் 
குடியிருககும் மககலள அறிவுறு்ததி 
அவரகலள மிகவும் அவ்தானமாக 
இருககுமாறு ்வணடு்காள் விடு்த-
திருப்ப்தாகவும் ம்தரிவி்த்தார.         

க�ௌனி கெலி கெருந்தோட்ட 
�மெனிக்கு எதிரோ� குற்றச்ோடடு   
நுவமரலியா தினகரன் நிரு்பர   

மகௌனி மவலி ம்பருந்்தாட்ட நிறுவ -
னம் ம்தாழிலாளர சட்டஙகலள மீறுவ -
்தால் அது ம்தா்டர்பாக அறிகலக ஒன்ல்ற 
ம்பறறு்த ்தருமாறு ம்தாழில் அலமசசர 
அதிகாரிகளுககு உ்த்தரவிடடுள்ளார.   

மகௌனி மவலி ம்பருந்்தாட்ட கம்்பனி 
மிகவும் ்மாசமான வலகயில் ம்தாழிலா -
ளர சட்டஙகலள மீறுவது்டன் ்்தாட்ட 
ம்தாழிலாளரகலள மிகவும் துன்புறு்தது -
கின்்றது என ்்தாட்ட  ம்தாழிறசஙகஙகள் 
பிரதிநிதிகள் குற்றம் சும்ததுகின்்றது.   

அணலமயில் மகாழும்பில் அலமந -
துள்ள ம்தாழில் அலமசசில் அலமசசர 
நிமல் சிறி்பால டி.சில்வாலவ ்ேரில் 
சநதி்த்த ம்பாழுது மகௌனி மவலி நிறு -
வனம் மிகவும் ்மாசமான முல்றயில் 
ம்தாழில் சட்டஙகலள மீறுவது ம்தா்டர -
்பாக அலமசசருககு ம்தாழிறசஙக பிரதிநி -
திகள் அவரு்டனான கலநதுலரயா்டலின் 
ம்பாழுது ம்தளிவு்படு்ததினர.    ்ககாலல 
மாவட்ட்ததில் மகௌனி மவலி பிளான் -
்்டசன் நிறுவன்ததின் நிரவாக்ததிறகு 
உட்பட்ட ்பனாவ்தல்த அல்மகால்லல 
மலவன் க்ன்பல்ல வீஒயா கிரி்்பாருவ 
மகௌனி ்்தவாலகந்த கிதுல்கல இஙஒயா 
உறுமிவல எதிராம்பால கலு்பான ஆகிய 
ம்பருந்்தாட்ட ்பகுதிகளி்ல்ய இந்த 
நிலலலம ஏற்படடுள்ளது.   

இககலநதுலரயா்டலில் மலலயக 
மககள் முன்னணியின் சார்பாக அ்தன் 
பிரதி நிதிச மசயலாளர ஜி.மெகோ -
்தன் இலஙலக ம்தாழிலாளர காஙகி -
ரஸ் சார்பாக டி.அருளப்பன் இலஙலக 
்்தசிய ்்தாட்ட ம்தாழிலாளர சஙக்ததின் 
சார்பாக ஏ.கிருஸ்ணகுமார இலஙலக 
சு்தநதிர ்சலவயாளர சஙக்ததின் சாரபில் 
சநதிர்சன இலஙலக ்்தாட்ட மறறும் 
ம்தாழில் ்சலவயாளர சஙக்ததின் 
சாரபில் டி.மாரிமு்தது மறறும் ம்தாழில் 
அலமசசரின் பிர்ததி்யக மசயலாளர 
அகில கயான் மகௌசல்ய ஆகி்யாரும் 
கலநது மகாண்டனர.   

�்ேகெே பிர்த்த்தில் தீ 
்தம்புள்ள தினகரன் நிரு்பர. 

க்லமவல, ேம்டகஹவ்த்த பிர்்தச்த -
தில் வீம்டான்றின் ்மல் மாடி அல்றயில் 
ஏற்பட்ட தீப்பரவலினால் அல்றயிலி -
ருந்த ம்பாருடகள் அலன்ததும் தீககிலர -
யானது.

மின் விறிகள், கடடில்கள்,மம்தல்தகள், 
அலுமாரிகள்,குடும்்ப உறுபபினரகளின் 
பி்றபபுச சான்றுப ்ப்ததிரஙகள்,மறறும் 
காணிகளின் உறுதிப்ப்ததிரஙகள் ்்பான்்ற 
ஆவணஙகள் ்பலவும் தீயில் எரிநது 
ோசமாகி விட்ட்தாக வீடடு உரிலமயா -
ளர மிகவும் கவலலயு்டன் ம்தரிவி்த்தார. 
வீடடிலுள்ளவரகள் கீழ் ்தள்ததில் இருந்த 
்வலளயில் இவவனர்த்தம் நிகழ்நதுள்ள -
்தாக ம்தரிவிககப்படுகின்்றது. பிர்்தசவா -
சிகள் ்பலரும் திரணடு சம்்பவ இ்ட்ததிறகு 
வநது தீலயக கடடுப்படு்ததும் முயறசிக -
ளில் ஈடு்பட்டனர. மின்மனாழுககினால் 
இ்ததீப்பரவல் ஏற்படடிருககலாமமன 
ம்பாலிஸார ்மறமகாண்ட ஆரம்்பககட -
்டவிசாரலணகளின் ்்பாது ம்தரிவிககப -
்பட்டது.

தீயினால் ஏற்பட்ட ்ச்த வி்பரஙகள் 
மதிபபீடு மசயயப்ப்டா்த நிலலயில் 
க்லமவல ம்பாலிஸார விசாரலணகலள 
ம்தா்டரநது ்மறமகாணடு வருகின்்றனர.

அதிெர் ்்வெயிலிருநது ஓய்வு
(்பலாஙமகால்ட தினகரன் நிரு்பர)

்பலாஙமகால்ட இ/ கனகோயகம் 
்்தசிய ்பா்டசாலலயின் அதி்பர ராெர்த -
தினம் அதி்பர ்சலவயிலிருநது ஓயவு 
ம்பறறுள்ளார. அவரது ்சலவ கால்ததில் 
்பலாஙமகால்ட ்தமிழ் சமூக்ததின் கல்வி 
வளரசசிககாக மக்த்தான ்சலவயாறறிய -
வராவார.

குறிப்பாக க்டந்த ஐநது வரு்ட 
கால்ததில் கனகோயகம் ்தமிழ் ்்தசிய 
்பா்டசாலல அசுரவளரசசிககு மூல கர்த -
்தாவாக திகழ்ந்தவர என குறிபபி்டலாம். 
இர்ததினபுரி மாவட்ட்ததின் ்தனிசசி்றபபு 
மகாண்ட ்பா்டசாலல ஒன்்றாக கனகோய -
கம் ்்தசிய ்பா்டசாலல வளரசசி அல்டவ -
்தறகு முககிய ்பஙகாறறிய இவரின் நிரவா -
க்த தி்றலமககு சான்்றாகும்.

அதி்பரின் ஓயவிலன குறி்தது 
்பா்டசாலல ஆசிரியரகள் ம்பற்்றாரகள் 
்பா்டசாலல அபிவிரு்ததி சஙக உறுபபி -
னரகள் ேலன்விரும்பிகள் ்பலைய மாண -
வரகள் ம்பரும் கவலல அல்டநதுள்ள -
்தாக ்பா்டசாலல நிரவாகம் ம்தரிவி்த்தது.

எலிக்�ோய்ச்ல் ெரவும அெோயம 
்பலாஙமகா்ட பிர்்தச சல்ப இம் -

புல்்்ப பிர்்தசஙகளில் எலிககாயசசல் 
்பரவும் வீ்தம் அதிகரி்தது வருவ்தாக 
பிர்்தச சுகா்தார லவ்ததிய காரியாலய 
அதிகாரிகள் எசசரிகலக விடு்ததுள்ள -
னர.

அ்தது்டன் இந்ோய ்பரவும் ஆ்ப்த -
துககள் குறி்தது துணடுபபிரசுரஙகள் 
மறறும் ்தகவல் குறிபபுககள் மூலமும் 
சுகா்தார ்தரபபு காரியாலயஙகள் அறிவு -
று்த்தல்கலள வைஙகி வருகின்்றது.

வயல்மவளிகள், ்்தாட்டஙகள், இர்த -
தினககல் அகழ்வு கூலி்தம்தாழிலாளி -
கள், சு்ததிகரிபபு ஊழியரகள், கழிவல்ற 
ம்தாழிலாளிகள் ்்பான்்ற துல்ற சாரந -
்தவரகளுககு எலிககாயசசல் துரி்தமாக 
்பரவி வருவ்தால் சுகா்தார ்தரபபுககளின் 
அறிவுலரகலள பின்்பறறுமாறு சுகா்தார 
லவ்ததிய காரியாலய அதிகாரிகள் ம்தரி -
விககின்்றனர.

fhyp khefu rig

2022Mk; tUlj;jpy; fhyp khefu rigf;F nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;f tpUk;Gk; fhyp 
khtl;l toq;FeHfspd; gjptpw;fhf 2021.12.13 tiu tpz;zg;gq;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk;.

tpahghuj;jpd; ngah;> gjpTnra;Jnfhs;s tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gb vz;> tpz;zg;gjhuhpd; 
ngah;> njhiyNgrp ,yf;fk;> tpahghuj;jpd; jd;ik> gjptpyf;fk; cs;spl;l Vida tpguq;fis 
cs;slf;fpa Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gnkhd;wpd; %yk;> gjpT njhlh;ghf 
tpz;zg;gk; nra;a Ntz;Lk;. xt;nthU cUg;gb njhlh;ghfTk; midj;J thpfSlDk; 
&.1100.00 nrYj;jg;gl Ntz;baJld; mit 'khefu Mizahsh;> fhyp khefu rig" ngahpw;F 
vOjg;gl;l fhNrhiy my;yJ nuhf;fg;gzj;jpy; khj;jpuk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gLk; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ' toq;Feh;fis 
gjpTnra;jy;-2022" vdf; Fwpg;gpl;L> 'khefu Mizahsh;> fhyp khefu rig> fhyp" vd;w 
Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;glNth my;yJ Nehpy; te;J xg;gilf;fNth Ntz;Lk;.

toq;fy;fs;
cUg;gb
,yf;fk;    toq;fy; jd;ik

 01  mYtyf cgfuzq;fs; (Ngdh> fljhrp> Nlhdh;> ];Nlg;yh;> gd;rh;> fy;fpANyl;lh;)

 02  mYtyf cgfuzq;fs; (kuj;jsghlq;fs;> Mtz nfgpdw;fs;> ,Uk;G mYkhhp)

 03  rPUilfs;> cj;jpNahfg+h;t rg;ghj;J> cj;jpNahg+h;t ,yr;rpid> kiof;ftrk;> ifAiw> 
Kff;ftrk;

 04  Rfhjhu cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> $l;LkhW> rth;f;fhuk;> gPilf;nfhy;ypfs;> 
Ez;Zaph;f;nfhy;ypfs;> ,urhadg;nghUl;fs;)

 05 nubkpf;]; nfhq;fpwPl;/jhh; Nfhyh];

 06 MAh;Ntj kUe;J tiffs;

 07 midj;Jtif lah; kw;Wk; ba+g;

 08  thfd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; thfd gw;whpfs;> xapy;tif> thfdq;fis GJg;gpf;Fk; 
nghUl;fs;)

 09 jPaizf;Fk; kw;Wk; ghJfhg;G JizAWg;Gf;fs;

 10 mr;rplg;gl;l gbtq;fs; kw;Wk; Gj;jfq;fs;

 11 `pa+k; Foha;fs;> epidTg; gbfs;> nfhq;fpwPl; jahhpg;Gf;fs;

 12  fzdp Nghl;Nlhf;nfhg;gp ,ae;jpuk;> mr;R ,ae;jpuk;> ngf;];> iftpuy; milahs ,ae;jpuk;> 
Lg;Nsh ,ae;jpuk;> fzdp JizAWg;Gf;fs;

 13  midj;J `hh;l;ntahh; cgfuzq;fs; (kz;ntl;b> Ks;S> ,Uk;G rty;> tPy;ngNuh> ,Uk;Gf; 
fk;gp> ,Uk;G Mzp> GI igg;> ePH Jizg;ghfq;fs;) 

 14  fl;bl eph;khzpg;G toq;fy; nghUl;fs; (fy;> rPnke;J> kzy;> tpwF nrq;fy;> rfy tifahd 
kuk; gyif tif> fl;bl jPe;ij> jPe;ij g+Rk; cgfuzk;) 

 15 tspr;rPuhf;fp kw;Wk; JizAWg;Gf;fis nfhs;tdT nra;jy;

 16  kpd;rhu JizAWg;Gf;fs;> kpd;rhu cgfuzq;fs;> kpd; tpsf;Ffs;> tPjp tpsf;F midj;J lah; 
tiffs;

 17 jfdrhiyf;F Njitg;gLk; cgfuzq;fs;

 18  g+q;fh kw;Wk; tpisahl;L ikjhdq;fspYs;s tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; clw;gapw;rp 
cgfuzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

Nritfs;
 19 mr;Rg;gjpg;G Nritfs; kw;Wk; Kj;jpiufisj; jahhpj;jy;

 20 lah; kPs;epug;gy; kw;Wk; Nthy;fid]; gz;zy;

 21  fzdp mr;Rg;nghwp> ngf;];> Nghl;Nlhf;nfhg;gp ,ae;jpuk;> jl;lr;R> iftpuy; milahs ,ae;jpuk; 
gOJ ghh;j;jy;

 22 thfd jpUj;j Ntiyfs;> filry; ,ae;jpu Ntiyfs;> thfd GJg;gpj;jy;

 23 thfdq;fis NrHtp]; nra;jy;

 24 xypngUf;fp ,ae;jpuk;> itgtg; nghUl;fis thliff;F ngw;Wf;nfhs;sy;

 25 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; kpd;rhu cgfuzq;fisg; gOJ ghh;j;jy;

 26  fpNwd;> tPjp ,bf;Fk; Gy;Nlhrh;> l;uf;lh; Nlyh;> vf;];fNtl;lh;> ngf;Nfh> Nyhlh; thliff;Fg; 
ngw;Wf;nfhs;sy;> 3 fpa+g; nyhwp tz;b

 27  g+q;fh kw;Wk; tpisahl;L ikjhdq;fspYs;s cgfuzk; kw;Wk; clw;gapw;rp cgfuzq;fis 
gOJghh;j;jy;

 28 mYtyf milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;

 29 ngah;g;gyif> mwptpj;jy; gyif> ngzh; jahhpj;jy;

 30 rl;lj;juzp Nritfs; kw;Wk; epy msitahsh; Nritfis toq;fy;

 31  jr;R Ntiy> Nkrd; Ntiy> Nty;bd; Ntiy> ePh;f; Foha; Ntiy njhopy;El;g Nritfs;> 
cs;sf njhiyNgrp Nritfs;

nghJthd epge;jidfs;
01.  xt;nthU cUg;gb njhlh;ghfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gg; gbtq;fis rkh;g;gpf;f Ntz;Lk;.

02.  gjpTnra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykD Nfhug;gLtJld;> NjitNaw;gLk; 
gl;rj;jpy; mjw;F ntspNa ,Ue;J nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; chpikia 
khefurig nfhz;Ls;sJ.

03.  Nkyjpf tpguq;fis> 091-5703507 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf khefu epjpg;gphptpypUe;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021.11.09k; jpfjp 
fhyp khefu rigapy;                         

uzpy; tpf;ukNrf;fu>
khefu Mizahsh;> 
fhyp khefu rig.

2022Mk; tUlj;jpw;fhf toq;FeHfisg; gjpTnra;jy;

fhyp khefu rig 
2022 Nfs;tp mwptpj;jy;

2022 [dthp 01Mk; jpfjp Kjy; 2022 brk;gh; 31Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpDs; gpd;tUk; ml;ltizapy; 

fhl;lg;gl;Ls;s ,lq;fis Fj;jiff;F tpLtjw;fhd Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; 

Nfhug;gLfpd;wd.

02. 2021-11-15Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-08Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu Nfs;tp epge;jidfSld; 

$ba Nfs;tp khjphpg; gbtq;fis fhyp khefu rigapd; khefu fzf;fhshplkpUe;J gpd;tUk; 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khjphpg; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; Nfs;tp itg;Gj; njhifiar; 

nrYj;jpajd; gpd; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

03. 2021-12-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. md;iwa jpdNk 

K.g. 10.30 kzpf;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ mjpfhug+h;t 

gpujpepjpnahUth; ,t;Ntisapy; fye;J nfhs;tjw;F mDkjp toq;fg;gLk;.

04. midj;J Nfs;tpfSk; ,U gpujpfspy; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg; gpujpia xU ciwapYk; 

efy; gpujpia ,d;ndhU ciwapYk; ,l;L muf;F Kj;jpiu nghwpj;J %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp 

vd ciwapy; Fwpg;gpl;L mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapypl;L muf;F Kj;jpiu nghwpj;J 

mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; cq;fshy; tpz;zg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 

(cjh: fuhg;gpl;ba itj;jparhiyf;F mUfpYs;s thfdj; jhpg;gplj;ij Fj;jiff;F tpLjy; 

2022) Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdkhd 2021-12-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; fhyp khefu MizahsUf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ khefu rigapd; khefu Mizahsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk;. midj;J Nfs;tpfSf;fhfTk; Nfs;tp epge;jidapy; ifnahg;gkpl;L 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05. ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuUf;F mthpd; tpiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik njhlh;ghf mwptpf;fg;gl;L 

10 ehl;fSf;Fs; xU khj Fj;jif thliff;Fr; rkkhd 03 khjj;jpw;fhd Fj;jifj; njhifia 

gpizahf itg;Gr; nra;J Kiwahf cld;gbf;ifnahd;Wf;F tUjy; Ntz;Lk;. (murhq;fj;jpdhy; 

tpjpf;fg;gLk; rfy thpj; njhiffs; kw;Wk; fl;lzq;fs; Vw;GilajhFk;).

