
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
ஷம்ஸ் போஹிம் 

எதைக் சகோண்டு்வநைோலும் 
எதிர்க்கும் நித�பபோடதடை எதிரணி 
மோற்றிக் சகோண்டு பயஙகர்வோை 
ைதடைசெடடைத்தில லமலும் செயய 
ல்வண்டிய லயோெதைகதை முன் -
த்வக்க ல்வண்டும் எை சைரிவித்ை 
மக்கள் கோஙகிரஸ் போரோளுமன்்ற 
உறுபபிைர் முஷோரப, ெமர்பபிக்கபபடடுள்ை புதிய 
திருத்ை ெடடைத்தில ப� முன்லைற்்றகரமோை விடையஙகள் 
உள்ைைோகவும் சைரிவித்ைோர். நீதி அதமசசின் 
கீழோை குற்்றவியல நடை்வடிக்தக முத்ற 

நீர்சகோழும்பு – படைலகமு்வ பகுதி-
யிலுள்ை வீசடைோன்றில சிறு்வசைோரு-
்வன் மர்மமோை முத்றயில உயிரிழநை 
ெம்ப்வம் சைோடைர்பில சிறு்வனின் 
ைநதை, ைோய, போடடி ஆகிலயோர் 
தகது செயயபபடடுள்ைைர்.   

படைலகமு்வ – எடிமுல� பகுதியி -
லுள்ை வீசடைோன்றின் அத்றசயோன்-
றிலிருநது 10 ்வயது சிறு்வனின் 
ெடை�சமோன்று கண்சடைடுக்கபபட -
டுள்ைது.   

வீடடிற்கருகில வீசிய துர்நோற்்றம் 

சைோடைர்பில, அய�்வர்கள் சபோலிஸோ-
ருக்கு ்வழஙகிய ைக்வத�யடுத்து, 
முன்சைடுக்கபபடடை லெோைதை 
நடை்வடிக்தககளில�லய இநை சிறு -
்வனின் ெடை�ம் கண்சடைடுக்கபபட -
டுள்ைது.   

இநை சிறு்வனுக்கு கடைநை 07ஆம் 
திகதி சைோண்தடையில ெளி கோணப-
படடைதுடைன், சிறு்வனுக்கு முசசு 
திண்றல ஏற்படடைைோக சைரிய்வநதுள்-
ைைோகவும்  இதையடுத்து, 

சபற்ல்றோர் ைமது

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,-
ஷம்ஸ் போஹிம்  

அரசுக்கு ஆைரவு ்வழங-
கும் கடசிகளின் கூடடைமன்றி 
சபோதுஜை சபரமுை கடசி-
யின் கூடடைலம அநுரோைபுரத்-
தில நதடைசபற்்றது. அரசியல 
செயற்போடுகதை அக்கடசி 
ஆரம்பித்துள்ைதம சைோடைர்பில 
சபோதுஜை சபரமுைவுக்கு எமது ்வோழ்த்துக்கதை சைரி-
வித்துக் சகோள்கில்றோம் எை ஸ்ரீ�ஙகோ சுைைநதிரக் கடசி-
யின் லைசிய அதமபபோைர் இரோஜோஙக அதமசெர் துமிநை 
திெோநோயக்க சைரிவித்ைோர்.  

மின்ெோரம் சைோடைர்பில ஐ.ம.ெ போரோளுமன்்ற உறுபபிைர் 
நளின் பண்டைோர ்வோயமூ� விதடைக்கோை விைோவுக்கு பதி-
�ளிக்தகயில�லய அதமசெர் லமற்கண்டை்வோறு குறிபபிட-
டைோர். அநுரோைபுர கூடடைம் பற்றியும் சிறிது கூறுமோறு நளின் 
பண்டைோர எம்.பி இைன்லபோது, விைவிைோர்.  

இைற்குப பதி�ளித்ை இரோஜோஙக அதமசெர்,  
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சுகோைோர சைோழிற்ெஙகஙகளி-
ைோல முன்சைடுக்கபபடடு 
்வரும் பணிப பகிஷகரிபதப 
உடைைடியோக அமுலுக்கு-
்வரும் ்வதகயில தகவிடு-
மோறு சகோழும்பு நீை்வோன் நீதிமன்்றம் உத்ைரவு 
பி்றபபித்துள்ைது.  அரெ ைோதியர் ெஙகம் மற்றும் 
அைன் ைத�்வர் ெமன் ரத்ைபிரிய ஆகிலயோ-
ருக்கு நீை்வோன் அருண அளுத்லக இநை 
உத்ைரத்வ லநற்று பி்றபபித்துள்ைோர்.  

சுகாதார ததாழிற்சஙக  
பணிப் பகிஷ்கரிப்புக்கு  
நீதிமன்றம் தடை உததரவு  

எடத க்கொண்டு வநதொலும் எதிரப்படத  
எதிரணி மொற்றிக் க்கொள்ள வவண்டும்  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,ஷம்ஸ் 
போஹிம்  

எதிரணி லகோரு்வைோல லைர்ைல நடைத்ை 
இருபபைோகவும் அதில சபோதுஜை 
சபரமுை சபருச்வற்றியீடடுசமைவும் 
ஆளும் ைரபபு பிரைம சகோரடைோ அதமச-
ெர் லஜோன்ஸ்டைன் சபர்ைோண்லடைோ சைரி-
வித்ைோர்.  

ஐ.ம.ெ போரோளுமன்்ற உறுபபிைர் 
லரோஹை பண்டைோர எழுபபிய ்வோயமூ� விதடைக்கோை லகள் -
விக்குப பதி�ளித்ை லபோலை அதமசெர் லமற்கண்டை்வோறு 
சைரிவித்ைோர்.   

இதடையீடடு லகள்வி ஒன்த்ற எழுபபிய லரோஹை 
பண்டைோர எம்.பி, உள்ளூரோடசி ெதபத் லைர்ைல ஒரு்வருடைத் -
திைோல ஒத்தித்வக்கபபடடுள்ைது. உஙகள் கடசி 
பிரெோர கூடடைம் அநுரோைபுரத்தில நதடைசபற்்றது. 

வதரதலுக்கு தயொரொகுமொறு  
எதிரணிக்கு அரசு அடைப்பு  

கபொதுஜன கபரமுன பிரசொரம்  
ஆரம்பிததடமக்கு சு.்க வொழ்தது

“அரெோஙகத்துக்கு எதிரோக வீதிக்கு 
இ்றஙகிப லபோரோடடைஙகதை நடைத்துப-
்வர்கள், சபோதுமக்கள் சைோடைர்பில சிந-
திக்கல்வண்டுசமை ஜைோதிபதி லகோட-
டைோபய ரோஜபக் ஷ சைரிவித்ைோர். 

அரெ ஊழியர்கள், நோடடுக்கோகவும் 
மக்களுக்கோகவும் அர்பபணிபபுடைன் 
லெத்வயோற்்ற ல்வண்டும். புத்சை -
ழுசசி சபற்று ்வருகின்்ற சபோருைோைோ-
ரத்தைப போதுகோத்துக்சகோள்்வைற்கு, 
நோடதடை முடைக்கோமல அரெோஙகத்-
தின் சகோள்தககதைச செயற்ப -
டுத்ை இடைமளிபபலை இன்த்றய 

லைத்வயோக உள்ைசைன்றும் ஜைோ-
திபதி எடுத்துதரத்ைோர். 

சபோதுமக்கதைத் ை்வ்றோக ்வழி -
நடைத்தி இந நோடதடைப போைோைத்-
துக்குள் ைள்ளிவிடை, கடைநை கோ�த் -
தில ஆடசியிலிருநை சி� குழுக்கள் 
மீண்டும் இதணநது 
செயற்படு்வைோக ஜைோ-
திபதி லகோடடைோபய 
ரோஜபக் ஷ சைரிவித் -
ைோர். 

வவடை நிறுததங்களில் ஈடுபடுவவொர   
கபொதுமக்்கள பற்றி சிநதிக்்க வவண்டும்  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
ஷம்ஸ் போஹிம்  

பயஙகர்வோை ைதடைசெடடை 
(ைற்கோலிக ஏற்போடுகள்) புதிய 
திருத்ைச ெடடை மூ�ம் ெர்்வ-
லைெத்தை திருபதிபபடுத்து-
்வைற்கோைைல�ச்வை நீதி 
அதமசெர் அலி ெபரி போரோளு-
மன்்றத்தில லநற்று சைரிவித் -
ைோர்.

ஆளும் கடசி, எதிர்க்கடசி என்்ற 
லபைமின்றி நீதித்துத்ற சுயோதீைம் 
சைோடைர்பில அதை்வரும் ஒலர மைப-
போன்தமயுடைன் செயலபடை ல்வண்டு-

சமன்றும் அ்வர் ெதபயில 
லகடடுக்சகோண்டைோர்.  

லமற்சகோள்ைபபடடுள்ை 
திருத்ைஙகள் சில�த்றத்ைை-
மோைத்வ எை ைமிழ்த் லைசிய 
கூடடைதமபபு உடபடை எதிர்க்-
கடசியிைர் விமர்சிக்கின்்ற-
ைர். எனினும் அ்வர்கைது நல -
�ோடசி அரெோஙகத்தில ஏன் 

அைதை லமற்சகோள்ைவிலத�சயை 
நோன் லகடக விரும்புகின்ல்றன் என்றும் 
அதமசெர் ெதபயில சைரிவித்ைோர்.  

போரோளுமன்்றத்தில லநற்று 
நீதித்துத்ற திருத்ைச ெடடை

பயஙகரவாத தடைச்சடை திருததச ்சடை மூலம் ்சமர்ப்பிப்பு  

சுகோைோர ஊழியர் ல்வத� நிறுத்ைத் -
ைோல போதிக்கபபடடுள்ை லநோயோளிக -
ளுக்கோை மருநதுகதை இ�்வெமோக 
்வழஙக அரெ மருநைகற் கூடடுத்ைோப-
ைம் நடை்வடிக்தக எடுத்துள்ைது.  

த்வத்தியெோத�கள் மூ�ம் லநோயோ -
ளிகளுக்கு ்வழஙகபபடும் மருநது 
சீடடுகளுக்கு லைத்வயோை மருநது-
கதை நோடு முழு்வதுமுள்ை 48 ஒசுெ� 
விற்பதை நித�யஙகள் மூ�ம் சபற் -
றுக்சகோடுக்க சுகோைோர அதமசசின் 
ஆல�ோெதை கிதடைத்துள்ைைோக அைன் 

பதில ைத�்வர் சடைோக்டைர் டி.பி ெமர-
சிஙக சைரிவித்துள்ைோர்.  

த்வத்தியெோத�களில ல்வத� 
நிறுத்ைம் கோரணமோக கிளினிக் மற்றும் 
ஏதைய லநோயகளுக்கோக த்வத்திய-
ெோத�க்கு ்வரும் லநோயோளிகளுக்கு 
்வழஙகபபடும் மருநது சிடதடைகளுக்-
கோை மருநதை இ�்வெமோக ்வழஙகு்வ -
ைற்கு இைன் மூ�ம் நடை்வடிக்தக எடுக்-
கவுள்ைைோக அ்வர் சைரிவித்ைோர்.  

த்வத்தியெோத�களில மருந-
துகள் ்வழஙகபபடைோதம 

சுகாதார ஊழியர் வவடல நிறுததம்;

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,    
ஷம்ஸ் போஹிம்  

பயஙகர்வோை ைதடைசெடடை (ைற்கோலிக 
ஏற்போடுகள்) புதிய திருத்ைச ெடடைமூ-
�த்தை ச்வளிவி்வகோர அதமசெர் லபரோசி-
ரியர் ஜீ.எல.பீரிஸ் லநற்று போரோளுமன்்றத்-
தில ெமர்பபித்ைோர்.  

ெடடைத் திருத்ைம் ெமர்பபிபபது மோத்-
திரலம இடைம்சபறு்வைோகவும் இைற்கு 

எதிரோக எநை பிரதஜக்கும் உசெ நீதிமன்-
்றம் செல� முடியுசமைவும் ெடடைத் திருத்-
ைம் சைோடைர்பில ெதபயில முழுதமயோை 
வி்வோைம் நதடைசபறுசமைவும் அதமச-
ெர் பீரிஸ் ெதபயில அறிவித்ைோர்.  

இசெடடைமூ�த்தின் உள்ைடைக்கம் 
சைோடைர்பில எதிரணி எம்.பிக்கைோை 
முஸ்லிம் கோஙகிரஸ் ைத�்வர் 
ரவூப ஹக்கீம் மற்றும் 

பயங்க்ரவாத தமைச்சடை (தற்காலி்க ஏறபாடு்கள்)

சுைார் 300 மில்லியன் ரூபா ப்சலவில் ்கமபமை ந்கரில் நிர்ைாணிக்கபபடை 
இ்ரண்டு ைாடி்கமைக ப்காண்ை புதிய நீதிைன்்ற ்கடைைதபதாகுதிமய நநறறு (10) 
நீதி அமைச்சர் அலி ்சபரி தி்றந்து மவதத நபாது பிடிக்கபபடை பைம.  

லநோயோைர்களின்  பரோமரிபபு பணி 
மற்றும் மருநது ்வழஙகல பணிகதை 
இரோணு்வத்திடைம் ஒபபதடைக்குமோறு   
சுகோைோர ஊழியர்களின்    பணிபபகிஷ-
கரிபபோல போதிக்கபபடடை  லநோயோைர்-
கள்  ல்வண்டுலகோள் விடுக்கின்்றைர்.

ெம்பை முரண்போடதடை நீக்குைல 
உள்ளிடடை 07 லகோரிக்தககதை முன் -
த்வத்து   பயிற்சி ைோதியர் மற்றும் 
மருநைோைர்கள் ெஙகம் நோடு முழு்வதும் 
ஆரம்பித்துள்ை ல்வத� நிறுத்ைம் கோர-

ணமோக போதிக்கபபடடுள்ை லநோயோைர்-
கலை இவ்வோறு கூறியுள்ைைர்.  

சுகோைோர ஊழியர்களின் ல்வத� 
நிறுத்ைம் கோரணமோக சகோழும்பு லைசிய 
த்வத்தியெோத�யில கிளினிக் மற்றும் 
ச்வளிலநோயோைர் பிரிவு, மருநது ்வழங-
கல, ஆயவு கூடை பரிலெோைதைகள், 
கதிர்வீசசு லெோைதைகள் மற்றும் ்வோர் -
டுகள் மற்றும் பிரிவுகளில லநோயோைர் 
பரோமரிபபு லெத்வகள் மற்றும் சபோது 
பரிலெோைகர்கள் லெத்வகள் போதிபப -

தடைநதிருநைை. அஙகு   ்வநதிருநை 
லநோயோளிகள் இைைோல சபரும் சிரமத் -
துக்கு உள்ைோகிைர்.

இநநித�தம கோரணமோக லநோயோளி-
கள் மயக்கமதடைநது த்வத்தியெோத� 
நோற்கோலிகளில கோணபபடடைைோகவும் 
லநோயோைர்களுக்கு ்வழஙகிய மருநது 
சீடடுகளுக்கு மருநதுகதைப சபற்றுக் 
சகோள்்வைற்கோக அரெ ஒசுெ� முன்ைோல 
லநோயோைர்கள் நீண்டை ்வரிதெ -
யில கோத்திருநதிருநைைோகவும் 

ப�ாயாளரகள் பராமரிப்பு பணியய  
இராணுவத்திடம ஒப்பயடயுஙகள்

பைல்்கமுவ பகுதி வீகைொனறினுள   
10 வயது சிறுவனின சைைம் மீட்பு

சைன் 
சகோரியோவில 
நதடைசப்ற-
வுள்ை 2022 
ஆம் ஆண்டுக்-
கோை உ�க 
ெமோைோை உசசி 
மோநோடடில 
க�நது சகோள்-

்வைற்கோக முன்ைோள் ஜைோதிபதி 
தமத்திரிபோ� சிறிலெை லநற்று 
கோத� சைன்சகோரியோ லநோக்கி 
பயணமோைோர்.  

உசசிமோநோடடுக்குச செல்வ-
ைற்கு முன்ைர் இ�ஙதகக்கோை 
சைன்சகோரியத் தூது்வர் வூஜின் 
ஜிலயோஙதக முன்ைோள் ஜைோதி-
பதி ெநதித்ைோர்.  

157 நோடுகள் பஙலகற்கும் உசசி-
மோநோடடின் சைோடைக்க விழோவில 
சி்றபபுதர ஆற்று்வைற்கோக 
முன்ைோள் ஜைோதிபதி 

கதன க்கொரியொவுக்கு  
பயணமொனொர டமததிரி  

்வவுனியோ விலெடை நிருபர்  

்வவுனியோவுக்கு இன்று (11) 
ஜைோதிபதி லகோடடைோபோய ரோஜ-
பக் ஷ விஜயம் செயயவுள்ைோர். 
்வவுனியோ, பம்தபமடு பகுதியி�-
தமநதுள்ை ்வவுனியோ பலகத�க்-
கழகத்தின் அஙகுரோர்பபண நிகழ்-
வுக்லக விஜயம் செயயவுள்ைோர்.  

்வவுனியோ பலகத�க்கழகம் 
1991 ஆம் ஆண்டு ்வடை மோகோண 
இதணநை பலகத�க்கழக கல-
லூரியோக உரு்வோக்கபபடடு, 1997 
ஆம் ஆண்டு யோழ். பலகத�க்க-
ழக ்வவுனியோ ்வைோகமோக ைரமு-
யர்த்ைபபடடைது. கடைநை ்வருடைம் 
ஒகஸ்ட முை�ோம் திகதி முைல 
இ�ஙதகயின் 17 ஆ்வது பலக-
த�க்கழகமோக இது ைரமுயர்த்ைப-
படடிருநைது.  

இைன் உத்திலயோகபூர்்வ செயற்-
போடுகள் ஆரம்பிக்கபபடடுள்ை 
நித�யில அைதை அஙகுரோர்பப-
ணம் செயது த்வபபைற்-
கோக ஜைோதிபதி 

வவுனியொ பல்்கடைக்கு  
ஜனொதிபதி இனறு விஜயம்  
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சிகிசட்சயளிககாமல் பிரார்ததடை த்சயததால் விபரீதம்

பணிப்பகிஷகரிப்பால் பாதிககப்படை வ�ாயாளர்கள் ததரிவிப்பு  

தபா.ஜ.தப தபருதவறறியீடடும் என்கிறார்  
அடமச்சர் வஜான்்ஸைன்  
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பாதிககப்படும ப�ாயாளிகளுககு   
ஒசுசல ஊடாக இலவச மருந்து

அ்ர்ச ைருந்த்கக கூடடுததாபனம அறிவிபபு

புதிய திருததச் சட்ைமூைம்  
பொரொளுமனறில் சமரப்பிப்பு  

சட்ைமூை உள்ளைக்்கம் கதொைரபில் மு.்கொ, கூட்ைடமப்பு சடபயில் வ்களவி  

அடமச்சர் ஜீ.எல். பீரி்ஸ அறிவிப்பு

 விடரவில் முழுடமயாை விவாதம்  
  ்சடை மூலததுககு எதிராக எவரும் உச்ச நீதிமன்றம் த்சல்லலாம் 

நடைமுட்ற பிரச்சிடன்களுக்கு தீரவு்கொண
அரசொங்கததிைம் திட்ைம் எதுவும் இல்டை

பயங்கரவொத தடைச் சட்ைம்: திருததங்கள கசயவதொ்க அரசு 
கூறினொலும் புதிய மொற்்றங்கள எதுவும் அதில் கிடையொது 

்சமபயில் எதிர்க்கடசித தமலவர் ்சஜித பா்ராளுைன்்றததில் சுைந்தி்ரன் எம. பி  03 03

ஜனாதிபதி நவண்டுந்காள்
புதிய திருதத ்சடைததில் பல  
முன்வைறறகரமாை விையஙகள் உள்ளை

சரவவதசதடத திருப்திப்படுதத  
வமற்க்கொள்ளப்பட்ை ஒன்றல்ை  

06



அநுராதபுரத்தில் ஸ்ரீலங்ா ப�ாதுஜன ப�ரமுனவின் மக்ள் ப�ரணி
2 2022 பெப்ரவரி 11 பவள்ளிக்கிழமை11–02–2022

‘�ாராளுமன்்ற சார சஙஹிதா’
புலமை இலக்கிய நூலின்
இரண்டாவது பதிப்பு வவளியீடு

பாராளுமன்ற சார சங்ஹிதா 
புலமம இலக்கிய நூலின இரண்ா-
வது பதிப்பு பிரதி சபாநாயகர் ரஞ்சித் 
சியமபலாபிட்டிய தமலமமயில்  
(08) பாராளுமன்றத்தில் வவளியிட் -
்ப்பட்்து.

நிகழ்வில் சமப முதல்வரும, 
கல்வி அமமசசருமான தினனஷ் 
குணவர்த்தன மற்றும வவகுஜன 
ஊ்கத்தும்ற அமமசசர் ்லஸ் அழ -
கப்வபரும ஆகினயாருக்கும பாராளு -
மன்ற வசயலாளர் நாயகம நூலின 
பிரதிகமளக் மகயளித்தார்.

பாராளுமன்றத்தின வசயலாளர் 
நாயகம தமமிக்க தசநாயக்கவின 
வழிகாட்்லின கீழ் பல்னவறு பிரிவு -
களில் க்நத வரு்ம பாராளுமன்ற 
‘சார சங்ஹிதா’ புலமம இலக்கிய 
நூலுக்கான கட்டுமரகள் னகாரப்பட்-
்ன.

சட்்வாக்க வசயற்பாடுகள், 
நிமலனப்றான அபிவிருத்தி, னதர்தல் 
மும்றமம மற்றும அதன திருத்தங் -
கள், பாராளுமன்ற அறிக்மகயி் -
லும வவகுஜன ஊ்கமும, வபாது-
மக்கள் வதா்ர்பு மற்றும இலங்மக 
வபணகள் அரசியலில் புதிய னபாக்கு 

ஆகிய பல்னவறு தமலப்புகளில் கல்-
வித்தும்றமய பிரதிநிதித்துவப்படுத்-
தும நிபுணர்களின கட்டுமரகள் இந -
நூலில் உள்ள்ங்கப்பட்டுள்ளன. 
இதன மீளாய்வுக் குழுவில் ஸ்ரீ ஜய-
வர்த்தனபுர பல்கமலக்கழகத்தின 
சினரஷ்் னபராசிரியர் ரத்னசிறி அரங் -
கல, வகாழுமபு பல்கமலக்கழக 
னபராசிரியர் அஜநதா ஹப்புஆராசசி, 
களனி பல்கமலக்கழக னபராசிரியர் 
எஸ்.ஜீ. னயாகராஜா, வகாழுமபு பல் -
கமலக்கழக ஸ்ரீ பாளி கல்லூரியின 
கலாநிதி டியூ்ர் வீரசிங்க மற்றும 
களனி பல்கமலக்கழக சினரஷ்் விரி-

வுமரயாளர் விஜயானநத ரூபசிங்க 
ஆகினயார் காணப்படுகின்றனர்.

இலங்மக பாராளுமன்றத்தின 
வதா்ர்பா்ல் திமணக்களத்தின 
பதிப்பான ‘பாராளுமன்ற சார 
சங்ஹிதா’ புலமம இலக்கிய நூல் 
நாட்டின நூலகங்கள் மற்றும னதமவ-
யானவர்களுக்கு வழங்கிமவக்கப்ப-
்வுள்ளது. 

னமலும, பாராளுமன்ற வதா்ர் -
பா்ல் திமணக்களத்மத வதா்ர்பு-
வகாள்வதன மூலம னதமவயானவர்-
கள் இந நூமலப் வபற்றுக்வகாள்ள 
முடியும.

இந்து சைய, கலடாசடார அலுவலகள் 
திமைக்களத்தின் நூல வவளியீடு 

இநது சமய, கலாசார அலுவல் -
கள் திமணக்களத்தின இநதுக் 
கமலக்களஞ்சியத் வதாகுதி  
மற்றும பி்ற வவளியீடுகளின அறி -
முகமும கணகாட்சியும னசர்நத 
நிகழ்வு, வகாழுமபு தமிழ்ச 
சங்கம, சங்கரப்பிள்மள மண்பத் -
தில் இ்மவப்றவுள்ளது.

நாமள காமல 9.00 மணி 
வதா்க்கம 12.00 மணி வமர 
அறிமுக விழாவும அனம்றய -
தினம 12.30 மணி வதா்க்கம 
மாமல 4.30 மணி வமரயும 
மறுநாள் காமல 9.00 மணி 
வதா்க்கம 4.30 மணி வமரயும 
கணகாட்சி நிகழ்வும இ்மவப்ற -
வுள்ளது.

வகாழுமபு, இராமகிருஷ்ண 
மிஷன சுவாமிகள் ஸ்ரீமத் அக்சராத் -
மானநதஜீ மகராஜ்,சர்வனதச இநது -
மத பீ்த்தின வசயலாளர் கலாநிதி 
இராமசசநதிர குருக்கள் பாபு சர்மா 
முனனிமலயில் யாழ்ப்பாணப் 
பல்கமலக்கழக னவநதர், னபராசி -
ரியர் சி.பத்மநாதன தமலமமயில், 
னமல் மாகாணம மற்றும வ்னமல் 
மாகாண முனனாள் ஆளுநர் னக.சி.
னலானகஸ்வரன  பிரதம அதிதியாகக் 

கலநது சி்றப்பிக்க இநநிகழ்வு இ்ம -
வப்றவுள்ளது.

வகௌரவ அதிதிகளாக, கல்வி 
அமமசசின முனனாள் னமலதிகச 

வசயலாளர் எஸ்.தில்மல ந்ராஜா, 
புனர்வாழ்வளிப்பு, இராஜாங்க 
அமமசசின முனனாள் வசயலாளர் 
திருமதி சாநதி நாவுக்கரசன ஆகி-
னயாரும கலநது வகாள்ளவுள்ள-
னர்.

மங்கள இமச, மங்கள விளக் -
னகற்்றல், க்வுள் வாழ்த்து 
நிகழ்மவ வதா்ர்நது வரனவற் -
புமரமய இநது சமய, கலாசார 
அலுவல்கள் திமணக்கள உதவிப் 
பணிப்பாளர், திருமதி னஹமனலா -
ஜினி குமரன ஆகினயாரின ஆசி -
யுமரகமள வதா்ர்நது, வதா்க் -
கவுமரயிமன இநது சமய, 
கலாசார அலுவல்கள் திமணக் -
களப் பணிப்பாளர் அ.உமாம -
னகஸ்வரன நிகழ்த்த தமலமம 
உமரயிமனத் வதா்ர்நது, 
வதனகிழக்குப் பல்கமலக்கழக 
வமாழித்தும்றச சினரஸ்் விரிவு -
மரயாளர் கலாநிதி க.இரகுபரன, 
பிரதமரினால் வவளியீடு வசய்து 
மவக்கப்பட்் இநது சமய, 
கலாசார அலுவல்கள் திமணக்க -

ளத்தின இநதுக் கமலக்களஞ்சியம 
வதாகுதிகளுக்கான அறிமுக உமர -
மயயும நிகழ்த்துவார்.

அக்குறணை அல் அஸ்ஹர் தேசிய பாடசாணை;

வரக்காவபால தினகரன நிருபர்

அக்கு்றமண அல் அஸ்ஹர் 
னதசிய பா்சாமலயின  
முனனாள் பிரதி அதிபர்  சகல 
குற்்றசசாட்டுக்களில் இருந-
தும குற்்றமற்்றவர் எனக் 
குறிப்பிட்டு விடுதமல வசய் -
யப்பட்டுள்ளார்.

2017 ஆம ஆணடு அக்கு -
்றமண னதசிய கல்லூரிக்கு 
6 ஆம தரத்திற்கு மாணவர்-
கமள னசர்த்துக் வகாள்வதற்-
கான னநர்முகப் பரீட்மசயின 
னபாது பணம அ்றவிட்்தா-
கக் கூறி அப்னபாமதய பிரதி 
அதிபர் திருமதி டி. எஸ் 
ருக்மகயாவுக்கு எதிராக 

இலஞ்ச, ஊழல் ஆமணக்கு-
ழுவினரால் வழக்கு வதா்ப் -
பட்டிருநத நிமலயில் க்நத 
5 வரு்ங்களாக விசாரிக் -
கப்பட்டு வநதது. னமற்படி 
வழக்கு வகாழுமபு நீதிமன-
்றத்தினால் அணமமயில் 
விசாரமணக்கு எடுத்துக் 
வகாள்ளப்பட்் னபாது 
அமனத்து குற்்றச சாட்டுக -
ளில் இருநது பிரதிவாதிமய 
நீதிபதி தமித் வதாட்்வத்த 
விடுதமல  வசய்து தீர்ப்பு 
வழங்கினார். பிரதிவாதி தரப்-
பில் ஜனாதிபதி சட்்த்தரணி 
அனில் சில்வா ஆஜரானார்.

முன்னாள் பிரதி அதி�ர் ச்ல 
குற்றசசாட்டுக்ளிலிருந்தும் விடுதலல

ைாமை/ பவலிகை, கபபுவத்த அந்நூர் ைகாவிததியாலயததில் கடமைபுரிந்து இடைாறைம்  பெறறுசபசெனை ைறறும் ஒய்வுபெறறுச பசென்ைாம்ர பகௌ்ர-
விக்கும் நிகழ்வு அணமையில் அதிெர் எம்.எச.எம்.நவாஸ் ்தமலமையில் கல்லூரி ைணடெததில் இடம்பெறைது. இதில் ஒய்வு பெறறுசபசெனைவர்களான 
எம்.எஸ்.எம்.வதீர் ஆசிரியர் ைறறும் திருைதி நிஸ்ைா ஆகி்யாரும் இடைாறைம் பெறறுசபசெனைவர்களான ஜம்ஸித,  நஸ்ரிொ,  ்ரம்யல்தா ைறறும் சு்ரஸ்க 
ஆகி்யாரும் நிமனவுப ெரிசில்கள் வழங்கி பகௌ்ரவிக்கபெடடனர்.
 (ெடங்கள் பவலிகை தினக்ரன நிருெர்)

பபருமதபாகத்தில் 50,000 பெட்ரிக்
போன் பெல் பகாள்வனவு
தி்றப்பமன தினகரன நிருபர்

இமமும்ற வபருமனபாகத்தின 
னபாது வபாலனனறுமவ மாவட் -
்த்தில் இருநது 50 ஆயிரம 
வமட்ரிக் வதான வநல்மல வகாள் -
வனவு வசய்வதற்கு அரசாங்கம தீர் -
மானித்துள்ளது. 

இதன கீழ் அரசாங்கத்தின உத்த -
ரவாத விமலக்கு விவசாயிகளி் -
மிருநது இமமும்ற வநல் வகாள் -
வனவு இ்ம வப்றவுள்ளதாக 
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 நாடு கினலா 92 ரூபாவாக -
வும, சமபா கினலா 97 ரூபா -
வுக்கும, கீரி சமபா கினலா 97 
ரூபாவுக்கும வகாள்வனவு வசய்யப் -
ப்வுள்ளதாக வநற் சநமதப்படுத் -
தும சமபயின வபாலனனறுமவ 
மாவட்் பிரனதச முகாமமயா -
ளர் நிமல் ஏக்கநாயக்க வதரிவித் -
துள்ளார்.



தேரேல் முறையில் மாறைம்:

இலஙறகை பறறிய 
IMF அறிகறகை:

"தேரேல் மற்றும் வாக்கெ -
டுப்பு கெட்டமமப்பின் மற்றும் 
சட்ட விதிகெளின் சீரதிருதேதமே 
அறிந்து ்கொளவேற்கும், அது 
்ோ்டர்ாகெ தேமவயான திருத-
ேஙகெமை முன்மவப்்ேற்கொன 
்ாராளுமன்்ற விதச்ட ்ேரிவுக 
குழு" அறிகமகெமய முன் மவப் -
்ேற்கொகெவும், அதில் உளை்டக-
கெப்்்ட தவண்டிய வி்டயஙகெள 
்ோ்டர்ாகெவும், தேற்று 10 
ஆம் திகெதி ்ாராளுமன்்ற கெட்ட -
்டத ்ோகுதியில் கெலந்துமரயா -
டியோகெ, அேன் ேமலவர, சம் 
முேல்வர, கெல்வி அமமசசர 
திதனஷ் குணவரேன 
்ேரிவிதோர.   

ஹம்பாந்தபாட்டை  
நகரச்் த்ைவர்  
இரபாஜினபாமபா   

ேனிப்்ட்ட கொரணஙகெளுககொகெ 
ேனது ்ேவிமய இராஜினாமா 
்சயவோகெ ஹம்்ாந்தோடம்ட 
ேகெரசம் ேமலவர எராஜ் ்்ர-
னாண்த்டா தேற்று அறிவிததுள-
ைார.  

ஹம்்ாந்தோடம்ட ேகெரசம -்
யில் ேம்ட்்ற்றுவரும் மாோந்ே 
்்ாதுககூட்டததில் உமர-
யாற்றும் த்ாதே அவர ேனது 
முடிமவ இவவாறு தேற்று அறி-
விததுளைார.  ேனிப்்ட்ட கொர-
ணஙகெளுககொகெ ோன் ்ேவி வில-
குவோகெவும் அவர இேன்த்ாது 
்ேரிவிததுளைார.  

கடசி த்ைவர் 
கூடடைத்தில்
விவபாதிகக முடிவு

சரவதேச ோணய நிதியம் 
்வளியி்டவுளை இலஙமகெ 
்ோ்டர்ான அறிகமகெ ்ோ்டர -
பில் ்ாராளுமன்்ற விவாேம் 
ஒன்ம்ற ்்ற்றுக்கொடுப்்ோ 
என அடுதே கெடசித ேமலவர-
கெள கூட்டததில் முடிவு ்சய -
யப்்டு்மன சம் முேல்வர 
அமமசசர திதனஷ் குணவரேன 
(09) ்ேரிவிதோர.  

ஐககிய தேசிய கெடசி ேமலவர 
்ாராளுமன்்ற உறுப்பினர ரணில் 
விககிரமசிஙகெ, இந்ே தவண்டு -
தகொமை விடுததிருந்ோர. அவர 
இந்ே மாேம் மூன்்றாவது வாரம் 
அந்ே அறிகமகெ ்வளியி்டப்் -
்டவுளைோல் மாரச மாே முேல் 
வாரததில் இந்ே விவாேதமே 
்்ற்றுத ேருமாறு தகொரிகமகெ 
விடுததிருந்ோர.

அடுதே கெடசித ேமலவரகெள 
கூட்டததில் இது ்ோ்டர்ாகெ 
கெலந்துமரயாடி முடிவுககு வரக 
கூடிய சாததியம் உளைோகெ 
சம் முேல்வர திதனஷ் குண-
வரேன ்ேரிவிததுளைார.  
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தினகைரன் விளம்பரம்
0112429367

விறபறன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம்  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 பபபரவரி 11 பவள்ளிககிழறம

திதி: --சஷ்டி

ராகுகைாலம் :  பகைல் :  1.30  -  3.00வறர
சுபதேரம் : கைாறல : 10.30  -  12.00வறர

இன்றைய சுபதினம்போழுறகை 
தேரம்

 தமஷம்  - பசலவு

ரிஷபம்  - - பாராட்டு

மிதுனம் - - ேனம்

கைடகைம் - - தபாட்டி

சிம்மம் - - தகைாபம்

கைன்னி - - முயறசி

துலாம்  - ேன்றம

விருச்சிகைம் - - நிறைவு

ேனுசு  - பவறறி

மகைரம் - - பபாறுறம

கும்பம் - மைதி

மீனம் - - சுகைம்

தயாகைம்: சிதேதயாகைம்

3

இராசி பலன்கைள்

கைலாநிதி இராமச்சந்திரகுருககைள்
(பாபு சரமா)

பிலவ வருடம் றே 29

சுபஹ்  - 05.11
லுஹர்  - 12.26
அஸர்  - 03.48
மஃரிப்  - 06.21
இஷா  - 07.33

கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும்
விறல

விறபறன
விறல155.38 161.24

யூர�ொ
வாஙகும்
விறல

விறபறன
விறல226.45 235.04

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும்
விறல

விறபறன
விறல1.7083 1.7722

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும்
விறல

விறபறன
விறல147.36 152.11

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும்
விறல

விறபறன
விறல267.28 275.74

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும்
விறல

விறபறன
விறல213.45 221.02

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும்
விறல

விறபறன
விறல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும்
விறல

விறபறன
விறல140.74 146.69

குறிதே
விறல

குறிதே
விறலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 535.66

குவைத் டினொர் 668.20

ஓெொன் ரியொல் 524.57

கட�ொர் ரியொல் 55.46

சவூதி ரியொல் 53.83

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.98

நாணய
மாற்று

பிரதமர் ஜய ஸ்ரீ மஹாப�ாதியில் வழி�ாட்டில்  
ஈடு�ட்டு ஆசீர்வாதம் ப�ற்றுகபகாண்ார்  

பிரேமர மஹிந்ே ராஜ்க ஷ, ஜய ஸ்ரீ மஹா-
த்ாதியில் தேற்று (10) வழி்ாடடில் ஈடு்டடு 
ஆசீரவாேம் ்்ற்றுக்கொண்்டார  

முேலில் அட்டமஸோனாதி்தி, கெலாநிதி 
வணககெததிற்குரிய ்ல்தலகெம சிறி நிவாச 
ேமலமம தேரமர சந்திதது அவரி்டம் ேலன் 
விசாரிதோர.  

பிரேமர, ஜய ஸ்ரீ மஹாத்ாதியில் வழி்ாட-
டில் ஈடு்ட்டமே ்ோ்டரந்து, ருவண்்வலி 
மஹா தசய மசதயராமாதிகொரி வணககெததிற்கு -
ரிய ்ல்தலகெம தஹமரேன ேமலமம தேரமர 
சந்திதோர.  

அஙகு பிரேமர வணககெததிற்குரிய ்ல்தல-
கெம தஹமரேன ேமலமம தேரரின் ேலன் விசா -
ரிதது கெலந்துமரயாடினார.  இவவழி -
்ாடடு நிகெழ்வில் 

எதிர்ககடசிகளின் இரகசிய சநதிப்பு 
வவளிப்்டுத்தப்்டை ்வண்டும
தலாரன்ஸ ்சல்வோயகெம்,   
ஷம்ஸ ்ாஹிம்  

ேமிழ்த தேசிய கூட்டமமப்பின் 
்ாராளுமன்்ற உறுப்பினர சுமந்திர-
னின் ஏற்்ாடடில் ஐககிய தேசியக 
கெடசி, ஐககிய மககெள சகதி, மககெள 
விடுேமல முன்னணி உளளிட்ட 
எதிரககெடசிகெள இரகெசியமாகெ ே்டத-
திய கூட்டததில் த்சப்்ட்ட வி்டயங-
கெள ்ாராளுமன்்றததில் ்வளிப்்டுத-
ேப்்்ட தவண்டு்மன இராஜாஙகெ 
அமமசசர ்சஹான் தசமசிஙகெ 

தேற்று ்ாராளுமன்்றத-
தில் ்ேரிவிதோர.  

எப்த்ாதும் ்யஙகெரவா-
ேததுககு ஆேரவாகெதவ 
்சயற்்டும் இதேமகெய 
குழுவின் த்சசுவாரதமே 
ோடடுககு ேன்மம ்யப் -்
ோகெ ஒருத்ாதும் அமமய 
முடியாது. அது தமாச-
மானோகெதோன் இருககு-
்மன குறிப்பிட்ட இரா-
ஜாஙகெ அமமசசர, அஙகு த்சப்்ட்ட 
வி்டயஙகெள ்ாராளுமன்்றததில் 

்வளியி்டப்்்ட தவண்டு-
்மன்றும் அவர சம்யில் 
்ேரிவிதோர.  

அதேதவமை, மககெள 
பூஸ்டர ேடுப்பூசிமய 
் ் ற் று க ் கெ ா ள வ ம ே 
அமேரியப்்டுததும் ே்டவ-
டிகமகெகெளில் எதிரககெடசி 
ஈடு்டடு வருவோகெவும் 
ேமது குறுகிய அரசியல் 
தோககெதமே அம்டவேற்-

கொகெதவ அவவாறு ்சயற் -்
டுவோகெவும் அவர 

மதேள சரவதேச விமான நிறலயம்:

சுறறுலாததுறை அறமச்சர பிரசன்ன  
மதேை சரவதேச விமான 

நிமலயததின் ்சயற்்ாடு -
கெமை மீண்டும் ்ோ்டரச -
சியாகெ ே்டததிச ்சல்வேற்-
கொன ே்டவடிகமகெகெமை 
இவ வரு்டததில் எடுப்்-
ேற்கு தீரமானிததுளைோகெ 
சுற்றுலாததும்ற அமமசசர 
பிரசன்ன ரணதுஙகெ ்ேரி -
விததுளைார.  

மதேமை சரவதேச விமான நிமல -
யததினூ்டாகெ சரவதேச விமானப் ்ய-
ணஙகெமை ஆரம்பிப்்ேற்கு உலகெ 
ோடுகெளின் விமான தசமவ நிறுவ-
னஙகெதைாடு கெலந்துமரயா்டப்்ட-

டுளைோகெவும் அமமசசர 
்ேரிவிததுளைார.  

மதேை சரவதேச விமான 
நிமலயததினூ்டாகெ இதுவ -
மரயில் ்மாதேம் 32,957 
த்ர விமானதசமவ-
கெமை ்்ற்றுளைோகெவும் 
இேற்கொகெ 722 விமான 
்யணஙகெள இ்டம்்்ற்-
றுளைோகெவும் ்ேரிவிககெப் -

்டடுளைது. இவற்றுள 584 சி்றப்பு 
விமான ்யணஙகெள என சுடடிக-
கொட்டப்்டடுளைது.  

குறிப்்ாகெ மதேை சரவ-
தேச விமான 

பயஙகைரவாே ேறடச் சட்ட   

பாராளுமன்ைததில் 
சுமந்திரன் எம்.பி    

தலாரன்ஸ ்சல்வோயகெம்,  
ஷம்ஸ ்ாஹிம்   

அரசாஙகெம் ்யஙகெர -
வாேத ேம்டச சட்டததில் 
மாற்்றஙகெமை ஏற்்டுதே 
ே்டவடிகமகெ எடுததுளை 
த்ாதும் புதிய மாற்்றஙகெள 
எதுவும் அதில் கிம்டயா்ேன ேமிழ் 
தேசியக கூட்டமமப்பின் ்ாராளு-
மன்்ற உறுப்பினர எம்.ஏ.சுமந்திரன் 
்ாராளுமன்்றததில் தேற்று ்ேரிவித-
ோர.   

ஆளும் கெடசியும் எதிரககெடசியும் 
மாறி மாறி குற்்றம் சுமததினாலும் சங -

கீேக கெதிமர த்ான்று இரு 
ேரப்பினருதம நீதிததும்ற-
யின் சுயாதீனததில் ேமல-
யிடடுளைன்ரன்்தே உண்-
மம்யன ்ேரிவிதே அவர, 

இருேரப்பும் ஒன்்றாகெ உணரந்து இந்ே 
வி்டயததில் ்சயற்்்டாவிட்டால் 
மககெள அமேச ்சயவாரகெள. அது-
த்ான்றுோன் வரலாற்றில் ்்ரும் 
புரடசிகெள ்வடிததுளைன என்றும் 
அவர ்ேரிவிதோர.  ்யஙகெ-
ரவாேத ேம்டச சட்டம் 

அறிகுறிகளற்ற வகபாவிட 19  
வதபாற்றபாளர்களுககு  
07 நபாடகள் தனி்மப்்டுத்தல்  

ோடடில் ேற்த்ாது 
எவவிே ்ோற்று அறிகு-
றிகெளுமற்்ற , உ்டலில் 
மிகெக கும்றவான 
மவரஸ கொணப்்டும் 
்ோற்்றாைரகெதை ்்ரு-
மைவில் கொணப்்டு-
கின்்றனர.   

எனதவ ோன் 
்கொவிட ்ோற்றுக-
குளைாதனாருககொன 
ே னி ம ம ப் ் டு த ே ல் 
கொலம் 07 ோடகெைாகெ கும்றககெப்்ட-
டுளைோகெ பிரதி சுகொோர தசமவகெள 
்ணிப்்ாைர ோயகெம் விதச்ட 
மவததிய நிபுணர தஹமந்ே தஹரத 
்ேரிவிதோர.  

் ே ா ற் று க கு ள ை ா த ன ா ரு ்டன் 
்ோ்டரபுகெமைப் த்ணியவரகெள 
முழுமமயாகெ ேடுப்பூசிமயப் ்்ற்-
றிருப்்ாரகெைாயின் அவரகெள ேனி-

மமப்்டுதேலுககுட -
்்டத தேமவயில்மல 
என்றும் விதச்ட 
மவததிய நிபுணர 
தஹமந்ே தஹரத சுட -
டிககொடடினார.  

சுகொோர தமம்்ாடடு 
்ணியகெததில் (09) 
ேம்ட்்ற்்ற ஊ்டகெ -
வியலாைர சந்திப்பில் 
இேமனத ்ேரிவிதே 
அவர தமலும் குறிப்பி-

டுமகெயில் ,  
்கொவிட19 ்ோற்று முேன் 

முேலாகெ அம்டயாைம் கொணப்-
்ட்ட த்ாது அது எதேமன ோடகெ-
ளுககு மனிே உ்டலில் ேஙகும் என்று 
்ேரியாது. எனதவ ோன் 14 ோடகெள 
ேனிமமப்்டுதேல் கொலமாகெக குறிப் -
பி்டப்்ட்டது.   

எனினும் ேற்த்ாது 

ந்டைமு்்ற பிரச்சி்னகளுககு தீர்வுகபாண
அரசபாஙகத்திடைம திடடைம எதுவும இல்்ை
தலாரன்ஸ ்சல்வோயகெம்,  
ஷம்ஸ ்ாஹிம்  

ோடு எதிர்கொண்டுளை 
பிரசசிமனகெளுககுத தீர-
வுகொண அரசாஙகெததி்டம் 
எந்ே திட்டமும் கிம்டயா-
்ேன  ்ாராளுமன்்றததில்  
்ேரிவிதே எதிரககெடசித 
ேமலவர சஜித பிதரமோச, 
அரசாஙகெததின் தமாசமான 
நிரவாகெதம ோடடின் அமனதது 
தும்றகெளும் ்ாதிககெப்்டடு ்சய-
லிழககெக கொரண்மனவும் ்ேரிவித-
ோர.

மககெள ்ோ்டரந்தும் ்ேருககெடி-
கெளுககுளைாவேற்கு இ்டமளிககெ 
முடியா்ேன்றும் அமனவரும் ஒன்-
றிமணந்து ோடம்டக கெடடி்யழுப்-
புவேற்கொன கொலம் உருவாகியுள-
ைோகெவும்  எதிரககெடசித ேமலவர 

சம்யில் ்ேரிவிதோர.
் ா ர ா ளு மன் ்ற த தி ல் 

தேற்று ேம்ட்்ற்்ற 
நீதித தும்ற ்ோ்டர்ான 
திருதேச சட்டமூலஙகெள 
மீோன விவாேததில் உமர-
யாற்றும் த்ாதே அவர 
இவவாறு ்ேரிவிதோர.  

 சம்யில் ்ோ்டரந்தும் 
உமரயாற்றிய எதிரககெட-
சித ேமலவர:  

ஆடசியாைரகெளின் தமாசமான 
நிரவாகெம் கொரணமாகெ ோடு ்ாரிய 
்்ாருைாோர ்ேருககெடிமய எதிர-
தோககியுளைது.

ோடடின் அமனதது தும்றகெளும் 
்ாதிககெப்்டடுளைது்டன் மககெள 
விரகதியில் உளைனர. ேம்டமும்றப் 
பிரசசிமனகெளுககு எவவாறு தீரவு 
கொண்்்ேன அரசாஙகெம் ேடு-
மாறிக்கொண்டிருககின்்றது.   

5 வருடைஙகள் நல்ைபாடசி அரசுககு
ஆதரவளித்து TNA கண்டை ்யன் என்ன?

தலாரன்ஸ ்சல்வோயகெம்,   
ஷம்ஸ ்ாஹிம்  

ஐந்து வரு்ட கொலஙகெள ேல்லாடசி 
அரசாஙகெதது்டன் இமணந்திருந்ே 
த்ாது ்யஙகெரவாே ேம்டச சட -
்டததில் மாற்்றம் ஏற்்டுதே முயற் -
சிககொேதேன்? என கூட்டமமப்பு 
எம்பி சாரளஸ நிரமலோேனி்டம் 
சம்யில் தகெளவி்யழுப்பிய நீதி 
அமமசசர அலி சப்ரி, மமததிரி - 
ரணில் ேல்லாடசி அரசாஙகெதமே 
ஆேரிதது ேமிழ் தேசியக கூட்ட-
மமப்பு கெண்்ட ்யன் என்ன்வன்-
றும் அவரி்டம் தகெளவி்யழுப்பி-
னார.

எவவா்்றனினும், ேல்லாடசி 
அரமச ோம் ஆேரிககெவில்மல-
்யன இேன்த்ாது சாரளஸ நிரம-
லோேன் எம்.பி. குறிப்பிட்டார. 

இேன் த்ாது இருவரும் ேரககெம் 
்சயது ்கொண்்டனர.  

்ாராளுமன்்றததில் தேற்று முன்-
தினம் இ்டம்்்ற்்ற குற்்றவியல் 

ே்டவடிகமகெ மும்றச -
சட்டகதகொமவ திருத -
ேச சட்டமூலம், ஆை -
ணியினருக்கெதிரான 
கெண்ணி்வடிகெமைத 
ேம்ட்சயேல் சட-
்டமூலம், குடியியல் 
ே்டவடிகமகெமும்றச 
சட்டகதகொமவ திருத -
ேச சட்டமூலம் ஆகிய -
வற்றின் மீோன விவா -
ேததின்த்ாதே இந்ே 

ேரககெம் ஏற்்ட்டது.
 விவாேததில் உமரயாற்றிய ேமிழ் 

தேசியககூட்டமமப்பு எம்.
பி. சாரளஸ நிரமலோேன், 

பயஙகைரவாே திருதேச் சட்டததில் 

 பிறை வழஙகைதவா குறைபபததிரம் ோககைல்  
பசயயதவா தவண்டும் என்கிைார ரிசாத எம்.பி  

தலாரன்ஸ ்சல்வோயகெம்,  
ஷம்ஸ ்ாஹிம்  

்யஙகெரவாே ேம்டசட்டததின் 
கீழ் மகெோகி 18-  – 20 வரு்டஙகெைாகெ 
சிம்றயில் வாடும் ேமிழ் இமைஞர -
கெளுககு நிவாரணம் வழஙகும் எந்ே 
திருதேமும் ்யஙகெரவாே திருத -
ேச சட்டததின் கீழ் வழஙகெப்்்ட -
வில்மல்யன மககெள கொஙகிரஸ 

ேமலவர ரிசாத ்தியுதீன் எம்.பி 
்ேரிவிதோர.

கொரணமின்றி நீண்்டகொலம் ேடுதது 
மவககெப்்டடுளை ேமிழ், முஸலிம் 
இமைஞரகெமை பிமணயில் 
விடுேமல ்சயயதவா குற்்றப்்ததி-
ரம் ோககெல் ்சயயதவா சட்ட மாஅ -
தி்ர ே்டவடிகமகெ எடுககெ தவண்டு -
்மன்றும் அவர தகொரினார.  

நீதி அமமசசின் கீழான 05 சட்ட 
திருதேஙகெள மீோன விவாேததில் 
உமரயாற்றிய அவர தமலும் குறிப்-
பிட்டோவது,  

்யஙகெரவாே ேடுப்புச சட்டததின் 
கீழ் 18 மாேஙகெள ேடுதது மவககெ 

்ாதுகொப்பு அமமசசுககு அதிகொ-
ரம் வழஙகெப்்டடிருந்ேது. அேமன 
புதிய திருதேததில் 12 மாேஙகெைாகெ 
கும்றததுளைனர.இது ேவிர முககிய -
மான மாற்்றஙகெள அதில் கிம்டயாது. 
்குதி 07 கீழ் மகெோனவரகெள 
டிமரயல் முடியும்வமர சிம்றயில் 
மவககெ முடியும். எந்ே நீதிமன்்றத-
தினாலும் பிமண வழஙகெ முடியா -
்ேன்்ற பிரிவும் அதே த்ாலதவ 
உளைது. ்ல ேமிழ் இமைஞரகெள 
18, -20 வரு்டஙகெைாகெ ேடுதது மவக-
கெப்்டடுளைனர. ்யஙகெரவாே 
ேம்டசசட்டததின் கீழ் 
மகெோன இவரகெள இன்று 

வசயற்பாடுக்ள மீண்டும  
ஆரமபிகக நடைவடிக்க  

இராஜாஙகை அறமச்சர பசஹான் தசமசிஙகை சறபயில் பேரிவிபபு

திருத்தஙகள் வசயவதபாக அரசு   
கூறினபாலும புதிய மபாற்றஙகள்   
எதுவும அதில் கி்டையபாது   

வசயறகுழுவின்   
கைநது்ரயபாடைல் 
்நறறு ஆரம்ம  

அறமச்சர 
திதனஸ் குைவரேன  

சாரள்ஸ் நிரமலோேனிடம் நீதியறமச்சர
அலி சபரி சறபயில் தகைள்வி

18 - 20 வருடைஙகள் சி்்றயில் வபாடும  
தமிழ் இ்ளஞர்களுககு நிவபாரணம இல்்ைசறபயில் எதிரககைட்சித ேறலவர சஜித
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புராதன இலங்கை்ை நவீன சமூகைத்துக்கு கைாண்பிக்கும் 
2022 நாடகைாடடி்ை வெளியிடடுள்ள DIMO நிறுெனம்

வெருந்தாட்ட மாணெரின் ஆற்றலகை்்ள  
வெளிக்வகைாணரநத ்ொடடி நிகைழ்ச்சிகைள

இலங்�யின் முன்னணியில் உள்ள 
பல்வ்�ப்பட்ட கூட்டு நிறுவனங�-
ளில் ஒன்ைான DIMO, இலங்�-

யின் ஒரு சில வரலாற்று முககியததுவம் 
வாய்ந்த விடயங�ள் மற்றும் குறிப்பிடத-
்தக� சா்த்ன�்ளச் சிததிரிககும் 2022 
நிறுவன நாட்�ாட்டி்ய கவளியிட்டுள்ளது. 
நாட்டின் சிைப்பான மற்றும் துடிப்பான �ட்ந்த 
�ாலத்்த நி்னவுகூரும் அப்தபவ்ளயில், 
நாடு க்தாடர்பில் கபரு்மப்படுவ்தற்�ான 
பநாக�ததின் அடிப்ப்டயில் ்தயாரிக�ப்பட்-
டுள்ள DIMO 2022 நிறுவன நாட்�ாட்டியா-
னது, இலங்�யின் புரா்தன ்தருணங�-
ளின் �ாட்சி�ள் சிலவற்்ை மீள்வடிவ்மப்பு 
கசயது க�ாண்டு கவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

'�னவு�ள் மற்றும் அபிலா்ை�்ளத தூண்-
டு்தல்' எனும் நிறுவனததின் பநாக�ததிற்கு 
இணங�, இலங்�யின் கசழு்மயான பாரம்-
பரியத்்த கவளிப்படுததுவ்்த DIMO பநாக-
�மா�க க�ாண்டுள்ளது. பிரமிக� ்வககும் 
க்தாழில்நுட்ப அற்பு்தங�ள் க்தாடக�ம் உலக�ங-
கிலும் உள்ள நாடு�ளுடன் வர்த்த�ம் கசயவது 
உள்ளிட்ட விடயங�ளுடன், ்தனது கசா்ந்த �லா-
சாரததினால் பபாஷிக�ப்பட்டு வ்ந்த, புரா்தன 
இலங்� ்தனிததுவமா� இரு்நது வ்ந்தது.  

DIMO இன் 2022 நிறுவன நாட்�ாட்டியின் 

கவளியீட்டில் உ்ரயாற்றிய DIMO ்த்ல-
வரும் மு�ா்மததுவப் பணிப்பாளருமான 
ரஞ்சித பண்டி்தப�, “நாட்டின் அடுத்த ்த்ல-
மு்ையினருககு நமது ப்தசததின் வரலாறு 
மற்றும் குறிப்பிடத்தக� சா்த்ன�்ளப் 
பற்றிக �ற்றுக க�ாடுப்பது எமது உச்சக�ட்ட 

கபாறுப்பு என DIMO நம்புகிைது. பலராலும் 
அறியப்படா்த கசழு்மயான வரலாற்று 
நி�ழ்வு�்ள கபாதுமக�ளுககு அறிமு�ப்ப-
டுததுவ்தற்கும், இ்ந்த ்தருணங�்ள உயிர்ப்-
பிப்ப்தன் மூலம் வரலாற்்ை மீண்டும் உரு-
வாக�வும் நாம் எதிர்பார்ககிபைாம்" என்ைார். 

DIMO இன் 2022 நிறுவன நாட்�ாட்டிககு, 
இலங்�யின் வரலாறு மற்றும் பண்்டய 
வாழ்க்� மு்ை�்ள மீள்வடிவ்மப்பதில் 
நிபுணததுவம் கபற்ை இலங்�யின் முன்-
னணிக �்லஞரான பிரசன்ன வீரகக�ாடி-
யால் உயிர் க�ாடுக�ப்பட்டுள்ளது. வரலாறு 
க்தாடர்பான அதீ்த அக�்ை க�ாண்ட மாண-
வரா�, அவரது ப்டப்பு�ள் இலங்�யின் 
ஆரம்ப�ால வாழ்க்� மு்ை�ளின் மி�வும் 
துல்லியமான சித்தரிப்பு�ளா� பரவலா� 
ஏற்றுக க�ாள்ளப்படுகின்ைன.  

DIMO வின் 2022 நிறுவன நாட்�ாட்டியில் 
உள்ள கவளிப்பாடு�ளில் �ாசியப்ப மன்னன் 
மற்றும் சிகிரியா சிங� நு்ழவாயில் (பிர-
மாண்ட பாரம்பரிய சிற்பம் மற்றும் �்ல), 
மஹாப்தாட்டா (மா-ப்தாட்டம்), மன்னாரில் 
உள்ள இயற்்� து்ைமு�ம், மஹாபசன 
மன்னன் மற்றும் குளததின் �ட்டுமானம் (பிர-
மாண்டமான நீர்ப்பாசன பணி�ள்) ஆகியன 
அடஙகுகின்ைன. மு்தலாம் பராககிரமபாகு 
மன்னன் மற்றும் �டற்ப்ட (பண்்டய இலங-
்�யில் �டற்பயணம்), மததுல அலு கலனா 
- திரிபிட�ததின் எழுதது (அறிஞர்�ளின் பணி) 
மற்றும் இலங்�யில் உள்ள பமலும் பல வர-
லாற்றுச் சிைப்பு மிக� மற்றும் குறிப்பிடத்தக� 
சா்த்ன�ள் இதில் இடம்கபற்றுள்ளன.

பெரு்நப்தாட்ட மாண-
வர்�ளிடம் ஆற்ை-
லும் திை்மயும் 

ம்ை்நது கிடககின்ைன. பாட-
சா்லக �ற்ைல், �ற்பித்தல் 
என்பவற்றின் மூலம் மட்டும் 
அவற்்ை கவளிகக�ாணர 
முடியாது. சம�ால �ற்ைல் 
மு்ை்ம என்பது பரீட்்சப் 
கபறுபபறு�்ள இலக�ா�க 
க�ாண்டது. இ்தனால் ச�ல 
மாணவர்�ளினதும் சமமான 
ஆளு்ம்ய அ்டயாளம் 
�ாண்பது அரிது. இ்தனால் 
பாடசா்ல �ற்ைல் நடவடிக-
்��ளுககும் பமலதி�மான 
பவ்லத திட்டங�ள் அவசியமா-
கின்ைன.  

இம்மாணவர்�ளின் வளர்ச்-
சியானது பாடசா்ல, வீடு 
என்னும் வட்டததுககுள் முடக�ப்-
பட்டுள்ள்ம �வ்லககுரியது. 
இம்மாணவர்�ள் பலரின் குடும்-
பங�ளின் வாழ்வியல் அ்மப்பு 
இவவாைா� உள்ளது. சமூ� 

ஒட்டுைவு, சமு்தாய ரீதியிலான 
நவீன அறிவு பரிமாணங�ளின் 
க்தாடர்பாடல் வாயப்பு ஏற்படுவ-
்தற்கு இ்தனால் வழியில்லாமல் 
பபாகின்ைது. குறிப்பா� ப்தடல் 
முயற்சி�ளுக�ான உ்நது்தபலா 
பின்புலபமா �ாணப்படவில்்ல.   

எனினும் உளவியல் ரீதியில் 
இவர்�ளின் ஆளு்ம விருததி 
அடககி வாசிக�ப்பட்டாலும் கூட, 

அவற்்ை அ்டயாளம் �ாண்பது என்பது 
அத்த்ன கபரிய �ாரியம் அல்ல. �ளம் 
கி்டத்தால் பபாதும் எமது பலம் என்ன-
கவன்று �ாட்டுபவாம் என்று பல மாணவர்-
�ள் உள்ளனர். அ்த்ன உணர்்நது க�ாண்ட 
ரீதியிபலபய லங�ா நம்பிக்� பங�ாளர் 
அ்மப்பு இம்மாணவர்�ளின் திைன்சார் 
கவளிப்பாடு�்ள கவளிச்சம் பபாட்டுக 
�ாட்ட மு்னகின்ைது.   

அ்தன் ஒரு நி�ழ்வா�பவ இஙகிரிய ் ை�ம் 
ப்தாட்டப் பிரப்தச மாணவர்�ளி்டபய பபச்சு, 
�வி்்த, பாடல் பபாட்டி�்ள இலங்�யின் 
74ஆவது சு்த்நதிர தினத்்தகயாட்டி லங�ா 
நம்பிக்� பங�ாளர் அ்மப்பு நடததி-

யது. ஏராளமான மாணவர்�ள் ஆர்வமுடன் 
�ல்நது க�ாண்டார்�ள். கவற்றி கபற்ைவர்�-
ளுககு பரிசில்�ளும் சான்றி்தழ்�ளும் வழங-
�ப்பட்டன.   

க்தாடர்்நதும் இவவாைான பபாட்டி�்ள 
கபரு்நப்தாட்ட மாணவர்�ளி்டபய நடததி 
அவர்�ளின் பன்மு� திைன்பாடு�்ள 
பலரும் அறியச் கசயவப்த லங�ா நம்-
பிக்� பங�ாளர் அ்மப்பின் இலககு 
ஆகும். இவவிழாவின் பிர்தம அதிதியா� 
லங�ா நம்பிக்� பங�ாளர் அ்மப்பின் 
ஸ்்தாப�ர் மயிழ்ராஜன் பநாயல் அபிலாைன் 
மற்றும் திருமதி பநாயல் அபிலாைன், ஆசிரி-
யர்�ள், ப்தாட்டத ்த்லவர்�ள், சமயப் கபரி-
யார்�ள் ஆகிபயார் இவவிழாவில் �ல்நது 
க�ாண்டு சிைப்பித்தனர். இவவிழாவிற்�ான 
ச�ல ஏற்பாடு�்ளயும் இலங்� க்தாழிலா-
ளர் �ாஙகிரஸின் சிபரஷட ஊட� இ்ணப்பா-
ளர் ப்தவ்தாஸ் சவரிமுதது பமற்க�ாண்டிரு்ந-
்த்ம குறிப்பிடத்தக�து.

ப�ொழி�ளில் பயிற்சியும் கமாழிக கூறு�ளான 
ஒலி, கபாருள், இலக�ணம் பற்றிய அறிவும் 
நமககுப் பழக�மான்வ. கமாழித ்தததுவம் 

என்ை மூன்ைாவது ்தமிழ் உலகுககு அவவளவா�ப் பழக�மில்-
லா்தது. கமாழி, அர்த்தம், மனம் பற்றிய விற்�ன்ஸ்்ரன் 
(Wittgenstein) சி்ந்த்ன�்ள விவாதிககும் பபராசிரியர் 
கச.பவ.�ாசிநா்தனின் நூல் இ்ந்தக கு்ை்யப் பபாககும்.   

விற்�ன்ஸ்்ர்ன விளககும் 
பபாது கமாழி பற்றிய ்தததுவ மரபு-
�்ளச் கசால்ல பவண்டியிருககும். 
கமாழித ்தததுவம் என்ை கபாருளுக-
குத ்தமி்ழச் கசம்்மயா�த ்தயா-
ரிததிருககிைார்.   

அசுரர் ்த்லவனான விபராச்ச-
னன் ஒரு குளததின் நீரில் படிமமா-
�த க்தரியும் ்தன் உடம்்பபய ்தான் 
என்று ஏற்று ஏமா்நது பபாகிைான். 
ப்தவர்�ளின் ்த்லவன் இ்நதிரபனா 
அது ்தானா�வா இருககும் என்று 
ச்நப்தகிககிைான். ்தன் ச்நப்த�ததுக-
குப் பிரம்மாவிடமிரு்நது இ்நதிரன் 
'ஆழமான' வி்ட�்ளப் கபற்ைான் 
என்பது �்்த. �்்த்யச் கசால்லி, 
இ்நதிரனுககு வாயத்த இ்ந்த 'ஞான-
பாககியத்்த' நூலின் க்தாடக�ததில் 
ஆசிரியர் அப்த க்தானியில் ்தன் விவா-
்தத்்தத க்தாடர்்நது, அ்ந்த ரச பர்� 
அழு்ந்தப் பதிய நூ்ல முடிககிைார்.   

கபர்ட்ரண்ட் ரசலின் சம�ாலத்தவரான லுட்விக விற்�ன்ஸ்-
்ரன் இருப்தாம் நூற்ைாண்டின் ்த்லசிை்ந்த கமயயியலா-
ளர். விற்�ன்ஸ்்ரன் சி்ந்த்ன�்ளப் பற்றிப் பபராசிரியர் 
�ாசிநா்தன் இலங்�ப் பல்�்லக�ழ� கமயயியல் மாண-
வர்�ளுக�ா� 1973 மு்தல் நி�ழ்ததிய வகுப்ப்ை உ்ர�ள் 
1983ஆம் ஆண்டில் �ட்டு்ர வடிவம் கபற்ைவாபை இப்பபாது 
நூலாகியுள்ளது.   

கமாழி பற்றி நம்மி்டபய கபாதுவா�ப் புழஙகும் �ருதது-

�்ள விற்�ன்ஸ்்ரன் விமர்சிதது ஒதுககுகிைார். கசால்லின் 
அர்த்தம் கசால்பலாடு இ்ண்ந்த கபாருள் அல்ல, கசால் 
நம் மனததுககுக க�ாண்டுவரும் படிமம் அல்ல, கசால் 
சுட்டும் கபண்்ம, கமன்்ம, வீரம் பபான்ை சாரமும் அல்ல. 
கசால் அர்த்தம் கபறுவது எ்த்னயும் சுட்டுவ்தால் அல்ல. 
ப�ாபம், துக�ம், மகிழ்ச்சி என்ப்வ அர்த்தம் கபறுவது சூட்சு-
மமான அ�ததில் இருப்ப்்த இ ர�சியமா�ப் பார்ததுப் கபய-

ரிடுவ்தால் அல்ல. கசால்லின் அர்த-
்தம் நாம் விளக�த்தால் ்தருவதும், 
விளக�த்தால் கபறுவதுபம. க்தால்-
�ாப்பியர் கசால்வதுபபால் கமாழி 
என்பது மக�ள் கூட்டததில் நிலவும் 
வழக்�ப் பயின்று நமககுக ்�வ-
ருவது என்கிைார் நூலாசிரியர்.   

கமாழி ஒரு �ருததுப் பரிவர்த-
்த்ன சா்தனம் என்றும் ்வததுக 
க�ாண்டுள்பளாம். இப்படி நம்பும் 
பபாது பரிவர்த்த்னககு மு்ந்்தய 
�ட்டததில் கமாழியில்லாமபலபய 
மனததில் �ருதது�ள் உருவா�லாம் 
என்ை அனுமானத்்தயும் ்தவிர்க� 
முடியாது. மன நி�ழ்வு�்ள இன்-
னக்தன்று அறிவ்தற்கும் ஏற்�னபவ 
நமககு ஒரு கமாழி இரு்நதிருக� 
பவண்டும். அ்ந்த நி�ழ்வு�்ளக-
க�ாண்டு புை உல்� அனுமானிக�-
வும் கமாழி பவண்டும். கமாழியில்-
லாமல் சி்ந்த்ன சாததியமா�ாது.   

நாம் உல� ய்தார்த்தத்்தப் பகுததும், க்தாகுததும் 
�ாணும் வி்தம் நம் கமாழியாடலின் ்தன்்மயாபலபய நிச்-
சயிக�ப்படுகிைது. அர்த்த விதி�ள் மனி்த சமூ�த்தாலும், மக-
�ளின் கூட்டு நடவடிக்��ளாலுபம விதி�ளா�ச் கசயல்பட 
இயலும்.   

மனம், ஆன்மா என்பக்தல்லாம் உண்்மயா, ஊ�மா? 
கமாழி்ய அ்தன் இயல்புககுப் கபாரு்ந்தா்த பவ்லககு 
இழுககும்பபாது்தான் இ்ந்தக ப�ள்வி�பள சாததியமாகின்ைன 

என்கிைார் விற்�ன்ஸ்்ரன். அ்தாவது, கமயயியல் கசயயும்-
பபாது்தான் சாததியம்.   

கசால்லாக�ம் என்பது ்தமிழ் உலகில் இன்று மு்னப்பான 
நடவடிக்�. இ்ந்தப் பின்னணியில் ‘பிரததிபய� கமாழி’ 
பற்றிய நூலின் பகுதி்ய �வனிக� பவண்டும். புதிய கசால் 
ஒரு கபாருளின் கபயரா�ச் கசயல்பட நூலாசிரியர் கசால்வ-
துபபால், “கமாழி என்ை ஆட்டபம்டயில் பவறு எத்த்னபயா 
ஒழுஙகு�ள் ்தயார் கசயயப்பட்டிருக� பவண்டும்”. அ்்த 
கபயர்ச் கசால்லா� அறியும் ஒழுஙகு அவற்றுள் ஒன்று்தான்.   