06. rkh;g;gpf;fg;gl;l Nfs;tp njhlh;gpy; mgpg;gpuhag; Ngjk; Vw;gLk; gl;rj;jpy; my;yJ ,e;j 

epge;jidfSf;F Gwk;ghf Nfs;tpf;F jhf;fk; nrYj;Jk; tplak; njhlh;gpy; Nfs;tpr; rigapd; 

jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;. eph;zapf;fg;gl;l Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; 

gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

ml;ltiz (xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;fg;gLk;)
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01 fhyp; k`Nkhju itj;jparhiyf;F 

Kd;dhy;   g]; epiyaj;jpw;F 

,ilapy; nghJ thfdj; jhpg;gplj;ij 

Fj;jiff;F tpLjy;

1,000.00 25,000.00 72,600.00 -

02 fuhg;gpl;ba itj;jparhiyf;F 

mUfpYs;s thfdj; jhpg;gplj;ij 

Fj;jiff;F toq;Fjy;

1,000.00 25,000.00 58,564.00 -

03 xnuhg;Gtj;j Nty;rd; rJf;f thfdj; 

jhpg;gplj;ij Fj;jiff;F tpLjy;
1,000.00 10,000.00 50,000.00 -

04 Mrphp itj;jparhiyf;F mUfpYs;s 

thfdj; jhpg;gplj;ij Fj;jiff;F 

tpLjy;

1,000.00 25,000.00 66,550.00 -

05. Nfhl;il thfdj; jhpg;gplk;

• mku#hpa ikjhdj;jpw;F 

Kd;dhYs;s nghyp]; nguf;Fld; 

,ize;Js;s nghJ thfdj; 

jhpg;gplk;

• gs;spa tPjp 10Mk; thp 

kjpg;gPl;byf;f tstpw;F 

Kd;dhYs;s nghJ thfdj; 

jhpg;gplk;

• ,yq;if tq;fpf;F Kd;dhYs;s 

nghJ thfdj; jhpg;gplk;

• itj;jparhiy tPjpapy; 24Mk; 

thp kjpg;gPl;byf;f tstpw;F 

Kd;dhYs;s nghJ thfdj; 

jhpg;gplk;

• itj;jparhiy tPjpapy; 28Mk; 

thp kjpg;gPl;byf;f tstpw;F 

Kd;dhYs;s nghJ thfdj; 

jhpg;gplk;

• gpujPghfhu mUfpYs;s 

Njthyaj;jpw;F Kd;dhYs;s 

fhzpj; Jz;il cs;slf;fpa 

nghJ thfdj; jhpg;gplk;

• Uk;ghl; tPjpapy; 31Mk; thp 

kjpg;gPl;byf;f tstpw;F 

Kd;dhYs;s nghJ thfdj; 

jhpg;gplk;

• kzpf;$z;L NfhGuj;jpw;F 

mUfpYs;s nghJ thfdj; 

jhpg;gplk;

•  Nfhl;il kf;fs; tq;fpf;F 
mUfpYs;s (Kf;Nfhz tbthd 

gpuNjrk;) nghJ thfdj; jhpg;gplk;

   
2,000.00

  
200,000.00  200,000.00 -

06 fhyp kj;jpa g]; epiyaj;jpd; jiu 

khb> Nky; khbapYs;s kyry$lq;fs; 

(Nky; khbapYs;s Mz;fSf;fhd 

kyry$l njhFjpapd; 1,500mx0.9000m 

msthd kyry$lk; xd;Wk; kw;Wk; 

ngz;fSf;fhd kyry$l njhFjpapd; 

1,500mx0.9000m msthd kyry$lk; 

xd;iwAk; jtpu) Fj;jiff;F tpLjy;

1,000.00 100,000.00 292,820.00 90,000.00

07 ghyjf;\ khtj;ij nghJ 

kyry$lj;ij Fj;jiff;F tpLjy;
250.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00

08 rKj;u khtj;ij gioa nghJr; 

re;ijf;F mUfpYs;s nghJ 

kyry$lj;ij Fj;jiff;F tpLjy;

250.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00

09 xnuhg;;Gtj;j nghJ kyry$lj;ij 

Fj;jiff;F tpLjy;
250.00 250.00 1,100.00 2.500.00

10 fhyp Nfhl;il ePjpkd;wf; fl;blj; 

njhFjpf;F mUfpYs;s nghJ 

kyry$lj;ij Fj;jiff;F tpLjy;

250.00 250.00 3,000.00 3,000.00

11 fhyp Nfhl;il nghyp]; cj;jpNahfg+h;t 

tpLjpf;F gpd;GwKs;s nghJ 

kyry$lj;ij Fj;jiff;F tpLjy;

250.00 250.00 2,200.00 2,500.00

12 njtl;l re;jpapYs;s khl;biwr;rpf; 

fil
1,500.00 60,000.00 72,498.70 -

13 xnuhg;Gtj;j kj;jpa re;ij 46Mk; 

,yf;f khl;biwr;rpf; filia 

Fj;jiff;F tpLjy;

1,500.00 100, 000.00 64,843.95 -

14 xnuhg;Gtj;j kj;jpa re;ij 37Mk; 

,yf;f Ml;biwr;rpf; filia 

Fj;jiff;F tpLjy;

1,500.00 60,000.00 56,963.73 -

07.  fhuzk; fhl;lhky; ve;jnthU Nfs;tpiaAk; my;yJ vy;yhf; Nfs;tpfisAk; epuhfhpf;Fk; 

chpik khefu rigiar; rhh;;e;jJ.

uzpy; tpf;fpukNrf;fu>
khefu Mizahsh; (gjpy;)>
fhyp khefu rig.

2021-11-09Mk;  jpfjp
khefu rig mYtyfj;jpy;.
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tpiykDf;Nfhuy; 
kpDtq;nfhil efu rig

gpd;tUk; ml;ltiz 01 ,y Fwpg;gplg;gl;Ls;s kpDtq;nfhil efu rigf;F chpj;jhd 

Fj;jif epiyaq;fs; 2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F kw;Wk; 

ml;ltiz 02 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s> kpDtq;nfhil efu rigf;F chpj;jhd fil 

miwfis %d;W tUlj;jpw;F xU Kiw xg;ge;jf;fhyj;ij GJg;gpf;Fk; mbg;gilapy;> 

2022.01.01 Kjy; 2024.12.31 tiuahd  kpFjp %d;whz;Lfspw;fhf Fj;jiff;F tpLtjw;F 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> 2021.12.02 md;W gp.g.2.00 tiu vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

tpiykDjpwj;jy;> 2021.12.02 md;W tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. gpd;tUk; ml;ltizapy; fhzg;gLk; fl;lzq;fis nuhf;fg;gzkhf 

nrYj;jp> xt;nthU tpiykDtpw;fhd gbtq;fis kw;Wk; epge;jidfis>  2021.12.02 

md;W K.g.10.00 tiu ,e;efu rigapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; ,uz;L (02) gpujpfis rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld;%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdf;Fwpg;gpl;L chpj;jhd tpiykD ,yf;fk; 

kw;Wk; tpiykDg; ngah; tpguq;fs; ciwapd; ,lJgf;fj;jpy; Fwpj;J jiyth;> 

kpDtq;nfhil efurig vd;w ngaUf;F gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ efu rigapy; 

itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; Nkw;nfhs;syhk;. tpiykDj; jpwf;fg;gLk; 

Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

Fwpj;j jpdk;> Fwpj;j Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; kw;Wk; chpathW 

g+uzg;gLj;jg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp 

,y.011-2295275 I mioj;J rigapd; nrayhshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

VNjDk; tpiykDnthd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik kPDtq;nfhil 

efu rigf;F chpj;jhFk;.

ml;ltiz 01

2022 [dthp 01 Kjy; 2022 brk;gh; 31 tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F kpDtq;nfhil 

efu rigapd; th;j;jf epiyaq;fs; kw;Wk; Mjdq;fis Fj;jiff;F tpLjy;. 

njhlh; 

,yf;fk;

Fj;jif chpikia toq;fy;/ 
th;j;jf chpikia toq;fy;

kPsspf;fg; 

gLk; 

tpiykDj; 

njhif 

gpizak; 

&gh

kPsspf;fg; 

glhj 

tpiykD 

gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

tUlhe;j 

Mf;f 

Fiwe;j 

Nfs;tp &gh

01
nghJr;re;ij tshfj;jpd; ,y.03> 

kPd; jl;L
1>200.00 1>000.00 120>000.00

02
nghJr; re;ij tshfj;jpd; ,y.04> 

kPd; jl;L
1>200.00 1>000.00 120>000.00

03
nghJ th;j;jf tshfj;jpd; ,y.06 

kPd; jl;L
1>500.00 1>000.00 150>000.00

04
nghJ th;j;jf tshfj;jpd; ,y.01 

Nfhop ,iwr;rpf;fil
12>500.00 1>000.00 1>250>000.00

05
nghJ th;j;jf tshfj;jpd; ,y.02 

Nfhop ,iwr;rpf;fil
12>500.00 1>000.00 1>250>000.00

06 vyp];gpl;ba foptiw 7>300.00 1>000.00 730>000.00

07

mk;gf`tj;j 

mizf;fl;Lf;fz;ikapYs;s 

fhzpapd; tUkhdk;

78.00 1>000.00 7>800.00

08
kypjp cad rigapd; fhzpapd; 

tUkhdk;
36.00 1>000.00 3>600.00

ml;ltiz - 02

2022 [dthp 01 Kjy; 2024 brk;gh; 31 tiuahd %d;W tUl fhyj;jpw;F kpDtq;nfhil 

efu rigf;F chpj;jhd th;j;jf epiyaq;fis  Fj;jiff;F tpLjy;.

njhlh; 

,yf;fk;

Fj;jif chpik/
th;j;jf chpik 

toq;fy;

kPsspf;fg; 

gLk; gpizj; 

njhif &gh

kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 

fl;lzk; 

&gh

filfspd; 

khj thlif 

&gh

tUlhe;j 

Mf;f 

Fiwe;j 

Nfs;tp &gh

01

epAn`k; tPjp 

jiu khbapd; 

fil ,yf;fk; 08

19>000.00 1>000.00 8>000.00 1>900>000.00

02

epAn`k; tPjp 

Kjyhk; khb 

fil ,yf;fk; 08

13>000.00 1>000.00 4>000.00 1>300>000.00

xt;nthU %d;W tUlq;fspw;F xU Kiw khjhe;j fil thlif murhq;f kjpg;gPl;bd; 

gpufhuk; jpUj;jp mikf;fg;gLk;.

vr;.Nf.vd;.ePy;.[aNrf;fu>

jiyth;>

efu rig>

kpDtq;nfhil

2021.11.09

kpDtq;nfhil

efu rigapy;

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy; 

rpy;yiw> nkhj;j tpw;gidj; njhopy;

rpy;yiw nkhj;j tpw;gidj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; 
fl;lisr; rl;lj;jpd; 30-Mk; gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jj;Jtq;fisf; nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq;fis mt;tl;ltizapw; $wg;gl;Ls;sthW 
khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;s njd Nkw;$wpa fl;lisr; rl;lj;jpd; (136 - Mk; 
mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.

cj;Njr jPu;khdq;fSf;fhd Ml;Nrgidfs; rigj; jiytupdhy; 2021-Mk; 
Mz;L 11 khjk; 26Mk; ehsd;W ez;gfy; 12.00 kzp tiu ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa Ml;Nrgid xt;nthd;Wk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa 
Ml;Nrgid ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa 
$w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

gP.Nf.gpughj; re;jpufPu;j;jp>
jiytu;>
rpy;yiw> nkhj;j tpw;gidj; 
njhopYf;fhd rk;gsr; rig.

"nkn`tugpnar" 
njhopy; jpizf;fsk;> 
nfhOk;G - 05> 
2021-Mk; Mz;L 11 khjk; 10 Me; Njjp.

ml;ltiz

rpy;yiw> nkhj;j tpw;gidj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L 1990-
k; Mz;L ngg;utup khjk; 28-Mk; jpfjpa 599/12 - Mk; ,yf;f mjptpNr\ 
tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;Ls;s mwptpj;jypdfj;NjAs;s ml;ltizapy; 
tpupthff; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;sJk;> fhyj;jpw;Ff; fhyk; khw;wg;gl;Ls;sJk;> 
filrpahf 2018 - Mk; Mz;L A+iy khjk; 26-Me; jpfjpa 2081/50-Mk; ,yf;f 
mjptpNr\ tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;Ls;s mwptpj;jypd; %yk; 
khw;wg;gl;litAkhd jPu;khdq;fs; mt;tl;ltizapy; gFjp IIw;Fg; gjpyhfg; 
gpd;tUk; Gjpa gFjpia gpujpaPL nra;tjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gl 
Ntz;Lk;.

ghfk; 11 

khjnkhd;Wf;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjk;

epuy; 1 

Ntiyahsupd; tFg;G
juk; I  gz;lfrhiyg; nghWg;ghsu;> fzf;F gjpAdu;fs;> 

Kfhikahsu;fs;> RUf;nfOj;jhsu;fs;> kUe;jhsu;fs;.

juk; II   njhiyNgrp ,af;Feu;fs;> vOJtpidQu;fs;> 
jl;nlOj;jhsu;fs;> NgNul;L vOJtpidQu;fs;> fzf;F 
vOJtpidQu;fs;> cjtpf; fhrhsu;fs;> nryTf; fzf;F 
vOJtpidQu;fs;> rk;gs vOJtpidQu;fs;> fhR ,ae;jpu 
,af;Feu;fs;> gw;Wr;rPl;L vOJ tpidQu;fs;>

juk; III  gw;Wr;rPl;L Nrfupg;Nghu;> tpw;gidahsUk; tpw;gidg; 
ngz;fSk;> nrt;it ghu;g;Nghu;.

juk; IV  njhopyhsu;fs;> xg;gilg;ghsu;fs;> filr;rpg;ge;jpfs;> 
nghjpapLNthu;fs;> nra;jpg; gzpahsu;fs;> fUkgPlg; 
gzpahsu;fs;> kUe;Jf; fyitahsu;fs;> Vw;wp ,wf;Fk; 
njhopyhsu;fs;> gk;gpf; ftdpg;ghsu;fs;> Jtpr;rf;fug; 
gzpahsu;fs;

epuy;; II
khjnkhd;Wf;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjk;

Copau;fspd; tFg;G

Copa Mz;L
juk; I 
&.r.

juk; II 
&.r.

juk; III 
&.r.

juk; IV 
&.r.

1 - Mk; Mz;L 15,055.00 14,275.00 13,502.00 12,750.00
2 - Mk; Mz;L 15,230.00 14,425.00 13,627.00 12,850.00
3 - Mk; Mz;L 15,405.00 14,575.00 13,752.00 12,950.00
4 - Mk; Mz;L 15,580.00 14,725.00 13,877.00 13,050.00
5 - Mk; Mz;L 15,755.00 14,875.00 14,002.00 13,150.00
6 - Mk; Mz;L 15,930.00 15,025.00 14,127.00
7 - Mk; Mz;L 16,105.00 15,175.00 14,252.00
8 - Mk; Mz;L 16,280.00 15,325.00 14,377.00
9 - Mk; Mz;L 16,455.00 15,475.00 14,502.00
10 - Mk; Mz;L 16,630.00 15,625.00 14,627.00

nj`ptis - fy;fp];ir khefu rig

Nfs;tp mwptpj;jy;

,iwr;rp tpw;Fk; chpikia Fj;jiff;F tply; - 2022
nj`ptis – fy;fp];ir khefu rigf;Fhp;j;jhd gpd;tUk; ,lq;fspy; ,iwr;rp tpw;Fk; chpikia Fj;jiff;F 

tpLtjw;F 2022Mk; tUlj;jpw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,iwr;rp tpw;gjw;fhf Fj;jiff;F tpLtjw;fhf cs;s ,lq;fspd; tpguq;fs;

miktplk;
,iwr;rp  

tif

Fiwe;jgl;r tUlhe;j 

Nfs;tp (&gh)

Nfs;tpg; gpiz 

Kwp (&gh

1 ruzq;fu 114G thpg;gz ,lj;jpYs;s 2Mk; ,yf;f 

fil miw

khl;biwr;rp
1>500>000.00 150>000.00

2 nj`ptis fhyp tPjp Gjpa tpw;gid epiyaj;jpd; 

81/8 thpg;gz ,lj;jpYs;s 05Mk; ,yf;f fil miw

khl;biwr;rp
300>000.00 30>000.00

3 nj`ptis fhyp tPjp Gjpa tpw;gid epiyaj;jpd; 

81/9 thpg;gz ,lj;jpYs;s 04Mk; ,yf;f fil miw

Ml;biwr;rp
300>000.00 30>000.00

4 nj`ptis fhyp tPjp Gjpa tpw;gid epiyaj;jpd; 

81/10 thpg;gz ,lj;jpYs;s 03Mk; ,yf;f fil miw

Nfhopapiwr;rp
650>000.00 65>000.00

5 ,uj;kyhid Gjpa tpw;gid epiyaj;jpd; 4/120 
thpg;gz ,lj;jpYs;s 121Mk; ,yf;f fil miw

khl;biwr;rp
800>000.00 80>000.00

6 ,uj;kyhid Gjpa tpw;gid epiyaj;jpd; 4/119 
thpg;gz ,lj;jpYs;s 122Mk; ,yf;f fil miw

Ml;biwr;rp
800>000.00 80>000.00

7 ,uj;kyhid Gjpa tpw;gid epiyaj;jpd; 4/118 
thpg;gz ,lj;jpYs;s 123Mk; ,yf;f fil miw

Nfhopapiwr;rp
900>000.00 90>000.00

cq;fshy; Nfs;tpg; gbtq;fs; rkh;g;gpf;fg;gLk; NghJ gpd;tUk; epge;jidfSf;F mikthf Nfs;tpg; gbtq;fisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

01. nj`ptis – fy;fp];ir khefu rigapdhy; toq;fg;gLk; Nfs;tp Mtzq;fspy; khj;jpuNk Nfs;tpfs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 2>500.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; khefu rigapd; 

jiu jsj;jpYs;s fyg;G tUkhdg; gphptpypUe;J 2021 brk;gh; 02Mk;; jpfjp K.g. 10.00  kzp tiu Nfs;tp 

Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. mt;thNw mt;thtzq;fis mg;gphptpNyNa cq;fSf;F ghPl;rpj;Jg; 

ghh;g;gjw;fhd trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sd. xU Nfs;tp Mtzj; njhFjpapd; %yk; xU ,iwr;rpf; fil 

miwf;F khj;jpuNk Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;fyhk;. 

02. nj`ptis – fy;fp];ir khefu rigapy; jw;NghJ VjhtJ ,iwr;rpf; filnahd;iw Fj;jiff;F vLj;J 

nraw;gl;Lf; nfhz;L tUk; xUth; mt;tpiwr;rpf; filf;fhd Fj;jifj; njhifia KOikahfr; nrYj;jpa 

gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jhy; kl;LNk Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

03. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; KbTWj;jg;gLk; NeukhdJ 2021 brk;gh; 02Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpahFk; 

vd;gJld; Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbe;j cldLj;J mit jpwf;fg;gLk;. mr;re;jh;g;gj;jpy; Nfs;tpjhuh; 

my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. Fwpj;j Neuj;jpw;Fg; gpd; fpilf;fg;ngWk; 

midj;Jf; Nfs;tpfSk;; epuhfhpf;fg;gLk;.

04. Nfs;tpf; fhyk; 01 tUlkhFk;.

05. ,J njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij nj`ptis – fy;fp];ir khefu rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

vk;.vk;.rP.Nf.Nf. khd;dg;ngUk>

khefu MizahsH>  

nj`ptis - fy;fp];ir khefu rig.  

2021-11-10Mk; jpfjp.
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(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)  

அமபபாறை மபாவடடத்தில் பருவ 
மறை பபய்ய ஆரமபித்துள்ள 
நிறையில் அனர்த்்த முகபாறமத்துவ 
முனனபா்யத்்த பே்யறபபாடுகள ப்தபாடர்-
பபாக வீடு வீடபாகச் பேனறு பபபாது 
மககளுககு விழிப்புணர்வூடடும 
சவறைத்திடடம முனபனடுககப்-
படடுள்ள்தபாக, அமபபாறை மபாவடட 
அனர்த்்த முகபாறமத்துவ உ்தவிப் 
பணிப்பபா்ளர் எம.ஏ.சீ.எம. றி்யபாஸ் 
ப்தரிவித்்தபார்.  

அமபபாறை மபாவடட அரேபாஙக 
அதிபர் டி.எம.எல். பணடபாரநபா்யகக-
வின ஆசைபாேறனககறம்ய மபாவட-
டத்தில் அனர்த்்த முகபாறமத்துவ 
முனஆ்யத்்த பே்யறபபாடுகற்ள முன -
பனடுப்ப்தறகு நடவடிகறக எடுக -
கப்படடுள்ள்தபாக ப்தரிவித்்தபார்.  

ப்தனகிைககு பல்கறைககை -
கத்துடன இறணந்து அமபபாறை 
மபாவடடபாத்தில் ஏறபடக கூடி்ய 
அனர்த்்தஙகளிலிருந்து மககற்ள 
பபாதுகபாப்ப்தறகபான சவறைத் 
திடடம முனபனடுககப்படடு, இது 
ப்தபாடர்பபாக திறணகக்ள ்தறைவர்-
கள, முப்பறடகள மறறும கிரபாம 
மடட அனர்த்்த முகபாறமத்துவ குழு 
உள்ளடககி்ய்தபாக இறண்ய வழி 
ஊடபான கைந்துறர்யபாடல் நறட-
பபறை்தபாகவும ப்தரிவித்்தபார்.  

வடகீழ் பருவகபாை பப்யர்ச்சி 
மறை ஆரமபித்துள்ள்தபால் 
பவள்ளம, கடுறம்யபான கபாறறு 
மறறும சூைபாவளி படஙகு அபபா்யம 
பகபாசரபாவின ்தபாககம இமமூனறு 
விட்யஙகற்ளயும எதிர் பகபாள்ளக 
கூடி்ய வறகயில் ேகை துறை ேபார் 
திறணகக்ளஙகளூடபாக ்த்யபார் பேயது  

அனர்த்்தம முனஆ்யத்்த பே்யற -
பபாடுகற்ள பிரச்தே பே்யைகஙகள 
ரீதி்யபாக அனர்த்்த முகபாறமத்துவ 
பே்யைணி ஊடபாக நறடமுறைப்ப-
டுத்்தப்படவுள்ள்தபாகவும ப்தரிவித்-
்தபார்.  