கமாழி பற்றிய ்தததுவ விசார்ண்யத ்தமிழில் மு்ை-
யா�த க்தாடககி ்வககும் திைனுள்-
ளது இ்ந்த நூல். இன்னும் நாம் 
பயில பவண்டியிருககும் கமாழித 
்தததுவததுககு �ாசிநா்தன் சிை்ந்த 
்தமிழ்ச் கசால்லாடல் ஒன்்ையும் நூல் 
வழியா� உருவாககுகிைார். கமயயி-
யல் பற்றி ்தமிழில் எழுதுபவர்�ளுககு 
இ்ந்தச் கசால்லாடல் உருவாக�ததிற்-
�ான தீவிரத ப்த்வ புரியும்.

வச.்ெ.கைாசிநாதனின் ஆக்கைத்தில   
வமாழி மீதான தத்துெ விசார்ண

ப்தவ்தாஸ் சவரிமுதது...?
(சிரேஷ்ட ஊ்டக இணைப்பாளர்)

சுதந்திர தினததன்று றைக� 
தமிழ் விததியொலயததில்   
லஙகொ நம்பிகறக ெஙகொளர் 
அற�ப்பினொல் ஏறெொடு

்தங�. கஜயராமன்...?
ஆங்கிலப ர்ேபாசிரியர், தமிழகம்

ஸ்ரீலங�ா கபாதுஜன கபரமுன �ட்சியின் மு்த-
லாவது கபாதுஜன பபரணி அநுரா்தபுரம், 
சல்�ாது வி்ளயாட்டரஙகில் பநற்றுமுன்தி-

னம் ந்டகபற்ைது. ஜனாதிபதி ப�ாட்டாபய ராஜபக்ஷ, 
பிர்தமர் மஹி்ந்த ராஜபக்ஷ ஆகிபயார் ்த்ல்மயில் 
இடம்கபற்ை இ்ந்தப் பபரணியில், மக�ள் கவள்ளம் 
அ்லபமாதியது. 

இப்பபரணியில் உ்ரயாற்றிய ஜனாதிபதியும் பிர்த-
மரும் நாட்டின் ்தற்பபா்்தய நி ் லவரம் க்தாடர்பில் 
க்தளிவா� எடுததுக கூ றியப்தாடு, 'மஹி்ந்த ராஜ-
பக்ஷ அரசாங�த்்தக �விழ்ப்ப்தற்கு அன்று முன்-
கனடுக�ப்பட்டது பபான்பை, ப்தசிய மற்றும் சர்வப்தச 
சகதி�ளுடன் இ்ண்நது, எமது அரசாங�ததின் பய-
ணத்்தத ்தடுப்ப்தற்�ான முயற்சி�ள் முன்கனடுக-
�ப்படுகின்ைன. ஆனால் எவவாைான ்த்ட�ள் ஏற்படி-
னும் நாங�ள் க்தாடர்்நதும் முன்பனாககி ந�ர்பவாம்' 
என்று குறிப்பிட்டனர். 

பிர்தமர் மஹி்ந்த ராஜபக்ஷ, எதிர்வரும் மூன்று வரு-
டங�்ளயும் குழப்புவப்த எதிரணியின் பநாக�மா� 
உள்ளது. ஆனால் சதி�ளால் அன்றி முடி்ந்தால் மக�ள் 
மததியில் வ்நது சவால்�்ள கவல்லுமாறும் பகிரங� 
சவால் விடுததுள்ளார். பிர்தமர் குறிப்பிட்டிருப்பது 
பபான்று நாட்்டயும் மக�்ளயும் குழப்பும் வ்�யி-
பலபய எதிரணியின் கசயற்பாடு�ள் அ்ம்நதுள்ளன. 
நாட்டினப்தா மக�ளினப்தா நலன்�்ள முன்னி்லப்ப-
டுததிய்தா�பவா �ருததில் க�ாண்ட்தா�பவா அவர்�ளது 
கசயற்பாடு�ள் அ்ம்நதிருப்ப்தா�த க்தரியவில்்ல. 

ஜனநாய� நாகடான்றில் எதிரணிகயான்று ஆற்ை 
பவண்டிய கபாறுப்்ப ்தற்பபா்்தய எதிரணி�ள் 
ஆற்றுவ்தா� இல்்ல. அதுபவ மக�ளின் �ருத்தா� 
உள்ளது. ஜனாதிபதி ப�ாட்டாபய ராஜபக்ஷ ்த்ல்ம-
யில் ஸ்ரீ லங�ா கபாதுஜன கபரமுன ஆட்சிபீடபமறிய 
சில வாரங�ளில் க�ாவிட் 19 க்தாற்று ப்தாற்ைம் 
கபற்று குறுகிய �ாலப்பகுதிககுள் உல�லாவிய 
கபரு்நக்தாற்ைானது. இதக்தாற்றின் வி்ளவா�த 
ப்தாற்ைம் கபற்றுள்ள ்தாக�ங�ளுககும் அழுத்தங�-
ளுககும் மாததிரமல்லாமல் பாதிப்பு�ளுககும் எல்லா 
நாடு�ளும் மு�ம் க�ாடுததுள்ளன. அவற்்ை எதிர்-
க�ாள்வதில் ஒவகவாரு நாடும் ்தமகப� உரித்தான வழி-
மு்ை�்ளக ்�யாண்டு வருகின்ைன. 

அ்ந்த வ்�யில் �ட்ந்த 2020 மார்ச் மு்தல் இலங-
்�யும் க�ாவிட் 19 க்தாற்றின் சவால்�்ள கவற்றி�-
ரமா� எதிர்க�ாள்ளகவன பல்பவறு நடவடிக்��்ள 
முன்கனடுதது வருகின்ைது. குறிப்பா� இதக்தாற்றின் 
பரவு்தலில் இரு்நதும் ்தாக�ம் மற்றும் பாதிப்புக�ளில் 
இரு்நதும் மக�்ளப் பாது�ாப்ப்்த முககிய இலக-
�ா�க க�ாண்டு பவ்லததிட்டங�ள் கசயற்படுத்தப்-
பட்டுள்ளன. அ்தாவது இதக்தாற்றின் பரவு்த்லக 
�ட்டுப்படுதது்தல், இதக்தாற்றின் ்தாக�த்்தப் பலவீ-
னப்படுத்தல், மக�்ளப் பாது�ாத்தல் என்பவற்்ை 
இலக�ா�க க�ாண்டு பல்பவறு நடவடிக்��ள் முன்-
கனடுக�ப்பட்டுள்ளன.

இ்தன் நிமித்தம் ்தனி்மப்படுத்தல் ஊரடஙகு, முடக-
�ம், பயணத ்த்ட எனப் பல �ட்டுப்பாடு�ள் ந்டமு-
்ைப்படுத்தப்பட்டன. அ்தன் வி்ளவான வாழ்வா்தா-
ரத ்தாக�ங�ளுககும் கபாருளா்தார சு்ம�ளுககும் 
மக�ள் உள்ளாவ்்தத ்தவிர்ககும் வ்�யில் நிவாரண 
மற்றும் சலு்�த திட்டங�ளும் ந்டமு்ைப்படுத்தப்-
பட்டுள்ளன. இதக்தாற்றின் வி்ளவா�த ப்தாற்ைம் 
கபற்றுள்ள கபாருளா்தார கநருக�டி மக�ளுககு 
சு்மயா� அ்மவ்்தத ்தவிர்ப்பதில் உச்சபட்ச 
�வனம் கசலுத்தப்பட்டிருககின்ைது. 

இ்வ இவவாறிருக�, இதக்தாற்றின் ்தாக�த்்தப் 
பலவீனப்படுததும் ்தடுப்பூசி்ய நாட்டு மக�ளுககு 
வி்ரவா�வும் பவ�மா�வும் கபற்றுக க�ாடுப்ப்தற்-
�ான நடவடிக்��ளும் முன்னுரி்ம அடிப்ப்டயில் 
முன்கனடுக�ப்பட்டுள்ளன. 

இவபவ்லததிட்டங�ளின் பிரதிபலன்�்ள நாடும் 
மக�ளும் அனுபவிககும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இத-
க்தாற்றின் ்தாக�ம் பலவீனம்ட்நதுள்ளப்தாடு நாட்டில் 
ஏற்�னபவ முன்கனடுக�ப்பட்ட �ட்டுப்பாட்டு நடவடிக-
்��ளும் ்தளர்த்தப்பட்டு இயல்பு நி்ல்மயும் ஏற்ப-
டுத்தப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக� விடயமாகும். 

க�ாவிட் 19 க்தாற்று ஒரு உல�லாவிய பிரச்சி்ன-
யா� விளஙகிக க�ாண்டிருப்பது பபான்று இலங்�-
யிலும் அது ஒரு ப்தசியப் பிரச்சி்னயா�பவ உள்ளது. 
இவவாைான சூழலில் இப்பிரச்சி்ன்ய கவற்றி 
க�ாள்வ்தற்கும் மக�்ளப் பாது�ாப்ப்தற்கும் �ட்சி 
அரசியல் பப்தங�ளுககு அப்பால் ஆளும் அரசாங-
�ததுடன் ஒன்றுபட்டு கசயற்படுவது்தான் கபாறுப்பு 
வாய்ந்த எதிரணியின் பணியா� இருக� பவண்டும். 
ஆனால் அவவாைான கபாறுப்புணர்்வ ்தற்பபா்்தய 
எதிரணியின் கசயற்பாடு�ளில் �ாண முடியாதுள்ளது. 
அதுபவ மக�ளின் �ருத்தா� உள்ளது. 

க�ாவிட் 19 க்தாற்றின் பரவு்த்லயும் அ்தன் ்தாக-
�ததின் வி்ளவா�த ப்தாற்ைம் கபற்றுள்ள கபாரு-
ளா்தார கநருக�டி�்ளயும் கவற்றி க�ாள்வ்தற்கு 
ஒன்றுபட்டு ஒதது்ழப்ப்தற்கு பதிலா� நாட்்டயும் 
மக�்ளயும் குழப்பி அற்ப அரசியல் இலாபம் ப்தடும் 
நடவடிக்��்ளபய ்தற்பபா்்தய எதிரணி முன்கன-
டுககின்ைது. ஆனால் அவர்�ளது திட்டங�்ளயும் எதிர்-
பார்ப்புக�்ளயும் மக�ள் அறியா்தவர்�ள் அல்லர். 
அ்ந்த எதிர்பார்ப்பு�ள்  மக�ளிடம் எடுபடப் பபாவது-
மில்்ல. 

ஆ�பவ அற்ப அரசியல் இலாபம் ப்தடும் பநாக�ங-
�்ளக ்�விட்டு நாட்டினதும் மக�ளிதும் நலன்�-
ளுக�ா� அரசாங�ம் முன்கனடுககும் பவ்லததிட்-
டங�ளுககு ஆ்தரவும் ஒதது்ழப்பும் நல்� பவண்டும். 
அதுபவ கபாறுப்பு வய்ந்த எதிரணியின் பணி என்பது-
்தான் மக�ளின் �ருத்தாகும்.

ககபாவிட் கதபாற்று கெருககடி ரேணளயில்
எதிேணியின் க்பாறுப்ற்்ற கெயற்்பாடு

ஆராயாமல் ஒருவரரத் தேர்வு செய்து ஏற்றுக் ச�ாள்-
வதும், ஆராய்ந்து தேர்வு செய்து ஏற்றுக் ச�ாண்டபின் 
அவரரக் ெந்தே�ப்படுவதும் தீராே துன்்பத்ரேத் ேரும்.

ப்தரான் க்தளிவும் க்தளி்ந்தான்�ண் ஐயுைவும்
தீரா இடும்்ப ்தரும்
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"ெயங்க்ரவாதம் எனெது உள்ளூர் ைற்றும் 
பி்ராந்தியத்திற்குள் ைட்டுபெடுத்தபெட்்டது 
அல்ல. அது நாடு ்க்டந்தது, ைற்றும் உ்ல்களாவி-
யது. இந்த அச்சுறுத்தம்ல எதிர்ப்காள்வதற்கு 
சர்வததச சமூ்கத்தின த்ரபபிலிருந்து ஒருங-
கிமைந்த முயற்சி்கள் தைற்ப்காள்ளபெடுதல 
தவண்டும். ஐக்கிய இ்ராச்சியம் தம்லமையி்லான 
ஐத்ராபபிய நாடு்கள் எங்கமள சங்க்டபெடுத்து-
வது நியாயைற்்ற வி்டயைாகும். மூனறு இ்லட்சம் 
தமிழ் ைக்்கமள விடுதம்லப புலி்கள் ைனிதக் த்க்ட-
யங்களா்க மவத்திருக்கும் தொது இந்த ைனித 
உரிமை அமைபபு்கள் ைற்றும் உெகுழுக்்களில 
அங்கத்துவம் பெற்றுள்ள நாடு்கள் எஙத்க இருந்-
தன? மூவாயி்ரம் சிறுவர்்கமள தொ்ராட்்டத்துக்கு 
புலி்கள் ஆட்தசர்பபு பசயயபெட்்ட தொது இவவ-
மைபபு்கள் ஆட்தசெமன பதரிவித்தனவா?" என 
அமைச்சர் த்கள்வி எழுபபினார்.   

கே: கே.வி.பி தலைவர் அநுரகு-
மார திஸாநாயகே எம்.பிலய 

இைககு லவத்து கமற்ோள்ளப்பட்ட 
முடல்ட வீச்சுத் தாககுதல் அரசி-
யல் உளகநாகேம் ்ோண்ட திட்டமிட்ட 
தாககுதல் என கே.வி.பி ்பாராளு-
மன்ற உறுபபினர் விஜித கேரத் 
்தரிவித்துள்ளார். நீஙேள இது்பறறி 
்தரிவிகே விரும்புவது எனன?   

ெதில: இது பதா்டர்ொன விசா்ரமை்கமள 
பொலிசார் ஆ்ரம்பித்துள்ளனர். இத்தம்கய தாக்கு-
தல்கமள நாம் வனமையா்கக் ்கண்டிக்கினத்றாம். 
இவவா்றான சம்ெவம் ஜனநாய்க நாட்டில ந்டக்்கக் 
கூ்டாது. அமனவரும் தங்கள் ்கருத்து்கமள சுதந்-
தி்ரைா்க பவளிபெடுத்துதல தவண்டும். எங்களுக்-
குள் அ்ரசியல ்கருத்து தவறுொடு்கள் இருக்்க்லாம் 
எனினும் சட்்டம், ஒழுஙம்க சீர்கும்லக்்க அனுை-
திக்்க ைாட்த்டன. குற்்றவாளி்களுக்கு எதி்ரா்க உறுதி-
யான ந்டவடிக்ம்க எடுக்குைாறு நான ஏற்்கனதவ 
பொலிஸ் ைாஅதிெருக்கு ்கடுமையான அறிவுறுத்-
தல்கமள வழஙகியுள்தளன. குறித்த சந்தத்கந-
ெர்்கள் தடுபபுக்்காவலில மவக்்கபெட்டுள்ளனர். 
இந்தத் தாக்குதம்ல தூண்டியது யார் எனறு பதரி-
யவிலம்ல. இந்த சம்ெவத்மத ஒரு ்காலதும்டபொ-
னால மூடிவிட்டு ்க்டந்துபசல்ல முடியாது.   

கே: 2019ஆம் ஆணடு ஈஸ்டர் 
தாககுதலில் ்பாதிகேப்பட்ட-

வர்ேளுககு நீதி கில்டகே சர்வகதச 
சமூேத்தின ்பகேம் திரும்புவத-
லனத் தவிர கவறு வழியில்லை என 
்ோழும்பு க்பராயர் மல்ேம் ரஞ்சித் 
்தரிவித்துள்ளார். இது்பறறி உஙேள 
ேருத்து எனன?   

ெதில: ்கர்தினாலுக்கு உரிய ைரியாமத -
யிமன நான வழஙகுகினத்றன, பொலி-
சாம்ரப பொறுத்தவம்ரயில விசா்ரமை 
ந்டத்தி உண்மையான வி்டயங்கமள 
சட்்டைா அதிெர் திமைக்்களத்திற்கு அவர் -
்கள் சைர்பபித்துள்ளனர் எனெதமன 
முதலில குறிபபி்ட தவண்டும். சட்்டைா 
அதிெர் ஏற்்கனதவ குற்்றவாளி்கள் மீது 
வழக்கு்கமள ெதிவு பசயதுள்ளார். நாடு 
முழுவதிலுமுள்ள ெ்ல தைலநீதிைன்றங்க -
ளில சுைார் 27 வழக்கு்கள் தாக்்கல பசய-
யபெட்டுள்ளன. பநௌெர் பைௌ்லவி உட்ெ்ட 
24 முக்கிய குற்்றவாளி்கள் பதா்டர்ொ்க 
தீர்பொயம் நிறுவபெட்டு தினமும் வழக்கு 
விசா்ரமை்கள் நம்டபெற்று வருகின்றன.   

எங்களால முடிந்தமத பசயதுள்தளாம். 
சர்வததச சமூ்கத்திற்கு பசல்ல தவண்டிய 
அவசியம் ஏன எனறு எனக்குத் பதரிய -
விலம்ல. ஆனால அவவாறு பசலவதற்கு 
எவருக்கும் சுதந்தி்ரம் உள்ளது.பொலிசார் 
விசா்ரமை்கமள ந்டத்தியதற்்கா்க ்கர் -
தினால மிகுந்த ைரியாமத பதரிவிக்்க 
தவண்டும். பொலிசார் தீவி்ரவாதி்கமள 
்கண்்காணித்து வருகின்றனர். ஈஸ்்டர் 
தாக்குதலு்டன தந்ரடியா்க பதா்டர்பும்டய 
அமனவம்ரயும் ம்கது பசயதுள்தளாம். 
ந்டவடிக்ம்க எடுபெதற்்கா்க ஜனாதிெதி 
ஆமைக்குழு சி்லரின பெயர்்கமள 
ெரிந்தும்ரத்துள்ளது. முனனாள் ஜனாதி-
ெதி மைத்திரிொ்ல சிறிதசனவின பெயர் 
உட்ெ்ட சி்ல பெயர்்கள் உள்ளன. ஜனாதிெதி 
ஆமைக்குழுவின அறிக்ம்கயில குறிப -
பி்டபெட்டுள்ளவர்்கள் பதா்டர்பில சட்்டைா 

அதிெத்ர ந்டவடிக்ம்க எடுக்்க தவண்டும். இந்தச் 
சம்ெவம் பதா்டர்பில ொ்ராளுைன்ற பதரிவுக்குழு, 
ஜனாதிெதி ஆமைக்குழு ைற்றும் தும்றசார் ்கண் -
்காணிபபுக் குழு தொன்ற ெ்ல குழுக்்களாலும் 
விசா்ரமை்கள் ந்டத்தபெட்டுள்ளன. அத்த்டன 
குற்்றத் தடுபபுப பிரிவினர், ெயங்க்ரவாத தடுபபு 
பிரிவின்ராலும் விசா்ரமை தைற்ப்காள்ளபெட்-
டுள்ளது. இந்தக் குழுக்்களின ெரிந்தும்ர்கமள 
மையபெடுத்திதய வழக்கு்கள் தாக்்கல பசயயப-
ெட்டுள்ளன. ஒரு ைாதத்திற்கு முனனர் ்கண்டி, 
குருநா்கல, புத்தளம் ைற்றும் த்க்காம்ல உள் -
ளிட்்ட ஐந்து தைல நீதிைன்றங்களில ஒனெது 
வழக்கு்கள் தாக்்கல பசயயபெட்்டன. தைலும் ெ்ல 
வழக்கு்கள் ெதிவு பசயயபெட்டுள்ளன. அதாவது 
இந்தச் சம்ெவத்து்டன தந்ரடியா்கவும், ைம்றமு-
்கைா்கவும் பதா்டர்பும்டய அமனவரும் ம்கது-
பசயயபெட்டுள்ளனர். அவர்்கள் அமனவர் மீதும் 
சட்்டைா அதிெர் வழக்கு்கமள ெதிவு பசயதுள்ளார். 
குற்்றவாளி்கமள தண்டிபெது நீதித் தும்றயின 
ம்க்களில உள்ளது. இபெடி ந்டந்து ப்காண்டிருக்-
கும் தொது யாரும் கும்ற பசால்ல தவண்டிய 
அவசியம் எனன? ஈஸ்்டர் ஞாயிறு தாக்குதல்க-
ளுக்கு ஏற்்கனதவ ஆட்சியில இருந்த நல்லாட்சி 
அ்ரசாங்கதை பொறுபதெற்்க தவண்டும், தற்தொ-
மதய அ்ரசாங்கம் அல்ல.   

கே: அணலமயில் ்்பாரல்ள 
கதவாையத்தில் லேககுணடு 

ேணடுபிடிகேப்பட்டலம ்தா்டர்பி-
ைான விசாரலைேள ்தா்டர்பில் 
சநகதேஙேள எழுநதுள்ளன. விசார-
லைேளின முனகனற்றம் எவவாறு 
உள்ளது?   

ெதில: விசா்ரமை்கள் நம்டபெற்று வருகின-

்றன. இந்தச் சம்ெவத்திற்கு உ்டந்மதயானவர்்கள் 
யார் எனெதமன ்கண்டுபிடித்து அந்த ம்கக் -
குண்டும் மீட்்கபெட்டுள்ளது. இருபபினும் ததவா-
்லயத்தில ெணிபுரியும் ஒரு தமிழ் நெம்ர ம்கது 
பசயததற்்கா்க ததவா்லயத்தினர் பொலிசார் மீது 
தவறு ்காண்கின்றனர். உதா்ரைைா்க பொலிசார் 
அஙகு பசனறு விசா்ரமை்கமள ந்டத்தினர். 
சிசிரீவி ்காட்சி்கமள அவதானித்து விசாரித்த 
தொது அந்த நெர் ம்கக்குண்ம்ட எடுத்து ெலி-
பீ்டத்தில மவத்திருபெமதக் ்காை முடிந்தது. 
அதன பினனர் பவடிகுண்டு அ்கற்்றபெட்்டது. 
பினனர் அவ்ரது அம்றமய ெரிதசாதமன 
பசயத தொது பவடிகுண்ம்ட சுற்றுவதற்கு ெயன-
ெடுத்தபெட்்ட பசத்லா த்டபபு்கள் ்கண்டுபிடிக்்கப-
ெட்்டன. அதனால அவம்ர பொலிசார் ம்கது 
பசயதனர். எவவா்றாயினும் ம்கது பசயயபெட்்ட 
சந்தத்க நெர்்கள் அமனவரும் குற்்றவாளி்கள் 
அல்ல. அமனவரும் விடுவிக்்கபெ்டவும் ைாட்்டார்-
்கள். சந்தத்கத்தின தெரில ஒருவம்ர ைட்டுதை 
ம்கது பசயதுள்தளாம். சந்தத்கத்தின தெரில 
ஒருவம்ர ம்கது பசயவமத யாரும் தவறு எனறு 
கூ்ற முடியாது. இனனும் விசா்ரமை்கள் முடிய -
விலம்ல. எனதவ பொலிசார் மீது குற்்றச்சாட்டுக்-
்கமள முனமவபெது தவ்றானதாகும்.   

ஜனவரி 11ஆம் தி்கதி பொலிசாரி்டம் த்காப -
புபபி்ரதி்கள் ப்காண்டு வ்ரபெட்டு விசா்ரமை-
்கள் ஆ்ரம்பிக்்கபெட்்ட தொது, அதத தினம் 9.30 
ைணியளவில சம்ெவம் பதா்டர்பில இனனுபைா -
ருவரின பெயரும் அம்ெ்லைானது. இதனால 
பொலிஸ் தும்றயின்ரால விசா்ரமை நான-
ம்கந்து நாட்்கள் பினதனாக்கி ந்கர்ந்தது. இல-
ம்லபயனில சம்ெவம் ெற்றிய அமனத்து விெ -
்ரங்கமளயும் நாங்கள் ்கண்டுபிடித்திருபதொம். 
இந்தச் சம்ெவங்கள் ஊ்ட்கங்களில பவளியா-
னதும், குற்்றவாளி்கமள பிடிபெதில தாைதம் 
ஏற்ெட்்டது. ஒரு குற்்றத்மத ஊ்ட்கங்கள் அம்ெ -
்லபெடுத்தினால குற்்றவாளி்கள் ைம்றந்துவிடுவ-
தற்்கான சந்தர்பெங்கள் அதி்கம் அதி்கம்.   

கே: ்ேனீவாவில் நல்ட்்ப-
்றவுள்ள ஐககிய நாடுே-

ளின மனித உரிலம க்பரலவககு 
அரசாஙேம் எவவாறு தயாராே 
உள்ளது?   

ெதில: ஐ.நா ைனித உரிமை்கள் தெ்ர-
மவயினால நாம் ஏற்்கனதவ தவண்டு-
பைனத்ற இ்லக்கு மவக்்கபெட்டுள்தளாம் 
எனெது பவளிபெம்டயானது. இமவ 
அமனத்தும் 2014இல இ்லஙம்க மீதான  
விசா்ரமையின அறிக்ம்கயின விமளவி-
னால பதா்டஙகியது. பினனர் ஐ.நா.ைனித 
உரிமை்கள் ஆமையாளர் மையிட் அல 
ஹூமசனுக்கு விசா்ரமை அதி்கா்ரங்கள் 
வழங்கபெட்்டன. தைலும் அவர் 8 வி்ட-
யங்களின அடிபெம்டயில எங்கமள குற்-
்றம்சாட்டினார். ைனிதாபிைான சட்்டங்கள் 
ைற்றும் ைனித உரிமை்கள் சட்்டங்கமள 
மீறியதா்க நல்லாட்சி அ்ரசாங்கத்தின அப-

தொமதய பவளிவிவ்கா்ர அமைச்சர் ைங்கள 
சை்ரவீ்ர   அறிக்ம்கயின அடிபெம்டயில எைக்-
ப்கதி்ரான 30/1 பித்ர்ரமைக்கு இமை அனுச -
்ரமை வழங்கபெட்டிருந்தது. அதனாலதான உ்ல-
்களாவிய இ்லஙம்க ைன்றம் ைற்றும் உள்ளூர் 
நாட்டுபெற்்றாளர்்களின உதவியு்டன நான பஜனீ -
வாவுக்கு பசனறிருந்ததன. எனக்கு ஒதுக்்கபெட்்ட 
மி்கக் குறுகிய தந்ரத்திற்குள் எங்கள் மீது சுைத்-
தபெட்்ட இந்த குற்்றச்சாட்டுக்்கள் அமனத்திமன-
யும் ைறுத்து தி்ட்காத்தி்ரைான த்கவல்கமள வழங-
கியிருந்ததன.   

தைலும், தசர் ப்டஸ்ைண்ட் த சிலவா கியூசி, 
தசர் பஜபரி மநஸ் கியூசி, தெ்ராசிரி-

யர் மைக்்கல நியுட்்டன, தெ்ராசிரியர் 
மைக்்கல கித்ரன ைற்றும் ப்ராட்னி 
டிக்சன கியூசி, தைஜர் பஜன்ரல தஜான 

தஹாம்ஸ் தொன்ற ஆறு உ்ல்கபபு்கழ் பெற்்ற 
தொர்க்குற்்ற நிபுைர்்கள் பதாகுத்த அறிக்ம்க-
்கமள நான சைர்பபித்ததன. நாங்கள் எவவித 
தொர்க்குற்்றங்களும் பசயயவிலம்ல எனறு மி்கத் 
பதளிவான அறிக்ம்கயிமன அந்நிபுைர்்கள் 
வழஙகியிருந்தார்்கள். பி்றகு ஏன இம்ைாதிரியான 
அணுகுமும்ற எம் மீது பி்ரதயாகிக்்கபெட்்டது?   

உதா்ரைைா்க, இ்ராணுவத் தளெதி சதவந்தி்ர 
சிலவா, தைஜர் பஜன்ரால சாகி ்க்லத்க (ஒயவு) 
ைற்றும் தைஜர் பஜன்ரல உதய பெத்ர்ரா (ஓயவு) 
ஆகிதயாருக்கு விசா ைறுக்்கபெடுகின்றது. இவர் -
்கள் மீதான குற்்றச்சாட்டு்கள் எமவ? இதன பின-
னணியில உள்ள சட்்டம் ைற்றும் தர்க்்கங்கள் 
எமவ? இது மி்கவும் தவ்றானது. ஐ.நா. ைனித 
உரிமை்கள் ஆமையாளர் மைக்்கல பெச்்லட் 
அனுபபிய ெ்ல அறிக்ம்க்கமள நாங்கள் நி்ரா்க-

ரித்துள்தளாம். இந்த குற்்றச்சாட்டு்கள் உண்மை-
்கள் இலம்ல எனெதனால பதா்டர்ச்சியா்க நி்ரா்க -
ரித்து வருகினத்றாம்.   

ஐக்கிய இ்ராச்சியம் தம்லமையி்லான உெகுழு 
எங்கமள இவவாறு சங்க்டபெடுத்துவது நியாயைற்-
்றது. நான பஜனீவாவில இருந்த தொது அபதொ-
மதய பி்ரதைர் பதத்ரசா தை ெயங்க்ரவாதத்திற்கு 
எதி்ரா்கப தொ்ராடும் தனது இ்ராணுவ வீ்ரர்்களின 
ொது்காபபு விஷயத்தில ைனித உரிமைச்சட்்டங-
்கமள திருத்துகின்ற அளவிற்கு பசலதவன எனறு 
கூறியது இனனும் எனக்கு நிமனவிருக்கின்றது. 
இந்த தைற்்கத்ததய தம்லவர்்களில சி்லர் இவவாறு-
தான ந்டந்து ப்காள்கின்றார்்கள். உங்களால ெயங-
்க்ரவாதத்திமன நியாயபெடுத்த முடியாது. நீங்கள் 
அதமன நசுக்்க தவண்டும். அதனாலதான இனறு 
நாட்டில அமைதி நி்லவுகின்றது. 300000 தமிழ் 
ைக்்கமள ைனித த்க்டயைா்க மவத்திருக்கும் தொது 
இந்த ைனித உரிமை்கள் அமைபபு்கள் எனபெடும் 
அமைபபு்கள் எஙத்க இருந்தன? அந்த தந்ரம் 
இஙகி்லாந்து, உெகுழுவிலுள்ள நாடு்கள் எஙத்க 

இருந்தன? 3000 சிறுவர்்கமள சிபொய்களா்க 
புலி்கள் ஆட்தசர்பபு பசயத தொது இவர்்கள் எதிர்த்-
தார்்களா? எனன பசயதார்்கள்? பொதுைக்்கள் 
ொது்காபபு அமைச்சர் எனகி்ற வம்கயில இது 
மி்கவும் நியாயைற்்றது எனறு கூ்ற விரும்புகின-
த்றன. இதமன நாங்கள் அனுைதிக்்க முடியாது.   

கே: இைஙலே உைவு ்நருக-
ேடிலய கநாககிச் ்சல்வதாே 

சிை சர்வகதச ஊ்டேஙேள ேருத்துத் 
்தரிவிககின்றன. இதில் ஏகதனும் 
உணலமேள உள்ளதா?  

ெதில: நைது நாடு விவசாய நாடு. நைது 
நாட்டில உைவுபெற்்றாக்கும்ற இருக்்காது. நாம் 
எதமனயாவது வளர்த்தால அது நிச்சயைா்க 
வளரும். நைது நாடு உைவு பநருக்்கடிமய சந் -
திக்்காது. இபபி்ரச்சிமனக்கு தீர்வு ்காை அமைச் -
சுக்்கள் மூ்லம் ந்டவடிக்ம்க எடுக்்கபெட்டுள்ளது. 
ஒவபவாரு அமைச்ச்ரமவக் கூட்்டங்களிலும் இது-
ெற்றி ்க்லந்தும்ரயா்டபெடுகின்றது.   

கே: நாடடில் தறக்பாது நிைவும் 
்்பாரு்ளாதார ்நருகேடிலய 

சமாளிகே சர்வகதச நாைய நிதி-
யத்தின உதவிலய இைஙலே நா்ட 
கவணடும் என ஐககிய கதசியக 
ேடசியின தலைவர் ரணில் விக-
கிரமசிஙே ்தரிவித்துள்ளார். இநத 
வி்டயம் அலமச்சரலவயில் ேைநது-
லரயா்டப்பட்டதா?   

ெதில: இது முழுக்்க முழுக்்க நிதியமைச்சு-
்டன பதா்டர்பும்டயது. அவர்்கள்தான பொரு -
ளாதா்ர வி்டயங்கமள ம்கயாளுகின்றனர். 
தவறு யாம்ரயும் வி்ட அவர்்களுக்கு நன்றா்கத் 
பதரியும். சர்வததச நாைய நிதியத்தி்டம் ெைம் 
வாஙகினால சி்ல வழி்காட்டுதல்கமள பினெற்்ற 
தவண்டும், நாங்கள் மி்கவும் ்கடுமையான ்கட் -
டுபொடு்கள் ைற்றும் நிெந்தமனக்கு உட்ெ்ட 
தவண்டும் எனெது ெற்றி. அந்த நிெந்தமனக்கு 

உட்ெட்டு சர்வததச நாைய நிதியத்தி்டம் பசல -
கித்றாைா அல்லது தனித்து நினறு நைது 
பொருளாதா்ரத்திமன நிர்வகிக்்க முயற்-
சிக்கினத்றாைா எனறு ஒரு சை்ரசத்திற்கு 
பசனறு ொர்க்்க தவண்டும். இது குறித்து 
நிதி அமைச்சர் முடிவு்கமள எடுபொர்.   

கே: ்ோவிட - 19 தடுபபூசி 
்சலுத்தலின ஆணடு 

நில்றவு ேனவரி 29 இல் அனுஷ்-
டிகேப்பட்டது. இநத தடுபபூசி திட்டத்-
தின ்வறறிலய எவவாறு ்பார்க-
கினறீர்ேள?   

ெதில: வளர்ச்சியம்டந்த நாடு்கமள வி்ட 
ப்காவிட் -19 பதாற்றுதநாமய பவற்றி்க்ரைா்க 
்கட்டுபெடுத்திய மி்கச் சி்ல நாடு்களில இ்லஙம்க-
யும் ஒனறு. இந்த தடுபபூசிமய நாங்கள் தயா -
ரிக்்கவிலம்ல, இருந்தாலும் முத்லாவது தடுபபூ-
சிமய ைக்்கள் பதாம்கயில சுைார் நூறு சதவீதம் 
தெர் பெற்றுக் ப்காண்்டனர். இ்ரண்்டாவது தடுபபூ-
சிமய 94 சதவீதம் தெர் பெற்றுக் ப்காண்்டனர். 5 
மிலலியனுக்கும் அதி்கைான ைக்்கள் பூஸ்்டர் தடுப-
பூசிமய பெற்றுள்ளனர். எைது ைக்்களின உயிர்-
்கமள ொது்காபெதற்்கா்க தனிபெட்்ட மும்றயில 
இம்முயற்சியிமன தைற்ப்காண்்ட ஜனாதிெதி 
த்காட்்டாெய ்ராஜெக்ஷவுக்த்க இந்த பெருமை தச்ர 
தவண்டும். அதமன ைக்்கள் ொ்ராட்்டதவண்டும். 
எதிர்க்்கட்சி்கள் எதுவும் இந்த ந்டவடிக்ம்கயிமன 
ொ்ராட்டியதா்க நான ்காைவிலம்ல. எல்லாவற் -
ம்றயும் வி்ட ைக்்களின உயிர்்கதள முக்கியம். 
அத்தம்கய முயற்சிமய தைற்ப்காண்்ட ஜனாதி -
ெதிதய பெருமைக்குரியவர். ஜனாதிெதியினால 
ஏமனய நிறுவனங்களு்டன இமைந்து பதாற் -
றுதநாமய நனகு நிர்வகிக்்க முடிந்தது. தடுப-
பூசி திட்்டத்திமன பவற்றி்க்ரைா்க பூர்த்தி பசயத 
5நாடு்களில ஒன்றா்க இ்லஙம்க உள்ளது.   