சுகபா்தபார திறணகக்ளத்தின 
பகபாவிட-19 வழிகபாடடல்கள மறறும 
அனர்த்்த முகபாறமத்துவ நிறை்யத்-
தின அறிவுறுத்்தல்கள மறறும வழி-
கபாடடல்களுககு அறம்ய அனர்த்்த 
அபபா்ய குறைப்பு திடடத்திறன 
்த்யபார் நிறைப் படுத்்தப்படவுள்ள்தபா-
கவும ப்தரிவித்்தபார்.  

பிரச்தே கிரபாமி்ய அனர்த்்த முகபா-
றமத்துவ ப்தபாணடர்களுககு 
அனர்த்்த முகபாறமத்துவம ப்தபாடர்-
பபான குறுகி்ய கபாை பயிறசி வைங -
கப்படவுள்ள்தபாகவும அவர் சமலும 
ப்தரிவித்்தபார்.  

பபரி்யநீைபாவறண தினகரன நிருபர்
 -
அதிபர், ஆசிரி்யர்  ேமப்ள முரண -

பபாடடுககபான தீர்பவபானறிறன முன-
றவத்்த்தனூடபாக அரசு  பபபாறுப்-
புடன நடந்துள்ள்தபாக இைஙறக 
இஸ்ைபாமி்ய ஆசிரி்யர் ேஙகம ப்தரி-
வித்துள்ளது.

 ேமப்ள முரணபபாடடுககபான 
அரசின அறிவிப்பு ப்தபாடர்பில் 
இைஙறக இஸ்ைபாமி்ய  ஆசிரி்யர் 
ேஙகம பவளியிடடுள்ள ஊடக 
அறிகறகயிசைச்ய இவ்விட்யம  சுட-
டிககபாடடப்படடுள்ளது.

 ேஙகத்தின ்தறைவர் பெஸ்மி எம.
மூஸபா, பே்யைபா்ளர் எம.சக.எம.
நி்யபார் ஆகிச்யபார்  கூடடபாக விடுத்-

துள்ள அறிகறகயிசைச்ய இவ்வபாறு 
ப்தரிவிககப்படடுள்ளது.

 அவ்வறிகறகயில் சமலும ப்தரி -
விககப்படடிருப்ப்தபாவது;

 கடந்்த இரணடறர ்தேபாப்்தங -
க்ளபாக அதிபர், ஆசிரி்யர் ேமப்ள 
முரணபபாடுகள ப்தபாடர்பில்  ப்தபாழிற-
ேஙகஙகள சபபாரபாடி வருகினைன. 
1997 ஆம ஆணடு மு்தல் மபாறி மபாறி 
வந்்த  ஆடசி்யபா்ளர்கள இவ்விட-
்யத்ற்த அறைககழித்ச்த வந்துள்ள-
னர். மூனறு  மபா்தகபாைத்திறகும அதி-
கமபாக ப்தபாழிறேஙகஙகள பல்சவறு 
நடவடிகறககற்ளயும  சமற-
பகபாணடு வந்்தது. 

 அதிபர்,ஆசிரி்யர்கற்ளத் ப்தபாடர்ந் -
தும வீதிகளில் அறை்ய விடக 

கூடபாது எனை  முடிவுககு வந்்த ெனபா-
திபதி சகபாடடபாபபா்ய ரபாெபக ஷ அவர்-
களுககும  இத்தீர்மபானத்திறகு உந்து 
ேகதியிறன வைஙகி, பே்யறபடுத்தி்ய 
பிர்தமர் மறறும  நிதி அறமச்ேர் 
உளளிடசடபாருககு அதிபர், ஆசி -
ரி்யர் ேமூகத்தின ேபார்பில்  நனறிக -
ற்ளத் ப்தரிவித்துக பகபாளகின -
சைபாம.

 வரவு பேைவுத் திடடத்தில் 
ஒடடு பமபாத்்த கல்விககபாக (7.5 
வீ்தம)அதிகமபான  ப்தபாறகயிறன 
ஒதுககி்ய ஆடசி்யபா்ளர் வரிறேயில் 
இந்்த அரசுககு முனனுரிறம இடம  
கிறடத்துள்ளது பபாரபாடடத்்தகக 
அமேமபாகும என அவ்வறிகறக -
யில் ப்தரிவிககப்படடுள்ளது.

அம்பாறை மபாவட்டத்தில் அனரத்்த   
முகபாறமத்துவ முனனபாயத்்த விழிப்புணரவு  

அதி்ர, ஆசிரியர  சம்ள முரண்பாடு;
அரசு ப்பாறுப்பு்டன ந்டந்துளளது 
இஸ்லாமிய ஆசிரியர் சங்கம வெரிவிப்பு

(மடடகக்ளப்பு குறூப் , ஆறர்யமபதி 
தினகரன நிருபர்கள)   

மடடகக்ளப்பு மபாவடடத்தின 14 
பிரச்தே பே்யைபா்ளர் பிரிவுகளிலும 
பிைப்பு, இைப்பு, பபபாது விவபாகப் பதி -
வபா்ளர் மறறும முஸ்லிம விவபாகப் 
ப்தவிகளுககபான பவறறிடஙகள 
நிைவிவரும நிறையில், அவ்பவற-
றிடஙகற்ள வர்த்்தமபானி அறிவித்்தல் 
மூைம பவளியிடப்படடு விணணப்-
பஙகள சகபாரப்படடிருந்்தது.  

இந்நிறையில் குறித்்த பவறறி -
டஙகளுககபாக விணணப்பித்்தவர்க-
ளுககபான சநர்முகத்ச்தர்வு கடடங-
கடடமபாக மடடகக்ளப்பு மபாவடட 
அரேபாஙக அதிபர் சக.கருணபாகர-
னின ஆசைபாேறனககு அறமவபாக 
சமைதிக மபாவடட அரேபாஙக அதிபர் 
திருமதி.சு்தர்ேனி ஸ்ரீகபாந்த் ்தறை-
றமயில் மபாவடட பே்யைகத்தில் 
ப்தபாடர்ச்சி்யபாக இடமபபறறு வரு -
கினைது.  

இ்தனடிப்பறடயில் மபாவடடத் -
தில் முஸ்லிம விவபாகப் பதிவபா்ளர்-
களுககபான பவறறிடஙகள நிைவு-
கினை பகுதிகளில் சகபாைற்ளப்பறறு 
சமறகு பிரச்தே பே்யைபா்ளர் பிரிவிற -
குடபடட வபாறைச்சேறன மறறும 
பிறைந்துறரச்சேறன பதிவபா்ளர் 
பிரிவுகளுககும, சகபாைற்ளப்பறறு 
வடககு வபாகறர பிரச்தே பே்யைபா -
்ளர் பிரிவிறகுடபடட ரிதிப்தனன 
பதிவபா்ளர் பிரிவிறகும, சகபாை -
ற்ளப்பறறு பிரச்தே பே்யைபா்ளர் 
பிரிவிறகுடபடட தி்யபாவடடவபான 
பதிவபா்ளர் பிரிவிறகுமபான முஸ்லிம 
விவபாகப் பதிவபா்ளர்கற்ளத் ப்தரிவு 
பேயயும சநர்முகத் ச்தர்வு பேவ் -
வபாயககிைறம (9) மபாவடட பே்யை -
கத்தில் இடமபபறைது.  

இப் ப்தவி பவறறிடஙகளுககபாக 
விணணப்பித்திருந்்த விணணப்ப -
்தபாரிகள சநர்முகத் ச்தர்வுககு ஆர் -
வத்துடன ேமூகம   ்தந்திருந்்தறம 
குறிப்பிடத்்தககது.  

மட்டககளப்பில் முஸ்லிம விவபாக  
்திவபாளர ்்தவிககு நநரமுகத்ந்தரவு   

(மூதூர் தினகரன நிருபர்)  

திருசகபாணமறை மபாவடட 
முனனபாள பபாரபாளுமனை உறுப்பின-
ரும, ்தகவல் ஒலிபரப்புதுறை பிரதி 
அறமச்ேருமபான மர்்ஹூம ஏ.எல்.
அப்துல் மஜீதின (34) வது வருட 
சி்தபார்த்்த தினத்ற்த முனனிடடு, மூதூர் 
அத்பபால் அநபாற்தகள இல்ைத்தில் 
கல்வி பயிலும மபாணவர்களுககு உண-
வுகள மறறும கறைல் உபகரணஙகள 
வைஙகப்படவுள்ளதுடன, அனனபா-
ருககபான விசேட துஆப் பிரபார்த்்தறன 
ேனிககிைறம (13) அநபாற்தகள இல்ை 
கடடிடத்தில் இடமபபை உள்ளது.  

மர்்ஹூம ஏ.எல்.அப்துல் மஜீதின 
அரசி்யல் கபாைத்திலும, ்தனிப்படட உை-
விலும மிகவும பநருககமபாக இருந்்த 
முஸ்லிம, ்தமிழ் ேசகபா்தர்களினபால் 
இ்தறகபான ஏறபபாடுகள பேய்யப்பட-
டுள்ளன.  

சமலும மர்்ஹூம மஜீற்த மககள 
எனறும மைவபா்த நிறையில், அனனபா-
ரின கபாரூணணி்ய பணபுகளினபாலும, 
அரசி்யல் தீர்கக ்தரிேனத்தினபாலும 
அனனபார் மூவின ேமூக மககளுககபாக 
ஆறறி்ய சேறவப் பணிகள குறித்தும 
நிறனவு கூரப்படவுள்ளறம குறிப்பி-
டத்்தககது.  

மாணவர்களுக்கு 
உதவி்கள்   

(கபாறரதீவு குறூப் நிருபர் )  

மறை கபாரணமபாக நு்ளமபுக-
ளின பபருககம அதிகரித்துள்ள 
நிறையில், ்தறசபபாது விசேட 
நு்ளமபு ஒழிப்பு சவறைத்திடடம 
வி்யபாைககிைறம (11) கபாறரதீவு 
சுகபா்தபார றவத்தி்ய அதிகபாரி பிரிவில் 
ஆரமபமபானது.  

இனறு (12), நபாற்ள (13 ) ஆகி்ய 
திகதிகளில் இவ் சவறைத்திட -
டம சமறபகபாள்ளப்படவுள்ள்தபாக 
கபாறரதீவு பிரச்தே சுகபா்தபார றவத்தி்ய 
அதிகபாரி டபாகடர் ்தஸ்லிமபா பஷீர் 
ப்தரிவித்்தபார்.  

இ்தறகறம்ய இப் பிரச்தேத்தில் 

அணறமயில் சமறபகபாள்ளப்படட 
ஆயவின சபபாது நு்ளமபுகளின 
பேறிவு அதிகமபாக கபாணப்படுவ-

்தபால், ்தஙக்ளது 
வீடறட சுறறி-
லும அ்தறன சூை-
வுள்ள இடஙக-
ற்ளயும சுத்்தமபாக 
றவத்துக பகபாள-
ளுமபாறு பபபாதுமக-
கற்ள கபாறரதீவு 
சுகபா்தபார றவத்தி்ய 
அதிகபாரி சகடடுள-
்ளபார்.  

இவ் சவறைத் -
தி ட ட ம பா ன து 

கல்முறன பிரபாந்தி்ய சுகபா்தபார 
சேறவகள பணிப்பபா்ளர் றவத்தி -
்யர் ஜீ.சுகுணனின வழிகபாடடலில் 

இடமபபைவுள்ளறம குறிப்பிடத் -
்தககது.  

சமலும விசேட நு்ளமபு சவறைத்-
திடடமபானது 12,13 ஆம திகதிகளில் 
அ்தபாவது பவளளி,ேனிக கிைறமக-
ளில் பபாதுகபாப்பு பறடயினருடன 
படஙகு கணகபாணிப்பு குழுககளும 
விசேட பரிசேபா்தறன ஈடுபடவுள்ள -
னர்.  

எனசவ சமறகுறித்்த பரிசேபா-
்தறனயின சபபாது நு்ளமபு பபரு -
குவ்தறகு ஏதுவபான இடஙகள 
கணடுபிடிககப்படுமபாயின, ேமபந் -
்தப்படடவர்களுககு எதிரபாக ேடட 
நடவடிகறக எடுககப்படும என 
ப்தரிவித்்தபார்.  

காரைதீவில் டெங்கு ஒழிப்பு
விசேெ சேரை திடெம்  
 ்கண்கலாணிப்பு குழுக்்கள் மூ்ம வெஙகு ்பரிசசலாெமை 
 பிரசெச சு்கலாெலார மவத்திய அதி்கலாரி வெரிவிப்பு

முளளிப்பபபாத்்தபாறன குறூப் நிருபர்   

திருசகபாணமறை மபாவடடம ்தம -
பைகபாமம பிரச்தே பே்யைகப் பிரி -
வுககுடபடட முள-
ளிப்பபபாத்்தபாறன 
228/B பிரிவுககு 
உடபடட பபர-
குமபுர விகபாறர-
யில் ப்தனனஙகன-
றுகள வைஙகும 
றவபவம இடம 
பபறைது.  

ப்தனறன அபி -
விருத்தி அதிகபார 
ேறபயின பநறி-
்யபாளறகயின கீழ் 
ப ே வ் வ பா ய க கி -
ைறம (09) இடமபபறை இந் நிகழ்-
வில், கிைககு மபாகபாண ஆளுநர் 
அநுரபா்தபா ்ய்மபத் பிர்தம அதிதி -
்யபாக கைந்து பகபாணடபார்.  

ெனபாதிபதியின சுபீடேத்தின 
சநபாககு பேௌபபாக்யபா பகபாளறக 
பிரகடனத்துககு அறம்ய ப்தனனங-
கனறுகள இ்தன சபபாது வைஙகி 
றவககப்படடது .நஞேறை உணவு 

உறபத்தியின மூைமபாக இ்யறறக 
பேற்ளற்ய ப்யனபடுத்துவ்தன 
ஊடபாக ச்தஙகபாய ்தடடுப்பபாடறட 
இ்தனபால் நீகக முடியும என எதிர்-

பபார்ககப்படுகிைது .   
இந் நிகழ்வில் ்தமபைகபாமம 

பிரச்தே பே்யைபா்ளர் பெ்யபகௌரி 
ஸ்ரீபதி,மபாவடட ப்தனறன அபிவி-
ருத்தி அதிகபார ேறபயின முகபாறம-
்யபா்ளர் சுமித் பணடபார, அரே அதி-
கபாரிகள உளளிடட பைர் கைந்து 
பகபாணடு ப்தனனங கனறுகற்ள 
வைஙகி றவத்்தனர்.  

கிழககு மபாகபாண ஆளுநரபால்  
ப்தனனஙகனறுகள விநிநயபாகம  

(திருகசகபாவில் தினகரன நிருபர்-)

 திருகசகபாவில் பிரச்தேத்தில் ்தம -
பிலுவில் முறனயூர் படபத்திரகபாளி 
அமமன  ச்தவஸ்்தபான நிருவபாகத்தின-
ரபால் 2022ஆம ஆணடுககபான பஞேபாஙக 
கைணடர் பவளியீடடு  விைபாவும 
ேமூகப் பணி்யபா்ளர்கள பபாரபாடடி 
நிறனவுச் சினனம வைஙகும  நிகழ்வும  
வி்யபாைககிைறம  (11) இடமபபறைன.

இ்தனசபபாது  ஆை்ய நிருவபாகத்-
தினரபால் 2022ஆம ஆணடுககபான 
பஞேபாஙக கைணடர்கள பவளியீடடு  

றவககப்படடு இருந்்ததுடன,  ஆை்ய 
வ்ளர்ச்சிககு பஙகளிப்பு வைஙகி்யவர்க-
ளுககபான  நிறனவுச் சினனமும  வைஙகி  
றவககப்படடது.

இந் நிகழ்வில் அமபபாறர மபாவடட 
சமைதிக அரேபாஙக அதிபர் சவ்தநபா்ய-
கம பெகதீேன, திருகசகபாவில்  பிரச்தே 
பே்யைபா்ளர் ரீ.கசெந்திரன, உ்தவிப் 
பிரச்தே பே்யைபா்ளர் சே.ேதிசேகரன , 
இந்து ேம்ய கைபாேபார உத்திச்யபாத்்தர்கள , 
ேமூகப்  பணி்யபா்ளர்கள ஆகிச்யபாருககு 
நிறனவுச் சினனஙகள வைஙகி பகௌர-
விககப்படடறம குறிப்பிடத்்தககது.

்ஞசபாஙக நபாடகபாடடி 
பவளியீடடு விழபா

(ச்தபாப்பூர் குறூப் நிருபர்)

ச்தபாப்பூர்  கமநைசேறவககுட-
படட  பிரச்தேஙகளில் இமமுறை 
சமறபகபாள்ளப்படட  நிைககடறை 
பேயறக பவறறி்யளித்துள்ள்தபாக 
பயிர்ச் பேயறக்யபா்ளர்கள மகிழ்ச்சி  
ப்தரிவிககினைனர்.

இமமுறை  பயிர்ச்பேயறக சமற-
பகபாணடது மு்தல் மறை  கிறடககப்-
பபறைறம்யபால் கடந்்த வருடத்ற்த 
விடவும இமமுறை அதிக விற்ளச்-
ேல்  கிறடககப்பபறுபமன பயிர்ச் 
பேயறக்யபா்ளர்கள நமபிகறக ப்தரி-
விககினைனர்.

ததாப்பூரில் 
நிலக்்கடலல 
செயல்க சவற்றி

வபாச்சிககுடபா விசஷட நிருபர் 
 
பவள்ள  அனர்த்்தத்ற்த ்தடுககும முகமபாகவும விவேபா்ய நிைங -

கள மறறும  ்தபாழ்நிைப்பிரச்தஙகற்ள சூழ்ந்துள்ள பவள்ளநீறர 
பவளிச்யறறும பபபாருடடு   அககறரப்பறறு சினனமுகத்துவபா -
ரம  ஆறறுமுகப்பிர-
ச்தேம  பு்தனகிைறம  
(10) அகழ்ந்துவிடப்-
படடது.

அரே உ்யர்மடட 
அதிகபாரிகளின அனு-
மதியின பிரகபாரம 
சினனமுகத்துவபாரம 
ஆறறுமுகப்பிரச்த -
ேம அகழ்ந்துவிடும 
பணி முனபனடுக-
கப்படடது.

ஆறை்யடிசவமபு  அககறரப்பறறு பிரச்தேஙகளில் பவள்ள 
அனர்த்்த நிறை ஏறபடடுள்ள்தபாக  பபபாதுமககள மறறும விவ-
ேபாயிகள முனறவத்்த சகபாரிகறகககு அறமவபாகவும,  க்ளவி -
ெ்யத்தினசபபாது அறிந்து பகபாணட பவள்ள நிறைறமயிறன 
கருத்தில் பகபாணடுசம  இத்தீர்மபானம பிரச்தே பே்யைகத்்தபால் 
சமறபகபாள்ளப்படடது.

இச்தசநரம அமபபாறை  மபாவடடத்தில் ப்தபாடர்ந்தும பைத்்த 
மறை பபய்தபால் பவள்ள நிறை ஏறபடும  ேந்்தர்ப்பம அதிகமபா-
கவுள்ளதுடன, ்தறசபபாதும ்தபாழ்நிறை பிரச்தேஙகளில் உள்ள  
வீதிகள குடியிருப்புககள என பை இடஙகளும பவள்ளத்்தபால்  
சூைப்படடுள்ளறமயும குறிப்பிடத்்தககது.

பவளள அனரத்்தத்ற்த ்தடுகக 
ஆற்றுமுக பிரந்தசம அகழ்வு

(கந்்த்ளபாய தினகரன ,கிணணி்யபா மத்தி்ய ,முளளிப்-
பபபாத்்தபாறன குறூப் நிருபர்கள)   

திருசகபாணமறை மபாவடடத்தின கந்்த்ளபாய கு்ளத்-
தின நபானகு வபான க்தவுகள திைந்து றவககப்பட -
டுள்ளன. திருசகபாணமறை மபாவடடத்தில் பபயது 
வரும கனமறை கபாரணமபாக கந்்த்ளபாய கு்ளத்தின 
சமைதிக நீறர பவளிச்யறறுவ்தறகபாக நபானகு வபான 
க்தவுகள அறர அடிககு வி்யபாைககிைறம (11) 
திைந்து விடப்படடுள்ள்தபாக கந்்த்ளபாய நீர்ப்பபாேன 
பபபாறியி்யைபா்ளர் ப்தரிவித்்தபார்.   