கே: சிை கூட்டணிக ேடசித் 
தலைவர்ேள ஊ்டேஙே-

ளுககு முரண்பா்டான ேருத்துகேல்ள 
்வளியிடுவதனால் அரசாஙேத்திற-
குள ஏகதனும் பிரச்சிலனேள உள-
்ளனவா?   

ெதில: அவர்்கள் பவவதவறு அ்ரசியல ்கட்சி -
்களின பசாந்தக்்கா்ரர்்கள். அவர்்கள் தங்கள் 
்கருத்து்கமள பதரிவிக்்க சுதந்தி்ரம் உள்ளது. 
ஆனால முடிபவடுக்கும் தொது அவர்்கள் 
அமனவரும் அ்ரசாங்கத்தின முடிவு்கமள ஆத -
ரிக்்க தவண்டும். அத்தம்கய முடிவு எடுக்்கபெ -
டும் வம்ர அவர்்கள் தங்கள் ்கருத்துக்்கமள 
விைர்சிக்்கதவா அல்லது பவளிபெடுத்ததவா 
சுதந்தி்ரைா்க உள்ளனர். அதுதான உண்மை -
யான ஜனநாய்கம். ஜனாதிெதி அந்த சுதந்தி -
்ரத்மத அமனவருக்கும் வழஙகியுள்ளார். எது 
எவவா்றாயினும், ஒரு முடிமவ எடுத்தவு்டன 
அமதக் ்கம்டபபிடிக்்க தவண்டும். ஏபனனில 
அந்த முடிவு அமனத்து உண்மை்கமள ்கருத் -
திற் ப்காண்டு எடுக்்கபெடுகின்றது. அந்த ஏற்றுக் 
ப்காள்ளபெட்்ட விதிமும்ற்கமள யா்ராவது 
்கம்டபபிடிக்்க விரும்ெவிலம்ல என்றால அவர் -
்கள் அ்ரசாங்கத்மத விட்டு பவளிதய்ற்லாம். 
அ்ரசாங்கத்தின ஸ்தி்ரத்தனமைக்கு எவவித அச் -
சுறுத்தல்களும் அடிதயாடு இலம்ல. ஒவபவா -
ருவரும் அ்ரசாங்கத்திற்கு தங்கள் ஆத்ரவிமன 
நலகுதல தவண்டும். அபதொதுதான நாம் திட் -
்டமிட்்டெடி முனதன்ற முடியும். நைக்கு இனனும் 
சி்ல வரு்டங்கள் உள்ளன. ஒனெதாவது 
நா்டாளுைன்றத்தின இ்ரண்்டாவது அைர்வின 
பதா்டக்்க நி்கழ்வில ஜனாதிெதி கூறியதுதொல 
்க்டந்த இ்ரண்டு வரு்டங -
்களில பதாற்று தநாய 
்கா்ரைைா்க தைற்ப்காள்ள 
முடியாது தொன வி்ட -
யங்கமள இந்த மூனறு 
ஆண்டு்களுக்குள் பசயது 
முடிக்்க முயற்சிக்்க 
தவண்டும்.

அரசாஙேத்தின ஸதிரத்தனலமககு
அச்சுறுத்தல் எதுவுகம கில்டயாது!

-ஆஙகி்லத்தில:
உதித்த குைா்ரசிங்க

-தமிழில:
றிசாத் ஏ. ்காதர்...?

ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாககுதல்ேளுககு ஏறேனகவ 
ஆடசியில் இருநத நல்ைாடசி அரசாஙேகம 
்்பாறுபக்பறே கவணடும், தறக்பாலதய
அரசாஙேம் அல்ை. ஒரு குற்றத்லத ஊ்டேஙேள 
அம்்பைப்படுத்தினால் குற்றவாளிேள மல்றநது 
விடுவதறோன சநதர்ப்பஙேள அதிேம்.

ஏறறுக ்ோள்ளப்பட்ட தீர்மானத்லத
ேல்டபபிடிகே முடியாதவர்ேள
அரலச விடடு ்வளிகய்ற முடியும்

ஐ.நா மனித உரிமமகள்
பேரமையினால் நாம் ஏறகனபை
பைண்டுமமனபறே இலக்கு மைக்கப்-
ேட்டுள்பளாம் எனேது மைளிப்ேமை!மூனறு இைடசம் தமிழ் மகேல்ள புலிேள மனிதக 

கே்டயஙே்ளாே லவத்திருநத க்பாது மனித உரிலம 
அலமபபுேள மறறும் உ்பகுழுகேளில் அஙேத்துவம் 
்்பறறுள்ள நாடுேள எஙகே இருநதன? மூவாயிரம் 
சிறுவர்ேல்ள க்பாராட்டத்துககு புலிேள ஆடகசர்பபு 
்சயத க்பாது இவவலமபபுேள ஆடகச்பலன
்தரிவித்தனவா?

உைகில் இரகேமற்ற
்பயஙேரவாத அலமபல்ப 
முழுலமயாேத்

கதாறேடித்த ஒகர நாடு இைஙலே 
எனறு ்்பாதுமகேள ்பாதுோபபு 
அலமச்சர் ரியர் அடமிரல் (ஓயவு 
்்பற்ற) சரத் வீரகசேர ்தரிவித்தார். 
கைகேவுஸ நிறுவன ஊ்டேஙே-
ளுககு வழஙகிய விகச்ட கநர்ோை-
லின க்பாகத அலமச்சர் இவவாறு 
்தரிவித்தார். "இனறு எனககு 
்பயஙேரவாதியாேவுள்ள ஒருவர், 
நால்ள உஙேளுககு ்பயஙேரவா-
தியாே மா்றைாம்" என்பலத மற்ற 
நாடுேள புரிநது ்ோளவது
அவசியம்" எனவும் அலமச்சர்
சரத் வீரகசேர இபக்படடியில்
்தரிவித்தார்.

்்பாதுமகேள்பாதுோபபு அலமச்சர்சரத் வீரகசேரவு்டன
கநர்ோைல்
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தெரிவிதெதார். பதாரதாளுமன்றததில் 
நேற்று ேடைதபற்்ற நீதிததுட்ற திருதெச்-
சடைங்கள் மீெதான விவதாெததில் உடர-
யதாற்றும் நபதாநெ அவர் இவவதாறு தெரி-
விதெதார்.  

சடபயில் தெதாைர்ந்தும் உடரயதாற்றிய 
இரதாஜதாங்க அடமச்சர், ேதாடடின தபதாரு-
ளதாெதாரம் பற்றியும் அெடன எவவதாறு 
முனதனடுக்க நவண்டும் எனபது தெதாைர்-
பிலும் எதிர்க்கடசி உறுப்பினர் ஹர்்ஷ டி 
சில்வதா சடபயில் தெரிவிதெதார். ேதான அவ-
ரிைம் ந்கடபது, ஏன உங்கள் ேல்்தாடசி 
அரசதாங்கததில் அெடன ேடைமுட்றப்ப-
டுதெவில்ட் எனபநெ.  

ேதாடடின தபதாருளதாெதார தேருக்கடி 
2015 ஆம் ஆண்டு ேடுப்பகுதியிந்நய 
ஆரம்பிததுவிடைது.2014 ஆம் ஆண்டின 
ேடுப்பகுதி வடர சி்றந்ெ தபதாருளதாெதார 

பினனணிடய மஹிந்ெ ரதாஜபக்ஷ அர-
சதாங்கம் ேதாடடில் முனதனடுததிருந்ெது. 
ேல்்தாடசி அரசதாங்கததின ்கதா்ததில் 
ஒநர வருைததில் இரண்டு முட்ற மததிய 
வஙகியில் நிதி நமதாசடி இைம்தபற்று 
ேதாடடின முழுடமயதான தபதாருளதாெதார 
தேருக்கடிககு வழிவகுதெது. அரசதாங-
்கம் அடனதது தேருக்கடி்களிலிருந்தும் 
ேதாடடை மீடதைடுப்பெற்்கதான ச்க் ேை-
வடிகட்க்கடளயும் நமற்த்கதாண்டுள்ளது.

ேதாடடில் த்கதாநரதானதா டவரஸ் தெதாற்று 
்கதா்ததில் ஜனதாதிபதி ந்கதாடைதாபய ரதாஜ-
பக்ஷ ஜனதாதிபதியதா்க பெவி வகிப்பது 
ேதாடடின தபரும் அதிர்்ஷைமதாகும். ேல்-
்தாடசி அரசதாங்கததின ்கதா்ததில் இந்ெ 
தெதாற்று ஏற்படடிருந்ெதால் நிட்டம என-
னவதாகியிருககும் எனறும் அவர் சடபயில் 
ந்கள்வி எழுப்பினதார்.  

பெயற்குழுவின் ்கலந்தும்ரயொடல்... 03ஆம் ெக்்க ப�ொடர...

நெர்ெல் முட்ற எவவதாறு அடமய 
நவண்டுதமன இஙகு ்க்ந்துடரயதாைப்-
படைதுைன ்க்ப்பு நெர்ெல் முட்றடய 
அறிமு்கம் தசயவெதானதால் தெதாகுதி 
மற்றும் விகிெதாசதாரம், எவவதாறு அடமய 
நவண்டும் எனபது தெதாைர்பதா்கவும் 
தசயற்குழு கூடைததில் ்க்ந்துடரயதாைப்-
படைது. அததுைன தபண்்களின பிரதிநி-
திததுவம் எவவதாறு அடமய நவண்டும் 
எனபது தெதாைர்பதா்கவும் ்க்ந்துடரயதா-
ைப்படைெதா்க அென ெட்வர் அடமச்சர் 
திநன்ஷ குணவர்ென குறிப்பிடைதார்.  

இந்ெ விநசை தசயற்குழு எதிர்வரும் 22 

மற்றும் 24 ஆகிய தினங்களில் மீண்டும் 
பதாரதாளுமன்ற ்கடைைத தெதாகுதியில் 
கூைவுள்ளெதா்கவும் அென தசய்தாளர், 
பதாரதாளுமன்ற பிரதி தபதாது தசய்தாளர், 
பணிககுழதாம் ெட்வி கு்ஷதானி நரதா்கன-
தீர தெரிவிதெதார். நேற்று (10) ேடைதபற்்ற 
இந்ெ தசயற்குழு கூடைததில் ஜீ. எல்.
பீரிஸ், நிமல் சிறிபதா் டி சில்வதா ஆகிய 
அடமச்சர்்களும் சதா்கர ்கதாரியவசம் மதுர 
விெதானந்க ,ஜீவன தெதாண்ைமதான,்கபீர் 
ஹசீம், மததுமபண்ைதார, மநனதா ்கநணசன, 
எம்.ஏ சுமந்திரன ஆகிய பதாரதாளுமன்ற 
உறுப்பினர்்களும் ்க்ந்து த்கதாண்ைதார்்கள்.  

5 வருடங்கள் நல்லொட்சி... 03ஆம் ெக்்க ப�ொடர...

பயங்கரவதாெ ெடைச்சடைததில் திருத-
ெங்கள் நமற்த்கதாள்ளப்படடுள்ளெதா்க 
தெரிவிதது மதாற்்றம் ஏற்படுதெப்பட-
டுள்ள பயங்கரவதாெ ெடைச்சடைம் 
தெதாைர்பதான வர்தெமதானி தவளியிைப்-
படைதாலும் அதிலும் நமதாசமதான சி் சரத-
துக்கள் ்கதாணப்படுவெதா்க குறிப்பிடைதார்.  

அந்ெக கூற்ட்ற மறுதது ்கருதது தெரி-
விதெ நீதியடமச்சர் அலி சப்ரி, நீங்கள் 
தெரிவிப்பது நபதானறு புதிய பயங்கரவதாெ 
ெடைச்சடைததில் எதுவும் இல்ட் என 
குறிப்பிடைதால் நீங்கள் ்கைந்ெ 05 வருைங-
்களதா்க ேல்்தாடசி அரசதாங்கததிற்கு ஆெர-
வளிததீர்்கநள அப்நபதாது உங்களதால் அது 

தெதாைர்பில் ஏெதாவது தசயய முடிந்ெெதா? 
எனினும் எமது அரசதாங்கம் ஆடசிககு 
வந்து ஒன்றடர வருைங்களிந்நய அெற்-
்கதான ேைவடிகட்க்கடள ேதாம் நமற்-
த்கதாண்டுள்நளதாம் எனறும் குறிப்பிடைதார்.  

ஆனதால் ெதாம் ேல்்தாடசி அரசதாங-
்கததிற்கு ஆெரவளிக்கவில்ட்தயன 
சதார்ள்ஸ் நிர்ம்ேதாென எம்.பி. தெரிவிதது 
அடமச்சரின கூற்ட்ற மறுதெதார்.  

இல்ட்,இல்ட் நீங்கள் ேல்்தாடசி 
அரசதாங்கததுககு ஆெரவளிதெது முழு 
ேதாடடுககும் தெரியுநம. உண்டமடய 
மட்றக்க முயற்சிக்க நவண்ைதாம் எனறும் 
குறிப்பிடைதார் நீதியடமச்சர். 

அறிகுறி்களற்்ற ப்கொவிட் 19... 03ஆம் ெக்்க ப�ொடர... 
ஒமிகநரதான பரவல் ்கதாணப்படு-

கின்ற நபதாதிலும், தெதாற்்றதாளர்்களிைம் 
டவரஸின வீெம் மி்கக குட்றவதா்கநவ 
்கதாணப்படுகி்றது. இ்ஙட்கயில் மதாததி-
ரமினறி சர்வநெச மடைததில் தபற்றுக 
த்கதாள்ளப்படை ஆயவு ெரவு்களின 
அடிப்படையில் ெற்நபதாது 07 ேதாட்கள் 
ெனிடமப்படுதெல் ்கதா்ம் நபதாதுமதான-
ெதா்க ்கண்ைறியப்படடுள்ளது. அதநெதாடு 
த்கதாவிட19 தெதாற்றுககுள்ளதாநனதாருைன 

தெதாைர்பு்கடளப் நபணியவர்்கள் முழு-
டமயதா்க ெடுப்பூசிடயப் தபற்றிருந்ெதால் 
ெனிடமப்படுதெலுககு உடபைத நெடவ-
யில்ட். ்கதாரணம் அவர்்கள் த்கதாவிட 19 
தெதாற்றுககுள்ளதாகும் வீெமும், ஏடனநயதா-
ருககு தெதாற்ட்ற பரப்பும் வீெமும் மி்கக 
குட்றவதாகும். எவவதாறிருப்பினும் தெதாற்-
றுறுதியதானவர்்கள் 07 ேதாட்கள் ெனிடமப்-
படுதெலினறி தவளியிைங்களுககு தசல்் 
முடியுதமனறு கூ்றப்பைவில்ட் என்றதார். 

நமடமும்ற பி்ரச்சிமை்களுக்கு... 03ஆம் ெக்்க ப�ொடர...

ேதாம் இன, மெ, கு்ம் மற்றும் தபதாருளதா-
ெதார அடிப்படையில் பிளவுபடடிருககின-
ந்றதாம். அததுைன இனவதாெம், மெவதாெம், 
பதாகுபதாடு்கள், முரண்பதாடு்கள் எனபன 
ெட்தூககியுள்ளன. பணவீக்கம் ேதாடடில் 
தபரும் பிரச்சிடனககுள்ளதாகியுள்ளது. 
தபதாருளதாெதார விழுமியங்கள் தெதாைர்ச்-
சியதான அழுதெங்களுககுள்ளதாகி வரு-
கின்றன. அநெநபதானறு ேதாடு தபரும் 
பற்்றதாககுட்ற்களுைன ெள்ளதாடிகத்கதாண்டி-
ருககின்றது. பிரச்சிடன்கடளத தீர்ப்பெற்கு 

ஆடசியதாளர்்களிைம் எந்ெ முட்றயதான திட-
ைமும் கிடையதாது. அெனதால் ெற்நபதாது 
ஊழியர் நசம்தாப நிதியததில் தெதாழி-
்தாளர்்களின நசமிப்பில் இருந்து 25 வீெ 
வரிடய அ்றவிடடு அென மூ்ம் சி் பிரச்-
சிடன்களுககுத தீர்வு்கதாண அரசதாங்கம் 
முயற்சிககின்றது.  அப்பதாவித தெதாழி்தா-
ளர்்களின ஊழியர் நசம்தாப நிதியததில் 
ட்க டவப்படெ அரசதாங்கம் நிறுதெநவண்-
டுதமன ந்கடடுகத்கதாள்கினந்றதாம் எனறும் 
எதிர்்கடசித ெட்வர் நமலும் தெரிவிதெதார்.

பெயற்ெொடு்கமள மீண்டும்... 03ஆம் ெக்்க ப�ொடர...

நிட்யததினூைதா்க இந்ெ வருைததின 
ஜனவரி முெ்தாம் தி்கதி தெதாைக்கம் தபப்-
ரவரி மூன்றதாம் தி்கதி வடரயி்தான ்கதா்ப்-

பகுதியில் ேதாடடுககு இதுவடரயில் 2,919 
சுற்று்தா பயணி்கள் வருட்க ெந்துள்ளெதா்க 
தெரிவிக்கப்படடுள்ளது.

ெடல்்கமுவ ெகுதி வீபடொன்றினுள்...
மெதடெ பினபற்றி பிரதார்தெடன தசயதுள்ளடம 

விசதாரடண்களில் தெரியவந்துள்ளது. இவவதாறு 
பிரதார்தெடன ேைவடிகட்க்கள் இைம்தபற்்ற ெரு -
ணததில், சிறுவன உயிரிழந்துள்ளடமயும் ்கண்ைறி -
யப்படடுள்ளது. சிறுவனின உயிடர மீள எடுககும் 
நேதாககில் தெதாைர்ந்தும், தபற்ந்றதார் பிரதார்தெடன-
்கடள ேைததியுள்ளடமயும் விசதாரடண்களில் தெரி-
யவந்துள்ளது. சிறுவனுககுரிய சிகிச்டச்கடள 
வழங்க தபற்ந்றதார் முனவரவில்ட் எனபதும் 

தபதாலிஸதார் விசதாரடண்களில் ்கண்ைறியப்பட -
டுள்ளது.இந்ெ சம்பவம் தெதாைர்பில் சிறுவனின 
ெந்டெ, ெதாய மற்றும் பதாடடி ஆகிநயதார் ட்கது தசய -
யப்படடுள்ளனர்.சம்பவம் தெதாைர்பில் நீெவதான 
விசதாரடண்கள் நிட்றவடைந்ெடெ அடுதது, பிநரெ 
பரிநசதாெடன்கள் முனதனடுக்கப்பைவுள்ளன. 
இந்ெ சம்பவம் தெதாைர்பி்தான நம்தி்க விசதார-
டண்கடள பைல்்கமுவ தபதாலிஸதார் நமற்த்கதாண்டு 
வருகின்றனர்.

த�ர�லுக்கு �யொ்ரொகுைொறு...
த்கதாவிட19 பிரச்சிடன இல்்தாெெதால் கூடைம் 

ேைந்திருககும். துரிெமதான உள்ளூரதாடசி சடபத 
நெர்ெட் ேைததுமதாறு ந்கதாருகிந்றதாதமன்றதார். 
இெற்குப் பதி்ளிதெ அடமச்சர், நெர்ெலுககு 
ேதாம் எந்ெ நிமிைமும் ெயதாரதா்க இருககிந்றதாம். 
நெர்ெலுககு ரதாஜபக்ஷவினர் ஒருேதாளும் பயந்ெது 

கிடையதாது. ஜனதாதிபதி நெர்ெட் முனகூடடி 
ேைததி நெதால்வியடைந்து வீடு தசன்ற ெட்வர் 
அவர். நீங்கள் ந்கதாருவெதால் ேதாங்கள் நெர்ெல் ேைத -
துநவதாம்.நெர்ெலுககு ெயதாரதா்க இருங்கள். உரிய 
நேரததுககு நெர்ெல் ேைததுநவதாம்.தமதாடடு ்கடசி 
தபருதவற்றி தபறும் என்றதார்.

பெொதுஜை பெ்ரமுை பி்ரெொ்ரம்...
ச்க் மக்களினதும் வீடு அல்்து ்கடைக்களுககு 

மினசதாரதடெ  வழஙகுவநெ புதிய அரசதாங்கததின 
த்கதாள்ட்க.   முனபு மூன்றடர இ்டசம் ரூபதா வடர   
அரசு தச்விடைது. ஆனதால் ெற்நபதாது தெதாட்கடய 
பதாரதாது எமது அரசு மினசதாரம் வழங்க தச்வு தசயகி-
்றது. ்கைந்ெ வருைம் மதாததிரம் மினசதார வசதி வழங்க 
750 மில்லியன ரூபதா தச்விைப்படைது. இ்வசமதா்க 
கூை மினனிடணப்பு வழங்கப்படைது. விண்ணப்பிக-
கும் அடனவருககும் மின இடணப்பு வழங்கப்படும். 
நேற்ட்றய கூடைம் பற்றியும் கூ்றநவண்டும். நேற்று 
(முனதினம்) ேைந்ெது அரசதாங்கததின கூடைமல்்.
அது தபதாதுஜன தபரமுனவின கூடைம் மதாததிரநம. 
அரசதாங்கததுககு ஆெரவு வழஙகும் ச்க் ்கடசி்கள் 
இடணந்து ேைததிய கூடைமல்் இது.தபதாதுஜன 
தபரமுனவுககும் அரசியல் தசயய உரிடம இருககி-
்றது. அவர்்களும் ெமது ்கடசி அரசியல் தசயற்பதாடு-
்கடள ஆரம்பிததுள்ளனர். தபதாதுஜன தபரமுனவுககு 
எமது வதாழ்ததுக்கடள தெரிவிககிந்றதாம் என்றதார்.

ெரவத�ெதம� திருபதிபெடுத�...
மூ்ங்கள் மீெதான விவதாெததின 

இறுதியில் பதி்ளிதது உடரயதாற்றிய 
நீதியடமச்சர், ெமதுடரயில் நமலும் 
தெரிவிதெெதாவது: பயங்கரவதாெ ெடைச் 
சடைததில் நமற்த்கதாள்ளப்படடுள்ள 
மதாற்்றங்கள் நபதாதுமதானெல்் என 
எதிர்க்கடசியினர் தெரிவிததுள்ளனர்.  

எமது அரசதாங்கம் 48 வருைங்களுககு 
பினனர் பயங்கரவதாெ ெடைச் சடைத-
தில் மதாற்்றம் ஏற்படுததுவெற்்கதா்க ஓய-
வுதபற்்ற நீதியரசர் ஒருவரின ெட்டம-
யில் விநசை குழு அடமதது அெற்்கதான 
ேைவடிகட்க்கடள நமற்த்கதாண்டு வரு-

கி்றது. அந்ெக குழுவிைம் ஆந்தாசடன-
்கடள முனடவக்கவும் வதாயப்புக்கள் 
வழங்கப்படடுள்ளன. நமற்த்கதாள்ளப்-
படடுள்ள திருதெங்கள் ேதாடடின சட-
ைங்கள் மற்றும் ெனியதார் சுெந்திரதடெப் 
ப்ப்படுததுவெற்்கதா்கநவ த்கதாண்டு-
வரப்படடுள்ளன. ஒருநபதாதும் அடவ 
சர்வநெசதடெ திருததிப்படுததுவெற்கு 
நமற்த்கதாள்ளப்படை விையமல்். 
அரசிய்டமப்பின மூ்ம் அரசதாங்கத-
திற்கு அெற்்கதான அதி்கதாரமும் வழங-
்கப்படடுள்ளது எனறும் அடமச்சர் 
நமலும் தெரிவிதெதார்.

ெொதிக்்கபெடும் தநொயொளி்களுக்கு...
்கதாரணமதா்க இந் ேைவடிகட்க எடுக்கப்பட-

டுள்ளெதா்கவும் அெற்கு தச்வதாகும் பணதடெ 
சு்கதாெதார அடமச்சு மூ்ம் தபற்றுகத்கதாள்ள-
வுள்ளெதா்கவும் அவர் தெரிவிதெதார்.

ப�ன் ப்கொரியொவுக்கு...
டமததிரிபதா் சிறிநசனவுககு ஐ.ேதா.

வின முனனதாள் தசய்தாளர் ேதாய்கம் 
பதான கீ மூன அடழப்பு விடுததுள்ளதார்.  

தெனத்கதாரியதாவுக்கதான பயணதடெ 

தவற்றி்கரமதா்க நிட்றவு தசயெ பினனர் 
டமததிரிபதா் சிறிநசன தவள்ளிககி-
ழடம ேதாடு திரும்புவதார்.

வவுனியொ ெல்்கமலக்கு...
விஜயம் தசயயவுள்ளதார். இென-

நபதாது முன அனுமதி தபற்்ற மடடுப்ப-
டுதெப்படை அளவி்தானவர்்களுககு 

மடடுநம நி்கழ்வில் ்க்ந்து த்கதாள்ள 
அனுமதி வழங்கப்படடுள்ளடம குறிப்-
பிைதெக்கது.

ெணிப ெகிஷ்கரிபபுக்கு...
சம்பள முரண்பதாடு உள்ளிடை 

ந்கதாரிகட்க்கடள முனடவதது ்கைந்ெ 
ேதானகு ேதாட்களதா்க இந்ெ பணிப் பகி்ஷ-
்கரிப்பு முனதனடுக்கப்படடு வருகின-
்றது. பணிப் பகி்ஷ்கரிப்பு ்கதாரணமதா்க 
நேதாயதாளர்்கள் தபரும் அதசௌ்கரியங-

்கடள எதிர்நேதாககி வருவடெயடுதது, 
சடை மதாஅதிபரினதால் நீதிமன்றததில் 
மனுத ெதாக்கல் தசயயப்படைது.  

இந்ெ மனுடவ ஆரதாயந்ெ நீெவதான, 
பணிப் பகி்ஷ்கரிப்புககு இடை்கதா் 
ெடை உதெரடவ பி்றப்பிததுள்ளதார்.

18−20 வருடங்கள் சிம்றயில் வொடும்... 03ஆம் ெக்்க ப�ொடர...  
வநயதாதிபர்்களதா்க உள்ளனர். வழககு தெதாைரப்பைதாம-

லும் குற்்றப்பததிரம் ெதாக்கல் தசயயப்பைதாமலும் அவர்-
்கள் ெடுதது டவக்கப்படடு சிட்றயில் வதாடுகின்றனர். ஆயு-
ெநமந்தி நபதாரதாடிய 12 ஆயிரம் நபர் மனனிக்கப்படடு 
விடுவிக்கப்படைனர். சமூ்க வட்தெளங்களில் ்கருதது 
பகிர்ந்ெெற்்கதா்க ப் ெமிழ் இடளஞர்்கள் ப் மதாெங்களதா்க 
ெடுதது டவக்கப்படடுள்ளனர்.அவர்்களுககு எந்ெ நிவதார-
ணமும் இந்ெ திருதெததில் வழங்கப்பைவில்ட்.  

உயிர்தெ ஞதாயிறு ெதாககுெல் யதார் தசயெதார்்கள் 
எனபது இனனும் தவளிவரவில்ட்.இரு ெரப்பும் 
மதாறி மதாறி குற்்றஞசதாடடுகின்றனர். சஹரதான எனனும் 
ேயவஞச்கனின தசய்தால் முழு முஸ்லிம் சமூ்கமும் 
ப்வட்கயதான பிரச்சிடன்களுககு மு்கம் த்கதாடுககி-
்றது. இந்ெ குண்டுத ெதாககுெட் ்கதாரணம் ்கதாடடி 20 
வருைங்களதா்க எம்.பியதா்க இருககும் எனடன ப் 

மதாெங்கள் ெடுதது டவதெனர். பயங்கரவதாெ ெடைச்சட-
ைததின கீழ் ெடுதது டவக்க ்கதாரணம் நெடவயில்ட். 
ப் மதாெங்கள் அல்்து வருைங்கள் சிட்றயில் 
டவககும் முட்ற தெதாைர்கி்றது. இது நவெடன அளிக-
கி்றது. ஹிஜதாஸ் ஹிஸ்புல்்தா பிடணயில் வந்துள்-
ளதார். 03 தமௌ்விமதார்்கள் அரபிக்கல்லூரிதயதானறில் 
்கற்பிததுக த்கதாண்டிருந்ெனர். 2018 இல் ஹிஜதாஸ் 
ஹிஸ்புல்்தா அஙகு வந்து பிரசதாரம் தசயெதா்க 16 வயது 
மதாணவர் தசதானன சதாடசியதடெ டவதது 03 உ்மதாக-
்கடள ஒரு வருைததிற்கு நம்தா்க ெடுதது டவதெனர். 
ஆனதால் ெதாம் ஹிஜதாஸ் ஹிஸ்புல்்தாடவ ்கண்ணதால் 
கூை ்கதாணவில்ட்தயனறு எதெடன அழுதெம் 
த்கதாடுததும் உண்டமடய  கூறியுள்ளனர். அப்பதாவி-
்கடள சிட்றயில் ெடுததுடவததுள்ளனர். இவவதாறு 
300 நபருககு நமல் ட்கது தசயயப்படைதாலும் 25 

நபருககுத ெதான குற்்றப் பததிரம்ெதாக்கல் தசயயப்பட-
டுள்ளது. ஏடனயவர்்கள் குற்்றவதாளி்களதா்க இருந்ெதால் 
குற்்றப்பததிரம் ெதாக்கல் தசயயுமதாறு சடை மதாஅதி-
படர ந்கதாருகிந்றதாம். மக்கள் பழிவதாங்கப்பைதாமல் 
அரசியல் ்கதாழ்புணர்ச்சிக்கதா்க ட்கது தசயயப்பைதாமலி-
ருககும் வட்கயில் மதாற்்றம் தசயய நவண்டும். அஸதாத 
சதாலியின ட்கது சி்றந்ெ உெதாரணமதாகும். ேதானும் 
இந்ெ சடைததினதால் பதாதிக்கப்படநைன. ப் ெமிழ், 
முஸ்லிம் இடளஞர்்கள் சிட்ற்களில் வதாடுகின்றனர். 
அவர்்களுககு நிபந்ெடனயுைன பிடண வழங்க சடை 
மதாஅதிபருககு அதி்கதாரமுள்ளது. இவர்்கள் தெதாைந்து 
ெடுதது டவப்பெதால் ேதாடள ஆபதெதானவர்்களதா்க மதா்ற 
வதாயப்புள்ளது. ஒரு ேதாடு ஒருசடைம் நெடவயதாயின 
ேல்் ஒருவடர நியமியுங்கள். ேதாமும் ஆெவு வழஙகு-
கிந்றதாம் என்றதார்.

திருத�ங்கள் பெயவ�ொ்க அ்ரசு... 03ஆம் ெக்்க ப�ொடர...   
எனபது ஒரு ெற்்கதாலி்க சடைமதா்கநவ 1979இல் ஆறு 

மதாெங்களுக்கதா்க த்கதாண்டுவரப்படைது. எனினும் 
அது ்கைந்ெ 42 வருைங்களதா்க ேடைமுட்றப்படுதெப்-
படடு வருகின்றது. உைனடியதா்க அது இல்்தாதெதாழிக-
்கப்பை நவண்டும் எனறும் அவர் தெரிவிதெதார்.   

 ஆடசிககு வருகின்ற ஒவதவதாரு அரசதாங்கமும் 
ெமது ்கதா்ததிந்நய நீதிததுட்ற சுயதாதீனம் இருப்ப-
ெதா்கவும் ்கைந்ெ அரசதாங்கம் நீதிததுட்ற சுயதாதீனததில் 
ெட்யிடைெதா்கவும் குற்்றச்சதாடடுக்கடள முனடவத-
ெதாலும் இரு ெரப்பினருநம நீதிததுட்ற சுயதாதீனததில் 
ெட்யிடுகின்றனதரனபநெ உண்டம எனறும் அவர் 
தெரிவிதெதார்.   

பதாரதாளுமன்றததில் நேற்று ேடைதபற்்ற நீதிததுட்ற 
சடைங்களில் நமற்த்கதாள்ளப்படும் திருதெங்கள் 
தெதாைர்பதான இரண்ைதாவது ேதாள் சடப விவதாெததில் 
உடரயதாற்றும் நபதாநெ அவர் இவவதாறு தெரிவிதெதார்.   

எமது ேதாடு தபதாருளதாெதாரததில் அெ் பதாெதாளததில் 
தசனறு த்கதாண்டிருககி்றது. இவவதா்றதான சந்ெர்ப்பத-
தில் நீதித துட்ற நிர்வதா்கம் ஆபதெதானெதா்க உள்ளது. 

இரு ெரப்பினரும் ஒன்றதா்க உணர்ந்து இந்ெ விையத-
தில் தசயற்பை நவண்ைதாமதா? என ந்கள்வி எழுப்பி-
னதார். 

அது தெதாைர்பில் நமலும் தெரிவிதெ அவர்,   
பயங்கரவதாெத ெடைச் சடைததில் திருதெம் த்கதாண்-

டுவரப்பை நவண்டும் என ஒவதவதாரு அரசதாங்கமும் 
தெரிவிதது வந்ெ நபதாதும் அது ேடைதப்றவில்ட்.   

ெற்நபதாடெய அரசதாங்கம் அதில் மதாற்்றங்கடள ஏற்-
படுதெ ேைவடிகட்க எடுததுள்ளது. அெடன மறுசீர-
டமப்பு என்ற தபயரில் த்கதாண்டுவர உள்ளது.ஆனதால் 
ேதாம் பதார்தெ அளவில் அவற்றில் எந்ெ புதிய மதாற்்றங்க-
ளும் கிடையதாது.  

இந்ெத ெடைச் சடைததின கீழ் 12 வருைங்களுக-
கும் நமல் ெடுதது டவக்கப்படடுள்ளவர்்களும் உள்ள-
னர். சி்ர் விடுெட் தசயயப்படடுள்ளனர். ஹிஜதாஸ் 
ஹிஸ்புல்்தா, அனதாப் நபதான்றவர்்களும் பிடணயில் 
விடுெட் தசயயப்படடுள்ளனர். ஐககிய ேதாடு்கள் 
சடபயின அறிகட்கயில் அவர்்களின தபயர்்கள் குறிப்-
பிைப்படடுள்ளெதால் அவர்்கள் விடுெட் தசயயப்-

படடுள்ளனர். நமலும் 400 நபர் பயங்கரவதாெ ெடைச் 
சடைததின கீழ் ெடுதது டவக்கப்படடுள்ளதார்்கள். 
அவர்்கள் தெதாைர்பில் எவரும் ்கவனிப்பதில்ட்.
முனனதாள் நீதியரசர் ஒருவர் கூை இந்ெ சடைம் மி்க 
நமதாசமதானது அது நீக்கப்பை நவண்டியதென கூறியுள்-
ளதார்.  

நீதிததுட்ற சடைத திருதெங்கடள ேதாம் வரநவற்-
கினந்றதாம். வழககு ெதாமெங்கள் விடரவுபடுதெ 
நவண்டியது மி்கவும் அவசியம். வழககு ெதாமெங்கள் 
தெதாைர்பில் சடைதெரணி்கடள குற்்றம் சதாடடுகி்றதார்-
்கள். அவர்்கள் மீது மடடும் அந்ெக குற்்றதடெச் சுமதது-
வடெ ஏற்்க முடியதாது.   