கந்்த்ளபாய கு்ளத்தின நீரிறனப் ப்யனபடுத்தி பதி-
னபாயிரத்து 600 ஏககரில் சவ்ளபாணறம பேயறககள 
சமறபகபாள்ளப்படடுள்ளன.   

கந்்த்ளபாய கு்ளத்தில் ்தறசபபாது 88,271 ஏககர் அடி 
நீர் உள்ள்தபாக கந்்த்ளபாய நீர்ப்பபாேன பபபாறி்யைபா்ளர் 
ப்தரிவித்்தபார்.   

கந்்தளபாய் குளத்தின 04   
வபான க்தவுகள திைப்பு  

(அடடபாற்ளச்சேறன மத்தி்ய நிருபர்)  

பபபாத்துவில் பிரச்தே பே்யைபா்ளர் 
பிரிவிலுள்ள அறுகமறபககுடபா,   
ேர்வச்தே மறறும உளளூர் உல்ைபா-
ேப் ப்யணிகளின வருறகயினபால் 
விறரவில் வைறமககுத் திருமபும 
என உல்ைபாேப் ப்யண ச்பாடடல் 
உரிறம்யபா்ளர்கள நமபிகறக ப்தரி-
விககினைனர்.  

 சகபாவிட 19 றவரஸ் பரவல் கபார -
ணமபாக பபபாத்துவில் அறுகமறபக-
குடபா, உல்ை பிரச்தேஙகள உல்ைபா-
ேப் ப்யணிகளினறி பவறிச்சேபாறிக 
கபாணப்படுகினைன.  

 இதுகுறித்து உல்ைபாேப் ப்யண 

ச்பாடடல் உரிறம்யபா்ளர்களிடம 
வினவி்ய சபபாச்த அவர்கள சமற-
கணடவபாறு ப்தரிவிககினைனர்.  

 ேர்வச்தே ரீதியில் கடைறை நீர்ச் -
ேறுககல் விற்ள்யபாடடுககுப் பப்யர்-
பபறறு வி்ளஙகும அறுகமறபக 
குடபாவுககு ஒவ்பவபாரு வருடமும 
ஏப்ரல் மு்தல் ஒகசடபாபர் வறர்யபான 
கபாைப்பகுதியில் அதிக்ளவிைபான உல்-
ைபாேப் ப்யணிகள வருறக ்தருவது  

 வைககமபாகும.  
 ேர்வச்தே உல்ைபாேப் ப்யணிக -

ற்ளப் சபபானறு உளளுர் உல்ைபாேப் 
ப்யணிகளும அறுகமறபப் பிரச்த-
ேத்திறகு அதிக்ளவில் வருறக்தரு-
வர். ஆனபால். சகபாவிட 19 றவரஸ் 

பரவல் நிறை, ப்யணககடடுப்பபாடு, 
இ்தர சுகபா்தபார வழிகபாடடு்தல்கள 
கபாரணமபாக உளளுர் ப்யணிகளும 
வருறக ்தரவில்றை.  

 உல்ைபாேப் பயிணிகளின வருறக 
இல்ைபா்தற்தத் ப்தபாடர்ந்து வருமபா -
னம பவகுவபாகப் பபாதிககப்படடுள -
்ளது. ச்பாடடல் ப்தபாழில்துறையில் 
ஈடுபடடுள்ளவர்களின வபாழ்வபா்தபா-
ரம சகளவிககுறி்யபாகியுள்ளது.   

 ்தறசபபாது நபாடு பகபாவிட 19 
நிறைறமகளிலிருந்து விடுபடடு, 
வைறமககுத் திருமபி வருகினைது. 
அச்தசபபானறு, உல்ைபாேப் ப்யணத்து-
றையும விறரவில் சீரறடயும எனை 
நமபிகறக எமககுணடு எனைனர்.  

அறுகமற்ககு்டபா சுற்றுலபா பிரந்தசம  
விறரவில் வழறமககு திருமபும

ச�லாடெல் உரிமையலாளர்்கள் நமபிக்ம்க  



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2021 நவம்பர் மா்தம 12ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

சீஷெல்ஸ் - பங்களாதேஷ் தபாட்டி 1 - 1 சமநிலையில்

பிர்தமர் மஹிந்த ராஜ்பக் ஷ கிண்ணத்்ததுக் -
ைாை விக்ளோடிே மு்தல் சர்வே்தச அகழப-
பி்தழ் ைால்்பநது ே்பாடடியின் இரண்டாவது 
ஆட்டம, ேநற்றுமுன்தினம குதிகர ்பந்தேதி்டல் 
கம்தானத்தில் ்பஙை்ளாே்தகஷ 1−1 சமநிக�-
யில் முடிந்தது.  

ஆட்டத்தின் 87வது நிமி்டம வகர 0-1 என பின் -

்தஙகி இருந்த பிறகு, நடுை்ள வீரர் 
ரஷித் ்டான் �ாபேராஸ்ேஸ அடித்்த 
ேைால், மு்தல் ்பாதியின் 20வது 
நிமி்டத்தில் சீஷல்ஸ் அணிகே 
ஒரு நல்� ேைால் அடித்்த பிறகு, 
சீகஷல்ஸ் அணிகே ே்தால்வி-
யில் இருநது ைாப்பாற்றிேது. 
க்படடி இருக்கைகே ஆக்கிரமிக்-
ைவும. இரு ்தரபபினரும ்தஙைள 
ஸ்ேைாகர அதிைரிக்கும முேற்சி-
யில் சி� கிண்டல் நைர்வுைக்ள 
ேமற்கைாண்டனர், ஆனால் வஙைப 
புலிைள குறுகிே விசில் ேநரத்தில் 
1-− 0 என்ற முன்னிக�யில் ஆதிக் -
ைம கசலுத்்த ்தஙைள ஆர்வத்க்தத் 

்தக்ை கவத்துக் கைாண்டனர்.  
ஒரு புதிே ்பயிற்சிோ்ளரின் வழிைாடடு்தலின் 

கீழ், வஙைப புலிைள ைவனம கசலுத்தி, க்தா்டக்-
ைத்திலிருநே்த ்தஙைள ே்பாடடிோ்ளர்ைளுக்கு 
அழுத்்தம கைாடுத்்தனர். அவர்ைள இ்டத்க்த உரு-
வாக்கும ேநாக்ைத்தில் ஒரு ்தாக்கு்தல் விக்ள-
ோடும உத்திகேக் ைக்டபபிடித்்தனர். மற்றும 

ஆரம்ப ஸ்ேைாகர உருவாக்கும முேற்சியில் எதி-
ராளியின் எல்க�க்குள நுகழந்தனர்.  

ை்ளத்தில் ஸ்டகரக்ைர் இபராஹிம முைமது -
வின் சிறப்பான திறகமைள முடடுக்ைடக்டகே 
உக்டத்்தே்பாது அவர்ைளுக்கு இறுதிோை 
கவகுமதி கிக்டத்்தது.  

அவர் ே்பாடடிோ்ளரான ேைால்கீப்பகரப 
பிரித்து ஒரு ேைால் அடிக்ை 20 மீற்றர் தூரத்திலி-
ருநது ஒரு உக்தகே வீசினார். இ்தற்கிக்டயில், 
சீகஷல்ஸ் சரிோன திட்டம இல்�ாமல் விக்ளோ-
டிேது அவர்ைள ேைால் அடிக்ை ்ப� வாய்பபுைள 
கிக்டத்்தன, ஆனால் அவர்ை்ளது ஸ்டகரக்ைர்ை-
ளின் ேமாசமான ஒருஙகிக்ணபபு ைார்ணமாை, 
அந்த வாய்பபுைள இழக்ைப்பட்டன.  

திருப்பத்திற்குப பிறகு, இரு ்தரபபினரும ைடு-
கமோைப ே்பாராடினர், ்பஙை்ளாே்தஷ் ்தஙைள 
முன்னிக�கே அதிைரிக்ை முேற்சித்்தது, அவர்-
ைளின் ே்பாடடிோ்ளர்ைள சமநிக�க்கு ்பாடு்பட்ட -
னர். சி� ்ப்தட்டமான ்தரு்ணஙைளுக்குப பிறகு, 
சீகஷல்ஸ் ஆட்டத்க்த சமப்படுத்துவ்தற்குத் 
துடித்்தது, ரசீத்தின் உக்த வக�கேக் ைண்டது, 
ஆட்டம சமநிக�க்கு ்தள்ளப்பட்டது.    

டயஷைாக் எனடர்பிலைஸ் Metro Texas Scramble  
த்கால்ஃப் சுற்றுப்தபாட்டி ஷ்காழும்பில்

சமூை ேசகவ கசேற்திட்டஙைளுக்கு 
உ்தவுவ்தற்ைாை கைாழுமபு க்பருநைர 
ேராட்டரி ைழைம ஏற்்பாடு கசய்்த ்தனித்-
துவமான ேைால்ஃப விக்ளோடடுக்ைான 
பிர்தான அனுசரக்ணகே ்டேக�ாக் என்-
்டர்பிகரஸ் ஏற்றுள்ளது.   

இ�ஙகையின் மு்தன்கமோன 
க்தாக�க்தா்டர்்பா்டல் ேசகவ வழஙகுந-
ரான ்டேக�ாக் அக்சிஆட்டா பிஎல்சியின் 
நிறுவன தீர்வுைள பிரிவான ்டேக�ாக் 
என்்டர்பிகரஸ் உ்டன் இக்ணநது 
கைாழுமபு க்பருநைர ேராட்டரி ைழைமா-
னது,Dialog Enterprise Metro Texas 
Scramble ேைால்ஃப ே்பாடடிகே நாக்ள 
13, சனிக்கிழகமேன்று ந்டாத்்தவுள்ளது. 
Scramble ே்பாடடிோனது அணிஅடிப்ப-
க்டயி�ான ே்பாடடி வடிவில் இ்டமக்பற-
வுள்ளது. ேராேல் கைாழுமபு ேைால்ஃப 
ைழைத்தின் உறுபபினர்ைளுக்ைான இபே்பாடடி-
யில் ேைால்ஃப வீரர்ைள ைாக� 7.00 மணிக்கும 
மதிேம 12 மணிக்கும ை்ளமிறஙைவுள்ளனர். 
ஒவகவாரு அணியிலும நான்கு அல்�து ஐநது 
வீரர்ைள இ்டமக்பறவுள்ளனர்.  

ே்பாடடி முழுவதும ஒவகவாரு வீரரும ்தஙைள 
்பநக்த அடிக்ை ேவணடும. அணித் ்தக�வர்ைள 
்தமது அணியிலிருநது எந்த வீரராலும அடிக்ைப-
்பட்ட சிறந்த ஷாடக்டத் ே்தர்நக்தடுத்து, ஒவகவாரு 
வீரருக்கும அடுத்்த ஷாடைளுக்கு அே்த இ்டத்-
க்தப ்பேன்்படுத்்த ேவணடும. அகனத்து 18 
துக்ளைளும முடியும வகர இந்த கசேல்முகற 
க்தா்டரும. இந்த ே்பாடடி வீரர்ைளுக்கு சவா�ான 
அே்த சமேம ேவடிக்கைோன கவளிபபுற அனு-
்பவத்க்த அளிக்கிறது. அகனத்து ே்பாடடிோ்ளர்-

ைளுக்கும, விருநதினர்ைளுக்கும ்தற்ே்பாக்தே 
அகனத்து சுைா்தார விதிமுகறைளும நாள முழு-
வதும பின்்பற்றப்படடு,ைணடிப்பாை ைக்டபிடிக்ைப-
்படும என்்ப்தற்ைான உத்்தரவா்தமும உள்ளது.   

கைாழுமபு க்பருநைர ேராட்டரி ைழைமானது 
ேைால்ஃப சுற்றுபே்பாடடிைக்ள ்தனது வரு்டாந்த 
நிதி திரடடும நிைழ்ச்சிநிரலின் ஒரு ்பகுதிோை 
ஏற்்பாடு கசய்து வருகிறது. இது கைாழுமபு க்பரு-
நைர ேராட்டரி ைழைத்்தால் ஆரமபிக்ைப்படடு,-
ைணைாணிக்ைப்படடு, நிர்வகிக்ைப்படும ்பல்ேவறு 
சமூை ேமம்பாடடு கசேற்திட்டஙைளுக்கு நிதி ேசை-
ரிக்கும ேநாக்கு்டன் ேமற்கைாள்ளப்படுகின்றது. 
அே்தே்பான்று ்டேக�ாக் என்்டர்பிகரஸ் ே்பான்ற 
இத்து்டன் க்தா்டர்பு்பட்ட ்தரபபினரின் க்தா்டர்ச்சி-
ோன மனமுவந்த ஆ்தரவு இ�ஙகையில் விக்ள-
ோடடின் முன்ேனற்றத்திற்ைான அவர்ைளின் 

அர்ப்பணிபக்ப மீணடும வலியுறுத்தும 
அே்தேநரத்தில்,பின்்தஙகிே மக்ைள மற்றும 
உளநாடடு சமூைஙைக்ள வ்ளப்படுத்துகிறது.  

கைாழுமபு க்பருநைர ேராட்டரி ைழைத்தின் 
்தக�வரான கஜரால்ட டி ேசரம கூறுகை-
யில்,'எஙைள பிர்தான அனுசரக்ணோ-
்ளரான ்டேக�ாக் என்்டர்பிகரஸ் உ்டன் 
மீணடும ஒருமுகற கூட்டா்ளராை இருப-
்பதில் நாஙைள மிைவும மகிழ்ச்சிேக்டகி-
ேறாம. இந்த ஆணடு நிைழ்வில் மு்தல் 
முகறோை நாஙைள அணி அடிப்பக்டயி-
�ான ேைால்ஃப ே்பாடடிகே ஏற்்பாடு கசய்-
துளே்ளாம. கைாழுமபு க்பருநைர ேராட்டரி 
ைழைம ஏற்்பாடு கசய்்த ஆறாவது ேைால்ஃப 
ே்பாடடி இதுவாகும.

எனினும, ்டேக�ாக் என்்டர்பிகரஸ் 
மற்றும எமது ஏகனே அனுசரக்ணோ்ளர்-
ைள ே்பான்ற எமது கூட்டா்ளர்ைளின் உறுதி-

ோன மற்றும மனமுவந்த ஆ்தரவின்றி இகவ 
எதுவும சாத்திேமாைாது. 

பின்்தஙகிேவர்ைளுக்கு வலுவூடடுவ்தற்கும, 
வ்ளப்படுத்துவ்தற்கும உ்தவும முேற்சிைக்ள 
நாஙைள ஒன்றாை ஆ்தரிக்ைவும, நிக�க்பறச் 
கசய்ேவும முடிந்ததுள்ளது,' என்று குறிபபிட்டார்.   

'எஙைள ைழைத்தின் இந்த ஆணடு க்தானிப-
க்பாருள' எதிர்ைா�த்க்த ைடடிகேழுபபு்தல் 
- அகனத்க்தயும ்தாணடி கவற்றிைரமாை முன்-
கசல்�ல்' என்்பது ைா்ணப்படுவது்டன், அக்தேே 
நாஙைள கசய்ேவும விருமபுகிேறாம. மக்ைள 
ஏகனேவர்ைக்ள நமபியிருப்பதிலிருநது கசாந-
்தக்ைாலில் நிற்்ப்தற்ைான வலிகமகேயும திற-
கனயும அவர்ைளுக்கு வழஙகுவே்த எஙைள 
்பணி என்று நாஙைள நமபுகிேறாம. 
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நியூசிலாந்து -இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு 
இடையிலான ரி 20 உலகக்கிண்ணத்தின் 
முதல் அடையிறுதிப்பாட்டியில், ைார்லி 
மிச்சல் மற்றும் ஜிம்மி நீஷமின் அதிைடி துடுப-
பாட்ைத்தின் உதவியுைன், நியூசிலாந்து அணி 
முதன்முடையாக இறுதிப்பாட்டிக்கு முன்-
்னறியுள்ளது.  

இங்கிலாந்து அணி நிர்்ணயித்த 167 என்ை 
வெற்றியிலக்டக ்�ாக்கி துடுபவபடுத்தா-
டிய நியூசிலாந்து அணி ஆைம்பத்தில் விக்-
வகட்டுகட்ள இழந்து தடுமாறினாலும், 
வை்ொன் வகான்்ெ, ைார்லி மிச்சல் மற்றும் 
்ேம்ஸ் நீஷத்தின் அதிைடி துடுபபாட்ைத்தால் 
வெற்றிடய பதிவுவ்சயதது.  

்பாட்டியின் �ா்ணயச சுழற்சியில் வெற்றி-
வபற்ை நியூசிலாந்து அணியின் தடலெர் ் கன் 
வில்லியம்்ஸன், முதலில் துடுபவபடுத்தாடும் 
ொயபடப இங்கிலாந்து அணிக்கு ெழங்கியி-
ருந்தார்.  

அதன் அடிபபடையில் க்ளமிைங்கிய இங்-
கிலாந்து அணியில், உபாடதக்கு முகங்-

வகாடுத்திருந்த ்ே்சன் ்ைாய 
நீக்கபபட்டிருந்த நிடலயில், அெ-
ருக்கு பதிலாக வ்சம் பில்லிங்ஸ் 
இட்ணக்கபபட்ைார். இந்தநிடல-
யில், இங்கிலாந்து அணியில் 
எதிர்பார்க்கபபட்ை துடுபபாட்ை 
வீைர்க்ளான ்ோஸ் பட்லர் 
மற்றும் வோனி வபயார்ஸ்்ைாவ் 
ஆகி்யார் பிைகாசிக்க தெறியிருந்-
தனர்.  

எவ்ொைாயினும், முக்கியமான 
்பாட்டிகளில் இங்கிலாந்து 
அணிக்கு சிைந்த பங்களிபடப 
ெழங்கிெரும் வமாயீன் அலி, 
அபாைமாக ஆடி இந்த ஆணடு 
ரி 20 உலகக்கிண்ணத்தில் முதல் 
அடைச்சதத்டத பதிவுவ்சயய, 
்ைவிட் மலான் சிைந்த இன்-
னிங்ஸ் ஒன்டை ஆடினார். 
இதன்காை்ணமாக இங்கிலாந்து அணி நிர்்ண-
யிக்கபபட்ை 20 ஓெர்கள நிடைவில் 4 விக்-

வகட்டுகட்ள இழந்து 166 
ஓட்ைங்கட்ள வபற்றுக்-

வகாணைது.  
வமாயீன் அலி இறு-

திெடை ஆட்ைமிழக்-
காமல் 37 பந்துகளில் 
51 ஓட்ைங்கட்ள வபற்-
றுக்வகாள்ள, ்ைவிட் 
மலான் 30 பந்துகளில் 
41 ஓட்ைங்கட்ளயும், 
்ோஸ் பட்லர் 29 ஓட்-
ைங்கட்ளயும் வபற்-
றுக்வகாடுத்தனர். பந்-
துவீசசில் நியூசிலாந்து 
அணி்சார்பாக, ்ேம்ஸ் 
நீஷம், டிம் வ்சௌதி, 
எைம் மில்ன் மற்றும் 
இஸ் ்்சாதி ஆகி்யார் தலா ஒவ்வொரு 
விக்வகட்டுகட்ள வீழ்த்தினர்.  

பின்னர் பதிலுக்கு துடுபவபடுத்தாடிய 
நியூசிலாந்து அணி்சார்பாக, ்கன் வில்லி-
யம்்ஸன் மற்றும் மார்டின் கபடில் ஆகிய 
அனுபெ துடுபபாட்ை வீைர்கள ஆைம்-
பத்தில் ஆட்ைமிழந்தாலும், வை்ொன் 

வகன்்ொ, ைார்லி மிச்சல் 
மற்றும் ்ேம்ஸ் நீஷம் 
ஆகி்யார் அணிடய மிகசசி-

ைந்த வெற்றிக்கு அடழத்துசவ்சன்ைனர்.  
ஒரு கட்ைத்தில் வை்ொன் வகான்்ெ 46 

ஓட்ைங்களுைன் ஆட்ைமிழந்தார். இதன்காை-
்ணமாக, 13.4 ஓெர்களில் 4 விக்வகட்டுகட்ள 
இழந்து 107 ஓட்ைங்கட்ள நியூசிலாந்து அணி 
வபற்றிருந்ததுைன், 38 பந்துகளில் 70 ஓட்ைங்-
கள ்தடெபபட்ைது. 

எனினும், அதன் பின்னர் க்ளமிைங்கிய 
்ேம்ஸ் நீஷம் ஆைம்ப துடுபபாட்ை வீைர் 
ைார்லி மிச்சலுைன் இட்ணந்து அதிைடியாக 

ஆடினார்.  
இதில், ்ேம்ஸ் நீஷம் 11 

பந்துகளில் 27 ஓட்ைங்கட்ள 
வபற்றுக்வகாள்ள, நியூசிலாந்து 
அணியின் வெற்றிொயபபு 
அதிகரித்தது. 

ைார்லி மிச்சல் ஆைம்பத்தி-
லிருந்து இறுதிெடை ஆட்ைமி-
ழக்காமல் க்ளத்தில் நின்று, 47 
பந்துகளில் 72 ஓட்ைங்கட்ள 
வபற்றுக்வகாள்ள, 19 ஓெர்கள 
நிடைவில், 5 விக்வகட்டுகட்ள 
இழந்து நியூசிலாந்து அணி 
வெற்றியிலக்டக அடைந்தது.  

நியூசிலாந்து அணி 2019ம் 
ஆணடு உலகக்கிண்ண 
இறுதிப்பாட்டியில், இங்-
கிலாந்து அணியிைம் ்தால்-
வியடைந்து, கிண்ணத்டத தெ-
ைவிட்ைது. 

எனினும், இம்முடை அதிக எதிர்பார்ப-
புக்கு மத்தியில் �டைவபற்ை இந்தப்பாட்-
டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றிடய தக்க-
டெத்துக்வகாணைது. 

அதன்படி, நியூசிலாந்து அணி முதன்மு-
டையாக ரி 20 உலகக்கிண்ணத்தின் இறுதிப-
்பாட்டிக்கு முன்்னறியுள்ளது.   

இங்கிலாந்தை பழிதீர்த்து இறுதிப்பாட்டிக்கு  
முன்னேறிய நியூசிலாநது அணி
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gj;jphpif mwptpj;jy; 
vdJ FwpaPl;L vz; : 6/3/7/15/15/2
fhzp mikr;rpd; FwpaPl;L vz; : 

LD/05/2007/MV/300

1964 ,y. 28 fhzp RtPfhpf;Fk; (jpUj;jr;) 
rl;lj;jpd; fPo; jpUj;jk; nra;ag;gl;l fhzp 
RtPfhpf;fg;gLk; rl;lj;jpd; 460tJ mj;jpahak;. 

7tJ mj;jpahaj;jpd; fPo; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

,q;F fPNo tpthpf;fg;gl;Ls;s fhzp 
nkhuf`fe;j / fSfq;if mgptpUj;jp 
jpl;lj;jpd; fPo; muhrhq;fj;jhy; RtPfhpf;fg;gl;l 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tptuq;fs; 
njhlHghf ,y. 2248/61 2021.10.08 jpfjp 
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 
mjp tpN\l frhl; gj;jphpifiag; ghHf;fTk;. 

khtl;lk; :  khj;jis

gpuNjr nrayhsH gphpT  : ehcy

fpuhk Nrit mYtyH gphpT :  nkhu 
nfhy;y

CH ngaH   :  jyEfKt 

(xU gFjp) 

fhzpapd; ngaH : mjp tpN\l frhl; 
gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;lJ gpufhuk; 

msT :  mjp tpN\l frhl; 
gj;jphpifapy; 

gpuRhpf;fg;gl;ljd; gpufhuk; 

,yf;fk; :  280> 283> 284> 286> 287> 
290> 291> 292> 293> 294> 
295> 296> 301> 302> 303> 

304> 305> 307> 309> 310> 
311> 313> 314> 315. 316> 
317> 318> 319> 320> 321> 

322> 323> 326> 327> 328> 
329> 330> 331> 332> 333> 

334> 337> 338> 339> 340> 
341> 342> 343> 344> 345> 
346. 

jpl;l ,yf;fk; :  tiugl ,y. FVP 533 
gpw;NrHf;if ,y. 5 jhs; 
,y. 4 

Kfthp  : gpuNjr nrayfk;> ehcy. 

jpfjp : 2021/11/08

rpe;jf ,yq;frpq;f 
fhzp RtPfhpg;G mjpfhhp> 
ehcy gpuNjr nrayhsH. 

tpNrl mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhOk;G - 05> fpUsg;gid khtj;ij> ,y.25 Ir; Nrh;e;j 

Nfhjhnfhl mj;juNf NrhktjP (Nj.m.m.,y.426653044V) 
Mfpa ehd; nfhOk;G gfpuq;f nehj;jhhpR rhe;jdP 

nrdtpuj;dtpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2020.06.12Mk; 

jpfjpaplg;gl;l> nfhOk;G - 05 fpUsg;gd khtj;j> ,y.2211 

Ir; nrh;e;j tpjhdNf JyPfh eae;jp ngNuuh 

(Nj.m.m.,y.817410820V) ,w;F vd;dhy; toq;fg;gl;l 

tpNrl mw;Nwhzp jj;Jt ,y.2817 I vd;dhy; 2021.11.08 

Kjy; mKYf;F tUkhW ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if rdehaf Nrhryp\ 

FbauRf;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;jy; 

tpLf;fpd;Nwd;. mj;Jld; vdJ mw;nwhzpapd; %yk; 

nrhy;yg;gl;l tpjhdNf JyPfh eae;jp ngNuuhtpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j eltbf;iffs; my;yJ 

cWjpfSf;F ehd; nghWg;ghf khl;Nld;.

Nfhjhnfhl mj;;juNf NrhktjP          08.11.2021

rpwg;G 

mwptpg;G!!!!

,y.31/A, ,uj;jpdGhp tPjp> 

,q;fphpa ,y; mike;Js;s 

W.S.&grpq;f mlkhd epWtdk; 

2021.10.13 Kjy; ,y.18> 

,uj;jpdGhp tPjp> ,q;fphpa vd;w 

,lj;Jf;F ,lkhw;wg;gLk;.

ngWkjpahd jq;f eiffspd; 

Vy tpw;gid 
t/g ,yq;if $l;LwT fpuhkpa tq;fpfspd; 

kd;wj;jpd; mlF KftHfshd t/g 
fsdpa gyNehf;Ff; $l;LwT rq;fj;jpd; 

gpd;tUk; fpuhkpa tq;fpf; fpisfspy; 

01.07.2018 Kjy; 2021.12.11 tiu mlF 

itf;fg;gl;L> 2021.12.12 tiu 

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f eiffs; 

2021.12.12 md;W K.g. 9.00 Kjy; fsdpa> 

rpq;`huKy;y> gpafk tPjpapy; cs;s 

t/g. fsdpa gyNehf;Ff; $l;LwT 

rq;fj;jpd; jiyikaf tstpy; gfpuq;f 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;. 

fpisfs;:

ntjKy;y fsdpa

tdthry  `pk;Gl;Lnty;nfhl

nghy;N`d njhuz re;jp

Ngypanfhl

gyp/ gl;ba 

jpg;gpl;bnfhl

jiytH> 

t/g> fsdpa gy Nehf;Ff; $l;LwTr; 

rq;fk;> gpafk tPjp> rpq;`huKy;y - 

fsdpa.

njhiyNgrp ,y: 

0112-911356/ 011-2987069

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij 
,y;yhnjhopj;jy;

2010 Nk 22 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; fdlh gpurpj;j 

nehj;jhhp]; thzp `hpre;jpud; nre;J}ud; vd;gthpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; aho;g;ghzk; Nkyjpf gjpthsh; 

mYtyfj;jpd; vOj;J%y mjpfhuKs;s gjpNtL> 

32Mk; ghfk;> 23 Mk; gf;fj;jpy; 1902/ 2010.08.30 Mk; 

jpfjpaplg;gl;l ehl;Gj;jfj;jpy; ,yq;if> tTdpah tlf;F> 

neLq;Nfzp> gpujhd tPjpiar; Nrh;e;jtUk; jw;NghJ 

Canada, ON L6X 4G9 Brampton, Cedarwood Crest 31 Mk; 

,yf;fj;jpy; trpg;gtUkhfpa jhNkhjuk;gps;is ypq;fehjd; 

(61 0242 596V vd;w Njrpa milahs ml;ilapd; 

chpikahsh;) vd;gtUf;F nry;yk;kh gukehjd; Mfpa 

vd;dhy; toq;fg;gl;l mw;Nwhzpj;jj;JtkhdJ 2021.11.12 

Mk; jpfjpapypUe;J nray; tYg;ngWk; tifapy; 

,uj;Jr; nra;ag;gl;L ,y;yhnjhopf;fg;gl;Ls;snjdTk; 

Nkw;$wg;gl;l mw;Nwhzpj;jj;Jtj;jpdhy; ,J Kjw;nfhz;L 

Nkw;$wg;gl;Ls;s jhNkhjuk;gps;is ypq;fehjd; vd;gthpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; vt;tpj eltbf;if my;yJ nraw;ghl;bw;F 

ehd; nghWg;Ngw;f khl;Nld; vd ,yq;if rdehaf Nrhryp\ 

Fbaurpw;Fk;; nghJ kf;fSf;Fk; mwpaj; jUfpd;Nwd;.  

nry;yk;kh gukehjd;  

mQ;ry; jpizf;fsk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
06 Gj;jk; Gjpa (,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

my;yJ cs;@hpy; ,izf;fg;gl;lJ)

lgps; nfg;fis toq;fy;
01.  6 Gj;jk; Gjpa (,wf;Fkjp nra;ag;gl;l my;yJ cs;@hpy; ,izf;fg;gl;lJ) lgps; 

nfg;fis toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis mQ;ry; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs 
ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

02.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; eilngWk;.

03.  tpz;zg;gpg;gjw;fhf tpiykDjhuuhdth; gpd;tUk; jFjpj;jd;ik jfTj;jpwid g+h;j;jp 
nra;jy; Ntz;Lk;. 

 (m) nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpT.

 (M)  ve;jnthU fle;j Ie;J tUlq;fspYk; tUlhe;j ruhrhp epjpg ;Gus;thf  
Mff;Fiwe;jJ 100 kpy;ypad; ,yq;if &ghit g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.  

 (,)  Nkw;$wg;gl;l th;j;jf chpikg; ngauhdJ fle;j 5 tUlq;fspy; nraw;ghl;bYk; 
rh;tNjrj;jpYk; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;l rpwe;j Kiwapy; jhgpf;fg;gl;ljhftpUj;jy; 
Ntz;Lk;.  

 (<)  ,t;tifahd ghhpa fl;lisfis toq;Ftjw;Fk; cjtp toq;Ftjw;Fkhf 
jFjpj;jd;ikia rhd;WgfUtjw;fhf> fle;j 5 tUlq;fspy; epfuhd 
th;j;jf chpikg; ngah; mj;Jld; mNj/ epfuhd cw;gj;jpapd; ngWkjpahf                                    
60 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpy; Mff; Fiwe;jJ xd;W my;yJ Nkyjpf 
fl;lisfis toq;fpapUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (c)  tpiykDjhuh; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl mDgtj;ij Nkw;Fwpg;gpl;l thfdj;jpw;F 
,yq;ifapy; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (C)  fle;j  10 tUl fhyg;gFjpapy; ve;jnthU epWtdj;jpdhYk; tpiykDjhuuhdth; 
mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  2021 brk;gh; 2 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; mQ;ry; mjpgjpf;F kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhf 15>000 ,yq;if &ghit nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;s Kfthpf;F 
tpiykDjhuhpdhNyNa my;yJ tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspdhy; vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpj;j gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzj;jpd; KOikahd gpujpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 
nra;ag;glyhk;. 

05.  tpiykDf;fs; 2021 brk;gh; 03 Mk; jpfjpad;W K.g.11 kzpf;F my;yJ mjw;F 
Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuk; 
Kbe;jTld; cldbahfNt fPNoAs;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; 
my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

06.  tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fSf;F tpiykDf;fs; 
nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

07.  midj;J tpiykDf;fSk; 720>000 ,yq;if &gh ngWkjpapy; 2022 Vg;;uy; 01 
Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJk;  ,yq;ifapy; nraw;gLk; 
tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gLtJk; (epge;jidapd;wp) ~~mQ;ry; mjpgjp> mQ;ry; 
jpizf;fsk;|| vd;w ngahpy; toq;fg;gl;ljhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 0115746194> 011-4927249 
-ePbg;G 1950 - Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf ngWiff;fhd fzf;fhshplkpUe;J 
ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

09.  mQ;ry; jpizf;fs mQ;ry; mjpgjpahdth; ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; 
ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;Fk; tpiykDnthd;wpd; 
xU gFjpia khj;jpuk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fkhd chpikiaf; nfhz;Ls;sJ. 

10.  ePq;fs; njhpT nra;ag;gbd;> thfdq;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;fhd mDkjpia 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd Vw;ghLfis Nkw;nfhs;Nthk;. 

fzf;fhsh; (ngWif)>  
mQ;ry; jiyikafk;> jiu khb>
,y. 310> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij>
nfhOk;G-10.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
mQ;ry; jpizf;fsk;>
,y. 310> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij>
nfhOk;G-10.
12.11.2021.

ntypfk efu rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; 
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cUg;gbfspd; fPo; eph;khzk;> nghUl;fs; 

kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;F cw;gj;jpahsh;fs; / 
toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; epge;jidfspd; fPo; 2021-12-24Mk; jpfjp tiu 

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

njhlh; 

,y.
nghUl;fs; kw;Wk; Nritfspd; tpguk;

01 fhfpjhjpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

02 kpd;Fkpo;fs;> kpd;rhug; nghUl;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;F guhkhpg;G cgfuzq;fs;

03 mYtyfj; jsghlq;fs; (kuk;/,Uk;G/MDF/cUf;F/gpsh];bf;)

04 fl;bl eph;khzg; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; (fduf cUg;gbfs;)

05 kuk; (gyif/ jPuhe;jp / hPg;igfs;)

06 E}yfj;jpw;Fj; Njitahd Gj;jfq;fs; kw;Wk; gj;jphpiffs;

07 Rfhjhuk; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs; kw;Wk; 

nghUl;fs;

08 mr;rbf;fg;gl;l Mtzq;fs;> gbtq;fs; kw;Wk; mr;R Ntiyfs;

09 tpisahl;L cgfuzq;fs; (Kd;gs;sp kw;Wk; Vidaitfs;)

10 rPUilf;fhd Jzp tiffs; kw;Wk; Vida Jzp tiffs;

11 thfd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

12 thfd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; Nrh;tp]; eltbf;iffs;

13 tPl;Lj; Njhl;l cgfuzq;fs;

14. gotif> tptrha tpijfs;> kyh;f; fd;Wfs; kw;Wk; xl;Lf;fd;W tiffs;

15 fzdp ,ae;jpuq;fs;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fs;> mr;Rg;nghwpfs;> NuhzpNah 

,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuk;> tpuy; Nuif gjpT ,ae;jpuk; toq;Fjy; kw;Wk; 

mitfSf;fhd jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

16 mwptpj;jy; gyiffs;> gjhiffs; tiujy; kw;Wk; b[pl;ly; mwptpj;jy; gyiffis 

mikj;jy;

17 thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfis thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;

18 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; toq;Fjy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

19 mYkpdpak; rhh;e;j cw;gj;jpfs; kw;Wk; Nritfs; (fjT> [d;dy; cw;gj;jpfs;)

20 jfdr;rhiyia Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

epge;jidfs;

01.  Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fis 2021-12-24Mk; jpfjpf;F Kd; mYtyfj;jpy; 

xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. xU tpz;zg;gg; gbtj;jpd; %yk; vj;jid vz;zpf;ifahd 

cUg;gbfSf;Fk; tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpf;fyhk; vd;gJld; xt;nthU cUg;gbapd; nghUl;Lk; 

gjpTf; fl;lzkhf 500.00 &gh njhifia mYtyfj;jpd; rpwhg;gUf;F thu ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ,izj;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thwy;yhtpl;lhy; me;jg; ngWkjpf;F ~~jiyth;> ntypfk efu rig|| vDk; ngahpy; 

vOjg;gl;l fhNrhiyia tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. fhRf; fl;lis %yk; 

nfhLg;gditr; nrYj;Jtjhdhy; ~~jiyth;> ntypfk efu rig|| vDk; ngahpy; nrYj;Jk; 

mYtyfk; ~~ntypfk|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

02.  nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; Njitahd Ntisapy; gjpT nra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fsplkpUe;J 

tpiyfs; Nfhug;gLk; vd;gJld; rigapd; Njitg;ghl;bd; gpufhuk; Nghl;b hPjpapy; tpiyfisg;  

ngw;Wf;nfhs;tjw;F Njitnad vz;Zk; Ntisfspy; Vida toq;Feh;fsplkpUe;Jk; 

tpiyfisf; NfhUk; chpikia rig jd;dfj;Nj  nfhz;Ls;sJ.

03. nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;fpa gpd;dNu nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

04.  njhpT nra;ag;gl;l nghUl;fis cj;juthjf; fhyj;Jld; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

05.  ntl; thp nrYj;Jtjw;F gjpT nra;ag;gl;bUe;jhy; mjw;F ,iaghd Mtzq;fspd; gpujpfisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  xg;ge;jf;fhuuhf gjpT nra;J nfhs;tjw;F cj;Njrpg;gth;fs; mjw;fhf jkf;Fs;s jFjpfis 

vOj;J%y rhl;rpapd; Clhf cWjp nra;jy; Ntz;Lk;.

07.  toq;fy; kw;Wk; xg;ge;jq;fis eph;zapf;fg;gl;l fhyj;jpDs; epiwNtw;Wtjw;Fj; jtwpdhy; 

my;yJ VjhtJ Nkhrbahd nraw;ghLfs;  my;yJ xOq;fpd;ik gw;wp cWjp nra;ag;gl;lhy; 

mt;thwhdth;fspd; gjpT ,uj;Jr; nra;ag;gl;L vjph;fhyj;jpy; toq;Feh; / xg;ge;jf;fhuuhf 

Vw;Wf;nfhs;shjpUf;f eltbf;iffs; Nkw;nfhs;syhk; vd;gJld; mjw;fhd g+uzkhd chpikia 

rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

08.  gjpT nra;jy; eltbf;iffs; njhlh;ghd jfty;fis 041-2250274> 041-2250275> 041-2254661 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fq;fisj; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021-11-09Mk; jpfjp ntypfk efu rig mYtyfj;jpy;

aKdh fhe;jp GQ;rpN`th>

jiyth;>

ntypfk efu rig.

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;

khtl;l nghJ itj;jparhiy> khj;jiw

kUj;Jt cgfuzq;fSf;fhd ngWiff;fhd

tpiykD miog;G
gpd;tUk; cgfuzq;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J khj;jiw> khtl;l 
nghJ itj;jparhiy gpuhe;jpa ngWif FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 
NfhUfpd;whh;. 

mk;r ,y. mk;rj;jpd; ngah; vz;zpf;if

01. Video Endoscope Hanger with Drier Cabinet  1 No.

02. Adjustable Endoscopic Bed` 1 No.

1.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; tpgukhd mk;r gl;bay; kw;Wk; msTf; Fwpg;Gf;fs; 
Mfpadtw;iw ngw;Wf; nfhs;syhk;. ghtidahsh; gl;bay;> tpgukhd msTf; 
Fwpg;Gf;fs;> Nrit ifE}y;> tpw;gidf;Fg; gpe;jpa Nrit Mw;wy; kw;Wk; ifapUg;G 
Mfpad tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

2.  tpiykDjhuh;fs; gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;bUg;gJld; mtw;wpw;fhd Mtzr; 
rhd;iw tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

1.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s mk;rq;fis tpw;gid nra;tjw;fhd nry;YgbahFk; 
epiyapYs;s  tpahghu gjpT.

2.  cw;gj;jpahsh; ,y;yhtpbd;> tpiykDjhuh; mk;rq;fis tpw;gid  nra;tjw;fhf 
cw;gj;jpahshplkpUe;J vOj;J %ykhd mjpfhuk;.