குற்்றவியல் ேைவடிகட்க முட்ற ந்கதாடவ முட்றடம 
மதாற்்றப்பை நவண்டும். வழககுக ந்கதாடவ்கள் 03 அடி 
உயரததுககு ்கதாணப்படுவெதா்க ப்ரும் குறிப்பிடுகின-
்றனர். அெற்்கதான மூ்ங்கள் இனம் ்கதாணப்பைநவண்-
டும். ஒரு ேதாடடின நீதி நிர்வதா்கம் சமூ்க நமம்பதாட-
டிற்்கதான அததிவதாரமதாகும் எனறும் சுமந்திரன எம்.
பி.நமலும் தெரிவிதெதார்.

புதிய திருத�ச் ெட்டமூலம்...
ெமிழ்த நெசிய கூடைடமப்பு நபச்சதாளர் எம்.ஏ.சு-

மந்திரன ஆகிநயதார் ந்கள்வி எழுப்பினர்.  
பதாரதாளுமன்றம் சபதாேதாய்கர் மஹிந்ெ யதாப்பதா அநப-

வர்ெனவின ெட்டமயில் ேடைதபற்்றது. தினப்ப-
ணி்கடள தெதாைர்ந்து பயங்கரவதாெ ெடைச்சடை (ெற்-
்கதாலி்க ஏற்பதாடு்கள்) புதிய திருதெச் சடை மூ்தடெ 
தவளிவிவ்கதார அடமச்சர் நபரதாசிரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
நேற்று பதாரதாளுமன்றததில் சமர்ப்பிதெதார். இெடன 
தெதாைர்ந்து ந்கள்வி எழுப்பிய முஸ்லிம் ்கதாஙகிரஸ் 
ெட்வர் ரவூப் ஹககீம்,  ஐநரதாப்பிய ஒனறியததுககும் 
இ்ஙட்கககுமிடையி்தான சந்திப்பின பினனர் தவளி-
யிைப்படை கூடைறிகட்கயில் சி் குட்றபதாடு்கள் சுட-
டிக்கதாடைப்படடிருந்ென. அந்ெ திருதெங்கடளயும் 

அரசு ்கவனததில் த்கதாள்ளுமதா  என ந்கள்வி எழுப்பி-
னதார்.  

ெமிழ்த நெசிய கூடைடமப்பு நபச்சதாளர் எம்.ஏ.சு-
மந்திரன எம்.பியும் ்கருதது தவளியிடைதார்.    பயங்க-
ரவதாெ ெடைச்சடைம் முழுடமயதா்க மதாற்்றப்படுதமன 
ஊை்க மதாேதாதைதானறில் அடமச்சர் தெரிவிததிருந்ெதார். 
பயங்கரவதாெததுககு எதிரதான புதிய சடைம் த்கதாண்-
டுவருவதா்க அவர் கூறியிருந்ெதார். அவவதா்றதாயின ஏன 
இந்ெத திருதெச் சடைம் முனடவக்கப்படுகி்றதென 
சுமந்திரன எம்.பி வினவினதார். சபதாேதாய்கர் இென-
நபதாது ்கருததுத தெரிவிகட்கயில், சடைத திருதெம் 
சமர்ப்பிக்கப்படடுள்ளது. விவதாததினநபதாது உங்க-
ளின நயதாசடன்கடள முனடவக்க்தாதமன்றதார்.  

எதிரணியின ந்கள்வி்களுககுப் பதி்ளிதெ அடமச்-
சர் பீரிஸ்,  

சடைத திருதெம் தெதாைர்பில் இனறு விவதாதிக்கப்ப-
ைமதாடைதாது. சமர்ப்பிப்பது மதாததிரநம இனறு இைம்-
தபறுகி்றது. ச்க் விெமதான விமர்சனங்கடளயும் 
விவதாெததின நபதாது முனடவக்க்தாம். நிட்யியல் 
்கடைடளக்கடமவதா்க இந்ெ சடைத திருதெம் முன-
டவக்கப்படடுள்ளது. எந்ெ ஒரு பிரடஜககும் இெடன 
சவதாலுககுடபடுததி உச்ச நீதிமன்றததுககு தசல்் 
முடியும். உச்ச நீதிமன்ற வியதாககியதானததின பினனர் 
முழுடமயதான விவதாெம் ேைதெப்படும். எந்ெ ஒரு சட-
ைமூ்மும் இவவதாறு ெதான சமர்ப்பிக்கப்படடு முன-
தனடுக்கப்படுகி்றது என்றதார்.

தநொயொளர்கள் ெ்ரொைரிபபு ெணிமய...
தெரிவிக்கப்படுகி்றது. இ்வசமதா்க ்கல்விடய ்கற்று 

தெதாழில்்கடள தபற்றுகத்கதாண்ை இவர்்கள் அப்பதாவி 
நேதாயதாளர்்கள் தெதாைர்பில் சிந்திக்கதாது தெதாழிற்சங்க 
ேைவடிகட்க்களில் ஈடுபடுவடெ வனடமயதா்க ்கண்-
டிப்பெதா்க கூறிய நேதாயதாளி்கள் இந்ெ ேைவடிகட்க்கள் 
அடனதடெயும் இரதாணுவததிைம் ஒப்படைககுமதா-
றும் தெரிவிதெனர்.  

இநெநவடள, அரசதாங்கம் தீர்டவப் தபற்றுக 
த்கதாடுககும் வடர நவட் நிறுதெதடெத தெதாைர்ந்து 
நமற்த்கதாள்ளவுள்ளெதா்க தெதாழிற்சங்கங்கள் நேற்று 
தெரிவிதென.  

இந்ெ நவட் நிறுதெதடெ நேற்று நமலும் தீவி-
ரப்படுததியெதா்க கூறிய அவர்்கள் ஐந்து முககிய 
மதாவடைங்களில் ஆர்ப்பதாடைங்கடள ேைதெ ஆரம்-
பிததுள்ளெதா்கவும் 12 ஆம் ெ்கதி த்கதாழும்புககு ஆர்ப்-
பதாடைததுக்கதா்க தபருமளவதாநனதார் வரவுள்ளெதா்கவும்  
இந்ெ நிட்டமடய நமலும் தீவிரப்படுதெதாமல் இந்ெ 
நபதாரதாடைததுககு விடரவில் தீர்வு  வழஙகுமதாறு 
அவர்்கள் அரசிைம் ந்கதாரிகட்க விடுதெனர். 

தெதாழிற்சங்க ெட்வர்்கள் அரசியல்வதாதி்களதால் 

ெவ்றதா்க வழிேைதெப்படுவெதா்க அரச டவததிய அதி-
்கதாரி்கள் நபரடவ தெரிவிககின்றது. ேதாடு தபதாருளதா-
ெதார ரீதியதா்க தபரும் பிரச்சடனடய சந்திததுள்ள இவ-
நவடளயில் சு்கதாெதார ஊழியர்்களின நவண்டுந்கதாள் 
்கதா்ததுககு ஏற்்ற தசயல் அல்்தவன அவர்்கள் 
சுடடிக ்கதாடடியுள்ளனர். அததுைன நபரடவ சு்கதாெதார 
அடமச்சருககு ்கடிெம் ஒனட்ற அனுப்பி அடனதது 
தெதாழிற் சங்கங்களும் இவவதா்றதான ந்கதாரிகட்க்கடள 
முனடவதெதால் ேதாடடின நிட்டம சிக்க்தாவடெ 
ெடுக்க முடியதாதெனவும் தெரிவிததுள்ளது.

அது மதாததிரமல்்தாது அரச பிரிவினரின சம்பள 
முரண்பதாடடை நீககுவெற்கு சம்பள ஆடணககு-
ழுவினூைதா்க நெசிய த்கதாள்ட்க ஒனட்ற ெயதாரிக்க 
நவண்டுதமனவும் அெடன ெகுதி மற்றும் தெதாழில் 
தி்றடமடய அடிப்படையதா்கக த்கதாண்டு ெயதாரிப்பது 
அவசியம் எனவும் அவர்்கள் ்கடிெததின மூ்ம் சுடடிக-
்கதாடடியுள்ளனர்.  

சு்கதாெதார ஊழியர்்களின நவட் நிறுதெ நவடளயில் 
ரிஜநவ சீமதாடடி சிறுவர் டவததியசதாட் ,நபரதாெடன 
சிறிமதாநவதா பண்ைதாரேதாயக்க சிறுவர் டவததியசதாட், 

ெ தசதாயசதா, ந்கதுமதி, மு்கததுவதாரம் தபண்்களுக-
்கதான டவததியசதாட்்களும், ஐ.டி. எச் டவததிய-
சதாட், மததிய இரதெ வஙகி, மதாளி்கதாவதடெ மற்றும் 
தபதா்னனறுடவ சிறுநீர்க டவததியசதாட் நபதான்ற 
டவததியசதாட்்கள் வழடமநபதால் இயஙகியநெதாடு 
அவ டவததியசதாட்்களில் நவட் நிறுதெம் ேடை-
தப்றவில்ட்.   

நவட் நிறுதெம் ேடைதபற்்றதாலும் ்கடுடமயதான 
நேதாயதாளி்கள் மற்றும் அவசர சிகிச்டச நேதாயதாளி்கள் 
நசடவயும் மற்றும் உயிர்்கதாப்பு நசடவ்கடளயும் 
ேைததுவெதா்க சு்கதாெதார ஊழியர்்களின சம்நமளனத-
தின இடண அடமப்பதாளர் சமன ரதனபிரிய தெரி-
விதெதார். ேதாடு முழுவதும் டவததியசதாட்்களில் 65 
ஆயிரததுககும் அதி்கமதாநனதார் நவட் நிறுதெததில் 
ஈடுபடடுள்ளெதா்க அவர் நமலும் தெரிவிதெதார்.

அரசிைமிருந்து உறுதியதான தீர்வு கிடைக்கதாவிட-
ைதால் ெற்நபதாது நவட்நிறுதெம் ேடைதப்றதாெ 
டவததியசதாட்யும் இந்ெ நவட் நிறுதெததில் 
இடணததுகத்கதாள்ள நேரிடுதமனவும் அவர் தெரி-
விதெதார்.

எம� ப்கொண்டு வந்�ொலும்...
சடைகந்கதாடவ, ஆளணியினருகத்கதிரதான ்கண்ணி-

தவடி்கடளத ெடைதசயெல் சடைமூ்ம், நீதிததுட்ற 
(திருதெச்) சடைமூ்ங்கள் மீெதான இரண்ைதாம் ேதாள் 
விவதாெததில் ்க்ந்துத்கதாண்டு உடரயதாற்றுட்கயி-
ந்நய இவவதாறு குறிப்பிடைதார். 

பயங்கரவதாெ ெடைச்சடைததின கீழ் பயங்கரவதாதி-
்கள் ெண்டிக்கப்படைதார்்களதா அல்்து நிரபரதாதி்களும் 
எழுதெதாளர்்கடளயும் ஊை்கவிய்தாளர்்கடளயும் பழி-
வதாங்க பயனபடுதெப்படைெதா? இந்ெ சடைம் ப் மட-
ைங்களில் அநீதிடயநய தசயதுள்ளது. இந்ெ சடைம் 
மதாற்்றப்பை நவண்டுதமன அவவப்நபதாது ந்கதாரப்-
படைதாலும் 43 வருைங்களதா்க இந்ெ சடைம் சிறு திருத-
ெதடெ கூை ்கதாணவில்ட்.

 நீதி அடமச்சர் இதில் திருதெம் த்கதாண்டுவர சடைத 
திருதெம் சமர்ப்பிததுள்ளதார். அெற்கு அவருககு ேனறி 
தெரிவிக்க நவண்டும். சர்வநெச ெரததுைன புதிய 
சடைம் த்கதாண்டுவரப் நபதாவெதா்க கூ்றப்படைது. 
தேருக்கடியதான சூழ்நிட்யில் பயங்கரவதாெ ெடைச்-
சடைதடெ அவர் சமர்ப்பிததுள்ளதார். வழககு்கடள 
துரிெப்படுதெ அவர் ேைவடிகட்க எடுதது வருகி்றதார். 
பயங்கரவதாெ ெடைச்சடைததின கீழ் 18 மதாெங்கள் 
ெடுதது டவககும் ்கதா்ம் 12 மதாெங்களதா்க குட்றக-
்கப்படடுள்ளன. வழககு விசதாரடண முடியும் வடர 
சந்நெ்க ேபடர ெடுப்புக ்கதாவலில் டவததிருப்பெற்-
்கதான உதெரடவ நமல் நீதிமன்றததின ஊைதா்க அதி்கதா-
ரி்களுககு த்கதாண்டுவரப்பை இருககி்றது.

குடும்பதெதாடர தெதாைர்பு த்கதாள்ளும் வதாயப்பு,-
சடைதெரணிடய தெதாைர்புத்கதாள்ளும் வதாயப்பு 
உள்ளிடை முககிய விையங்கள் த்கதாண்டு வரப்பட-
டுள்ளன. ெடுப்புக்கதா்ததில் து்ஷபிரநயதா்கதடெ ெடுப்-
பெற்்கதான ஏற்பதாடு்கள் தசயயப்படடுள்ளன.நீண்ை 
்கதா் ட்கது்களுககு பிடண வழஙகுெல் மற்றும் வழக-
கு்கடள ேதாளதாந்ெம் விசதாரடண தசயெல் நபதான்ற 
குறிப்பிைதெக்க முனநனற்்ற்கரமதான விையங்கள் 
குறிப்பிைப்படடுள்ளன. 

பயங்கரவதாெ ெடைச்சடைததில் நமலும் தசயய 
நவண்டிய நயதாசடன்கடள முனடவப்படெ விடுதது 
எடெ த்கதாண்டுவந்ெதாலும் எதிர்ககும் நிட்ப்-
பதாடடை ேதாம் மதாற்றிக த்கதாள்ள நவண்டும் என்றதார்.

தவமல நிறுத�ங்களில்...
எவவதா்றதான சவதால்்கடள எதிர்த்கதாள்ள நேரிடைதா-

லும், “சுபீடசததின நேதாககு” த்கதாள்ட்கப் பிர்கைனத-
தின மூ்ம் உறுதியளிக்கப்படைவதாறு, விவசதாயப் 
தபருமக்களின வருமதானதடெ நூற்றுககு நூறு வீெத-
ெதால் அதி்கரிக்கவும் ேதாடடையும் மக்கடளயும் பதாது-
்கதாக்கவும் ெதான அர்ப்பணிப்புைன தசயற்படுவெதா்க, 
ஜனதாதிபதி குறிப்பிடைதார். 

ஸ்ரீ்ங்கதா தபதாதுஜன தபரமுன ்கடசியினதால் 
ஏற்பதாடு தசயயப்படை தபதாதுப் நபரணி்களின 
“முெ்தாவது தபதாதுஜன நபரணி” நி்கழ்வில் ்க்ந்து-
த்கதாண்டு உடரயதாற்றும் நபதாநெ, ஜனதாதிபதி நமற்-
்கண்ைவதாறு தெரிவிதெதார். 

ஜனதாதிபதி ந்கதாடைதாபய ரதாஜபக்ஷ மற்றும் பிரெ-
மர் மஹிந்ெ ரதாஜபக்ஷ ெட்டமயில், அநுரதாெபுரம் 
சல்்கதாது டமெதானததில்,(09) இந்ெப் தபதாதுக கூடைம் 
ேடைதபற்்றது. 

“சுபீடசததின நேதாககு” த்கதாள்ட்கப் பிர்கைனததின 
பிர்கதாரம், தபரும் சவதால்்களுககு மததியில் இந்ெ அர-
சதாங்கம் அடைந்ெ இ்ககு்கள் தெதாைர்பில் தபதாதுமக-
்களுககுத தெளிவுபடுததும் நேதாககிந்நய, ஸ்ரீ்ங்கதா 
தபதாதுஜன தபரமுன ்கடசியினதால் இந்ெப் தபதாதுக 
கூடைம் ஏற்பதாடு தசயயப்படைது. 

மக்கள் மததியில் உடரயதாற்றிய ஜனதாதிபதி, 
“மஹிந்ெ ரதாஜபக்ஷ அரசதாங்கதடெக ்கவிழ்ப்பெற்கு 
அனறு தசயற்படைது நபதானந்ற, நெசிய மற்றும் சர்வ-
நெச சகதி்களுைன இடணந்து ெற்நபதாடெய அரசதாங-
்கததின பயணதடெத ெடுப்பெற்்கதான முயற்சி்கள் முன-
தனடுக்கப்படடு வருவெதா்கவும் குறிப்பிடைதார்.

“அரசதாங்கததின த்கதாள்ட்கத திடைங்கள், எதிர்்கதா-
்ச் சந்ெதியினரின ே்டன இ்ககு டவதநெ முனதன-
டுக்கப்படுகின்றன. அெனதால், எவவதா்றதான ெடை்கள் 
ஏற்படினும் தெதாைர்ந்து முனநனதாககி ே்கர்நவதாம்” 

எனறும் ஜனதாதிபதி தெரிவிதெதார். பிரெமர் மஹிந்ெ 
ரதாஜபக்ஷ, அடமச்சர்்களதான எஸ்.எம்.சந்திரநசன, 
ஜீ.எல்.பீரிஸ், நரதாஹிதெ அநபகுணவர்ென, நஜதானஸ்-
ைன தபர்னதாண்நைதா, பவிதரதா வனனியதாரச்சி, இரதா-
ஜதாங்க அடமச்சர்்களதான த்ஷஹதான நசமசிங்க, சனன 
ஜயசுமன, ்கஞசன விநஜநசக்கர, பதாரதாளுமன்ற உறுப்-
பினர்்களதான எச்.ேந்ெநசன, ந்க.பி.எஸ்.குமதாரசிறி 
ஆகிநயதாரும் இந்ெப் தபதாதுக கூடைததில் உடரயதாற்-
றினர். 

மஹதாசங்கததினர், அடமச்சரடவ அந்ெஸ்துள்ள 
அடமச்சர்்கள், வைமததிய மதா்கதாண ஆளுேர், இரதா-
ஜதாங்க அடமச்சர்்கள், பதாரதாளுமன்ற உறுப்பினர்்கள், 
முனனதாள் மதா்கதாணசடப உறுப்பினர்்கள், ே்கரசடப, 
பிரநெச சடபத ெட்வர்்கள், மக்கள் பிரதிநிதி்கள் 
எனப் தபருந்தெதாட்கயதாநனதாரும் இந்ெப் தபதாதுக 
கூடைததில் ்க்ந்துத்கதாண்டிருந்ெனர்.  

பி்ர�ைர ஜய ஸ்ரீ ைஹொதெொதியில்... 03ஆம் ெக்்க ப�ொடர...

பிரெமருைன வை மததிய மதா்கதாண முனனதாள் முெ்டமச்சர் எஸ்.எம்.ரஞசித உள்-
ளிடை ப்ரும் ்க்ந்து த்கதாண்ைனர்.
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ைாொகல த�ாட்டத்திலுள்்ள ொ்டசாமலயில் புன்ரமைக்கபெட்ட கட்ட்டத்ம� இ.ப�ா.கா உெ �மலவரும் பி்ர�ைரின் இமைபபு பசயலா்ளருைான பசந்தில் ப�ாண்டைான் திறந்து மவத்�ார். ெமழய கட்ட்டம் கல்வி கறெ�றகு ொதுகாபொன�ாக இல்லா��ால் ைாைவர்கள் அபசௌ-
கரியஙகளுக்கு உள்்ளாகினர். இ�னால் கட்ட்டத்ம� சீர்பசய்து �ருைாறு ொ்டசாமல அதிெர், ஆசிரியர்கள் ைறறும் பெறதறார்கள் முன்மவத்� தகாரிக்மகக்கு அமைய, பசந்தில் ப�ாண்டைானின் விதச்ட நிதி ஒதுக்கீடடின் கீழ் கட்ட்டம் புன்ரமைக்கபெடடு ைாைவர்களுக்கு மகய-
ளிக்கபெட்டமை குறிபபி்டத்�க்கது.    

மாபாகல பாடசாலல கடடடம் புனரலமககபபடடு லகயளிபபு − சசந்தில் ச�ாணடமான் நடவடிகலக    

த�ொடரும் சுகொ�ொர ஊழியரகளின் 
பணிபபகிஷகரிபபு 

கினிகத்தேனை திைகரன் நிருபர்

நாடாளாவிய  ரீதியில் சுகாதோர 
ஊழியர்கள் பணிபபகிஷகரிப-
பில் ஈடுபட்டு வருவதோல் மககள் 
பல்்வறு வனகயிலும் அச�ௌகரி -
யஙகனள அனுபவிததுவருகின்்ற-
ைர்.

தோதியர்கள், சபாது சுகாதோர பரி-
்�ாதேகர்கள் உள்ளிட்ட 16 சதோழிற் 
�ஙகஙகனளச் ்�ர்்்தோர் பல்்வறு 
்காரிகனககனள முன்னவதது 
கட்தே திஙகட்கிழனம முதேல் பணிப -
பு்றககணிபபு ்பாராட்டததில் ஈடு -
பட்டு வருகின்்றைர். 

சுகாதோர ஊழியர்களின் பணிப -

பு்றககணிபபால் கினிகத்தேனை 
னவததிய�ானையும் ச�யலிழ்து 
காணபபட்டது.  னவததிய�ானைககு 
வருனக தே்தே ஒரு சிை ்நாயாளர்கள் 
அச�ௌகரியஙகளுககுட்பட்டைர்.

னவததிய�ானையில் பற்றுச்சீட்டு 
வழஙகும் பகுதி மூடபபட்டிரு்தே-
்தோடு மரு்து வழஙகும் பகுதியும் 
மூடபபட்டிரு்தேது. இ்நினையில் 
னவததியர் மாததிர்ம ்நாயாளர்க-
ளுககாை பரி்�ாதேனைகனள ்மற்-
சகாண்டு மரு்து பற்றுச்சீட்டினை 
வழஙகிைார். இரு்தே ்பாதும் மரு -்
தினை தேனியார் பாமசிகளி்ை்ய 
சபற்றுகசகாள்ளுமாறு அறிவுறுததேப-
பட்டைர்.

னவததிய�ானையில் னவததிய 
பரி்�ாதேனைகள் மாததிர்ம இடம்-
சபற்்றது. இனதே தேவிர ஏனைய ஊழி-
யர்களின் பணிபபகிஷகரிபபிைால் 
இதேர ்�னவகள் எனவயும் இடம்-
சப்றவில்னை. வருனக தே்தே ஒரு சிை 
்நாயாளர்கள் ஏமாற்்றததுடன் திரும்-
பியும் ச�ன்்றைர். ்மலும் ்நாயாளர்-
களின் வருனகயும் கணி�மாை அளவு 
குன்றவனட்து காணபபட்டது. 

இருபபினும் கினிகத்தேனை நக-
ரிலுள்ள தேனியார் னவததிய நினை-
யஙகள் தி்றககபபட்டிரு்தேனமயால் 
அஙகு ்நாயாளர்களின் எண்ணிகனக 
ஓரளவு காணபபட்டனதே அவதோ-
னிகக முடி்தேது. 

நநாயாளரகள் அவதி

காடழிபநபாரிடமிருந்து மரநடுலக 
திடடதல� பாதுகாபபது நமது கடலம

மாததேனள சுழற்சி நிருபர்

சுற்்றாடல் பாதுகாபபு விடயததில்  
அககன்ற சகாண்ட ஜைாதிபதி ்காட்-
டாபய ராஜபக ஷ சுதே்திர திைததில் 
வீட்டுத ்தோட்டஙகளில் மரககன்று-
கனள நடும் திட்டதனதே ஆரம்பிதது 
னவததேதோக மாகாண ஆளுநர் ைலித 
யூ கம்க  சதேரிவிததோர்.   

பன்விை மடல்கனள வடகனை 
பிர்தே�ததில் மரககன்று திட்டதனதே 

ஆரம்பிததுனவதது உனர-
யாற்றும் ்பா்தே அவர் 
சதேரிவிததோர். இதுசதோ-
டர்பில் அவர் கருதது 
சதேரிவிகனகயில், 

மரககன்று ்தோட்-
டதனதே காட்டு மிரு-
கஙகள், காடழிப்பார் 
ஆகி்யாரிடம் இரு்து 
பாதுகாபபது நமது கட-

னமசயை அவர் சதேரிவிததோர். 
ஜைாதிபதி ்காட்டாபய ராஜபக ஷ-

விைால் முன்சைடுககபபடும் சுபிட்-
�ததின் ்நாககு நிகழ்ச்சித திட்டத-
திற்கு அனமய மரநடுனக திட்டதனதே 
நனடமுன்றபபடுததி அதேனை சிறு-
வர்கள் வருஙகாை �்தேதியிைர் மத-
தியிலும் ஆர்வதனதே ஏற்படுததுவது 
அரசியல்வாதிகள் மற்றும் துன்ற 
�ார்்தேவர்களின் சபாறுபபாகும் எை 
அவர் சதேரிவிததோர். 

ஆளுநர் லலித் யூ கைதக

மானிய அடிபபலடயில் 
நகாதுலம மாலவ சபற்று 

�ருமாறு நகாரிகலக
லுணுகை நிருபர்

ப�ன்ற ்காணககனை ்மற்பி-
ரிவு ்தோட்ட சதோழிைாளர்கள் 
அர�ாஙகததிைால் மானிய அடிப-
பனடயில் வழஙகுவதோக கூறிய 
்காதுனம மானவ உடைடியாக 
சபற்று தேருமாறு ்காரிகனக 
விடுககின்்றைர்.

50 ற்கும் ்மற்பட்ட சதோழிைா -
ளர்களுககாை ்காதுனம மாவிற் -
காை கட்டணமாக ்தோட்ட 
நிர்வாகததிைால் ஜைவரி மாதே  
�ம்பளபபட்டியல் அறிகனகயி-
லிரு்து 80 ரூபாய் என்்ற ரீதியில் 
15 கி்ைா கிராமுககு 1200 ரூபாய்   
அ்றவிடபபட்டிரு்தே ்பாதும் 
இதுவனரயிலும் ்காதுனமமா 
கினடககவில்னை எை ்தோட்டத 
சதோழிைாளர்கள் வி�ைம் சதேரி-
விககின்்றைர்.

மாத�லள மாவடட மககள் சகாவிட �டுபபூசிலய சபற்றுக சகாள்வதில் அசமந்�ம்
தேம்புள்ள திைகரன் நிருபர்

 
மாததேனள மாவட்ட மககள் பூஸடர் 

தேடுபபூசினயப சபற்றுகசகாள்வதில் 
அ�ம்தேப ்பாகனகக கனடபிடிதது 
வருவதோகவும், இதுவனரயில் 60 
வீதேமாை மககள் பூஸடர் தேடுபபூசி-
னயப சபற்றுக சகாள்ளாதிருபபது 
சதேரியவ்திருபபதோகவும் மாததேனள 
மாவட்ட னவததிய பணிபபாளர் அலு-
வைகம் சதேரிவிததுள்ளது. சபபரவரி 

மாதே ஆரம்பததில் மாததேனள மாவட்-
டதனதேச் ் �ர்்தே சகா்ராைா ் நாயாளர்-
கள் ஐவர் உயிரிழ்திருபபதுடன் இவர்-
களில் நால்வர் சகா்ராைா மூன்்றாவது 
தேடுபபூசினயப சபற்றுக சகாள்ளத 
தேவறியவர்கள் எைத சதேரிய வ்தி-
ருபபதோக மாததேனள சபாது சுகாதோர 
்�னவகள் உததி்யாகததேர் பீ.ச�்தூ-
ரன் சதேரிவிததுள்ளார்.

இ்தே்வனள இம்மாதேததில் ஒக-
ஸிஜன் ்தேனவபபட்ட எ்தேசவாரு 

்நாயாளியும் மாததேனள மாவட்டத-
தில் காணபபடாதிரு்தே நினையில் 
கட்தே ஒருவார காைததினுள் ஒகஸி-
ஜன் ்தேனவயாை சகாவிட்-19 சதோற்்றா-
ளர்களின் எண்ணிகனக பதது(10) வனர 
உயர்வனட்திருபபதோக சுட்டிககாட்-
டியுள்ள மாததேனள மாவட்ட சுகாதோர 
பணிபபாளர் அலுவைகம் தோமதேமின்றி 
மூன்்றாவது தேடுபபூசினயப சபற்றுக 
சகாள்ளுமாறு சபாதுமககளிடம் 
்வண்டு்காள் விடுததுள்ளது.   

சபாருடகலள பதுககி லவதது விற்பலன சசய�ால் சடடநடவடிகலக 
உககுவனள வி்ஷட நிருபர் 

மாததேனள மாவட்டததில் சீசம்து, 
விவ�ாய ப�னள, பால்மா ஆகிய-
வற்ன்ற பதுககி விற்பனை ச�ய்யும் 
வர்ததேகர்களுககு எதிராக கடுனமயாை 
நடவடிகனககனள ்மற்சகாண்டு 
வருவதோக மாததேனள மாவட்ட நுகர்-
்வார் அதிகார �னபயின் தேனைவர் 
்ரணுககுமார சதேரிவிததோர். 

தேற்்பாது நாட்டில் நிைவும் 

சீசம்து, விவ�ாய ப�னள, பால்மா 
ஆகியவற்றுககு ஏற்பட்டுள்ள தேட்-
டுபபாட்னட �ாதேகமாக பயன்படுத-
திகசகாண்டு சூட்சுமமாை முன்றயில் 
சகாள்னள இைாபமிட்டும் வர்ததேகர்க-
ளுககு எதிராக கடுனமயாை �ட்டநட-
வடிகனக எடுககபபடும். 

தேட்டுபபாடுகனள காரணம்காட்டி 
சகாள்னள இைாபமீட்டுவதேற்காக 

அரசின் கட்டுபபாட்டு வினைனய 
மீறி அதிக வினைககு சபாருட்கனள 
விற்பனை ச�ய்கின்்றைர். இதேைால் 
ஆட்சியிலிருககும் அரன� அச�ௌகரி-
யஙகளுககு உள்ளாகுகின்்றைர். 

இவவா்றாை வர்ததேகம் �ம்ப்தேமாக 
உடைடியாக மாததேனள மாவட்ட நுகர்-
்வார் அதிகார �னபககு சதேரிவிககுமாறு 
்ரணுககுமார ் மலும் சதேரிவிததோர். 

நுகர்தவார் அதிகா்ர சமெ எசசரிக்மக

இரததிைபுரி சுழற்சி நிருபர்  

நாட்டில் சபாருட்களின் 
வினை அதிகரிபபு, தேட்டுப-
பாடுகனளக  காரணம் காட்டி 
எதிர்ககட்சிகள் ஆட்சி அதி -
காரதனதேக னகபபற்்ற கைவு 
காண்கின்்றை. இது சவறும் 
பகற்கைவு மட்டு்ம எை 
இரததிைபுரி இனணபபுககு-
ழுத தேனைவரும் பாராளுமன்்ற 
உறுபபிைருமாை அகிை எல் -
ைாவள ்நற்றுத சதேரிவிததோர்.   

பிர்தே� அபிவிருததி குறிதது 
ஊடகஙகளுககு தேகவல் 

வழஙகுனகயி்ை்ய அவர் 
இவவாறு சதேரிவிததோர்.   

அவர் சதோடர்்து கருதது 
சதேரிவிகனகயில்,  

 இன்று நாட்டில் சபாருட் -
களின் வினை அதிகரிபபு 
தேட்டுபபாடுகனளக  காரணம் 
காட்டி எதிர்ககட்சிகள் ஆட்சி 
அதிகாரதனதேக னகபபற்்ற 
கைவு காண்கின்்றை. இது 
சவறும் பகற்கைவு மட்டு்ம. 
சகாவிட் 19 ஒரு தேற்காலிக 
அைர்ததே நினைனம மட்டு்ம. 
எை்வ நாட்டின் சபாருளா-
தோர சநருககடி நினைனம 

எதிர்வரும் ஏபரல் புததோண்டு 
காைததுடன் முடிவுககு வ்-
துவிடும். சகாவிட் 19 பயங -
கர நினைனமககு முகங-
சகாடுததே பின்ைர் எமது நாடு 
படிபபடியாக வழனமககுத 
திரும்பியதும் சபாது மகக-
ளின் பிரச்சினைகளுககும் 
தீர்வு கினடககும். இதேன்மூ-
ைம் எதிர்ககட்சிகளும் வாய -
னடததுப ்பாய்விடும். இதேன் 
பின் ைர் நாட்டின் அபிவிருததி-
யுடன் சபாருட்களின் வினைக-
ளும் வழனமககுத திரும்பிவி -
டும் எை அவர் சதேரிவிததோர்.   

ந�யிலல விலலயில் மடடுககலல ந�ாடடம் சா�லன

தேைவாககனை குறூப நிருபர்

உயர்தேர ்தேயினைகனள உற்பததி 
ச�ய்வதில் சபயர் சபற்்ற ்ேலீஸ 
சபரு்்தோட்ட கம்பனியின் கீழ் 
இயஙகும் தேைவாககனை மட்டுக-
கனை ்தோட்டம் கட்தே மாதேம் இடம்-
சபற்்ற 2022 ஆம் ஆண்டுககாை முதேல் 
்தேயினை ஏைததில் தேைா ஒரு கி்ைா 

டஸட் இை.01 தேர ்தேயினைககு ரூபா 
1200 கவர்ச்சிகரமாை வினைனயப 
சபற்று �ாதேனை பனடததேது. சவஸ -
டர்ன் னே க்ரான் தேரததில் டஸட் 
இை.01 தேர ்தேயினைககு ஒரு கி்ைா -
வுககு 1200 ரூபாய். 

இ்தே ்தேயினை வரின� யூ்ரா 
ஸ்கன் ஏற்றுமதி தேனியார் நிறுவைத -
தோல் வாஙகபபட்டது. தேைவாககனை 

மட்டுககனை ்தோட்டம் தேைவாககனை 
சபரு்்தோட்ட கம்பனியின் கீழ் நிர்வ-
கிககபபடுகி்றது. 

இதேன் வளர்ச்சிககு காரணமாக அதேன் 
முகானமயாளர் துல்�ஙக ஜயதிைகக 
விளஙகுகின்்றார். இதேன் ்தேயினை 
்ஜான் கீல்ஸ தேனியார் நிறுவைததி -
ைால் சவற்றிகரமாக �்னதேபபடுததேப -
பட்டு விற்கபபட்டது.

ைத்திய ைாகாை கல்வித்திமைக்க்ளத்-
தின் ெணிபொ்ள்ராக (முஸ்லிம் பிரிவு)  
முஹம்ைட ஆரிப நியமிக்கபெடடுள்்ளார். 
இவர் தநறறுமுன்தினம்  ைத்திய ைாகாை 
கல்வித்திமைக்க்ளத்தின் கணடி காரியா -
லயத்தில் �ைது க்டமைகம்ள பொறுப-
தெறறுக்பகாண்டார்.  புதிய கல்விபெணிப-
ொ்ளர்  முஹம்ைட ஆரிப கணடி புனி� 
அந்த�ானியர் கல்லூரியின் ெமழய 
ைாைவர் ஆவார். இவர் இலஙமக திறந்� 
ெல்கமலக்கழக ைறறும் தெ்ரா�மன ெல்க -
மலக்கழகம் ஆகியவறறில் �ைது ெட்டபெ-
டிபமெ முடித்துக்பகாண்டார்.  