3.  2021.11.12 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.03 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy Neuq;fspy; 
xt;nthU mk;rj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2000 &ghit nrYj;jpa gpd;dh; 
khj;jiw> khtl;l nghJ itj;jparhiy fzf;fhshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;.  

4.  tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ 
2021.12.03 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; itf;fg;gl;Ls;s ngWif ngl;bapy; 
Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykDf;fs; mitfis %baJk; cldbahfNt 
khj;jiw khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>     njhiyNgrp: 0412222261/0412227820
gpuhe;jpa ngWiff; FO>   njhiyefy;:0412222444
khtl;l nghJ itj;jparhiy>  kpd;dQ;ry;: dghmatara@yahoo.com
khj;jiw.

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy; 

ghJfhg;Gr; Nritj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig 

ghJfhg;Gr; Nritj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; 

fl;lisr; rl;lj;jpd; 30-Mk; gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s 

jj;Jtq;fisf; nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq;fis mt;tl;ltizapw; $wg;gl;Ls;sthW 

khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa fl;lisr; rl;lj;jpd; (136-Mk; 

mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ. 

Nkw;$wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2021 Mk; Mz;L 11 khjk; 26 

Me; jpfjp ez;gfy; 12.00 kzp tiu rigj; jiytupdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa Ml;Nrgiz xt;nthd;Wk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk; mj;jifa 

Ml;Nrgiz ve;j VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa 

$w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

gP.Nf.gpughj; re;jpufPu;j;jp>

jiytu;>

ghJfhg;Gr; Nritj; 

njhopYf;fhd rk;gsr; rig.

"nkn`tugpnar" 

njhopy; jpizf;fsk;> 

nfhOk;G - 05> 

2021-Mk; Mz;L 11 khjk; 10 Me; Njjp.

ml;ltiz 

ghJfhg;Gr; Nritj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L 1978k; 

Mz;L Mf];l; khjk; 11e; jpfjpa 330Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;l 

ml;ltizapy; - fhl;lg;gl;Ls;sthW fhyj;jpw;Ff;fhyk; NtWgLj;jg;gl;ldTk;> 

filrpahf 2018 - Mk; Mz;L A+iy khjk; 16-Me; jpfjpa 2080/23 Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;Ls;s mwptpj;jypd; %yk; NtWgLj;jg;gl;l 

jPu;khdq;fspd; gFjpapw;Fg; gjpyhf fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ge;jpapid gjptPL 

nra;tjd; NkYk; NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

m.  njhopw;ghl;L Mszpapdu;;   ghJfhg;G mYtyu;> ghJfhg;G fhtyu;> 

fhtyhsu;fs;> ngl;uy;kd; my;yJ vg;ngau; 

nfhz;lhapDk; miof;fg;gLk; Copau;fs;.

M. Nkw;ghu;it Mszpapdu;  njhopw;ghl;L MszpapdUf;Fg; nghWg;ghf cs;s 

Copau;fs;> nghWg;G mYtyu;fs;> khw;WNeu 

Nkw;ghu;itahsu;fs; my;yJ Nkw;ghu;it 

ahsu;fs;.

khjnkhd;Wf;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tPjk;

Copa Mz;L
njhopw;ghl;L 

Mszpapdh; &.r

Nkw;ghh;it 

Mszpapdh; &.r

1 - Mk; Mz;L 12,500.00 13,275.00
2 - Mk; Mz;L 12,600.00 13,425.00
3 - Mk; Mz;L 12,700.00 13,575.00
4 - Mk; Mz;L 12,800.00 13,725.00
5 - Mk; Mz;L 12,900.00 13,875.00
6 - Mk; Mz;L 13,000.00 14,025.00
7 - Mk; Mz;L 13,100.00 14,175.00
8 - Mk; Mz;L 13,200.00 14,325.00
9 - Mk; Mz;L 13,300.00 14,475.00
10 - Mk; Mz;L 13,400.00 14,625.00
11 - Mk; Mz;L 13,500.00 14,775.00
12 - Mk; Mz;L 13,600.00 14,925.00
13 - Mk; Mz;L 13,700.00 15,075.00
14 - Mk; Mz;L 13,800.00 15,225.00
15 - Mk; Mz;L 13,900.00 15,375.00
16 - Mk; Mz;L 14,000.00 15,525.00
17 - Mk; Mz;L 14,100.00 15,675.00
18 - Mk; Mz;L 14,200.00 15,825.00
19 - Mk; Mz;L 14,300,00 15,975.00 
20 - Mk; Mz;L 14,400.00 16,125.00
21 - Mk; Mz;L 14,500.00 16,275.00
22 - Mk; Mz;L 14,600.00 16,425.00
23 - Mk; Mz;L 14,700.00 16,575.00 
24 - Mk; Mz;L 14,800.00 16,725.00
25 - Mk; Mz;L 14,900.00 16,875.00 
26 - Mk; Mz;L 15,000.00 17,025.00
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rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy; mr;rpLjy; njhopy;
mr;rpLjy; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 30-Mk;  gpuptpd; 
thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq;fis mt;tl;ltizapw; $wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F 
cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa fl;lisr;rl;lj;jpd; - 136 - Mk; mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f 
,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.

Nkw;$wg;gl;Ls;s cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2021Mk; Mz;L 11 khjk; 26 Me; Njjp ez;gfy; 12.00 
kzp tiuf;Fk; rigapd; jiytuhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa xt;nthU Ml;NrgidAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid ve;j VJf;fspd; kPJ 

nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;.

    gp.Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp>

    jiytu; 

    mr;rpLjy; njhopYf;fhd rk;gsr; rig 

'nkn`tugpnar" 

njhopy; jpizf;fsk;> 

nfhOk;G 05> 

2021-Mk; Mz;L 11 khjk; 10-Me; Njjp

ml;ltiz 

mr;rpLjy; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L> 1945-Mk; Mz;L A+iy khjk; 21-Me; Njjpa 
9>436-Mk; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;l mwptpg;gpw;fhd ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sdTk;> 
fhyj;jpw;Ff; fhyk; NtWgLj;jg;gl;Ls;sdTk;> 2018-Mk; Mz;L A+iy khjk; 16-Me; Njjpa 2080/25-Mk; 
,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jy; %yk; filrpahf NtWgLj;jg;gl;Ls;sdTkhd jPu;khdq;fs; 
mt;tl;ltizapd; 11-Mk; ghfj;jpw;Fg; gjpyhf gpd;tUk; Gjpa ghfj;jpid ,Ltjd; %yk; NkYk; 
NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

ghfk; - 11

Ntiyahsu; tFg;G 

tFg;G ~m| Ntiyahsu;.

nra;jpj;jhs; cw;gj;jpapy; Copaj;Jf;fku;j;jg;gl;Nlhuy;yhj nra;Kiw rpj;jpu Ntiyahsu;. nra;Kiw fkuh 
,af;Feu;fs;> nra;Kiw nrJf;Feu; Ml;fs;> rpiyr;rpj;jpu vjpupl;L ve;jpuk; NgZNthu;> Row;rp ve;jpuk; 
NgZNthu;> Gifg;glk; gpbg;NghUk; nghlhfpNwd; ve;jpuk; NgZNthUk;> jfuj;jl;L mr;rhsu;fs;> glyk; 
Nfhu;g;Nghu;> tupnaOj;Jg;nghup ,af;Feu;fs;> xw;iwar;R thu;g;Gg; gyif ,af;Feu;fs;> yl;Nyh ,af;Feu;fs;> 
thpnaOj;J nghwp ,ae;jpaj; njhopyhsu;> mr;rpLjy; ,ae;jpuj; njhopyhsu;fs;> nra;Kiw nrJf;Feu;fSk; 
Vw;Weu;fSk;> nra;Kiw mr;rhsu;fs;> fPo; tup vOj;Jg; nghwpkhw;Weu;fs;> tupnaOj;Jg;nghwp nrt;itghu;f;Feu;> 
thrpg;Nghu;. 

tFg;G ~M| Ntiyahsu;

xw;iwar;nrOj;J thu;g;Nghu;> ,af;Feu;fs; (guprhuHfs;)> kpifthu;g;Gg; guprhuHfs;. vy;Nwhl; ve;jpu 
,af;Feu;fs;> mr;Rf; Nfhu;g;Nghu;> epiu fl;Lgtu;fSk; nrt;it nra;NthUk; mr;rfu;fs;> vOj;jr;R cUis 
ve;jpuk; NgDNthUk; fl;LeUk;> gl;Lj;jpiu ve;jpu ,af;Feu;fSk;> ,wg;gu; Kj;jpiuar;R Mf;Feu;fSk;> 
Gilg;G Kj;jpiur;rhak; mOj;js; ve;jpu ,af;Feu;fs;> ijay; ve;jpu ,af;Feu;fs; kbf;Fk; ve;jpu 
,af;Feu;fs;> ml;ilg; ngl;b ntl;Ljy;> xl;Ljy; ,ae;jpu ,af;Feu;fs;> ntl;Leu;fs; (ifapdhYk; 
ve;jpuj;jpdhYk;). fpyw;wpd; ve;jpu ,af;Feu;fSk;> fpy;Nl]; NfhbLdu;fSk; (ifapdhYk; ve;jpuj;jpdhYk; 
fps;bq; ve;jpu ,af;Feu;fs;> jpd; mr;rpdhy; gy;YUis ,ae;jpu ,af;Feu;fs;> thu;g;Gr;rhiyahsu;> 
thu;g;Gr;rhiyj;jfL thu;g;gtu;> jl;lr;R thu;g;Nghu;> KOjhfj; jd;dpaf;f ve;jpuq;fs; ,af;Ffpd;w cUis 
thu;j;jy; (cUis thu;f;Fk; Jtf;fpidg; gad;gLj;jp) gpNsw;wd; ve;jpuk; NgZNthH. cUis thu;g;Nghu;> 
gpNsw;wd; ,ae;jpuk; NgZNthu; (ifapdhy; Cl;lg;gl;lJ) cUis thu;g;Nghu; (ifapdhy;). 

tFg;G: '," Ntiyahsu;

thu;g;Gr;rhiyj; jfL ntl;LNthu;> thu;g;Gr; rhiyj; njhopyhsu; Row;rp ve;jpuj; njhopyhsu;> nghwpapLeu;> 
njhif vz;ZNthu; mj;Jld; nrt;it ghu;NghH.

tFg;G '<" Ntiyahsu;.

18 taJf;Ff; Fiwahj jpwikaw;w Ntiyahsu;.

tFg;G 'c" Ntiyahsu;.

18 taJf;Ff; Fiwe;j jpwikaw;w Ntiyahsu;. 

tFg;g 'C" Ntiyahsu;.

fhtw;fhuu;.

njhopy; gapy;NthUk;> njhopw; gapw;rp ngWNthUky;yhj Ntiyahsu;fSf;F khjnkhd;Wf;fhd mbg;gilr; 
rk;gs tpfpjk;.

Copa Mz;L
'M" tFg;G 

&. r.
'M" tFg;G 

&. r.
'," tFg;G 

&. r.
'<" tFg;G 
&. r.

'c" tFg;G 
&. r. 

1-Mk; Mz;L 14>450.00 13>962.50 13>475.00 12>987.50 12>500.00 

2-Mk; Mz;L 14>650.00 14>137.50 13>625.00 13>112.50 12>600.00 

3-Mk; Mz;L 14>850.00 14>312.50 13>775.00 13>237.50 12>700.00 

4-Mk; Mz;L 15>050.00 14>487.50 13>925.00 13>362.50 12>800.00 

5-Mk; Mz;L 15>250.00 14>662.50 14>075.00 13>487.50 12>900.00 

6-Mk; Mz;L 15>450.00 14>837.50 14>225.00 13>612.50 13>000.00 

7-Mk; Mz;L 15>650.00 15>012.50 14>375.00 13>737.50 13>100.00 

8-Mk; Mz;L 15>850.00 15>187.50 14>525.00 13>862.50 13>200.00 

9-Mk; Mz;L 16>050.00 15>362.50 14>675.00 13>987.50 13.300.00 

10-Mk; Mz;L 16>250.00 15>537.50 14>825.00 14>112.50 13>400.00 

11-Mk; Mz;L 16>450.00 15>712.50 14>975.00 14>237.50 13>500.00 

12-Mk; Mz;L 16>650.00 15>887.50 15>125.00 14>362.50 13>600.00 

13-Mk; Mz;L 16.850.00 16>062.50 15.275.00 14>487.50 13>700.00 

14-Mk; Mz;L 17>050.00 16>237.50 15>425.00 14>612.50 13>800.00 

15-Mk; Mz;L 17>250.00 16>412.50 15>575.00 14>737.50 13>900.00

njhopy; tFg;GfspYs;s gapy;NthUf;Fk; njhopy; gapw;rp ngWNthUf;Fk;. 

Copa Mz;L 'M" tFg; &. r. 'M" tFg;G &. r. '," tFg;G &. r.

1-Mk; Mz;L 10>000.00 9>662.50 9>312.50 

2-Mk; Mz;L 10>150.00 9>787.50 9>412.50 

3-Mk; Mz;L 10>300.00 9>912.50 9>512.50

4-Mk; Mz;L 10>450.00 10>037.50 9>612.50 

5-Mk; Mz;L 10>600.00 10>162.50 9>712.50

,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;
fPo;f; Fwpg;gplg;gLk; ghPl;irf;fhd mDkjp ml;ilfs; kw;Wk; Neu#rp  tpz;zg;gjhhpfs; 

jkJ tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gpl;bUf;Fk; KfthpfSf;F mQ;ryplg;gl;Ls;snjd 

,j;jhy; mwpaj;jug;gLfpd;wJ.

,y ghPl;ir
ghPl;ir eilngWk; 

jpfjpfs;

ghPl;ir eilngWk; 

,lq;fs; 

01

,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofj;jpd; 

rl;lkhzpg; gl;gg;gbg;gpiz 

njhlh;tjw;fhd njhpTg; ghPl;ir - 2021

2021 etk;gh; 14
09 khfhzq;fspy; 

gpujhd efuq;fspy;

mDkjp ml;il fpilf;fg;ngwhj tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ Nkyjpf tpguq;fs; 

Njitg;gLk; tpz;zg;gjhhpfs; ,Ug;gpd; jkJ KOg;ngah;> KfthpfSld; 

,j;jpizf;fsj;jpd; epWtdk;rhh; ghPl;irfs; xOq;fikg;G fpis> fpisia 

njhlh;Gnfhs;f. ,g;ghPl;irfSf;Fhpa mDkjp ml;ilfis www.doenets.lk 
,izaj;jsj;jpD}lhf gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp   : 0112785230/0112786150
njhiyefy;  : 011-2784232

        gp.rdj; g+[pj

ghPl;irfs; Mizahsh; ehafk;.

5/5/2/AD/2021
epWtdk;rhh; ghPl;irfs; xOq;fikg;G fpis>

,yq;if ghPl;irj; jpizf;fsk;>

ngytj;ij> gj;juKy;iy.

2021 etk;gh; 12 Mk; jpfjp.

ngWif mwptpj;jy;

khfhz Rfhjhu> RNjr itj;jpa> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij 
kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nrit> Rw;whly; kw;Wk; khfhz rig tptfhu mikr;R

tlkj;jpa khfhzk;

tlkj;jpa khfhz r%f Nritfs; jpizf;fsk; kw;Wk; jpizf;fsj;jpdhy; eph;tfpf;fg;gLk; rhypaGu KjpNahh; 

,y;yk; kw;Wk; Gy;Net Xa;Tngw;w KjpNahh; ,y;yj;jpw;F 2021/2022Mk; tUlq;fSf;fhd  gpd;tUk; toq;fy;fs; 

kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jFjp tha;e;j  toq;Feh;fis njhpT nra;tjw;fhf ,j;jhy; 

tpiykDf;fs;; Nfhug;gLfpd;wd.

ngWif ,y.
toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfs; njhlh;ghd 

tpguq;fs;
msT

91 ehl;fs; tiuapy; 

nry;YgbahFk; 

tpiykDg; gpiz 

Kwpapd; ngWkjp

P24/2021 cyh; czTg; nghUl;fis toq;Fjy;

tpiykD Mtzj;jpd; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

msT

&. 50>000.00

P27/2021 kuf;fwpfs; toq;Fjy; &. 25>000.00

P28/2021 Njq;fha; toq;Fjy; &. 25>000.00

P25/2021 kPd;> Nfhopapiwr;rp> Kl;ilfs; toq;Fjy; &. 50>000.00

P32/2021
Vida toq;fy;fs; (ePh;> kpd;rhu 

Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L 

nghUl;fs;)

&. 20>000.00

P30/2021 mhprpkh ,bag;gk; toq;Fjy; &. 10>000.00

P23/2021 ghz; toq;Fjy; &. 18>000.00

P31/2021 ntw;W rtg;ngl;bfs; toq;Fjy; &. 10>000.00

P48/2021

37.5 Kg nfhs;ssTila vhpthA 

rpypz;lh;fSf;F vhpthA toq;Fjy;
95

&. 50>000.00
12.5 Kg nfhs;ssTila vhpthA 

rpypz;lh;fSf;F vhpthA toq;Fjy;
50

P44/2021 Rj;jpfhpg;Gr; Nritfis toq;Fjy;
khjj;jpw;F 4500 

kzpj;jpahyk;
&. 50>000.00

P16/2021 (III) nrtpg;Gy cgfuzq;fisf; 

(rpWth;/ taJ te;Njhh;)  nfhs;tdT nra;jy; 500 &. 50>000.00

P08/2021 (II) fz; tpy;iyfs; (Intra Ocular Lenses Fordable) 
nfhs;tdT nra;jy;

500 &. 50>000.00

P15/2021 (II) nfhkl; rf;fu ehw;fhypfisf; nfhs;tdT 

nra;jy;
250 &. 40>000.00

P14/2021 (II) rf;fu ehw;fhypfisf; nfhs;tdT nra;jy; 250 &. 40>000.00

2021-11-12Mk; jpfjp Kjy; 2021-12-01Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 kzp Kjy; 

gp.g. 3.30 kzp  tiu  khfhz r%f Nritfs; jpizf;fsj;jpw;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU toq;fypd; 

nghUl;Lk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf; fl;lzj;ijr; nrYj;Jtjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkw;gb fhyj;jpDs; 

Fwpj;j tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; Nkyjpf tpguq;fis 025-2224173 vDk; 

njhiyNgrpapD}lhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nkw;gb toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf Nfs;tpiar; rkh;g;gpf;Fk; Nfs;tpjhuh;fs; xt;nthU toq;fy; kw;Wk;  

Nrit toq;Fjy; njhlh;gpy; Nfs;tp Mtzj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mDgtj;ijg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; xt;nthU toq;fYf;F Kd;dhy; jug;gl;Ls;s ngWkjpf;F ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapy; ngw;Wf;nfhz;l 2022-03-02Mk; jpfjp tiu 91 ehl;fs; tiuapy; 

nry;YgbahFk; gpizKwp tPjk; my;yJ mt;thwy;yhtpl;lhy; mjw;Fr; rkkhd njhifia tlkj;jpa khfhz 

r%f Nritfs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il  Nfs;tpg; gbtq;fSld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. vk;khy; toq;fg;gLk; epge;jidfSf;F mikthf Nfs;tpg; gbtq;fis jhq;fp tUk; fbj 

ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDg; gbtq;fspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~,iaGila 

toq;fy; tif kw;Wk; tUlk;| vd;gtw;iwf; Fwpg;gpl;L tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpdkhd 2021-12-02Mk; jpfjp 

gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; ~~nrayhsh; / jiyth;> mikr;Rg; ngWiff; FO> khfhz Rfhjhu> RNjr 

itj;jpa> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nrit> Rw;whly; kw;Wk; khfhz rig tptfhu 

mikr;R> %d;whk; khb> khfhz rig eph;thff; fl;blj; njhFjp> mEuhjGuk;|| tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ ,e;j mikr;rpy;  itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. (jghypy; 

Vw;gLk; jhkj;jpw;F ,e;jj; jpizf;fsk; my;yJ jpizf;fs ngWiff; FO nghWg;Gf;$w khl;lhJ)

rfy toq;fy;fSf;Fhpa Nfs;tpg; gbtq;fSk; 2021-12-02Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;Fj; jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. midj;J Nfs;tpg;gbtq;fSk; 

njhopy;El;g kjpg;gPl;L FOtpd; rpghhpRf;fhf Kw;gLj;jg;gLk; vd;gJld; md;iwa jpdNk ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; 

njhpTk; ,lk;ngWk;.

rfy Nfs;tpjhuh;fSk; ngWif mwpTWj;jy; gbtj;jpd; rl;ljpl;lq;fSf;F fl;Lg;gly; Ntz;Lk; vd;gJld; 

jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

nrayhsh; / jiyth;>

mikr;Rg; ngWiff; FO> 

khfhz Rfhjhu> RNjr itj;jpa> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nrit> Rw;whly; kw;Wk; 

khfhz rig tptfhu mikr;R>  %d;whk; khb> 

khfhz rig eph;thff; fl;blj; njhFjp> mEuhjGuk;.

2021-11-12.

ngWif mwptpj;jy;

Cth khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpw;F Njitahd 

Ranjhopy; cgfuzk;> ijay; nkrpd;> miu jd;dpaf;f ifj;jwp kw;Wk; 

nthg;gpq; ,ae;jpuq;fis nfhs;tdT nra;jy; - 2021
Cth khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhd vd;dhy; 
Cthkhfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpw;F 2021 Mz;bw;F Njitahd fPNo 
ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf cs;@h; 
cw;gj;jpahsh;fs;> toq;Feh;fs; kw;Wk; ,wf;Fkjp ahsh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 
,yf;fk;

tif

nfhs;tdT 
nra;tjw;F 

vjph;g;ghh;f;Fk; 
msT

kPsspf;fg;gLk; 
Nfs;tp itg;G 

(&gh)

kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tp itg;G 

(&gh)

01
miu jd;dpaf;f Jzp nea;jy; 
,ae;jpuk; (ifj;jwp)

01 10>000.00 1000.00

02 miu jd;dpaf;f nrhg;gpd; ,ae;jpuk; 01 10>000.00 1000.00

03
miu jd;dpaf;f nghgpd; Rw;Wk; 
,ae;jpuk;

01 10>000.00 1000.00

08 Ranjhopy; cgfuzk; - 30>000.00 3000.00

09 ijay; nkrpd; - 30>000.00 3000.00

02.  Nfs;tpfis rkh;g;gpg;gjw;F Njitahd khjphpg;gj;jpuq;fs; Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 
fl;lzq;fis Cth khfhz ifj;njhopy; gzpg;ghsUf;F nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il 
rkh;g;gpj;j gpd;dh; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  Nfs;tpfis tpepNahfpj;jy;> Vw;Wf;nfhs;sy;> jpwj;jy; fPo;f;fhZk; ehs; kw;Wk; Neuq;fspy; 
,lk;ngWk;.

 Nfs;tpfs; tpepNahfpj;jy;  -  2021.11.15 Kjy; 2021.12.03 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 
K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu Cth khfhz ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp jpizf;fs mYtyfj;jpy;

 Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy;  -  2021.12.06 gp.g.2.00 tiu Cth khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
jpizf;fsj;;jpd; khfhz ifj;njhopy; gzpg;ghshpd; cj;jpNahfg+h;t 
miwapy;

 Nfs;tpfs; jpwf;fg;gly;  -  2021.12.06 gp.g.2.00 ,w;F Cth khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
jpizf;fs khfhz ifj;njhopy; gzpg;ghshpd; cj;jpNahfg+h;t 
miwapy;

04.  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis Cth khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpw;F 
tUifje;J my;yJ vkJ njh.Ng.,y: 055-2222607I mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2021.11.12Mk; jpfjp
Cth khfhz ifj;njhopy; mgptpUj;jp jpizf;fsk;
Cth khfhz rig> gJis 

vr;.vk;.[Pte;j N`uj;
ngWiff;FOtpd; jiyth;
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tp ,y.: NSB/PT/ITE/2021/30

Supply , Implementation, Maintenance and
Support of a Computer Assisted Audit Tool (CAAT)

Computer Assisted Audit Tool vd;gjw;fhf Gfo; tha;e;j Kjd;ikahd cw;gj;jpahsh;fs;/toq;Feh;fs; my;yJ
mth;fspd; jumq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapYs;s cs;@h; Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,j;jhy;

miof;fg;gLfpd;wd.

ngWifapd; tpsf;fk; Computer Assisted Audit Tool (CAAT)

ngWifapd; Kiwik Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

Vw;Gilajhd kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; 5000 &gh

rkh;g;gpf;f Ntz;ba tpiykDg;gpizapd; ngWkjp 135>000 &gh

tpiykD Mtzq;fis toq;Fk; ,Wjp jpfjp kw;Wk; 
Neuk;

2021.12.07 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F

Nfs;tp %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2021.12.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F

1.  ve;jnthU Nfs;tpjhupd; rhh;ghf Kfth; my;yJ cgKfth;> gpujpepjp my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gl;lth; vd 
nraw;gLgth; Nfs;tpf;fhf tpz;zg;gpf;Fk; Kd;dUk; Nfs;tp toq;fg;gl;l gpd;dUk; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;tJ fl;lhakhdjhFk;.

2.  nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255 Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy;fs; gphptpd; toq;fy;fs; 
KfhikahshplkpUe;J tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. Nfs;tpg; gbtq;fs; 2021.11.12 Mk; 
jpfjpapypUe;J 2021.12.07 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; 
vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; toq;fg;gLk;.

3.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; tq;fp cj;juthjnkhd;W/tpiykD gpizak; xd;Wld; 
NkNy Rl;bf;fhl;bathW Nfs;tpf;F chpj;jhfTk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; Njrpa Nrkpg;G 
tq;fpapdhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; tifapyike;jJk; Nfs;tpia jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J Mff; Fiwe;jJ 118 
ehl;fhl;b ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt Fwpg;gplg;gl;l jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F vd;gJld; 
K.g. 10 kzpf;Fg; gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 
mDg;gg;gLk;. njhopy;El;g tpiykDf;fs; khj;jpuNk ,e;j jpfjpapy; jpwf;fg;gLnkd;gJld; njhpT nra;ag;gl;l 
tpiykDf;fspd; epjpaply; tpiykDf;fs; gpd;dh; jpwf;fg;gLk;.

5.  ve;j fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;Fk; 
tpiykDnthd;wpd; ve;jnthU gFjpiaAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fkhd chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fp 
nfhz;Ls;sJ.

Nkyjpf tpguq;fis toq;fYf;fhd rpNu\;l KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.
jiyth; - Nfhg;gNul; ngWiff; FO - cah; kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>
,y. 255> fhyp tPjp>
nfhOk;G - 03

khtl;l nrayfk; - mk;ghiw

2022 Mz;bw;fhd toq;Feu;fisg; gjpT nra;jy;
mk;ghiw khtl;l nrayfj;jpw;F kw;Wk; gpuNjr nrayfq;fSf;F 2022 tUlj;jpw;fhd nghUl;fs; kw;Wk; 
Nritfis toq;Fk; nghUl;L gjpTfis nra;a vjpu;ghu;f;Fk; jifikfis cila toq;Feu;fs;> 
cw;gj;jpahsu;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J tpz;zg;g gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhFjp 
,y

Nritfs; - tpguk;

S-1
fbjj;jiyg;G Gj;jfq;fs;> ntspaPLfs;> mr;rpLjy;> Rtnuhl;bfs;> gjhijfs; mr;rpLjy;> ngau; 
gyif> FwpaPl;L gyif vOj;J nghwpj;jy;> Gj;jfk; fl;Ljy;> mr;R mbr; rl;lk; (Block) 
jahupj;jy; ,wg;gu; Kj;jpiu> jpfjp Kj;jpiu jahupj;jy; 

S-2 mYtyf kw;Wk; ghlrhiy jsghlq;fs; jpUj;jk; nra;jy;.

S -3 mYtyf Nghl;Nlh gpujp ,ae;jpuq;fs;> ilg;iul;lu;fs;> NuhdpNah nkrpd;fs; kw;Wk; kpd; 
cgfuzq;fs; gOJ ghu;j;jYk; Nrtp]; nra;jYk;. 

S-4 fzdpfs;> gpupd;lu;fs; gOJ ghu;j;jYk; Nrtp]; nra;jYk;. 

S-5 Fsp&l;bfs;> kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd;tau;fs; gOJ ghu;j;jYk; Nrtp]; nra;jYk;.

S-6 ghJfhg;G Nritfis toq;Fjy;.

S-7 Rj;jpfupg;G Nritfs; toq;fy;> fl;ll jsq;fs;> fjTfs;> [d;dy;fs;> jpiur;rPiyfs; Rj;jpfupg;Gr; 
nra;jy;.

S-8

thfdk; gOJ ghu;j;jy; :- ,ae;jpu kpd; ,izg;G (Circuit) fis gOJ ghu;j;jy;> jfLfs; 
(Tinkering) gOJ ghu;j;jYk;> ngapd;l; mbj;jYk;> Bry; kw;Wk; ngw;Nwhy; thfdq;fs; gOJ 
ghu;j;jy;> Fsp&l;bfs; nghUj;JjYk; gOJ ghu;j;jYk;> thfdq;fspd; ,Uf;if F\d; ftu; 
mikj;jYk;.

S-9
thfdk; guhkupj;jy; :- fhy ml;ltizg; gpufhuk; Nrtp]; nra;jy;> rpy;Y xOq;F guprPypj;jy;> 
(Alignment) rpy;Y rkd; nra;jYk;> lau; khw;wk; nra;jYk; kw;Wk; thfd cl;Gw Nrtp]; 
nra;jYk; kpDf;fk; nra;jYk;.

S- 10  thfdq;fs; kw;Wk; epu;khz Nrit ,ae;jpuq;fis thliff;F my;yJ Fj;jiff;F toq;fy;.

S-11 Vida Nritfs; :- rikj;j czTfs; kw;Wk; rpw;Wz;b toq;fy; kw;Wk; Nkyjpfkhd Nritfs;.

S-12  jfty; njhlu;ghly; njhopEl;g Nritfs;:- Mtzg;glk;> tiyj;js Nkk;ghL.

njhFjp 
,y

nfhe;juhj;J xg;ge;jf;fhuh; gzpfs;

C-1 rfy epu;khzg; gzpfs;

toq;Feu;fspd; gjpT njhlu;ghd tpguk; kw;Wk; tpz;zg;g gbtq;fs; khtl;l nrayfj;jpd; www.ampara.dist.gov.
lk ,izajsj;jpy; jiu ,wf;fk; nra;aNth my;yJ mk;ghiw khtl;lj;jpYs;s rfy gpuNjr nrayfq;fspy; 

ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. gjpT nra;J nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;Fk; toq;Fdu;fs; rfy nghUl;fSf;Fk; my;yJ 

NritfSf;Fk; kPz;Lk; nrYj;jg;glhj itg;Gg; gzkhf &gh 1000/= I 'khtl;l nrayhsu;> khtl;l nrayfk; 
- mk;ghiw" vDk; ngaupy; cs;s ,y. 7042024 fzf;F ,yf;fj;jpw;F mk;ghiw ,yq;if tq;fp fpisapy; 

tuTitj;Jf; tq;fpapy; itg;Gr; nra;ag;gl;l gw;Wr;rPl;bd; tpz;zg;g gbtj;Jld; ,izj;J mDg;g Ntz;Lk;.

rupahf G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;g gbtj;jpid 2021 brk;gu; 20 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;FkhW 

gjpTj; jghypy; 'khtl;l nrayhsu;> khtl;l nrayfk; - mk;ghiw" vDk; tpyhrj;jpw;F mDg;gp itf;f 

Ntz;Lnkd;gJld; fbj ciwapd; ,lJ gf;fNky; %iyapy; '2022 tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fis gjpT nra;jy;" 

vdf; Fwpg;gplTk; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 063-2222037 vDk; ,yf;fj;jpD}lhf fzf;fhsUld; njhlu;G nfhs;s KbAk;

B.vk; vy;.gz;lhuehaf;f> 

khtl;l nrayhsu; / khtl;l nrayfk;> 
mk;ghiw khtl;lk;

2021-11-08

njhFjp 
,y

nghUl;fs; - tpguk;

G-1 mYtyf> ghlrhiy jsghlq;fs; 

G-2 mYtyf cgfuzq;fs;

G-3 mYtyf fhfpjhjpfSk; vOJ fUtpfSk;

G-4 Gj;jfq;fSk;> gUt ntspaPLfSk;

G-5 fl;llg; nghUl;fs;

G-6
fl;ll gpuptpLjYk; (Portioning) 
myq;fhuKk;.

G-7 kpd; cjpupfSk;> nghUj;jpfSk;

G-8 fzdpfSk;> cjpupfSk;

G-9 r%f eyd; nghUl;fs;

G-10 kpd; cgfuzq;fs;

G-11 njhlu;G rhjdq;fs;

G-12 Nkhl;lhu; thfd cjpupg;ghfq;fs;

njhFjp 
,y

nghUl;fs; - tpguk;

G-13
nghJ kw;Wk; tPl;Lg; ghtid 
cgfuzq;fs;

G-14 fy;tprhu; cgfuzq;fs;

G-15 tpisahl;L cgfuzq;fs;

G-16 ,irf; fUtpfs;

G-19 tptrha nghUl;fs;

G-20
cutiffs;> tptrha ,urhad 
nghUl;fs;

G-21 tptrha tpijfs;> eLifg; nghUl;fs;

G-22
fhy;eilfspd; czTfs;> kUe;Jfs; 
kw;Wk; Vida nghUl;fs; 

G-23
ifj;njhopy; rk;ge;jkhd %yg;nghUl;fs; 
(E}y;> rhak; Nghd;wit)

G-24 fhy;eilfSk;> fhy;eil cgfuzq;fs;

G-25 kPd;gpb njhlu;ghd nghUl;fs;

Nehu;T+l;  gpuNjr rigf;F nrhe;jkhd nghJr;re;ijapy;  mike;Js;s fPo;f;Fwpg;gplg;gl;l khl;biwr;rp> 
Ml;biwr;rp kw;Wk;  kPd;  filaiwfspy;  ,iwr;rp kw;Wk;  kPd;  tpahghuk;  nra;tjw;F 01-01-2022k;  jpfjp njhlf;fk;  
31-12-2022k;  jpfjp tiuahd fhyj;jpy;  Fj;jiff;F toq;Ftjw;F Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpg;gbtq;fs;  
12.11.2021 Mk;  jpfjp fhiy 9.30 kzp njhlf;fk;  03.12.2021Mk; jpfjp fhiy 9.30 tiuapy;  vd;dhy;  
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; . 03.12.2021 Mk;  jpfjp K.g.10.00 kzpf;F Nehu;T+l;  gpuNjr rigapy;  Nfs;tpg;gbtq;fs;  
jpwf;fg;gLk; . 

Nfs;tpg;gbtq;fs;  fPo;f;Fwpg;gplg;gl;l Nfs;tp itg;Gj;njhif kw;Wk;  Nfs;tpg;gbtf; fl;lzk;  vd;gdtw;iw 
nrYj;jpa gpd;du;  12.11.2021Mk;  jpfjp K.g.9.30 kzp njhlf;fk; 02.12.2021 Mk; jpfjp gp.g.2.30 kzp tiuapy;  
Nehu;T+l;  gpuNjr rigf;fhupahyaj;jpy;  ngw;Wf;nfhs;syhk; . Nkyjpf tpguq;fs;  kw;Wk;  epge;jidfs;  Nfs;tpg; 
gbtj;Jld; tpepNahfpf;fg;gLk;.

01.  jtwpioj;Njhu;  gl;baypy;  Nru;f;fg;gl;Nlhu;  kw;Wk;  elg;ghz;by;  filaiw thlif epYit 
nrYj;jhJs;Nshu;  Nghd;w vtUf;Fk;  Nfs;tpg;gbtq;fs;  toq;fg;glkhl;lhJ.

02.  Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpjhuu;  Nfs;tp epge;jidfSf;fikthf nraw;gl jtWk;  gl;rj;jpy;  mtuJ 
gpiz itg;Gj;njhif rig trkhf;fg;gLtJld; > Nfs;tp njhlu;gpy;  jtwpioj;j eguhf fUjp mtu;  
jtwpioj;Njhu;  gl;baypy;  (tpUk;gj;jfhNjhu;  gl;baypy; ) mtuJ ngau;  Nru;f;fg;gLk; .

03.  Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtj;ij ,Lk;  jghYiwapy;  ,y........ nfhz;l ......... khl;biwr;rp> Ml;biwr;rp kw;Wk;  
Nfhop/kPd;  filaiwfis 2022k;  tUlj;jpw;F Fj;jiff;F toq;fy;  vd ,lJgf;f Nky;  %iyapYk; 
Nfs;tpjhuhpd; ngah; kw;Wk; tpyhrj;jpid ,lJgf;f %iyapYk; Fwpg;gpl;L gjpTj;jghypy;  my;yJ 
Neupy;  nfhz;L te;J fhupahyaj;jpd;  Nfs;tpg; ngl;bapy;  ,l Ntz;Lk; .

04.  ePu;f;fl;lz gl;bay;  kw;Wk;  kpd;rhu fl;lz gl;bay;  vd;gd Nfs;tpjhuupdhy;  nrYj;jg;gl Ntz;Lk; .

05. Nehu;T+l;  gpuNjr rigapdhy;  tpyq;fWkidnahd;W toq;fg;glkhl;lhJ.

06.  Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtj;ij jpwf;Fk;  re;ju;g;gj;jpy;  Nfs;tpjhuu;  my;yJ mtuhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;l 
mjw;F cupj;Jilatu;  ahuhtJ ,Uf;f Ntz;Lk; .

07.  Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpjhuupd;  gpiz itg;Gj;njhifahdJ filaiwapid Fj;jiff;F ngw;W 
Fwpj;j Nfs;tpj;njhifapy;  1/4 gq;fpid nrYj;jpa gpd;dUk;  gpiz itg;gpid nrYj;jp xg;ge;jk;  
ifr;rhj;jpl;l gpd;dNu gpiz itg;Gj;njhifahdJ kPsr;nrYj;jg;gLk; . ,f;filaiwfSf;fhf 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpapy;  Fwpg;gplg;gl;Ls;s gzj;njhifapy;  1/4 gq;fpid Nfs;tp jpwf;fg;gLk;  
re;jh;g;gj;jpNyNa Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpjhuupdhy;  gzkhf nrYj;jg;gl Ntz;Lk; .

08. Nfs;tpf;FOtpd;  jPu;khdNk ,WjpahdjhFk; .

njhlu;  
,y

filaiw ,yf;fk; 
Nfs;tp 

gpizitg;G 
njhif (&)

kPsr;nrYj;jg; 
glhj 

Nfs;tpg;gbt 
fl;lzk;  (&)

2020 Mff;Fiwe;j 
Nfs;tpj;njhif 

(&)

01
nghfte;jyht khl;biwr;rp 
fil ,y.05

 300>000.00  5>000.00 4>373>250.00

02
nghfte;jyht Ml;biwr;rp 
fil

 30>000.00  2>500.00 173>355.00

03 Nehu;T+l;  khl;biwr;rp fil  60>000.00  2>500.00 538>230.00

04 Nehu;T+l;  Ml;biwr;rp fil  25>000.00  2>500.00 111>552.00

05 Nehu;T+l;  kPd;  fil  70>000.00  2>500.00 501>565.00

06
nghfte;jyht Nfhop 
,iwr;rp fil ,y.01

 50>000.00  2>500.00 460>500.00

Nkyjpf tpguq;fis Nehu;T+l;  gpuNjr rigapd;  nfsut jtprhsh; my;yJ nrayhsuplkpUe;J 
ngw;Wf;nfhs;syhk; .

01.11.2021 k;  jpfjp> Nehu;T+l;  gpuNjr rigf;fhupahyaj;jpy; >

Nfs;tp mwptpj;jy;

Nehu;T+l;  gpuNjr rig

  Nehu;T+l;  gpuNjr rigf;Fr;  nrhe;jkhd khl;biwr;rp> 

Ml;biwr;rp kw;Wk;  Nfhop ,iwr;rp> kPd;  filaiwfis 

2022k;  tUlj;jpw;F Fj;jiff;F toq;fy;  

Nf.Nf utp
jtprhsu; 
Nehu;T+l;  gpuNjr rig.