சடடவிநரா� மதுபான 
உற்பததி ஒருவர லகது   
லுணுகை நிருபர்   

க்தேசகடிய சபாலிஸ 
பிரிவுககுட்பட்ட அரானவ 
மீகாகிவுை பிர்தே�ததில் 
�ட்டவி்ராதேமாை முன்ற 
யில் மதுபாை உற்பததி-
யில் ஈடுபட்ட ஒருவனர 
சபாலிஸ னகதுச�ய்துள்ள-
ைர்.   

பதுனள மாவட்டததுககு 
சபாறுபபாை சி்ரஷட 
சபாலிஸ அததியட்�கரு 
ககு கினடததே இரகசிய தேக-
வல்களுககு அனமய இச்சுற்றிவனளபபு ்மற்சகாள்ளப -
பட்டுள்ளது.   

இதேன்்பாது பதுககினவககபபட்ட 72 லீற்்றர் ்காடா 
னகபபற்்றபபட்டுள்ளது.   

எதிரககடசிகள் ஆடசிலய லகபபற்்ற  
நிலனபபது சவறும் பகல் கனநவ   



விண்வெளியில் ஏற்-
பட்ட மின் காந்தப் புயல் 
காரணமாக எல�ான் 
மஸ்கின் ஸ்்டார் லிங்க் நிறு -
வெனம் அதிலவெக இணணய 
லேணவெக்காக விணணில் 
நிண� நிறுத்திய 40 ்ேயம -
திகள் லே்தமண்டந்தன.  

சூரியனின் லமற்பரப்-
பில் இருநது ‘கலரானல் 
மாஸ் எ்ெக்ஷன்’ என்்ற 
ஒரு மா்பரும் உமிழ்வு 
்வெளிலயறி, பூமியின் 
வெளிமண்ட�த்துக்கு மிக 
அருலக புவி காந்த புய�ாக 
உரு்வெடுத்்தது. இநநிண�-
யில், க்டந்த 3 ஆம் திகதி 
பூமிக்கு மிக அருகில் உள்்ள புவி 
வெட்டப் பாண்தயில் நிண� நிறுத் -

்தப்பட்ட 49 ஸ்்டார் லிங்க் ்ேயம -
திகளில் 40 ்ேயமதிகள் புவி காந்த 

புய�ால் ஏற்பட்ட 
மிணகயான இழுணவெ -
யால் பாதிக்கப்படடு 
லே்தமண்டந்தன.  

இருப்பினும், இந்த 
்ேயமதிகள் பூமியின் 
வெளி மண்ட�த்துக்குள் 
மீணடும் நுணையும் 
எனவும், இணவெ மற்்ற 
்ேயமதிகளு்டன் லமா்த 
வொயப்பு இல்ண� 
எனவும், லே்தமண்டந்த 
்ேயமதிகளின் பாகங் -
கள் பூமியில் விழுநது 
மக்களுக்கு பாதிப்பு 
ஏற்படும் வொயப்பும் 
இல்ண� எனவும் 

ஸ்்டார் லிங்க் நிறுவெனம் ்்தரிவித்-
துள்்ளது.    

உக்ணரன் மீது ரஷயா ஆக்கிர -
மிப்பு ்்தாடுக்கும் அசேத்திற்கு மத் -
தியில் ரஷயா மற்றும் ்ப�ாரஸ் 
நாடுகள் 10 நாள் கூடடு இராணுவெ 
ஒத்திணகணய ஆரம்பித்துள்்ளன.   

ரஷயாவின் ்நருங்கிய நடபு 
நா்டான ்ப�ாரஸ் உக்ணரனு்டன் 
எல்ண�ணய பகிர்நது ்காள்கி்றது.   

இந்த இராணுவெ ஒத்திணக ப்தற்-
்றத்ண்த அதிகரிக்கும் ்ேயல் என்று 
அ்மரிக்கா குறிப்பிடடுள்்ளது. 
இது உ்ளவியல் ரீதியான அழுத் -
்தத்ண்த அதிகாரிப்ப்தாக உக்ணரன் 
குறிப்பிடடுள்்ளது. இந்த இராணுவெ 
ஒத்திணகக்காக பனிப்லபாருக்கு 
பின் ்ப�ாரஸில் ரஷயா அதிக 
பண்டகண்ள குவித்திருப்ப்தாக நம்-
பப்படுகி்றது.   

உக்ணரன் எல்ண�யில் 
10,000க்கும் அதிகமான துருப்-
புகண்ள குவித்திருந்தலபாதும் 
உக்ணரன் மீது ஆக்கிரமிப்பு ்்தாடுக் -
கும் திட்டத்ண்த இல்ண� என்று 
ரஷயா ்்தா்டர்நது மறுத்து வெருகி -
்றது. 

எனினும் அ்மரிக்கா மற்றும் 
அ்தன் லமற்கு�க நாடுகள் இந்தத் 

்தாக்கு்தல் எந்த லநரத்திலும் இ்டம் -
்ப்ற�ாம் என்று எசேரித்துள்்ளன. 
முன்னாள் லோவிட குடியரசு மற்றும் 
ரஷயாவு்டன் க�ாோர ரீதியில் 
்நருக்கம் ்காண்ட உக்ணரன் லமற் -
கத்ல்தய பாதுகாப்பு அணமப்பான 
லநடல்டாவில் இணணயும் முயற் -
சிணய ரஷயா எதிர்த்து வெருகி்றது. 
உக்ணரனின் அங்கத்துவெத்ண்த ஏற்-
கக்கூ்டாது என்று லநடல்டாவுக்கு 
ரஷயா லகாரிக்ணக விடுத்துள்்ளது. 
எனினும் அ்தணன அ்மரிக்கா 

மற்றும் லநாடல்டா நிராகரித்துள்-
்ளன.   

2014 ஆம் ஆணடு ்்தா்டக்கம் 
கிைக்கு உக்ணரனில் லபாராடி வெரும் 
கி்ளர்சசியா்ளர்களுக்கு ரஷயா 
ஆ்தரவு அளித்து வெருகின்்றணம 
குறிப்பி்டத்்தக்கது.   

்தற்லபாண்தய ப்தற்்றத்ண்த ்தணிக்-
கும் இராெ்தநதிர முயற்சிகள் தீவிர-
மாக இ்டம்்பற்று வெருகின்்றன.   

இநநிண�யில் ்ப�ாரஸு்டனான 
இராணுவெ ஒத்திணகயில் சுமார் 

30,000 ரஷய துருப்புகள் பங்லகற்ப-
்தாக நம்பப்படுகி்றது.  

்ப�ாரஸ் ்தண�வெர் அ்�க்ோண-
்டர் லுகேன்லகா, ரஷய ெனாதிபதி 
வி்ளாடிமிர் புடடினின் ்நருங்கிய 
கூட்டாளியாக உள்்ளார். 2020 இல் 
இ்டம்்பற்்ற ல்தர்்தலில் லுகேன்லகா-
வுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் ்வெடித்-
்தலபாது ரஷயா அவெருக்கு ஆ்தரவொக 
நின்்றது.   

ரஷயா மற்றும் ்ப�ாரஸ் முன்-
்னப்லபாதும் இல்�ா்த அசசு-
றுத்்தண� எதிர்்காணடிருக்கும் 
நிண�யில் இந்த இராணுவெ ஒத்திணக 
தீர்க்கமான்தாக உள்்ளது என்று ரஷய 
அரே லபசோ்ளர் குறிப்பிடடுள்்ளார்.   

எனினும் உக்ணரன் ்்தா்டர்பான 
்தற்லபாண்தய ப்தற்்றத்ண்த ்தணிப்ப-
தில் இராெ்தநதிரத்தில் ்தமது நாடு 
்்தா்டர்நது நம்பி இருப்ப்தாக ரஷ-
யாவின் ஐலராப்பிய ஒன்றிய தூதுவெர் 
வி்ளாடிமிர் சிலோவ் ்்தரிவித்துள்-
்ளார். ்தற்லபாது ்ப�ாரஸில் நிண�-
்காணடிருக்கும் ரஷய துருப்புகள் 
ஒத்திணக முடிந்த பின் ்தமது முகாம்-
களுக்கு திரும்பும் என்றும் அவெர் 
குறிப்பிட்டார்.     
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க�ொங்�ொவுக்கு 325 மில். க�ொலர்  
இழப்பீடு: உ�ண�ொவுக்கு உத்தரவு

்காங்லகா ெனநாயகக் 
குடியரசு்டனான லமா்த-
லுக்கு இைப்பீ்டாக அந்த 
நாடடுக்கு 325 மில்லியன் 
்்டா�ர்கண்ள ்ேலுத்தும்-
படி உகண்டா நாடடுக்கு 
ஐ.நாவின் உயர் நீதிமன்்றம் 
உத்்தரவிடடுள்்ளது.   

1998 மற்றும் 2003 ஆம் 
ஆணடுகளுக்கு இண்டலய 
உகண்டா ஆக்கிரமிப்பு 
பண்ட ஒன்்றாக ்ேயற்படடு 
ேர்வெல்தே ஒழுங்குகண்ள மீறி-
ய்தாக ேர்வெல்தே நீதிமன்்றம் 
க்டந்த பு்தன்கிைணம அளித்்த 
தீர்ப்பில் கூ்றப்படடுள்்ளது.   

கிைக்கு இடுரி பிராநதியத்தில் 10 
்்தா்டக்கம் 15,000 லபர் ்கால்�ப்-

பட்ட்தற்கு உகண்டா ்பாறுப்புக்-
கூ்ற லவெணடும் என்று நீதிபதிகள் 
குறிப்பிடடுள்்ளனர். உகண்டா பண்ட 
்தங்கம், ணவெரம் மற்றும் மரங்கண்ள-

யும் திருடியுள்்ள்தாக நிரூபிக்-
கப்படடுள்்ளது.   

்காங்லகா 11 பில்லியன் 
்்டா�ர் இைப்பீடு ் கட்டலபா-
தும் அ்தன் ப� பகுதிகண்ள 
நிராகரித்்த நீதிபதிகள் அ்தணன 
வி்டவும் மிகக் குண்றந்த 
்்தாணகணய இைப்பீ்டாக நிர்-
ணயித்துள்்ளனர்.   

இ்தன்படி 2022 மற்றும் 2026 
க்கு இண்டலய 65 மில்லியன் 
்்டா�ர் வெரு்டாந்த ்தவெணண 
அடிப்பண்டயில் ஐநது ்தவெ-
ணணகளில் உகண்டா இ்தணன 
்ேலுத்்த லவெணடும் என்று உத்-

்தரவிடடிருக்கும் நீதிபதிகள் மு்தல் 
்தவெணணணய ்ேப்்்டம்பரில் ்ேலுத்-
்தவும் வெலியுறுத்தியுள்்ளனர். 

‘பொரிஸ் ்தொக்கு்தல்’ குற்றவொளி  
க�ொலல குற்றச்ொடல� மறுப்பு
2015 பாரிஸ் ்தாக்கு்தல் ்்தா்டர் -

பான வெைக்கு விோரணணயில் 
பிர்தான பிரதிவொதியான ே�ாஹ் 
அப்்தஸ்ஸ�ாம் எவெணரயும் 
்கால்�லவொ காயப்படுத்்தலவொ 
இல்ண� என்று மறுத்துள்்ளார்.   

130 லபர் ்கால்�ப்பட்ட 
பாரிஸ் ்தாக்கு்தலில் ஐ.எஸ் குழு 
உறுப்பினர்களில் உயிர் ்தப்பிய 
ஒலர நபராக 32 வெயது ே�ாஹ் 
இருப்ப்தாக வெைக்குத்்்தாடுநர் -
கள் குறிப்பிடடுள்்ளனர்.   

க்டந்த பு்தன்கிைணம இ்டம் -
்பற்்ற வெைக்கு விோரணணயில், இஸ் -
�ாமிய அரசுக் குழுவுக்கான ்தனது 
ஆ்தரணவெ அவெர் உறுதி ்ேய்தலபா-
தும், ்தான் ணவெத்திருந்த குணண்ட 

்வெடிக்கச ்ேயயாதிருக்க கண்டசி 
நிமி்டத்தில் தீர்மானித்்த்தாக குறிப் -
பிடடுள்்ளார்.   

இந்த வெைக்கில் லநரடி ்காண� 

குற்்றசோடடு சுமத்்தப்பட்ட 
ஒலர பிரதிவொதியாக ே�ாஹ் 
உள்்ளார்.   

்தான் கடடிவெந்த குணடு 
்ேயலிைந்த நிண�யில் 
அவெர் ்தப்பி ஓ்ட முயன்்ற்தாக 
வெைக்குத்்்தாடுநர்கள் கூறிய 
நிண�யில், ்தான் மனண்த மாற் -
றிக்்காண்ட்தாக அவெர் குறிப்-
பிடடுள்்ளார்.   

“நான் எவெணரயும் ்கால்-
�வில்ண� மற்றும் எவெணர-
யும் காயப்படுத்்தவில்ண� 

என்பண்த இங்கு கூறிக்்காள்்ள 
விரும்புகில்றன். சிறிய கீ்றல் 
ஒன்ண்றக் கூ்ட நான் ்ேயயவில்ண�” 
என்று அவெர் குறிப்பிடடுள்்ளார்.     

உக்லரன் ப்தற்றததிறகு மததியில்  
ரஷ்ொ – கபலொரஸ் ்பொர் ஒததில�

பெண்ணின் தலையில் ஆணி  
அடிததவலை ததடும் பெொலிஸ்

கருவுற்்ற ்பண 
கு ைந ண ்த ண ய 
ஆணாக மாற்று-
வெ்தாகக் கூறி கர்ப்-
பிணி ்பண ஒரு-
வெரின் ்தண�யில் 
ஆ ணி ய ா ல் 
அண்றந்த ஒருவெணர 
ப ா கி ஸ் ்த ான் 
்பாலிஸார் ல்தடி 
வெருகின்்றனர்.   

் ந ற் றி யி ல் 
இரணடு அங்கு�ம் 
அ்ளவுக்கு ஆணி பாயந்த நிண�யில் 
்பஷாவெர் மருத்துவெமணனயில் 
அந்தப் ்பண அனுமதிக்கப்படடுள்-
்ளார். ம்த நம்பிக்ணக அடிப்பண்டயில் 
சுகப்படுத்துபவெர் ஒருவெலர இந்தச 
்ேயண� ்ேயதுள்்ளார்.   

ஏற்கனலவெ மூன்று ்பண குைந-
ண்தணய ்பற்றிருக்கும் அவெர் 
மீணடும் ்பண குைநண்தணய 
்பற்்றால் கணவெர் விவொகரத்துச ் ேய-
வெ்தாகக் கூறிய நிண�யில�லய அந்த 
சுகப்படுத்துனணர நாடியுள்்ளார்.   

அந்த ஆணிணய கு்றடு ்காணடு 
சுயமாக அகற்்ற அந்தப் ்பண 
முயன்று முடியா்த நிண�யில் மருத்-
துவெமணனக்கு ்ேன்றுள்்ளார். ்நற்றி-
யின் லமல் பகுதிணய துண்ளத்திருந்த 
ஆணி அதிர்ஷ்டவெேமாக மூண்ளணய 
்தாக்கவில்ண�.

அந்த ஆணி அகற்்றப்படடு அவெர் 
வீடு திரும்பிய நிண�யில் இது 
்்தா்டர்பில் ந்டவெடிக்ணக எடுப்-
ப்தற்கு ்பாலிஸார் தீவிர விோர-
ணணணய ஆரம்பித்துள்்ளனர்.   

சூபித்துவெ மரபு ரீதியான சுகப்ப-
டுத்துனர் ஒருவெலர இதில் ்்தா்டர்பு-
படடிருப்ப்தாக கூ்றப்படுகி்றது. 

இதுகுறித்து மருத்துவெரின் புகாரின் 
லபரில் வெைக்குப்பதிவு ்ேயதுள்்ள 
்பாலிஸார் மருத்துவெமணனயிலி-
ருநது சி.சி.டி.வி காடசிகண்ள லேக-
ரித்து விோரணண லமற்்காணடு வெரு-
கின்்றனர். 

விணரவில் அந்தப் ்பணணண 
கணடுபிடித்து, கணவெர் மற்றும் மந-
திரவொதிணய ணகது ்ேயலவொம் என 
்பருநகர காவெல்துண்ற ்தண�வெர் 
அப்பாஸ் அஹ்ேன் ்்தரிவித்துள்-
்ளார். 

கனடொ: கனைக வொகனஙகளின்  
தெொைொடடதலத ஒடுகக முயற்சி
கனடியத் ்தண�நகர் ஒட்டாவொ -

வில், கனரக வொகன ஓடடுநர்களின் 
லபாராட்டத்ண்த ஒடுக்க அதிகாரிகள் 
முணனப்பு்டன் ்ேயல்படுகின்்றனர்.   

வொகனங்கண்ள வெரிணேயாக 
நிறுத்தி ணவெத்து ந்டத்்தப்படும் முற் -
றுணகப் லபாராட்டம் ேட்ட விலரா்த -
மானது என்று கனடிய அணமசேர்கள் 
கூறினர். விணரவில் லபாராட்டத்ண்த 
முடித்துக் ் காள்்ள லவெணடும் என்று 
ேம்பந்தப்பட்டவெர்கண்ள அவெர்கள் 
வெலியுறுத்தினர்.   

லபாராட்டக்காரர்களின் கால்வொசி 
வொகனங்களில் பிள்ண்ளகள் உள் -
்ளனர். அவெர்களின் ந�ன் குறித்து 
்பாலிஸார் அக்கண்ற ்்தரிவித் -
்தனர். லபாராட்டம் ்்தா்டர்பில் 
20க்கும் அதிகமாலனார் ணகது ்ேய -
யப்படடுள்்ளனர்.  

்தடுப்பூசிணயக் கட்டாயமாக்கும் 
உத்்தரணவெ நீக்கி, ணவெரஸ் பரவெல் 

கடடுப்பாடுகண்ளத் ்த்ளர்த்தும் வெணர 
லபாராட்டத்ண்தக் ணகவி்டப்லபாவெ -
தில்ண� என்று ஆர்ப்பாட்டக்காரர் -
கள் கூறுகின்்றனர்.   

அ்மரிக்காவின் ் ்டடலராயிட நக -
ணரயும் ஒட்டாவொணவெயும் இணணக் -
கும் முக்கியமான பா�த்ண்த மறித்து 
வொகனங்கள் நிறுத்்தப்படடுள்்ளன. 
அது முக்கியமான வெழித்்த்டம் என் -
ப்தால், இரு நாடடுப் ்பாரு்ளா்தா -
ரங்களிலும் பாதிப்பு ஏற்ப்ட�ாம் 
என்று ்வெள்ண்ள மாளிணக எசேரித் -
துள்்ளது.    

நியொண்டரததொலுடன் மனிதன்  
வொழ்நததற்கு புதிய ஆதொைம்

நவீன மனி்தன் ஆபிரிக்காவில் 
இருநது வெந்த விணரவில�லய 
நியாண்டர்ல்தால் மனி்த இனம் 
அழிநதுவிட்ட்தாகக் கூ்றப்படும் 
லகாடபாடண்ட லகள்விக்குறியாக் -
கும் புதிய புண்தபடிவெங்கள் கணடு -
பிடிக்கப்படடுள்்ளன.   

்்தற்கு பிரான்ஸில் உள்்ள குணக 
ஒன்றில் கணடுபிடிக்கப்படடுள்்ள 
குைநண்தயின் பல் மற்றும் கற்க்ளா -
�ான கருவிகள், சுமார் 54,000 ஆண -
டுகளுக்கு முன்னலர லமற்கு ஐலராப் -
பாவில் ல�ாலமா லேபியன்கள் 
இருந்தண்த காடடுவெ்தாக ஆராயசசி -
யா்ளர்கள் குறிப்பிடடுள்்ளனர்.   

இது முன்னர் நம்பப்பட்டண்த 
வி்டவும் ப� ஆயிரம் ஆணடுக -
ளுக்கு முன்னலர அந்தப் பகுதியில் 
மனி்தன் இருந்த்தற்காக ஆ்தாரமாக 
உள்்ளது. இது ல�ாலமா லேபியன் 

மற்றும் நியாண்டர்ல்தால் இரு 
இனமும் நீண்ட கா�ம் இணணநது 
வொழ்நதிருப்பண்த காடடுகி்றது.   

இது பற்றிய ஆயவு அறிக்ணக 
்ெர்னல் லநசேர் அடவொன்ேஸ் ேஞ் -
சிணகயில் ்வெளியாகியுள்்ளது.  

மனி்த இனத்தின் ஆதி உ்றவினர் -
க்ளாக கரு்தப்படும் இந்த நியாண -
்டர்ல்தால் மக்கள் 40 ஆயிரம் ஆண -
டுகளுக்கு முன் அழிநதுவிட்ட்தாக 
கூ்றப்படுகி்றது.    

மைணிதது 2 ஆண்டுகளின் பின்  
பெண்ணின் சடைம் கண்டுபிடிப்பு
இத்்தாலியில் 70 வெயது ் பணணின் 

ே்ட�ம் அவெர் உயிரிைநது இரணடு 
ஆணடுகள் கழித்துக் கண்்டடுக்கப்-
படடுள்்ளது.   

ல�ாம்பார்டி பகுதியில் ்தனியாக 
வெசித்்த அந்தப் ்பணணின் ே்ட�ம் 
அவெரது வீடடில் கண்்டடுக்கப்பட-
்டது. அணணமயில் அவெரது ல்தாட-
்டத்தில் வெ்ளர்நதிருந்த மரம் ேரிநது 
விழுந்தது குறித்து லகாலமா தீய-
ணணப்புப் பிரிவுக்குப் புகார் அனுப்-
பப்பட்டது.   

அதுகுறித்துத் தீயணணப்புப் பிரி -
வினர் அங்கு ்ேன்றிருந்தலபாது 
அந்தப் ்பணணின் ே்ட�ம் வீடடுக் 
கூ்டத்தின் நாற்காலியில் காணப்பட-
்டது. அவெர் நாற்காலியில் உடகார்ந்த-
படி இ்றந்த்தாக நம்பப்படுகி்றது.   

்பண இ்றந்த்தற்கான காரணம் 
்்தரியவில்ண� என அதிகாரிகள் 
குறிப்பிட்டனர். இருப்பினும் அவெர் 

2019ஆம் ஆணடின் இறுதிப்பகுதி-
யில் இ்றநதிருக்க�ாம் என்று அவெர்-
கள் ்்தரிவித்்தனர்.   

ே்ட�ம் அழுகியிருந்த நிண�ணயக் 
்காணடு அவெர்கள் அண்த ஊகித்்த-
னர்.   

்பணணின் இறுதிசே்டங்குக்-
கான நாள் இன்னும் குறிக்கப்ப்ட-
வில்ண�. லகாலமா பகுதியின் லமயர் 
்பணணின் இறுதிச ே்டங்கில் பங் -
லகற்கும்படி அங்குள்்ள குடியிருப்பா -
்ளர்களி்டம் லகடடுக்்காண்டார்.    

க�ொ்ரொனொ உருமொற்றம் பறறி  
சு�ொ்தொர அலமப்பு எச்ரிக்ல�
புதிய உருமாறிய ்காலரானா 

்்தாற்று பரவெ வொயப்புள்்ள்தாக ்்தரி-
வித்துள்்ள உ�க சுகா்தார அணமப்பு, 
அ்தன் பாதிப்பு இதுவெணர இல்�ா்த 
வெணகயில் அதிகமாக இருக்கும் 
என்றும் எசேரித்துள்்ளது.  

அந்த அணமப்பின் ்காலரானா 
்்தாழில்நுடபப் பிரிவு ்தண�வெர் 
மரியா கிர்லகாவ் கூறுணகயில், “்தற்-
லபாதுள்்ள ஒமிக்லரான் ்தான் கண்டசி 
்காலரானா வெணகயாக இருக்-
காது. லமலும் நான்கு உருமாறிய 
்காலரானா ்்தாற்று குறித்்த ஆயவு 
ந்டத்்தப்படடு வெருகி்றது. அவ்வெப் -
லபாது இணவெ உருமாற்்றம் அண்ட -
வெ்தால் இதுகுறித்து முழுணமயாக 
உறுதி ்ேயய முடியவில்ண�.  

இந்த புதிய உருமாற்்றம் அண்டந்த 
்காலரானாவொல் இதுவெணர 
்காலரானா வெணககளில் இல்�ா்த 
அ்ளவுக்கு பரவெல் லவெகமும், 

பாதிப்பும் அதிகமாக இருக்கும். 
ஆணகயால், ்காலரானா ்தடுப்பூசி 
்ேலுத்்தண� துரி்தப்படுத்தி, அந்த 
புதிய வெணகயின் பரவெல் லவெகத்ண்த 
குண்றக்க லவெணடும்” என்்றார்.  

க்டந்த மூன்று ஆணடுக்ளாக 

உ�்கங்கும் ஆதிக்கம் ்ேலுத்தி 
வெரும் ்காலரானா ்்தாற்று ஆல்பா, 
பீட்டா, காமா, ்்டல்்டா, ஒமிக்-
லரான் என ்்தா்டர்நது உருமாற்்றம் 
அண்டநது வெருகின்்றணம குறிப்பி்டத் -
்தக்கது.     

மின் �ொந்தப் பு்லொல்  
40 க்யமதி�ள் ்்்தம்
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த்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I

எல்லா வினலாக்களுககும் 1 மணி நேரத்தினுள் விடை அளியுங்கள்.  இவ்வினலாக்களுக்கலான விடை்கள் அடுத்்த வலாரம் பு்டமக ்கதிரில  வவளியிைப்படும்.
   ்பகுதி – 2 மலாதிரி வினலாத்்தலாள் அடுத்்த வலாரம் உங்கள் ்கரங்களில!

1 ைணிததியாலம்

(10ஆம் ெக்்கம் ொரக்்க)

ஆசிரியர: 
எஸ்.ஏ.சைந்தி்ரெவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

92021 பெப்ரவரி 26 பவள்ளிக்கிழமை 26–02–2021

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் --– II

ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சைந்தி்ரெவன் B.A.,Dip in teach, PGDE

arumugamchandrabavan@gmail.com

ைாணவர்்களே! இமைாதிரி வினாத்ாளில் 60 வினாக்்கள் உள்ேன.
எல்லா வினாக்்களுக்கும உரிய விமை்கமே இவ்வினாத்ாளிளலளய 
புள்ளிக்ள்காடடின் மீது எழுதுங்கள்.
         (சில வினாக்்களில் உெ ெகுதி்கள் உள்ேன) 

*   சைரியான விமையின் கீழ்க் ள்காடிடுைாறு ள்கட்கபெடடிருக்கும ளொது 
ள்காடு ைாததி்ரம இடு்க. 

*  பசையம்க ளவமலக்்கா்க ்ாள் ஒன்மறைப ெயன்ெடுததுங்கள்.

Gyikf; fjpu;
்்ரம_5 வகுபபு ைாணவர்்களுக்்கான

(10ஆம் பக்கம் பாரக்க)

1 ைணிததியாலம 15 நிமிைம

எதப்ாழிலுைன்

எழுது்க.

்மிழ்

92021 பெப்ரவரி 26 பவள்ளிக்கிழமை 26–02–2021

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் --– II

ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சைந்தி்ரெவன் B.A.,Dip in teach, PGDE

arumugamchandrabavan@gmail.com

ைாணவர்்களே! இமைாதிரி வினாத்ாளில் 60 வினாக்்கள் உள்ேன.
எல்லா வினாக்்களுக்கும உரிய விமை்கமே இவ்வினாத்ாளிளலளய 
புள்ளிக்ள்காடடின் மீது எழுதுங்கள்.
         (சில வினாக்்களில் உெ ெகுதி்கள் உள்ேன) 

*   சைரியான விமையின் கீழ்க் ள்காடிடுைாறு ள்கட்கபெடடிருக்கும ளொது 
ள்காடு ைாததி்ரம இடு்க. 

*  பசையம்க ளவமலக்்கா்க ்ாள் ஒன்மறைப ெயன்ெடுததுங்கள்.

Gyikf; fjpu;
்்ரம_5 வகுபபு ைாணவர்்களுக்்கான

(10ஆம் பக்கம் பாரக்க)

1 ைணிததியாலம 15 நிமிைம

எதப்ாழிலுைன்

எழுது்க.

்மிழ்

92021 பெப்ரவரி 26 பவள்ளிக்கிழமை 26–02–2021

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் --– II

ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சைந்தி்ரெவன் B.A.,Dip in teach, PGDE

arumugamchandrabavan@gmail.com

ைாணவர்்களே! இமைாதிரி வினாத்ாளில் 60 வினாக்்கள் உள்ேன.
எல்லா வினாக்்களுக்கும உரிய விமை்கமே இவ்வினாத்ாளிளலளய 
புள்ளிக்ள்காடடின் மீது எழுதுங்கள்.
         (சில வினாக்்களில் உெ ெகுதி்கள் உள்ேன) 

*   சைரியான விமையின் கீழ்க் ள்காடிடுைாறு ள்கட்கபெடடிருக்கும ளொது 
ள்காடு ைாததி்ரம இடு்க. 

*  பசையம்க ளவமலக்்கா்க ்ாள் ஒன்மறைப ெயன்ெடுததுங்கள்.

Gyikf; fjpu;
்்ரம_5 வகுபபு ைாணவர்்களுக்்கான

(10ஆம் பக்கம் பாரக்க)

1 ைணிததியாலம 15 நிமிைம

எதப்ாழிலுைன்

எழுது்க.

்மிழ்

10 2021 பெப்ரவரி 26 பவள்ளிக்கிழமை26–02–2021

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் -– II

Gyikf; fjpu;
்்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்்கான

(13 ஆம் ெக்்கத ப்ாடர)

சுற்றாடல் சறார்ந்த சசயற்றாடுகள் (்தரம் 4-5)
எமது நல்வாழ்வு

(பாட அலகுடன் த�ாடர்புடடயடை)

சூரிய நமஸ்கார செயற்காட்டின் ்டிமுறை்ள்

01 (1)

02 (2)

03 (3)

04 (3)

05 (1)

06 (2)

07 (3)

08 (2)

09 (3)

10 (1)

11 (2)

12 (2)

13 (2)

14 (3)

15 (3)

16 (2)

17 (2)

18 (2)

19 (1)

20 (3)

21 (1)

22 (3)

23 (1)

24 (1)

25 (2)

26 (1)

27 (3)

28 (3)

29 (2)

30 (2)

31 (3)

32 (1)

33 (2)

34 (1)

35 (3)

36 (1)

37 (1)

38 (3)

39 (2)

40 (1)

்கடந் வா்ரம் பவளியான
வினாத்ாள்- -  I இற்கான விமட்கள்

ச்றாதுமககளுககு சசவை ைழங்கும்
அரசறாங்க நிறுைனங்கள்

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

ஆசிரியர: 
எஸ்.ஏ.சைநதி்ரெவன் B.A.,Dip in teach, PGDE

arumugamchandrabavan@gmail.com

1. ைாவடட பசையல்கம்
2.  உள்ளூ்ராடசி சைமெ்கள்
   (பி்ரத்சை சைமெ, ந்க்ர சைமெ, ைாந்க்ர சைமெ)
3. இலஙம்க மின்சைா்ர சைமெ
4. இலஙம்க தொக்குவ்ரதது சைமெ
5. ்ொல் திமணக்்களம்
6. அ்ரசைாங்க மவததியசைாமல்கள்
7. குடிவ்ரவு, குடிய்கல்வு திமணக்்களம்

8.   நீர விநிதயா்க, வடி்காலமைபபு சைமெ
9.   நீரபொசைனத திமணக்்களம்
10. வீதி அபிவிருததி அதி்கா்ர சைமெ
11. இலஙம்க வஙகி, த்சிய தசைமிபபு வஙகி, ைக்்கள் வஙகி
12. விவசைாயத திமணக்்களம்
13. ஆடெதிவுத திமணக்்களம்
14. இலஙம்க ஒலிெ்ரபபுக்  கூடடுத்ாெனம்
15. இலஙம்க பெறதறாலியக் கூடடுத்ாெனம்

்ாள்்களில்

d;

g
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த்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -– I(09 ஆம் ெக்்கத பதாடர)

I    1. அதி்காமல வவமை

     2. துயில் எழுவாய்

     3. ்கண்

     4. நீ

     5. 1) தூக்்கம்  2) விழி

     6. சிறிய + சிறிய

II    7. நீங்கள் ொடம் ெடிததீர்கைா?

     8. ைா, ெலா, வாமழ எனென முக்்கனி்கைாகும்

III   9.  பதாமலபதாடரபு சைாதனங்களில் பதாமலக்்காடசி, ெத-

திரிம்க எனென முக்கிய ெஙகு வகிக்கின்றன. 

     10. அனமனயும் பிதாவும் முனனறி பதய்வம்

IV   11. அல்லங்காடி

     12. தீரக்்கதரிசி

V    13. இம்ர

     14. ைணம்

     15. ைமல

VI   16. 1) House      2) Elephant

      17. 1) உங்கள் புதத்கம் எஙவ்க

        2)    நாங்கள் விமையாடடு மைதானததில்                                                                

                   விமையாடுகினவ்றாம்
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     22.4

     23. ைா, தி்ராடமசை
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     26. 10

     27. 1

     28. 436, 463, 483, 495

வினாததாள் - ii இற்கான விமட்கள் (09.02.2022)
     29. 10kg

  30. 2

  31. 3

  32. 1

  33. 2

  34. 2

  35. 1

  36. 3

  37. 2

  38. 1

  39. 3

  40. 1

  41. 3

  42. 1

  43. 1

  44. 2

      45.  2

 46.  3

 47.  1

 48.  3

 49.  3

 50.  2

 51.  3

 52.  1

 53. 2

 54.  1

 55.  1

 56.  2

 57.  1

 58.  3

 59.  3

ஆசிரியர: 
எஸ்.ஏ.சைந்தி்ரெவன
arumugamchandrabavan@gmail.com
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புலமைப ெரிசில் ெரீடமசை ைாதிரி வினாத்ாள் -– II

Gyikf; fjpu;
்்ரம்_5 வகுபபு ைாணவர்களுக்்கான

(13 ஆம் ெக்்கத ப்ாடர)

சுற்றாடல் சறார்ந்த சசயற்றாடுகள் (்தரம் 4-5)
எமது நல்வாழ்வு

(பாட அலகுடன் த�ாடர்புடடயடை)

சூரிய நமஸ்கார செயற்காட்டின் ்டிமுறை்ள்
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25 (2)

26 (1)

27 (3)

28 (3)

29 (2)

30 (2)

31 (3)

32 (1)

33 (2)

34 (1)

35 (3)

36 (1)

37 (1)

38 (3)

39 (2)

40 (1)

்கடந் வா்ரம் பவளியான
வினாத்ாள்- -  I இற்கான விமட்கள்

ச்றாதுமககளுககு சசவை ைழங்கும்
அரசறாங்க நிறுைனங்கள்

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

ஆசிரியர: 
எஸ்.ஏ.சைநதி்ரெவன் B.A.,Dip in teach, PGDE

arumugamchandrabavan@gmail.com

1. ைாவடட பசையல்கம்
2.  உள்ளூ்ராடசி சைமெ்கள்
   (பி்ரத்சை சைமெ, ந்க்ர சைமெ, ைாந்க்ர சைமெ)
3. இலஙம்க மின்சைா்ர சைமெ
4. இலஙம்க தொக்குவ்ரதது சைமெ
5. ்ொல் திமணக்்களம்
6. அ்ரசைாங்க மவததியசைாமல்கள்
7. குடிவ்ரவு, குடிய்கல்வு திமணக்்களம்

8.   நீர விநிதயா்க, வடி்காலமைபபு சைமெ
9.   நீரபொசைனத திமணக்்களம்
10. வீதி அபிவிருததி அதி்கா்ர சைமெ
11. இலஙம்க வஙகி, த்சிய தசைமிபபு வஙகி, ைக்்கள் வஙகி
12. விவசைாயத திமணக்்களம்
13. ஆடெதிவுத திமணக்்களம்
14. இலஙம்க ஒலிெ்ரபபுக்  கூடடுத்ாெனம்
15. இலஙம்க பெறதறாலியக் கூடடுத்ாெனம்

்ாள்்களில்
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5. ்ொல் திமணக்்களம்
6. அ்ரசைாங்க மவததியசைாமல்கள்
7. குடிவ்ரவு, குடிய்கல்வு திமணக்்களம்

8.   நீர விநிதயா்க, வடி்காலமைபபு சைமெ
9.   நீரபொசைனத திமணக்்களம்
10. வீதி அபிவிருததி அதி்கா்ர சைமெ
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்ாள்்களில்

1.  அ்ரவம்- -- ---  ொம்பு, ஓமசை

2.  அரி- -- -சிங்கம், குதிம்ர, வண்டு

3.  அ்கம்-  -- இல்லம், உள்ைம்

4.  ஆழி-  --  ்கடல், வைாதி்ரம், சைக்்க்ரம்

5.  வமை-  -- புறறு, வமையல்

6.  ்கவி-  -- ்கவிமத, ்கவிஞன, கு்ரஙகு

7.  திங்கள்-  --  ைாதம், சைந்தி்ரன, திங்கடகிழமை

8.   வடு- --  பிஞ்சு, தழும்பு, ்காயம்

9. ்கலம்- --  ்கபெல், ொததி்ரம், ஆெ்ரணம்

10. ெதி-  --  வீடு, அ்ரசைன, ்கணவன, இம்றவன

11. வண்ணம்- -- நி்றம், அழகு

12. நம்க- - -சிரிபபு, ஆெ்ரணம்

13. ்கரி- - -யாமன, வி்றகுக் ்கரி

14. ைதி-  - -சைந்தி்ரன, புததி, ைதிததல்

15. ஐயம்-  -- சைந்வத்கம், பிசமசை

16. பைய்-  -- உடல், உண்மை

17. வ்கா-  -- அ்ரசைன, ெசு

18. ெணி-  -- பதாண்டு, ொம்பு, ்கடடமை

19.்கமல- -- ஆண் ைான, விதமத

20-.இமழ- -- ஆெ்ரணம், நூல், பினனுதல்

பல பபொருள் தரும் 
ஒரு ப�ொல்

1.அடி மேல் அடி அடித்தால் அம்மியும் நகரும்
-முயற்சியயத த்தாடர்ந்தால் தெற்றி கதாண்பது 
நிச்சயம்.

2. அகததின் அழகு முகததில் த்ரியும்
- உள்ளததில் உள்ளய் முகம் கதாட்டும்.

3. ஒன்று்பட்டதால் உணடு ெதாழ்வு
-ஒற்றுயேயதாக ெதாழ்்ந்தால் ெதாழ்வில் 
தெற்றி கிட்டும்.

4. அழு் பிளய்ள ்பதால் குடிக்கும்
 - முயற்சி த்சய்தாமேமய ்பேன் த்பறேதாம்.

5. உப்பிட்டெயை உள்ள்ளவும் நியை- 
உ்வி த்சய் ஒருெயை எக்கதாேமும் ேறக்கேதாகதாது.

6.தெள்ளம் ெருமுன் அயை கட்ட மெணடும்
- ெதாழ்வில் முன்மைற்்பதாடு மிக முக்கியம்.

7. ஆழம் அறியதாேல் கதாயே விடதாம்
எ்ந்தெதாரு கதாரியதய்யும் ஆைதாய்ந் பிறமக 
த்சயய மெணடும்.

8. க்நய்யதாைதாலும் க்சக்கிக் கட்டு
- ெறுயேயிலும் த்சம்யேயதாக ெதாழ மெணடும்.

9. ஆற்றிமே ம்பதாட்டதாலும் அ்ள்நது ம்பதாடு
- எ்ந்தெதாரு த்சேயெயும் அ்ளவுடன் 
த்சய்ல் மெணடும்.

10. ஆயைக்கும் அடி ்சறுக்கும்- 
ஆற்றல் உள்ளெரும் ்ெறு இயழக்கக் கூடும்.

பழம�ொழிகளும் விளககமும்...

நீர்வாழ் உயிரினங்கள்

பெலிமீன மீன நடசைததி்ரமீன படால்பின

்கணவாய்்கடல்சிங்கம்திமிஙகிலம்இ்றால்

திருக்ம்க

்கடல்அனிைனி நண்டு ்கடலடமட ஒக்வ்ராெஸ்

்கடலாமை முள்ைம்ெனறி மீன ்கடறகுதிம்ர
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ன ் றை ய   
உ ல கி ல் 
ம னி தன 

அ்லயும் விடயம் 
மன நிம்மதியாகும். இந்நிம்மதிக ா்்  

சிலர் ப�ாருளாதாரத்திற்குப் பினனால் ஓடு-
கிறைனர். இனனும் சிலர் அ்மதியான 

இடத்திற்கு பெனறுவிடடால் நிம்மதி 
கி்டககும் எனறு பெல்கினறைனர். மமலும் 
சிலர் ம�ா்தப்ப�ாருள் மூலம் உள்ளத்திற்கு 
அ்மதி்யப் ப�ற்றுகப்ாள்ளலாம் என எதிர்-
�ார்ககினறைனர். 

இவ்ாறு மன அ்மதி்யத் மதடிடப -்
னத் பதரிவு பெய்து ப்ாள்ளும் ்ழிமு்றை-
்ள் மூலம் மன 
அ்மதி கி்டத்-
ததா எனறைால் 
�தில் ‘இல்்ல’ 
எனறு தான 
அ்மகிறைது. 

அ ல் ல ா ஹ் -
தஆலா தன 
அருள்ம்றையில், 'ஆணாயினும் ப�ணணாயி-
னும் எ்ர் இ்றை நம்பிக்் ப்ாணட்ராய் 
இருககும் நி்லயில் நற்பெயல் புரிகினறைாமரா 
அ்்ர இவவுலகில் தூய ்ாழ்வு ்ாழச் 
பெய்ம்ாம்'. (அல் குர்ஆன 16:97) எனறு குறிப்-
பிடடிருககினறைான.

தூய ்ாழ்வு என�து நிம்மதியானதும் ெல-
னங்ளுககு உள்ளா்ாததுமான ்ாழ்்ாகும். 
்ாழ்வில் பிரச்சி்ன்ள் ்ரும், சிக்ல்்ள் ஏற்-
�டும், ஆயினும் மனதில் நிம்மதி்ய மடடும் 
ஒரும�ாதும் இழக்ாத ் ாழ்வுதான அது.

மனிதனுககு நிம்மதி இல்லாமல் ம�ா்தற்கு 
இழப்புக்ள் தான முககிய 
்ாரணமா  ் அ்மகினறைன. 
இழப்பு்்ள ெந்திககும்-
ம�ாது மனிதன நிம்மதி்ய-
யும் இழககிறைான. அந்த 
இழப்பு எது்ா்வும் இருக்லாம். ப�ாருளா-
தார இழப்பு்ள், பிரியமான்ர்்ளு்டய இழப்-
பு்ள், உடல் ஆமராககியத்தின இழப்பு. இப்�டி 
இழப்பு்்ள ெந்திககும்ம�ாது மனிதன நிம்மதி-
்யயும் மெர்த்மத இழககினறைான.

இவ்ாறைான ெந்தர்ப்�ங்ளில் நிம்ம-
தி்ய இழக்ாமல்  இருக  ் இஸலாம் கூறும் 
்ழிமு்றை தான இ்றைநம்பிக்்்ய இறுக -்
மா்ப் �ற்றிப் பிடிப்�தாகும். யாரிடம் உண்ம-
யான, உறுதியான இ்றைநம்பிக்  ்இருககிறைமதா 
அ்ர் நிம்மதி்ய ப்கு சீககிரம் இழப்�-
தில்்ல.

இ்றைநம்பிக்்யின உட்ருத்து எனன 
பதரியுமா? எனககு ப�ாருளாதாரத்்தத் தந்-
ததும் இ்றை்னதான, எடுத்ததும் இ்றை்ன-
தான. பிரியமான்ர்்்ளக ப்ாடுத்ததும் 
இ்றை்னதான, எடுத்ததும் இ்றை்னதான. 
ஆமராககியத்்த ப்ாடுத்ததும் இ்றை்னதான, 
எடுத்ததும் இ்றை்னதான. என ்ாழ்வில் 
ஏற்�டும் அ்னத்து இழப்பு்ளும் அல்லாஹ்-
வின நாடடப்�டிமய நடந்திருககினறைது எனறு 
யார் உறுதியுடன நம்புகினறைாமரா அ்ரு்டய 
உள்ளம் அ்மதிய்டகினறைது.

அநீதி இ்ழக்ப்�டும் ம�ாது மனிதன 

்்்லககு உள்ளாகினறைான. மக்ள் நம்்ம 
த்றைா  ் விமர்சிககும்ம�ாது, நம்்மப் �ார்த்து 
்்ப்ாடடிச் சிரிககும்ம�ாதும், மறு்ம்ய 
நம்�ககூடிய ஓர் இ்றைநம்பிக்்யாளர் எப்�டி 
இருக  ் ம்ணடும் எனறைால், 'இந்த உலகில் 
எத்த்ன ்ருடம் ்ாழ்ம்ாம் என�்த 
எணணிப் �ார்க  ் ம்ணடும். மணண்றை 
்ாழ்க்  ்முடிந்த பிறைகு மறு்மயில் அல்லாஹ் 
என்ன எழுப்பு்ான. எழுப்பிய பிறைகு, ‘நான 
நல்ல்னா ப்டட்னா’ எனறு ்ாணபிப்�ான. 
அஙகு எனககு நீதி்ய ்ழஙகு்ான' எனறு 
நம்� ம்ணடும். இந்நம்பிக்் நிம்மதி்யப் 
ப�ற்றுத்தரும்.

ஒரு தட்் நபி (ஸல்) அ்ர்்ள், ஒரு்ர் 

தன ெம்ாதரனுககு அ்னு்டய மானத்-
திமலா, ம்று (�ணம், பொத்து ம�ானறை) 
விஷயத்திமலா, இ்ழத்த அநீதி (ஏதும் �ரி்ா-
ரம் ்ாணப்�டாமல்) இருககுமாயின, அ்ர் 
அ்னிடமிருந்து அதற்கு இனமறை மனனிப்-
பும் ப�றைடடும். ப�ாற்்ாசு்மளா, ப்ள்ளிக 
்ாசு்மளா �யன தரும் ்ாய்ப்பில்லாத நி்ல 
ஏற்�டும் மறு்ம நாள் ்ரு்தற்கு முனனால் 
மனனிப்பு ப�றைடடும். ஏபனனில் மறு்ம 
நாளில் அ்ரிடம் நற்பெயல் ஏதும் இருககுமா-
யின அ்னு்டய அநீதியின அளவுககு அ்ரி-
டமிருந்து எடுத்துக ப்ாள்ளப்�டடு (அநீதிககுள்-

ளான்ரின ்ணககில் 
்ரவு ்்க்ப்-
�டடு) விடும். அநீதி 
இ்ழத்த்ரிடம் நற்-
பெயல்்ள் எதுவும் 

இல்்லபயனறைால் அ்ரின மதாழரின (அநீதிக-
குள்ளான்ரின) தீய பெயல்்ள் அ்ர் ்ணககி-
லிருந்து எடுக்ப்�டடு அநீதியி்ழத்த்ரின 
மீது சுமத்தப்�டடு விடும் எனறு கூறினார்்ள்.  
(ஆதாரம்: பு்ாரி)

இந்நபிபமாழி்ய ஒரு்ர் நனறைா  ் விளங-
கிக ப்ாணடால் மனம் ்ணடிப்�ா  ் நிம்மதி 
அ்டயும். நமககு அநீதி இ்ழக்ககூடிய 
மக்்ளப் �ார்த்து ஒரு்்்யில் மகிழ்ச்சி 
அ்டயம்ணடும். ்ாரணம், நமக்ா் 
அ்ரும் நன்ம பெய்கினறைார். இந்த எண-
ணத்்த ்ளர்த்தால் நிம்மதி ்ந்து மெரும். 
நல்ல சிந்த்ன நிம்மதி்யப் ப�ற்றுத்தரு்து 
ம�ானமறை நற்பெயல்்ளும் நிம்மதி்யப் 
ப�ற்றுத் தருகிறைது. நற்பெயல்்ளில் மி்வும் 
மமலானது இ்றை நி்னவுதான. இ்றை்ன 
கூறுகினறைான, 'அறிந்து ப்ாள்ளுங்ள் அல்-
லாஹ்்் நி்னவு கூர்்தால் தான உள்ளங-
்ள் நிம்மதிய்டகினறைன'. (அல் குர்ஆன 
13:28)

ஆ்ம் ்ாழ்வில் ்்்ல்ள் ஏற்�டும் 
ம�ாது அல்லாஹ்்் நி்னவு கூரு்தின  
�ால் திரும்� ம்ணடும். அதன ஊடா் 
உள்ளம் நிம்மதி அ்டயும். 

மின்ஸார் இப்ஸாஹிம்...

உண்ம முஸலிமின நற்-
�ணபு்ளில் ஒனறு பிறைரது 
குற்றைஙகு்றை்்ள ம்றைப்-

�தாகும். ெமூ்த்தில் கீழ்த்தரமான 
விஷயங்ள் �ரவு்்த அ்ர் விரும்� 
மாடடார். முஸலிம்்ளின குற்றைம் 
கு்றை்்ள துருவித்துருவி ஆராய்ந்து 
அ்ர்்ளது ப்ௌர்த்துககு �ங்ம் 
வி்ளவிப்�்தத் திரும்றையும், நபி -
பமாழி்ளும் ்ன்மயா்க ்ணடித்-
துள்ளன. 

'எ்ர்்ள் (இதற்குப் பினனரும்) 
விசு்ாசி்ளுககி்டயில் இத்த்்ய 
மானகம்டான ்ார்த்்த்்ளப் 
�ரப்� விரும்புகினறைார்்மளா அ்ர் -்
ளுககு நிச்ெயமா் இம்்மயிலும் மறு-
்மயிலும் மிக் துனபுறுத்தும் ம்த -
்னயுணடு'.

(அல் குர்ஆன 24:19)
ஒரு தட்் நபி (ஸல்) அ்ர்்ள் 

'யார் ெமூ்த்தில் மானகம்டான விஷ-
யங்்ளப் �ரப்பு்தில் ஈடு�டுகி-
றைாமரா அ்ரும் அச்பெய்ல பெய்த-
்்ரப் ம�ானறை �ாவியா்ார்' எனறு 
கூறியதா் அலி (ரலி) அ்ர்்ள் அறி -
வித்துள்ளார்்ள். 

இஸலாமிய ெமூ்த்தில் ்ாழ்�்ர் 
இழி்ானதும், கீழ்த்தரமானதுமான 
விஷயங்ளில் ஈடு�டு்திலிருந்து 
மி்வும் ப்டகி விலகியிருப்�ார். நபி 
(ஸல்) அ்ர்்ள் ்ற்றுத்தந்த ‘பிறைரது 
அந்தரங்த்தில் த்லயிடா்ம’ எனறை 
�ண்� ஏற்று �ா்ங்்ள �கிரங்ப்-
�டுத்து்திலிருந்து தனது நா்் ்ாத்-
துகப்ாள்்ார். தனனு்டய �ா்த் -
்தயும் அல்லது பிறைரின �ா்த்்தயும் 
அ்த அ்மர �ார்த்திருந்தாலும் ெரிமய 
அல்லது பிறைர் கூறை ம்டடிருந்தாலும் 
ெரிமய, அ்த ப்ளிப்�டுத்தககூடாது.

நபி (ஸல்) அ்ர்்ள், 'எனது உம்-
மத்தினர் அ்ன்ரும் மனனிக்ப்�-
டு்ார்்ள். அந்தரங்த்்த �கிரங்ப் 
�டுத்து�்்னத் தவிர. ஒரு மனிதன 
இரவில் ஒரு பெய்லச் பெய்கினறைான. 
அல்லாஹ் அ்னது பெய்ல ம்றைத்-
துவிடட நி்லயில் ்ா்லயில் அ்ன 
'ஓ! மநற்றிரவு நான இனனினன ்ாரியத் -
்தச் பெய்மதன'

எனறு கூறுகிறைான. அல்லாஹ் 
அ்னது கு்றை்ய மநற்றிரவு ம்றைத் -
திருந்தான, அல்லாஹ் ம்றைத்த்த 
இ்ன ்ா்லயில் �கிரங்ப்�டுத்துகி-
றைான எனறு குறிப்பிடடுள்ளார்்ள். 

(ஆதாரம்: பு்ாரி, முஸலிம்)
மற்பறைாரு தட்், 'ஓர் அடியானின 

கு்றை்ய மற்பறைாரு அடியான ம்றைத்-
தால் அ்னது கு்றை்ய அல்லாஹ் 
மறு்ம நாளில் ம்றைககிறைான' எனறும் 
கூறியுள்ளார்்ள்.

(ஆதாரம்: முஸலிம்)
உக�ா இப்னு ஆமிர் (ரழி) அ்ர்்-

ளிடம் ஒரு கூடடத்தினர், 'எங்ள் வீட-
டுககு அரு்ா்மயில் உள்ள அண்ட 
வீடடார் மது அருந்துகிறைார்்ள், சில 
தீயபெயல்்்ளயும் பெய்கிறைார்்ள். 
நாங்ள் இ்தப் �ற்றி ஆடசியாளரி-
டம் பதரிவிக்லாமா?' எனறு ம்ட-
டனர். அதற்கு ஆமிர் (ரழி) அ்ர்்ள், 
'ம்ணடாம்!. நான நபி (ஸல்) அ்ர்-
்ள் பொல்லக ம்டமடன. 'எந்தப்ாரு 
மனிதர் முஸலிமிடம் ஒரு கு்றை்யக 
்ணடு அ்த ம்றைத்து விடுகிறைாமரா 
அ்ர் உயிருடன பு்தக்ப்�டட குழந் -
்த்ய ்ப்ரிலிருந்து உயிமராடு மீடட-
்ரா்ார்' எனறு கூறினார்்ள்.

(ஆதாரம்: அல்அதபுல் முப்ரத்)
மனிதனின �லவீனங்ள் எனறை 

மநாய்்ளுக்ான மருந்து, அ்னது 
கு்றை்்ள ஆய்வுபெய்து அ்தப் �கி -
ரங்ப்�டுத்தி அ்்ன இழிவு�டுத்-
து்தல்ல. மாறைா் மனிதர்்ளிடம் ெத் -
தியத்்த எடுத்துககூறி நன்ம்ளில் 
ஆர்்த்்த ஏற்�டுத்தி, தீய பெயல் -்
ளின மீது அ்ர்்ளுககு ப்றுப்்� 
ஊடட ம்ணடும். ெண்ட, ெச்ெரவு -
்்ளப் �கிரங்ப்�டுத்தக கூடாது. 
மநெமும் பமன்மயும் ப்ாணட 
இவ்ாறைான நட்டிக்்்ளால் தான 
மூடிய இதயங்்ளத் திறைந்து, தூய்-
்மப்�டுத்த முடியும். இதனால்தான 
முஸலிம்்ளின குற்றைம் கு்றை்்ள 
மதடித்துருவி ஆராய ம்ணடாபமன 
இஸலாம் த்ட பெய்திருககினறைது.

அதனால் தான அல் குர்ஆன '(எ்ரு-

்டய குற்றைத்்தயும்) நீங்ள் துருவித் 
துருவி விொரித்துக ப்ாணடிருக் 
ம்ணடாம்.' (49:12) எனறு ்லியு-
றுத்தி இருககினறைது. 

ஒரு தட்் நபி (ஸல்) அ்ர்்ளிடம் 
மனிதபராரு்ர் இழுத்துகப்ாணடு 
்ரப்�டடார். இழுத்து ்ந்த்ர்்ள், 
'இ்ரு்டய தாடியிலிருந்து மது பொட -
டுகிறைது' எனறைார்்ள். இப்னு மஸவூத் 
(ரழி) அ்ர்்ள் 'நிச்ெயமா் நாங்ள் குற் -
றைங்்ள துருவித்துருவி ஆராய்்திலி-
ருந்து தடுக்ப்�டடுள்மளாம். எனினும் 
ஏமதனும் த்று்ள் ப்ளிப்�டடால் 
நாங்ள் தணடிப்ம�ாம்' எனறைார்்ள்.

(ஆதாரம்: ஸுனன அபூதாவூத்)
அதா்து முஸலிம்்ளின கு்றை்-

்ளத் துருவிப் �ார்ப்�தும், அ்ர்்ளது 
�லவீனமான பெயல்்்ளயும் கு்றை -்
்ளயும் ்ணடறிந்து �கிரங்ப்�டுத்து -
்தும், ெம்�ந்தப்�டட முஸலிம்்்ள 

மாத்திரமனறி அ்ர்்ள் ்ாழும் ெமுதா -
யத்்தயும்  அது �ாதிக்ம் பெய்யும். 
ஒரு ெமுதாயத்தில் மானகம்டான ்ாரி-
யங்ள் ப�ருகி அ்ர்்ளுககு மத்தியில் 
பு்னயப்�டட ம�ச்சு்ள் �ரவிவிட -
டால் அச்ெமுதாயத்தில் ஒற்று்மக-
ம்டு உரு்ாகி �ா்ங்ள் இமலொகி 
குமராதமும், ்ஞெமும், சூழ்ச்சியும் 
ம்ரூனறி அச்ெமுதாயத்்தமய குழப்-
�ங்ள் சூழ்ந்து ப்ாள்ளும்.

இது குறித்து நபி (ஸல்) அ்ர்்ள், 'நிச் -
ெயமா் நீ முஸலிம்்ளின கு்றை்்ள 
ஆராய்ந்து ப்ாணடிருந்தால் அ்ர்-
்்ள நீ �ாழாககி விடடாய்! அல்லது 
�ாழ்�டுத்த பநருஙகிவிடடாய்' என-
றைார்்ள்.

(ஆதாரம்: ஸுனன அபூதாவூத்)
இவவிடத்தில் மக்ளின ப்ௌர்த் -

்தக கு்லககும் ஆ�த்தான பெயல்-
்ளில் ஈடு�டு்தற்கு நபி (ஸல்) 
அ்ர்்ள் ்டும் ்ணடனத்்தத் பதரி-
வித்துள்ளமதாடு அவ்ாறு ஈடு�டு�-
்ர்்்ள அ்ர்்ளது வீடடிமலமய 
அல்லாஹ் அ்மானப்�டுத்தி 
விடு்ான' எனறும் கூறினார்்ள்.

மற்பறைாரு ெந்தர்ப்�த்தில் 
நபி (ஸல்)அ்ர்்ள், 'அல் -

லாஹ்வின அடியார்்்ள மநாவி்ன 
பெய்யாதீர்்ள், இழிவு�டுத்தாதீர்்ள், 
அ்ர்்ளது குற்றைங்்ள மதடிச்பெல் -
லாதீர்்ள். எ்ன தனது முஸலிம் ெம்ா -
தரனின குற்றைம் கு்றை்்ள மதடித் -
திரிகிறைாமனா அ்னது கு்றை்்ள 
அல்லாஹ் துருவிப்�ார்ப்�ான. இறு-
தியில் அ்்ன அ்னது வீடடுககுள்-
மளமய அ்மானப்�டுத்தி விடு்ான' 
எனறும் கூறியுள்ளார்்ள்.

(ஆதாரம்: முஸனத் அஹ்மத்)
மக்ளின கு்றை்்ளத் மதடித்திரி-

�்ர்்்ளக ்ணடிப்�தில் நபி (ஸல்) 
அ்ர்்ளின நட்டிக்் எவ்ளவு 
்டினமா் இருந்தது என�்த அபூ 
ஹு்ரரா (ரழி) அ்ர்்ள் இவ்ாறு 
கூறியுள்ளார்்ள். 

ஒரு தட்் நபி (ஸல்) அ்ர்்ள் பிர -
ெங்ம் நி்ழ்த்தினார்்ள். வீடடுககுள்-
ளிலிருந்த ப�ண்ள்கூட பெவிமயற்்க -

கூடிய பிரெங்மா் அது இருந்தது.
'நா்ால் ஈமான ப்ாணடு இத-

யத்தில் ஈமான நு்ழயாத்ர்்மள! 
இ்றைவிசு்ாசி்்ள மநாவி்ன 
பெய்யாதீர்்ள், அ்ர்்ளது கு்றை்-

்ளத் துருவித் துருவி ஆராயாதீர்்ள். 
எ்ன தனது ெம்ாதர முஸலிமின 
கு்றை்்ளத் துருவித் துருவி ஆராய்-
கிறைாமனா அ்னது ப்ௌர்த்்த 
அல்லாஹ் அழித்துவிடு்ான. எ்ன 
தனது ெம்ாதரனின குற்றைம் கு்றை்்ள 
ஆராய்கிறைாமனா அ்ன தனது வீட-
டுககு மத்தியில் இருந்தம�ாதும் 
அல்லாஹ் அ்்ன ம்்லப்�டுத்தி 
விடு்ான'

(ஆதாரம்: முுஃஜமுத் தப்ரானி)
நபி (ஸல்) அ்ர்்ள், தங்ளது இத-

யத்தில் ஈமான நு்ழயாமல் நாவினால் 
மடடும் ஈமான ப்ாணட்ர்்மள! 
எனறு கூறியது எவ்ளவு ்டு்ம -
யான ்ார்த்்த? அ்ர்்ளது 
இதயத்தில் ஈமான 
நு ் ழந் தி ருந் -

தால் இத்த்்ய ்ாரியத்தில் ஈடு�டடி-
ருக் மாடடார்்ள் எனறை ப�ாரு்ளத் 
தருகிறைது. இந்த இழி்ான குணமு-
்டமயார் பிறை்ரக கு்றை ்ாணு்்த 
மி் எளிதா் எடுத்துகப்ாள்கிறைனர். 
ஆனால் அல்லாஹ்விடம் இது ப�ருங -
குற்றைமாகும். 

தனது இரடெ்னின திருப்ப�ாருத்-
தத்்த மடடுமம இலடசியமா்க 
ப்ாணடு தனது ஈமா்ன ்லுப்�-
டுத்து்தில் ஆர்்மு்டய முஸலிம், 
தனககுத் மத்்யற்றை விஷயங்-
ளில் ஈடு�ட மாடடார். தனிமனித 
சுதந்திரத்்தப் �ாதிககும் ்்்யில் 
பிறை்ரப் �ற்றி ம�ெப்�டும் ்தந்தி -
்ளில் ஆர்்ம் ்ாடடாமல் விலகி 
நிற்�ார். இவ்ாறைான இழி குணங்ளி -
லிருந்து மனித்ன மமம்�டுத்தி ்்த்-
திருககும் இஸலாமிய நற்�ணபு்்ள 
�ற்றிப் பிடித்துக ப்ாள்்ார்.

இஸலாத்தில், ‘அ்ர் பொனனார், 
இவ்ாறு பொல்லப்�டுகிறைது’ என�து 
ம�ானறை ்தந்தி்ளுககும், அதி்மதி-
்ம் ெந்மதகித்து ம்ள்வி்்ள எழுப் -
பிக ப்ாணடு மனிதனின அந்தரங-
்த்தினுள் மூக்் நு்ழப்�தற்கும் 
இடமில்்ல.

உண்மயான ஒரு முஸலிமுககு 
பிறைரது கு்றை்ய ஆராய்்தற்கு அ -்
ருககு மநரமமா அ்்ாெமமா இருக-
்ாது.

அதனால் இன்றைய நவீன உலகில் 
பதா்லத்பதாடர்பு ொதனங்்ளயும் 
ெமூ் ்்லத்தளங்்ளயும் �ாவித் -
தும் பிறைரது குற்றைஙகு்றை்்ளத் 
மதடு்்தயும் �கிர்்்தயும் �கி -
ரங்ப்�டுத்து்்தயும் தவிர்த்துக -
ப்ாள்ம்ாம். இஸலாமிய ்ழி்ாட -
டல்்ளுககு ஏற்� ஐம்புலன்்ளயும் 
�ாது்ாத்துக ப்ாள்ம்ாம்.

பிறர் மீது குறறகாண்பறை 
வெறுக்கும் இறறெழிகாட்டல் 

பி ர � ஞ ெ த் -
தின எந்-
த ப ் ா ரு 

விடயமும் அதன ஆரம்� 
்டடத்தில் �லவீனமானதா-

்வும், எதிர்ப்பு்்ளச் ெமாளிக-
கும் ெகதியற்றைதா்வும் ்ாணப்-

�டு்து இயல்�ாகும். இதற்கு 
ஆரம்�்ால இஸலாமிய ெமூ்மும் 

விதிவிலக்ா் அ்மயவில்்ல. நபி 
(ஸல்) அ்ர்்ளின ெமூ் அ்மப்பின 

ஆரம்�க ்டடத்தில் எதிரி்ளின ெ்ால்-
்்ள எதிர்ப்ாள்ள அ்ர்்ளுககு உதவிய 

முககிய ஆயுதம் ப�ாறு்மயாகும்.
இஸலாமிய ெமூ்ம் �ல்ம்று ெந்தர்ப் -

�ங்ளில் ப�ாறு்மயிழந்து உணர்ச்சி ்ெப் -
�டட ம�ாபதல்லாம் அல் குர்ஆன ப�ாறு -

்ம்யக ்்கப்ாள்ளுமாறு ஞா�்மூடடி 
்ந்துள்ளது. முஸலிம்்ள் ப�ௌதீ் ரீதியா்ப் 
�லம் குனறியிருந்த மக்ாக ்ாலப் �குதிமய 
இதில் முககியமானதாகும். 

'உமது இரடெ்னுக்ா்ப் ப�ாறு்ம்யக 
்்டப்பிடிப்பீரா்' (அல்குர்ஆன, முத்தஸிர் : 
7) என�து ம�ானறை மககி ்ெனங்ள் ப�ாறு்ம -
்யப் ம�ாதிப்�தில் முதலி -
டம் ்கிககினறைன. 

ஒரு சில ெமயங்ளில் 
ப�ாறு்மயிழந்து நடந்து 
ப்ாணடிருப்பினும் கூட 
ப�ாது்ா் நபிய்ர்்ளும் 
ஸஹா�ாக்ளும் ப�ாறு்மயா்ம் நடந்து 
ப்ாணடுள்ளனர். 

நபிய்ர்்ள் தமது பிரொரத்தின ஆரம்� ்ட -
டத்தில் எதிரி்ளின தீஙகிலிருந்து முுஃமின் -
்ளப் �ாது்ாப்�தற்்ா் ஈமா்ன ம்றைத்து 
ப�ாறு்மமயாடு இருக்ச் பெய்தார்்ள். 
அத்மதாடு ம�ாராடடத்்தயும் தவிர்த்துக 
ப்ாணடார்்ள். ஏபனனில், ஈமான ப்ாணடி -
ருந்த முுஃமின்ளிலும், ெமூ் ஒழுஙகு்்ள 
ந்டமு்றைப்�டுத்தும் ஆற்றைலிலும் மன 
உறுதியிலும் �ல ஏற்றைத்தாழ்வு்ள் அனறு 
்ாணப்�டடன. இந்நி்லயில் ம�ாராட -

டத்தில் இறைஙகியிருப்பின அது வீணான 
அழி்்த் மதடிக ப்ாணடதா்ம் 

அ்மந்திருககும்.
இஸலாமிய ெடடங்ளும் ம�ாத -

்ன்ளும் பதாடர்ந்தும் ்ாழ 
ம்ணடுபமனில் அ்ற்்றைச் 

சுமந்த சிறிய 
ெமூ்ம் �ாது்ாக -
்ப்�ட ம்ணடும். 

இக்டடத்தில் தான 
நபிய்ர்்ள் 'இ்றை்ா, 
இச்சிறு கூடடமும் அழிக -
்ப்�டடு விடடால் உலகில் நீ 
்ணங்ப்�ட மாடடாய்' எனறு 
ெமூ்த்தின �ாது்ாப்பிற்்ா்ப் 
பிரார்த்தித்தார்்ள். 

ம�ாராடடத்்த விடடுத் தூரமாத -
லின ஒரு ்ழிமு்றையா்ம் ஹிஜரத் 
பெயற்�ாடு அ்மகிறைது. 

இது நபிய்ர்்ளுககு ்ழங்ப்�டட 
அருள் எனறு கூடக கூறைலாம். இதன 
மூலமம நபிய்ர்்ள் கு்றைஷி்ளிடமி -
ருந்து தன ெமூ்த்்தப் �ாது்ாத்தார்்ள். 

'ஈமான ப்ாணட எனது அடியார்்மள, 
எனது பூமி விொலமானது, (எனம் எஙகு 
பெனறைாலும் என்னமய ்ணஙகுங்ள்' (அல் 
குர்ஆன 29:56) 'அல்லாஹ்வின பூமி விொல -
மானதா் இல்்லயா எனம் நீங்ள் அதில் 
ஹிஜரத் பெய்யுங்ள்'. (அல்குர்ஆன 4:91)

இவ்ாறைான ்ெனங்ள் ்ாலத்்த ்்ர -
ய று க ் ா த த ா ல் , 
இ க ் ா ல த் தி ல் 
பி ர ச் சி ் ன ் ள் 
ஏ ற் � ட ட ா லு ம் 
இந் ந ட ் டி க ் ் 
ம ம ற் ப ் ா ள் ள 

முடியும் என�து பதளி்ாகினறைது. 
இந்த ்்்யில், ஜாஹிலிய்யக ்ால ெமூ -

்த்தில் திடடமிடட அடிப்�்டயில் நபிய -
்ர்்ள் தமது ப்ாள்்்்்ள முன்்த்து, 
அத்ன ஏற்மறைா்ர ஆனமீ், அறிவு ரீதியில் 
�லப்�டுத்தினார்்ள். 

எனம், அந்த மக்ள் இ்றை்்ன திருப் -
திமயாடு ஏற்று உல்ம் ம�ாற்றும் உனனத 
ெமூ்பமானறுக்ா் ்ாழ்ந்து ்ாடடினார் -
்ள். 

இந்த ெமூ்மம இஸலாத்தின பிற்�டட -
்ால ப்ற்றிககு ஆணிம்ரா் அ்மந் -
தது எனறைால் அது மி்்யா்ாது. 

எனம், நபி (ஸல்) அ்ர்்ளின 
்ழி்யப் பின�ற்றி ப�ாறு்மயா் 
நடப்�தன மூலம் ப�ரும் ப்ற்றி -
்்ள ஈடடிக ப்ாள்ள முடியும் 
என�து உண்ம.