052-2267678 / 052-2267788

tpiykD mwptpj;jy; 
kpdpg;Ng gpuNjr rig

kpdpg;Ng gpuNjr rigf;F chpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjzq;fis  

2022.01.01 Kjy; 2022.12.31 tiuahd fhyj;jpw;Ff; Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 2021.12.02 md;W 

gp.g. 2.30 tiu tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

kPsspf;fg;gLk; tpiykD itg;Gj; njhifiar; nrYj;jp> epge;jidfSld; $ba tpiykDg;gbtj; 

njhFjpnahd;iw 2021 brk;gH 02Mk; jpfjp tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; 02.30 

tiu ,t;tYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2021 brk;gH 02Mk; jpfjp gp.g. 2.30 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLk;. 2021 brk;gH 02Mk; jpfjp 

gp.g. 2.30 ,w;F Kd;dH> 'jiytH> ngWiff;FO> kpdpg;Ng gpuNjr rig> `]yf" vd;w 

Kfthpf;F tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; fpilf;ff; $bathW mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ> 

Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;dH> Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; ,t;tYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy;> tpiykDjhuH my;yJ mthpd; voj;JUt mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpnahUtH khj;jpuk; rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpj;jy; njhlHghf kpdpg;Ng gpuNjr rigapd; 

ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhzkhf mikAk;. 

,jw;fhd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy; 055-2257767 njhiyNgrp ,yf;fj;ij 

mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhlH 

,yf;fk;
Mjzq;fspd; tpguk;

xg;ge;jf; 

fhyk; 

tUlk;

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp 

(tUlhe;jk;)

tpiy 

kDg; 

gpizj; 

njhif

gbtf; 

fl;lzk;

01 `]yf thu re;ij 01 767,325.00 2500.00 500.00

02 nfhnyhq;nfhl thu re;ij 01 456,000.00 2500.00 500.00

03 mk;gf`ngny];] thu re;ij 01 180,540.00 2500.00 500.00

04 clnty thu re;ij 01 72,150.00 2000.00 200.00

05 nkhuaha thu re;ij 01 56,600.00 2000.00 200.00

06 FUSnghj;j nghJf; foptiw 01 108,190.00 2000.00 200.00

07 `]yf efhpd; nghJf;foptiw 01 132,150.00 2000.00 200.00

08 `]yf Rw;whly; g+q;fhtpd; fil 01 108,000.00 2000.00 200.00

09 njn`kpfk 2Mk; ,yf;f fil miw 01 9,000.00 2000.00 200.00

10 njn`kpfk 03Mk; ,yf;f fil miw 01 9,000.00 2000.00 200.00

2021.11.09Mk; jpfjp 

........................................

V.vk;.v];.gP. mNgrpq;`

jiytH> 

kpdpg;Ng gpuNjr rig> 

`]yf.
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rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

mwptpj;jy; 
Gilit cw;gj;jpj; njhopy;

Gilit cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr; 

rl;lj;jpd; 30-Mk; gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L 

,t;twptpj;jYf;fhd ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq;fis 

mt;tl;ltizapw; $wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa 

fl;lisr; rl;lj;jpd; (136 - Mk; mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; 

mwptpf;fpd;wJ. 

Nkw;$wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2021 Mk; Mz;L 11 khjk; 26 Me; jpfjp 

ez;gfy; 12.00 kzptiu rigj; jiytupdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa xt;Nthu; Ml;NrgidAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk; mj;jifa Ml;Nrgid ve;j 

VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; 

Ntz;Lk;.

gP.Nf.gpughj; re;jpufPu;j;jp>

jiytu;>

Gilit cw;gj;jpj; 

njhopYf;fhd rk;gsr; rig.

"nkn`tugpnar" 

njhopy; jpizf;fsk;> 

nfhOk;G - 05> 

2021-Mk; Mz;L 11 khjk; 10 Me; Njjp.

ml;ltiz 

Gilit cw;gj;jpj; njhopYf;fhd rk;gsf; rigapdhy; Mf;fg;gl;L 1971k; Mz;L Vg;gpuy; 

khjk; 29e; jpfjp 14955/19k; ,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;Ls;s 

mwptpj;jypdfj;NjAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;litAk;> fhyj;jpw;Ff; fhyk; 

khw;wg;gl;litAk;> 2018 - Mk; Mz;L A+iy khjk; 16-Me; jpfjpa 2080/24Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tu;j;jkhdpapd; %yk; ,Wjpahf khw;wg;gl;litAkhd KbTfs;> ml;ltizapd; 

11Mk; gFjpf;fhfg; gpd;tUk; Gjpa gFjpapidg; gpujpaPL nra;tjd; %yk; NkYk; 

khw;wg;gLjy; Ntz;Lk;.

gFjp II
Ntiyahsu; tFg;G:

juk; 1 (Nju;r;rpAilNahu;)

tbtikg;Nghu;> nrJf;Feu;> GidTU Ntiy nra;Nthu; (nea;jy;)> Kw;Gw msthsu;fs;> 

nghUj;JNthu;> rpf;nfLj;jy;> tpirr;rl;lk; E}w;Wjy;> nertpioj;jy;> Rw;Wjy;> msT 

gLj;jy;> nea;jy;. 

jiyik Ntiy nra;Nthu;fs;

tpirr; rl;lfk; E}w;wy;> nea;jy;> 

Ntiy nra;Nthu;fs; 

nkU$l;Ljy;> msTgLj;jy;> thUjy;> rpf;nfLj;jy;

E}ypio Ntiy nra;Nthu;fs;: 

nea;jy; juk; 11 Nju;r;rpAilNahu;) 

jwpf;fl;ilg; guprhufu;> Ntiy nra;Nthu;fs;: 

(Fjk;> mr;rpLjy;> rha%l;Ljy;> ntspwr; nra;jy;> ,ul;bj;jy;> Rw;Wjy;> nertpiojy;> 

cs;spOj;jy;> mj;Jld; Cjyiw. 

Ntiy cjtpahsu;fs; : 

rpf;nfLj;jy; 

E}ypio Ntiy nra;Nthu;fs;: 

E}w;wy;> tpijr;rl;lfk;> jfu;g;Nghu;> nerthsu;. 

XusT Nju;r;rpAs;stu;fs; 

%ilahsu; (fl;LjYk; %ilahf;FjYk;:)> Rw;wpf;fl;Leu;> nghjp fl;Lju;> ngl;b NghLeu;> 

jr;ru;> ,urhadtpayhsu;> Fsp&l;L nghwp njhFjpahsu;> vz;ZNthu;

E}y; ntl;LNthu; 

cUsp> $ilg;igad;fs; (Rw;Wjy;)> ntl;Leu;

ml;il 

ml;il ntl;ly; Nkw;ghu;itahsu; / jiyik ntl;ly; Nkw;ghu;itahsu;> Row;Weu;> 

,ul;bg;ghf;Feu;> cs;spOf;Feu;

E}y; 

KWf;fpio> fhaitj;jy;> mLf;F tupirahsu;> rha%l;Lju;> %ilapLeu;> Ntfr;Row;wp>

mstpLeu;

E}w;Gf;fjpu;> gupNrhjfu;fs;> Kjw; Jz;Lj; Jzp nghUj;Jeu;> cjtp miug;ghsu;fs;> 

jl;il ml;il ePu; gpopthsu;fs;

Ntiy nra;Nthu; Rw;Wjy; 

tif gpupg;Nghu;> fz;fhzpkhu;> nts;shtp itf;Feu;> ve;jpuf; ftdpg;ghsu;fs;> Fohaikg;G 

Rw;Wehlh ve;jputpayhsu; %LNthu;

ve;jpu Mz;fs; 

ve;jpuk;> thUjy;> ntl;Ljy; kw;Wk; Rj;jupj;jy;> jpzpj;jy; mr;rpLjy; upg;gd; kbj;jy;> 

rpy;tu; kbj;jy;> rtu;f;fhukply;

ve;jpug; ngz;fs; : 

fl;by; tpupg;G

fhu cg;gpLNthu;> fyf;Feu;;

epwk;> msT

vl;Leu;> cUl;Leu;> gOJghu;g;Nghh;:

thUk; Crp> ePs; gl;il> jhu; ghw;Wk; mOj;Jf;fl;il> E}w;Gf;fjpu;> nerTj;jwp ehlh 

ehf;F> khjpup ghu;f;Feu;> kbg;Gf;filapLeu;> jpiuahf;Feu;> jpiuar;rpLeu;> mLf;Feu;

ml;il

ijaw;fhuu;> Edp nghRf;FeUk; tbtikg;ghsUk; msthsu;fs; - gpd;Gwk;> mOj;Jf;fl;il 

Mf;Feh;

E}w;Nghu;

E}y; E}w;Fk; ve;jputisak; kjpg;gpLjy;> ijg;Nghu;> ijg;Nghu; - ehlh> ijay; nghwp 

ml;il> ,ilaPL tiujy;> rpk;gnyf;];> fk;gspg; Gupapiothf;fk;> fopT ml;il 

ngUe;njhl;bahsu;: 

E}w;fop ntspw itj;jy;> gUj;jp rha%l;Ljy;> E}w;fop rha%l;Ljy;

Rw;WNthu;: 

jd;dpaf;f Ngu;d; rhk;gy; epwk;> E}y; Rw;W $k;G> ,ul;bg;ghf;fp> A+dptu;ry; Nghd;> 

Rw;WiwapL igad;fs; (E}w;wy;)

Nju;r;rpaw;wtu; 

gpd;Gw epug;Geu;> %ilapLeu; (Fjk;)> %l;il milahskpLNthu;> %ilapLjy; rupghu;g;Nghu;> 

gw;wp epug;Geu;> fhTeu; - jwpf;fl;il E}y;ntl;L> gUj;jp fow;Wif> Roy; tl;lj;jfL> 

fzpg;Gg;gyif.

Jg;guthf;Feu;fs;: 

miw> mOj;Jf;fl;il Jzp Ftpg;Nghu;> $ilg;igad;fs; (fk;gstpupg;Gg; gpupT) ntl;Leu;  

tisay;

kbg;Gfs; Nru;g;Nghu;> kbf;Feh;: 

fpwP];> if 

cjtpahsu;> njhopyhsu;fs;> ve;jputpayhsu;: 

gUj;jp tpijafw;wy;> gQ;R ntl;Lk; nghwp fyf;fy;> fOTjy;. ,yf;fk; milahskpLNthu;> 

Ntiyahsu;fs;> vz;nzapLeu;> nghjp nra;Nthu;fs; 

fopT vLg;Nghu;fs;> jfL ,LNthu;fs;

Kd;Gwk;/gpd;Gwk;

cUis %Leu; cjtpahsu;> rpk;G fopT jpwg;Nghu;: tpij Nrfupg;NghUk; nghjp 

nra;NthUk;. 

ft;;TNfhy; gOJghu;g;Nghu;; 

mOj;Jf;fl;il Mf;Feu; - cjtpahsu;fs; 

cjtpahsu;fs;:

Kj;jpiuapLNthUk;> ig- gl;b> cupg;Nghu;> rzy; NfhJNthu;> ngUf;Feu;> E}y; 

gpupj;njLg;Nghu; epiwapLNthu;/juhR Ml;fs; Ngu;z; Rw;Weu; (fk;gs tpupg;Gg; gpupT) E}ypio 

gjg;gLj;JNthUk; tpepNahfpg;NghUk;.

khjnkhd;Wf;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjk;

Copah; Mz;L

Njh;r;rp 
mw;Nwhh;

XusT Njh;r;rp 
cilNahh;

Njh;r;rp 
cilNahh; 
juk; II

Njh;r;rp 
cilNahh; 
juk; I

U.r U.r U.r U.r

1 - Mk; Mz;L 12,500.00 13,025.00 13,550.00 14,075.00
2 - Mk; Mz;L 12,600.00 13,150.00 13,700.00 14,250.00
3 - Mk; Mz;L 12,700.00 13,275.00 13,850.00 14,425.00
4 - Mk; Mz;L 12,800.00 13,400.00 14,000.00 14,600.00
5 - Mk; Mz;L 12,900.00 13,525.00 14,150.00 14,775.00
6 - Mk; Mz;L 13,000.00 13,650.00 14,300.00 14,950.00
7 - Mk; Mz;L 13,100.00 13,775.00 14,450.00 15,125.00
8 - Mk; Mz;L 13,200.00 13,900.00 14,600.00 15,300.00
9 - Mk; Mz;L 13,300.00 14,025.00 14,750.00 15,475.00
10 - Mk; Mz;L 13,400.00 14,150.00 14,900.00 15,650.00

fythd gpuNjr rig

2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs; 
kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

2022Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l nghUl;fs; 

kw;Wk; Nrit toq;fy; kw;Wk; eph;khzj;jpw;F gjpT nra;tjw;F 

vjpu;ghu;f;fpd;w mq;fPfupf;fg;gl;l cw;gj;jpahsu;fs;> toq;Feu;fs; kw;Wk; 

xg;ge;jjhuu;fsplkpUe;J fPo; Fwpg;gplg;gl;l epge;jidfspd; fPo; 

2021/12/31Mk; jpfjp tiu vd;dhy; tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

1.  gpd;tUk; khjphpg; gbtj;jpd; gpufhuk; jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gg; 

gbtq;fis 2021.12.31Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; 'jiytu;> 

fythd gpuNjr rig> fythd" vd;w Kftupf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ Nehpy;; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;. tpz;zg;gg; 

gbtj;ij jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

'toq;Feu;fs; kw;Wk; xg;ge;jjhuu;fisg; gjpT nra;jy;- 2022" vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. eph;zapf;fg;gl;l jpfjpf;Fg; gpd;du; fpilf;fg;ngWk; 

tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

2.   xt;nthU toq;fy; kw;Wk; NritfSf;fhf ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fis 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mjDld; tpahghug; gjpT rhd;wpjopd; 

gpujpnahd;iwAk;; xg;ge;jjhuu;fs; CIDA gjpTr; rhd;wpjo; ehsJ 

juNtw;wk; nra;ag;gl;lij cWjp nra;fpd;w gpujpfis mDg;gg;gLjy; 

Ntz;Lk;.

3.  fythd gpuNjr rigapd; mYtyfj;jpw;F tUif je;J gjpT 

nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;wtu;fSf;F mYtyf ehl;fspy; K.g. 09.00 

kzp Kjy; gp.g. 02.30 tiuahd fhyj;jpy; rigapd; fhrhsuplk; gzk; 

nrYj;jp gw;Wr;rPl;il ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd; tpz;zg;gg; gbtq;fis 

xg;gilj;J gjpT nra;jy; Ntz;Lk;. jghy; %yk; tpz;zg;gpg;gjhapd; 

'nrayhsu;> fythd gpuNjr rig fythd" vd;w ngaUf;F vOjg;gl;l 

fhNrhiy %yk; khj;jpuk; nfhLg;gditr; nrYj;jyhk;. fhRf; 

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

4.  gjpT nra;J nfhz;l toq;Feu;fspd; gl;baypy; tpiyfs; Nfhug;gl;L 

Fwpj;j nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gLk; vd;gJld; Njitf;F mika mjw;F 

Gwk;ghf tpiyfisf; Nfhup Nritfis epiwNtw;wpf; nfhs;Sk; 

cupikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

5.  toq;fy; nghUl;fs; Nfhug;gLk; NghJ eph;zapf;fg;gl;l jpfjpapy; 

tpiyfis njhptpj;J Njitahd jpdj;jpy; Njitahd mstpy; 

epu;zapf;fg;gl;l juj;jpy; toq;Fjy; Ntz;Lk;. mt;thW nra;ahj 

toq;Feu;fs; Kd;dwptpj;jypd;wp gjpNtl;bypUe;J ePf;fg;gl;L 

mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; cs;slf;fg;gLth;.

6.  Nkyjpf tpguq;fis fythd gpuNjr rigapd; 045-2255275 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf Ntiy Neuj;jpw;Fs; njhlh;G nfhz;L 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz

njh. 

,y.
cUg;gbfspd; tpguk;

gjpTf; 

fl;lzk;

01 midj;J tifahd mYtyf fhfpjhjpfs; 1000.00

02 mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; cjpupg;ghfq;fs; 1000.00

03 xypngUf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; mJ njhlu;ghd 

cjpupg;ghfq;fs;

1000.00

04 fzdp ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs; 1000.00

05 tPjp tpsf;F cgfuzq;fs; cl;gl rfy kpd;rhu 

Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs;

1000.00

06 mYtyf jsghlq;fs; toq;Fjy; 1000.00

07 thfd cjpupg;ghfq;fs; toq;Fjy; 1000.00

08 Rfhjhu/ Jg;GuNtw;ghl;Lg; nghUl;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs;

1000.00

09 rigapd; cw;rt NtisfSf;Fj; Njitahd 

rpw;Wz;bfs;> Fspu;ghdk; kw;Wk; czTg; nghjp> FbePu; 

Nghj;jy; Mfpad 

1000.00

10 Kd;gs;sp cgfuzq;fs; kw;Wk; tpisahl;Lg; 

nghUl;fs;

1000.00

11 rPUil kw;Wk; Jzp toq;Fjy; 1000.00

12 ePh;f;Foha; Jizg;ghfq;fs; 1000.00

13 ,ae;jpNuhgfuzq;fSf;fhd cjphpg;ghfq;fs; toq;Fjy; 1000.00

14 kyh;f; fd;Wfs;;> gokuf; fd;Wfs;;> kuf;fwpr; nrbfs;> 

kpsFr; nrb Nghd;w nrbfs; 

1000.00

15 eph;khzg;; nghUl;fs; 1000.00

16 midj;J tifahd nfhq;wPl; cw;gj;jpfs; 1000.00

17 tPjp guhkhpg;G epy Ntiy cgfuzq;fs; 1000.00

Nritfs;

18 fzdp cl;gl mYtyf cgfuzq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;; kw;Wk; guhkupj;jy;

1000.00

19 midj;J tifahd mr;R Ntiyfs; 1000.00

20 mYtyf jsghlq;fspd; jpUj;jNtiyfs; 1000.00

21 thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpu rhjdq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

1000.00

22 thfdq;fs; kw;Wk; ,ae;jpu rhjdq;fis Nru;tp]; 

nra;jy;

1000.00

23 thfdq;fis thliff;F toq;Fjy; 1000.00

24 ,ae;jpu rhjdq;fis thliff;F toq;Fjy; 1000.00

25 Gifg;glk; vLj;jy;> mr;rply;> rl;lkply;> fhnzhsp 

gjpT nra;jy; 

1000.00

26 xypngUf;fp ,ae;jpu Nrit 1000.00

27 kuk; ntl;Lk; Nrit 1000.00

28 filry; gl;liw Ntiy> cUf;fpnahl;ly; Ntiy 1000.00

29 jPaizg;G cgfuzq;fs; nghUj;Jjy;> guhkupj;jy; 1000.00

30 cs;sf fzdp tiyaikg;gply; 1000.00

31 rl;lj;juzpfs; Nrit fl;lzk; 1000.00

xg;ge;jjhuh;fs;

32 &. 500>000.00 tiu 1000.00

&. 500>000.00 - 1>000>000.00 tiu 1500.00

&. 1>000>000.00 - 5>000>000.00 tiu 2000.00

&. 5>000>000.00 ,w;F Nky; 3000.00

fythd gpuNjr rig
2022Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fs;/xg;ge;jf;fhuh;fisg; 

gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk;

1. toq;Feupd;/xg;ge;jjhuupd; epWtdj;jpd; ngau;  -

2. toq;Feupd;/xg;ge;jjhuupd; Kftup   -

3. njhiyNgrp ,yf;fk;    -

4.  kpd;dQ;ry; Kftup    -

5.  njhiyefy; ,yf;fk;    -

6.  tpahghug; gjpT ,yf;fk;    -

7.  tpahghuj;jpd; jd;ik    -

8.  gjpT nra;ag;gl Ntz;ba nghUl;fs;/Nritfs; -

9.  fzf;F itj;jpUf;Fk; tq;fpapd; ngau;   -

10. cr;r fld; vy;iy    -

jpfjp .........................

tpz;zg;gjhuupd; ngau;     -

tpz;zg;gjhuupd; ifnahg;gk; cj;jpNahfg+u;t Kj;jpiu

 Nf.tP.v];. rhkpe;j ,e;jpug;upa>

 jiytu;>

 fythd gpuNjr rig> 

fythd.
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