 பபொறுமையின் சிறப்பு
ஐ.எல்.எம் நவஸாஸ் ைதனி
ஹிஜ்ஸாகை, பெம்ைஸாதகை

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

ஏ.எம். முெம்ைத் ்பவஸான...
சீனன்கஸாடமடை, ்ெருவமை

நிமைதியொன வொழமவ
பபறுவதற்ொன வழி்ள் 
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துன்னாமை கிழக்கு கைக்கனா்ர அமைபபு க்ரபவட்டி கைநை சேமவ நிமையத்துடன இமைந்து நடனாத்திய  பநல் அறுவமட விழனாவும் பெனாஙகல் விழனாவும் சநற்று முனதி்ம்  புதனகி-
ழமை  பிற்ெகல் 2:30 ைணியளவில் துன்னாமை கிழக்கு புளியஙகியனான சிதம்ெ்ர விநனாயகர் ஆைய முன்றலில் துன்னாமை கிழக்கு கைக்கனா்ர அமைபபு தமைவர் சவ.சிவசிதம்ெ்ரம் 
தமைமையில் இடம்பெற்்றது.  ெடம் க்ரபவட்டி தி்க்ரன நிருெர்

இராணுவ வீதித்தடைகளால்
ப�ாதுமககள் அப�ௌகரியம்

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் 
பல்வறு பகுதிகளிலும் இராணு -
வத்தினரால அ்மககபபட்ட வீதி 
த்்டகளால பபாதுமககள் பபரும் 
அப�ௌகரியஙக்ள �ந்தித்து வரு -
கின்்றனர். 

இவ்வி்டயமாக பலை த்ட்வகள் 
சுடடிககாடடியும் இன்று வ்ர எந்த 
தீர்வும் கி்்டககவில்லை. 

இந்நி்லையில முல்லைத்தீவு ஒட -
டுசுட்டான் வீதியில கரு்வலைன் -
கண்டல  என்்ற பகுதியில இராணு -
வத்தினரின் வீதித்த்்டயில ்மாதி 
ஒருவர் காயம்்டந்துள்ளார்.

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில 
வீதிகளில 5 கி்லைாமீற்றருககு ஒரு 
வீதித்த்்டயி்ன ப்்டயினர் ஏறப -
டுத்தியுள்ளனர். அதிகளவான வீதி -

தித்த்்டகள் காணபபடும் மாவட -
்டமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டம் 
காணபபடுகின்்றது.

சிலை இ்டஙகளில இராணுவத்தின -
ரின் வீதித்த்்டகளுககுள் ்பருந்து 
தரிபபி்டஙகள் காணபபடுகின்்றன 
குறிபபாக புதுககுடியிருபபு பரந் -
தன் வீதியில திம்பிலி பகுதியிலும் 
ப்றடபான �ந்திபபகுதியிலும் இரா -
ணுவத்தினரின் வீதி ்�ாத்ன 
த்்டககுள் பஸ் தரிபபி்டஙகள் 
காணபபடுகின்்றன.

வீதிகளில மககள் ்பாககுவரத்து 
ப�யவதில பாரிய சிரமஙக்ள 
எதிர்்நாககி வருவதாக மககள் 
பதரிவித்துள்ளனர். எனினும் வீதி 
த்்டகள் தளர்வ்்டவதாக பதரிய -
வில்லை.

பகனாழும்பு பவள்ளவத்மதமயச் சேர்ந்த ைம்றந்த ஆசிரியர் குகனா்ந்தன பெயபி்ரெனா-
வின முதைனாம் ஆண்டு நிம்விம் முனனிட்டு அவ்ரது ைக்னா் குகனா்ந்தன புவிந-
யனின இ்ரண்டு இைட்ேத்து இருெதனாயி்ரம் ரூெனா நிதிபெஙகளிபபில் முல்மைத்தீவு ஊடக 
அமையம் ஊடனாக இ்ரண்டு பெண் தமைமைத்துவ குடும்ெஙகளுக்கனா் வனாழவனாதனா்ர 
உதவியும், 23 ைனாைவர்களுக்கனா் கற்்றல் உெக்ரைஙகளும்  வழஙகி மவக்கபெட்-
டுள்ள். 

கிளிபநாச்சி குறூப, வவுனியா வி்�்ட 
நிருபர்கள்   

நா்டாளாவிய ரீதியில சுகாதார ஊழி-
யர்கள் பணிபபகிஷகரிபபில ஈடு-
படடு வருவதால மககள் பல்வறு 
வ்கயிலும் அப�ௌகரியஙக்ள 
அனுபவித்துவருகின்்றனர்.   

தாதியர்கள், பபாது சுகாதார பரி -
்�ாதகர்கள் உள்ளிட்ட 16 பதாழிற 
�ஙகஙக்ளச் ்�ர்ந்்தார் பல்வறு 
்காரிக்கக்ள முன்்வத்து 
க்டந்த திஙகடகிழ்ம முதல பணிபு -
்றககணிபபு மறறும் ்பாராட்டத்தில 
ஈடுபடடு வருகின்்றனர்.   

சுகாதார ஊழியர்களின் பணிப -

பகிஷகரிபபினால கிளிபநாச்சி 
மாவட்ட ்வத்திய�ா்லையில மருந் -
துக்ள பபறறுகபகாள்ள முடியா -
மல ்நாயாளிகள் வீடு திரும்பினர்.   

அதுமடடுமின்றி க்டந்த சிலை நாட -
களாக கிளிபநாச்சி மாவட்ட ்வத் -
திய�ா்லையில பகா்ராணா பதாறறு 
உறுதி ப�யயபபட்ட ்நாயாளிக -
ளுககும் மருந்துகள் வழஙகபப்டாது 
திருபபி அனுபபபபட்ட �ம்பவஙக -
ளும் இ்டம்பபறறுள்ளன.   

சுகாதார ஊழியர்களின் பதாழிற -
�ஙக ந்டவடிக்க காரணமாக 
பகா்ரானா ்நாயாளிகள், மாதாந்த 
கிளினிக ்நாயாளிகள் மறறும் 
பவளி்நாயாளர் பிரிவு ்நாயாளி -

கள் ஆகி்யாரும் முழு்மயான 
்�்வக்ள பபறறுகபகாள்ளாது 
வீடு திரும்பும் அவலை நி்லை ஏறபட -
டிருந்தது.    தாதியர்கள் உடப்ட 18 
சுகாதார ்�்வ பதாழிற�ஙகஙகள் 
க்டந்த திஙகடகிழ்ம முதல பணிப 
பகிஷகரிபபில ஈடுபடடு வருகின்்ற -
னர். இதன்காரணமாக ்வத்திய�ா -
்லைகளுககு சிகிச்்� பப்ற ப�ன்்ற 
்நாயாளிகள் மருந்துக்ள பப்றமு -
டியாது வீடு திரும்பினர்.   

பகா்ரானா பதாறறு உறுதி ப�ய -
யபபட்ட ்நாயாளிகளுககு கூ்ட 
மருந்துகள் வழஙகபப்டவில்லை. 
இதனால வ�தியுள்ள சிலைர் தனியார் 
மருந்தகஙகளில மருந்துக்ள 

வாஙகி ப�லவதாகவும் பபாது 
மககள் பதரிவித்தனர்.   

எகஸ்்ர, இரத்தம் மறறும் 
சிறுநீர் உள்ளிட்ட பரி்�ாத்ன -
கள் ்மறபகாள்ளபப்டவில்லை  
என்றும் �த்திர சிகிச்்�கள் கூ்ட 
பிற்பா்டபபடடுள்ளதாக மககள் 
பதரிவித்தனர்.   

்மலும் அதறகு ஆதரவு பதரி -
வித்து வவுனியா ்வத்திய�ா -
்லைககு முன்பாகவும் ்நறறு 
கவனயீர்பபு ்பாராட்டபமான்று 
இ்டம்பபற்றது. 

இதில சுகாதார ்�்வ்யச் 
்�ர்ந்த 16 பதாழிற �ஙகஙகளின் பிர -
திநிதிகள் கலைந்து பகாண்டனர்.

சுகாதார ஊழியரகள் பணிபபகிஷகரிபபு   

ந�ாயாளரகள் அச�ௌகரியம்

வவுனியனா நகருக்கனா் இந்து கைனாேனா்ர அபிவிருத்தி உத்திசயனாகத்த்ரனாக கடமைசயற்-
றுள்ள புஷெைனாலினி ேந்தி்ரசைனாகன ேர்ைனாவுக்கு பி்ரதைரின இந்துேைய விவகனா்ரஙக-
ளுக்கனா் இமைபெனாளர் சிவஸ்ரீ இ்ரனாைச்ேந்தி்ர குருக்கள் ெனாபு ேர்ைனா வனாழத்து பதரி -
வித்து நந்திக்பகனாடிமய மகயளித்த செனாது பிடிக்கபெட்ட ெடம்.

மீனவ �மூகஙகளுக்கிடைநய முரணபாடு
ஏறபடுவடத தவிரக்க நவணடும்
ஓமந்்த வி்ே்ட நிருபர்

மீனவ �மூகஙகளுககி்்ட்ய முரண-
பாட்்ட ஏறபடுத்தாமல �ாதகமான 
தீர்்வ வழஙக ்வணடும் என ்தசிய 
இ்ணபபாளரும்,வ்டகிழககு பிராந்-
தியஙகளுககான இ்ணபபாளருமான 
அன்ரனி ் ேசுதா�ன் பதரிவித்துள்ளார். 

இந்திய மீனவர்களு்்டய தற-
்பா்தய நி்லை்மகள் பதா்டர்பாக 
பதா்டர்பு பகாணடு வினவிய ்பா்த 
அவர் இவ்வாறு பதரிவித்தார்.

அவர் ்மலும் கருத்து பதரிவிக்க-
யில,

இலைங்க, இந்திய மீனவர் பிரச்-
சி்னயானது பலை வரு்டஙகளாக 
பதா்டர்ந்து வருகி்றது. சுமார் இருபது 
வரு்டஙகளாக இபபிரச்�்ன நீடித்த 

்பாதிலும் இலைங்க அர�ாஙகம் ஆட-
சிககு வந்த, எந்த அரசும் இபபிரச்சி-
்னககு நிரந்தரமான ஒரு தீர்்வ வழங-
குவதறகு முன்வரவில்லை.  

க்டந்த காலைஙகளில இந்திய மீனவர்-
களு்்டய வரு்க காரணமாக எம்மு-
்்டய மீனவர்கள் பதாழிலில ஈடுப்ட 
முடியாதவர்களாக இருககின்்றனர். 

 க்டந்த கிழ்மகளில கூ்ட சுமார் 
ஐந்து லைட�த்துககும் ்மறபட்ட 
வ்லைகள் இந்திய இழு்வ மடிகளி-
னால அறுககபபடடிருககின்்றன. 

இந்திய மீனவர்களின் இழு்வ மடி-
களால, தாககபபடடு பகா்லை ப�ய-
யபபடடுள்ளனர். இது வ்ரககும், 
அதறகான �ரியான ந்டவடிக்ககள் 
எடுபபதறகு இலைங்க அர�ாஙகம் தவ-
றியிருககின்்றது. 

இவ்வளவு காலைம் பு்ர்யாடிப 
்பாயிருககி்ற இபபிரச்சி்னககு எங-
களு்்டய நாடடில இரணடு �ட்டங-
கள் இருககின்்றன. 2017 இலைககம் 11 
�ட்டம், 2018 இலைககம் ஒன்று, பவளி-
நாடடு ப்டகுக்ள கணகாணிபப-
தறகான �ட்டம். இச்�ட்டஙக்ள 
பயன்படுத்தி உரிய ந்டவடிக்க-
க்ள எடுகக முடியாத அர�ாஙகமாக 
இருககி்றது. அன்று மீனவர்கள் வந்து 
க்டலி்லை ்மாதுவதறகான ஒரு சூழ்-
நி்லை்ய இலைங்க அர�ாஙகம் உரு-
வாககிக பகாடுத்திருககி்றது என்பது-
தான் உண்ம.

ஏபனன்்றால ஒ்ர இனத்்தச் 
�ார்ந்த மீனவர்கள் இரு நாடடு மீன-
வர்களாக இருககலைாம். ஆனால 
ஒரு �மூகத்்த �ார்ந்த மீனவர்கள் 

இவ்வாறு முரணபடடு பகாள்வ்தா, 
தாககிக பகாள்வ்தா, ஒரு ஆ்ராக-
கியமான ப�யல அலலை. ஆக்வ 
இதறகு �ாதகமான தீர்்வ வழங-
குவதறகு இலைங்க அர�ாஙகம் 
முறப்ட்வணடும்.  மீனவ �மூகஙக-
ளுககி்்டயில முரணபாட்்ட ஏற-
படுத்தாமல இபபிரச்சி்னககு ஒரு 
�ாதகமான தீர்்வ வழஙக முன்வர 
்வணடும் என பதரிவித்தார். 

யாழ். ப�ா்தனா டவததிய�ாடையில் 23 ப�ருககு பகாபரானா ப்தாற்று 
கரபவடடி தினகரன் நிருபர் 

யாழ். ்பாதனா ்வத்திய�ா்லையில பபணகள் 
11 ்பர் உடப்ட ்மலும் 23 ்பருககு பகா்ரானா 
பதாறறு உறுதிப�யயபபடடுள்ளது.  யாழ். ஆய-
வுகூ்டஙகளில  ்நறறு முன்தினம்  புதன்கிழ்ம  
்மறபகாள்ளபபட்ட பரி்�ாத்னகளின் மூலைம் 
இது உறுதிப�யயபபடடுள்ளது.

அதனடிபப்்டயில, யாழ்.்பாதனா ்வத்தி-

ய�ா்லை ஆயவுகூ்டத்தில ்நறறு ்மறபகாள்ளப-
பட்ட பரி்�ாத்னயில 15 ்பருககு பதாறறு 
உறுதி ப�யயபபடடுள்ளது. அ்த்பால யாழ்.பல-
க்லைககழக மருத்துவபீ்ட ஆயவுகூ்டத்தில ்மற-
பகாள்ளபபட்ட பரி்�ாத்னயில 08 ்பருககு 
பதாறறு உறுதி ப�யயபபடடுள்ளது. இவ்வாறு 
பபணகள் 11 ்பர் உடப்ட 23 ்பருககு பதாறறு  
உறுதிப�யயபபடடுள்ள்ம குறிபபி்டத்தககது. 

வைக்கில்  அதிகரிக்கும் சகாநரானா சதாறறு 
கரபவடடி தினகரன் நிருபர்  

யாழ்பபாணம் மாவட்டத்தில 16 ்பரும் 
கிளிபநாச்சி மாவட்டத்தில ஒருவருமாக வ்டக-
கில ்நறறு முன்தினம்  திஙகடகிழ்ம     17 
்பர் புதிய பதாற்றாளர்களாக அ்்டயாளம் 
காணபபடடுள்ளனர்.  யாழ். ்பாதனா மருத்-
துவம்ன, யாழ். பலக்லைககழக ஆய-

வுகூ்டஙகளில ந்டத்தபபட்ட பி. சி. ஆர். 
்�ாத்னயி்லை்ய பதாற்றாளர்கள் இனம்கா-
ணபபடடுள்ளனர்.  யாழ்பபாணம் ்பாதனா 
மருத்துவம்னயில 83 ்பரின் மாதிரிகள் பி. 
சி. ஆர். ் �ாத்னககு உடபடுத்தபபட்டன.

இதன்படி, யாழ்பபாணம் ்பாதனா மருத்-
துவம்னயில 6 ்பருககும், பருத்தித்து்்ற 
ஆதார மருத்துவம்னயில இருவருககுமாக 

யாழ்பபாணத்தில 8 ்பருககும், கிளிபநாச்சி 
மாவட்ட பபாது மருத்துவம்னயில ஒருவருக-
கும் பதாறறு உறுதிபபடுத்தபபட்டது. யாழ்ப-
பாணப பலக்லைககழகத்தில 48 ் பருககு ந்டத்-
தபபட்ட பி. சி. ஆர். ்�ாத்னயில 8 ்பருககு 
பதாறறு உறுதிபபடுத்தபபட்டது. இவர்கள் 
அ்னவரும் யாழ்பபாணம் ்பாதனா மருத்து-
வம்ன்ய ் �ர்ந்தவர்களாவர்.

மன்னார் குறூப  நிருபர்

த்லைமன்னார் பியர் இ்றஙகு 
து்்றயில  ்நறறு  வியாழககிழ்ம 
(10) மதியம் இந்திய மீனவர்களின் 
ப்டகுகள் ஏலை விறப்ன ப�யய அறி-
விககபபடடிருந்தது.

இந்நி்லையில ஏலை விறப்னயில 
கலைந்து பகாணடு ப்டகுக்ள பகாள்-
வனவு ப�யய மன்னார், யாழ்பபா-
ணம், முல்லைத்தீவு உள்ள்டஙகளாக 
நாடடின் பலை பாகஙகளில இருந்தும் 
சுமார் 30 இறகும் ்மறபட்ட பகாள்-
வனவாளர்கள் த்லைமன்னார் பியர் 
இ்றஙகு து்்ற பகுதிககு வரு்க தந்-
திருந்தனர்.

எனினும் அறிவிககபபட்டது 
்பான்று ஏலை விறப்ன இ்டம் பப்ற-
வில்லை என வரு்க தந்த பகாள்வ-
னவாளர்கள் பதரிவித்தனர்.

்நறறு  (10) வியாழககிழ்ம 
கா்லை முதல மதியம் வ்ர ஏலை 
விறப்னககாக காத்திருந்த ்பாதும் 
இறுதி ்நரத்தி்லை்ய ஏலை விறப்ன 
இ்டம் பப்றாது என ஏறபாட்டாளர்க-
ளினால பதரிவிககபபட்டது. 

இந் நி்லையில தூர இ்டஙகளில 
இருந்து வரு்க தந்த பகாள்வன-
வாளர்கள் ஏமாற்றத்து்டன் திரும்பிச் 
ப�ன்றுள்ளனர்.

இந்திய மீனவர்களின் படகு்கள்
ஏல விறபனன நிறுத்தம்
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ைாவட்ட சமுர்த்தி ெணிபொளர் தமைமையில்

மட்டக்களப்பு குறூப் நிருபர்

சமுர்த்தி  அபிவிருத்தி திணைக -
்களத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட -
்டத்திற்கான  மாதாநத முன்்னற்ற 
மீளாய்வு கூட்டம்  புதன்கிழணம  
(09) மாவட்ட சசயல்கத்தில் இ்டம் -
சபற்றது.

 மாவட்ட சமுர்த்தி திணைக்களத்-
தின் பணிப்பாளர் எஸ்.புவ்னநதி-
ரன் தணலணமயில், மட்டக்களப்பு 
மாவட்ட சசயல்க  

மாநாடடு  மண்டபத்தில் இ்டம்-
சபற்ற  இம் மீளாய்வு கூட்டத்திறகு, 
மாவட்ட சசயல்க  சமுர்த்தி திணைக -
்களத்தின் ்கைக்காளர் எஸ்.எம்.பசீர், 
பதினான்கு பிர்தச  சசயல்கங்க -
ணளச் சார்நத 

தணலணமய்க மு்காணமயாளர்்கள், 
மு்காணமத்துவ பணிப்பாளர்்கள், 
்கருத்திட்ட மு்காணமயாளர்்கள், 

மாவட்ட சசயல்கத்தின் ஏணனய 
பிரிவு உத்தி்யா்கத்தர்்கள் ்கலநது-
ச்காணடிருநதனர்.

மட்டக்களப்பு  மாவட்டத்தில் 
14 பிர்தச சசயல்கங்கள் ரீதியா்க 
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி  திணைக -
்களத்தினால் முன்சனடுத்துள்ள,  
அபிவிருத்தித்  திட்டங்கள் மறறும் 
சசயறபாடு்கள் அவறறிற்கான முன் -

்னற்றங்கள் சதா்டர்பா்க   இதன் 
்பாது ஆராயப்படடிருநதது்டன், 
சதா்டர்ச்சியா்க சமுர்த்தி  திணைக-
்களத்தின் ஊ்டா்க எமது விணனத் -
தி்றனான சசயறபாடு்கள் முன்சன-
டுக்கப்ப்ட  ்வணடும் என்பதன் 
அவசியத்திணன மாவட்ட சமுர்த்தி  
திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் 
எஸ்.புவ்னநதிரன் இதன்்பாது 

சதளிவுபடுத்தினார். எதிர்்காலத்தில்  
சமுர்த்தி பயனாளி்களுககு ஆக்கபூர் -
வமான சி்றநத ்சணவயிணன வழங-
குவது  சதா்டர்பா்கவும், மாவட-
்டத்தில்  பிர்தச ரீதியா்க சமுர்த்தி 
திட்டங்கணள சசயறபடுத்துகின்்ற-
்பாது  எதிர்்நாககுகின்்ற பிரச்சி -
ணன்கள் சதா்டர்பா்கவும் அதற்கான 
தீர்வு்கள் சதா்டர்பா்கவும்  ்கருத்துக -
்கள் பரிமா்றப்பட்டன.

அ்த்வணள சுபிடசத்தின் 
்நாககு  ச்காள்ண்க பிர்க்டனத்திறகு 
அணமவா்க அணமச்சரணவயின் 
தீர்மானத்திறகு அணமவா்க 2022  
ஆம் ஆணடு சபப்ரவரி மாதத்தில் 
இருநது மாதாநதம் வழங்கப்படும் 
சமுர்த்தி  நிவாரைப் சபறுமதி-
யிணன அதி்கரித்து வழங்கவுள்ளணம 
சதா்டர்பா்கவும், இதன்்பாது  உத்தி-
்யா்கத்தர்்கள் சதளிவுபடுத்தப்படடி-
ருநதணம  குறிப்பி்டத்தக்கது.

இறக்காமம் பிரதேச குவகாஸி 
நீதிமனற நீதிபதி ்காலமகானகார்
இ்றக்காமம் தின்கரன் நிருபர்

இ்றக்காமம் பிர்தசத்-
தின் குவாஸி நீதிமன்்ற 
நீதிபதி ்கலநதர்சலவணவ 
முஹம்மட ஹாஷிம்(வ-
யது -80) புதன்கிழணம(09) 
்காலமானார்.

ஆசிரியாரா்க நியமனம் 
சபற்ற இவர், அதிபரா-
்கவும், உதவிக ்கல்விப் 
பணிப்பாளரா்கவும், ்்காட்டக ்கல்வி 
அதி்காரியா்கவும் பதவி உயர்வு 
சபறறு ்சணவயாறறினார். 

2002ஆம் ஆணடு ஓய்வு சபற்ற-
தன் பின் 2004ஆம் ஆணடு முதல் 
இன்று வணர அரச ்கரும சமாழித் 
திணைக்களத்தினூ்டா்க சிங்கள அரச 
உத்தி்யா்கத்தர்்களுககு தமிழ் சமாழி 

்கறபிககின்்ற விரிவுணர-
யாளரா்கவும் பணியாறறி-
னார்.

சமூ்க ்சணவ்களில் 
ஆர்வம் ச்காண்ட இவர், 
இ்றக்காமம் ஜும்ஆப் 
சபரிய பள்ளிவாசலின் 
பிரதம நம்பிகண்கயாள-
ரா்கவும், பிர்தச பிரணஜ-
்கள் குழு, சமாதான சணப 
ஆகியவறறின் தணலவரா-

்கவும் ்சணவயாறறியதனால் ்க்டநத 
2011ஆம் ஆணடு சாமஸ்ரீ ்தசமானி 
பட்டம் வழஙகி ச்கௌரவிக்கப்பட-
்டார். 

ஐநது பிள்ணள்களின் தநணதயான 
இவர் மர்ஹும்்களான ்கலநதர்-
சலவணவ குவாஸி, சவூதா உம்மா 
தம்பதியரின் ்கனிஷ்ட புதல்வராவார்.

மட்டக்ளப்பில் க்காவிட ேடுப்பூசி  
அட்்ட பல இ்டங்ளிலும் பரீடசிப்பு  
மைல்்சணன நிருபர் 

மட்டக்களப்பில் ச்காவிட19 தடுப் -
பூசி அடண்ட சபாலிஸ் மறறும் இரா -
னுவத்தினரால் பல இ்டங்களிலும் 
பரீடசிக்கப்படடு வருகின்்றது.  

நாடடில் ஒமிக்ரான் ணவரஸ் 
பரவல் அதி்கரித்துள்ள நிணலயில், 
மக்கள் ச்காவிட 19 சு்காதார நண்ட-
முண்ற்கணள முழுணமயா்க பின்பறறு -
வது தற்காலி்க பாது்காப்பா்க இருந -
தாலும், தடுப்பூசி ஏறறிக ச்காள்வ்த 
உயிரிழப்பு்களில் இருநது பாது்காப்பு 
ஏறபடுத்தும் என சு்காதாரத் திணைக -
்களம் சதரிவிககின்்றது.  

இ்த்வணள சபாதுமக்கள் 
அணனவரும் தடுப்பூசி ஏறறிக 
ச்காள்ள ்வணடும் என்பது்டன், 
மூன்்றாவது பூஸ்்டர் தடுப்பூசி ஏறறும் 
ந்டவடிகண்க நாடுபூரா்கவும் முன்சன-

டுக்கப்படடு வருகின்்றது. எனினும் 
இம்மாவட்டத்திணனப் சபாறுத்-
தவணரயில் அதி்களவான மக்கள் 
பூஸ்்டர் தடுப்பூசியிணன இதுவணர 
ஏறறிக ச்காள்ளவில்ணலசயனவும், 
விணரவா்க தமக்கான பூஸ்்டர் தடுப்பூ-
சியிணன ஏறறிக ச்காள்ளுமாறு பிராந-
திய சு்காதார ணவத்திய அதி்காரி ஜீ. 
சுகுைன் சதரிவித்தார்.   

 சபாதுமக்கள் 3ம் ்கட்ட பூஸ்்டர் 
தடுப்பூசியிணன ஏறறிக ச்காள்வதனூ-
்டா்க ச்காவிட மரைங்களிலிருநது 
தவிர்நது ச்காள்ளமுடியும் எனவும், 
அரசு மறறும் சு்காதார தரப்பினர் 
சபாதுமக்கணள ்்கடடுகச்காள்கின்-
்றனர்.  ்மலும் சபாது இ்டங்களுககு 
வரும் மக்கள் ச்காவிட 19 தடுப்பூசி 
அடண்டயிணன தம்மு்டன் ணவத்திக-
குமாறு ்்கடடுக ச்காள்ளப்படுகின்-
்றனர்.   

்தனடிய உயர்்ஸேகானி்ரகாலய   
ஆதலகாச்ர் மட்டக்ளப்புககு விஜயம்

்கல்லடி குறூப், மட்டக்களப்பு வி்ச்ட, 
புதிய ்காத்தான்குடி  தின்கரன்   
நிருபர்்கள்   

்க்னடிய உயர்ஸ்தானி்கராலயத்-
தின் அரசியல் வர்த்த்கத்துண்றக்கான 
ஆ்லாச்கர் ்்டனியல் வூட மட-
்டக்களப்பு மாவட்ட சசயல்கத்தில் 
அணமநதுள்ள மாவட்ட அபிவிருத்-
திககுழு இணைத்தணலவர் அலுவல-
்கத்தில், மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபி-
விருத்திககுழு இணைத்தணலவரின் 
சசயலாளர் மங்க்ளஸ்வரி சங்கணர 
புதன்கிழணம (09) சநதித்து ்கலநதுணர-
யாடியுள்ளார். இச் சநதிப்பின்்பாது 
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அரசி-
யல், சபாருளாதார, சமூ்கம் சார்நத 

பல வி்டயங்கள் விரிவா்க ஆராயப்-
பட்டது்டன், எதிர்்காலத்தில் ்க்னடிய 
அரசாங்கத்து்டன் இணைநது மட்டக-
்களப்பு மாவட்டத்தில் முன்சனடுக-
்கப்ப்டவுள்ள திட்டங்கள் சதா்டர்பா-
்கவும் விரிவா்க ஆராயப்படடுள்ளது.  

குறிப்பா்க ்க்னடிய அரசாங்கத்-
தினால் முன்சனடுக்கப்படும் திட-
்டங்கள், சமூ்கங்களுககிண்ட்ய 
நல்லு்றணவ ஏறபடுத்துவதற்கான 
திட்டங்கள், மக்களுக்கான வாழ்வா-
தாரத்திட்டங்களுககூ்டா்க தனிநபர் 
வருமானத்திணன உயர்த்துவதற்கான 
திட்டங்கணள ்க்னடிய அரசாங்கத்-
தின் உதவியு்டன் நண்டமுண்றப்ப-
டுத்துவது சதா்டர்பா்கவும் விரிவா்க 
ஆராயப்படடுள்ளது.  

நஞசறற மு்றயில் உறபத்தி 
கசயயப்பட்ட பப்பகாசி அறுவ்்ட
தம்பல்காமம் நிருபர்

தி ரு ் ்க ா ை ம ண ல  
வலய ்கல்வி அலு-
வல்கத்தில் நஞசற்ற 
முண்றயில் சசய்ண்க 
பணைப்பட்ட பப்பாசி  
அறுவண்ட நி்கழ்வு 
புதன்கிழணம (09)   
நண்டசபற்றது.

வலய  ்கல்வி பணிப் -
பாளர் சி.சிறிதரன் தணல-
ணமயில் நண்டசபற்ற  இநநி்கழ்வில், 
கிழககு  மா்காை பிரதம சசயலாளர் 
துசித பி வணி்கசிங்க பிரதம அதிதி -
யா்க ்கலநது ச்காணடு  அறுவண்ட -
யிணன ஆரம்பித்து ணவத்தார்.

நி்கழ்வில்  கிழககு மா்காை ஆளுந-
ரின் சசயலாளர் எல்.பி.மதநாயக்கா, 
சு்காதார அணமச்சு  சசயலாளர் 
திருமதி ஏ.்ஜ.முரளிதரன் ஆகி்யா-

ரும் ்கலநது ச்காண்டனர்.
குச்சசவளி  பிர்தச சணபயின் 

தவிசாளர் ஏ.முபா்றக இஙகு ந்டப்-
பட்ட பப்பாசி  மரங்களுக்கான 
விணத்கணள புத்தளம் மாவட்டத்தில் 
இருநது  சபறறுகச்காடுத்துள்ளார்.

அரசாங்கத்தின் நஞசற்ற உைவு 
உறபத்தி திட்டத்திறகு அணமவா்க 
அலுவல்கங்களிலும், உைவுறபத்தி 
்மறச்காள்ளப்படடு வருகி்றது.

இலககிய ்லகாநிதி தபரகாசிரியர் 
தில்்லநகாேனுககு மீயுயர் க்ௌரவம்

அக்கணரப்பறறு ்மறகு தின்கரன் 
நிருபர்

யாழ்ப்பாைம்  சுணைா்கம் பிர -
்தசத்ணத ்சர்நத இலககிய ்கலாநிதி 
்பராசிரியர் சி.தில்ணலநாதணன  
பாராடடி மீயுயர் ச்கௌரவம் வழங -
கும் நி்கழ்வு  சசவவாய்ககிழணம   
(08) அக்கணரப்பறறில் நண்டசபற -
்றது.

தமிழ்கத்ணத தணலணமய்கமா்க 
கச்காணடு  இயஙகும் அம்பாண்ற 
மாவட்ட தமிழ் பட்டண்ற இலககிய 
்பரணவ ஏறபாடு சசய்த நி்கழ்வு  
்பரணவயின் தணலவர் ்கலாநிதி 
ஹனிபா இஸ்மாயில் தணலணமயில் 
நண்ட சபற்றது.

நி்கழ்வில்  சி்றப்பு அதிதி்களா்க 
்கலநது ச்காண்ட  ஓய்வு நிணல 
்பராசிரியர்  சச.்யா்கராஜா,-
சதன்கிழககு பல்்கணலக்கழ்க 
்பராசிரியர் ரமீஸ் அப்துல்லா 
ஆகி்யார்   ்பராசியர் சி.தில்-
ணலநாதன் பல்்கணலக்கழ்கததில்  
ஆறறிய பணி  உள்ளிட்ட பல  
சி்றப்புக்கள் பறறியும் ்பசினர்.

 அம்பாண்ற மாவட்ட  தமிழ் 
பட்டண்ற இலககிய ்பரணவ 
உறுப்பினர்்களான ஓய்வு சபற்ற 

அக்கணரப்பறறு  வலயக ்கல்விப்-
பணிப்பாளர் யூ.எல்.எம்.ஹஸீம்,-
ஓய்வு சபற்ற நில அளணவயாளர்  
ஏ.முண்கடீன் பாவா, ஓய்வு சபற்ற 
ஆணலயடி்வம்பு ் ்காட்டக ்கல்விப் 
பணிப்பாளர்்களான   குைாளன், 
இராச மாணிக்கம், ்கவிஞர் அக்கணர -
யூர் அப்துல் குத்தூஸ், தமிழ் பா்ட  
சி்ரஷ்ட ஆசிரியர் அப்துல் ்றசாக 
ஆகி்யாரும் வாழ்த்துணர வழஙகி-
னர். இதன்  ்பாது ்பராசியர் சி.தில் -
ணலநாதன் அவர்்களுககு இலக-
கிய ்பரணவ உறுப்பினர்்களால்  
அவர்்கள் சபான்னாண்ட ்பார்த்தி 
நிணனவு சின்னம் வழஙகி மீயுயர்  
ச்கௌரவிக்கப்பட்டது.

திரும்ல - எத்ேகாகபந்திகவவ பகுதியில் 
கிரகவல் அ்ழ்வுககு எதிரகா் தபகாரகாட்டம்

சராட்டசவவ குறூப் நிருபர்

திரு்்காைமணல-  சமாரசவவ பிரி-
வுககு உடபட்ட எத்தாசபநதிசவவ 
பகுதியில் கிரசவல் அ்கழ்விறகு  
எதிரா்க  புதன்கிழணம  (09) எதிர்ப்பு 
்பாராட்டசமான்றிணன ்மற-
ச்காண்டனர்.

சராட்டசவவ -எத்தாசபநதிசவவ  
வீதி பல வரு்டங்களா்க புனரணமக-
்கப்ப்டாத நிணலயில் ்க்டநத 2019 
ஆம் ஆணடு  புனரணமப்பு  சசய்யப் -
பட்டதா்கவும், தற்பாது அவவீதியி-
னூ்ட்க  கிரசவல்  ஏறறிகச்காணடு 
டிப்பர் வா்கனங்கள் அதி்களவில் 

சசல்வதால்  வீதி்கள்  ்சதம் அண்ட-
வதா்கவும், ்பாராட்டக்காரர்்கள் 
சதரிவிககின்்றனர்.

குறித்த  வீதிணய பாது்காககும் 
்நாககில் வீதியினூ்டா்க டிப்பர் வா்க -
னங்கணள கிரசவல்  ஏறறிகச்காணடு 
சசல்ல அனுமதிக்க ்வண்டாம் 
எனவும், சதா்டர்ச்சியா்க இவவீதி-
யால்  டிப்பர் வா்கனங்கள் சசல்வ-
தால் பா்டசாணல மாைவர்்கணள 
பகுதி்நர வகுப்பிறகு கூ்ட  அனுப்ப 
முடியாத நிணல ்தான்றியுள்ளதா்க 
அப்பகுதி மக்கள்  குறிப்பிடுகின்-
்றனர். உண்டநது ்காைப்படுகின்்ற 
வீதிணய புனரணமத்த பின்னர், 

கிரசவல் அ்கழ்விறகு அனுமதி  
வழஙகுமாறும், அதுவணர தற்காலி-
்கமா்க இண்டநிறுத்தமாறும் எதிர்ப்பு  
்பாராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்்கள் 
சதரிவித்தனர்.

சம்பவ இ்டத்திறகு வருண்க தநத 
சபாலிஸார் கிரசவல் அ்கழ்வு 
சதா்டர்பில் அணனத்து  ஆவைங -
்கணளயும் பரிசீலணன சசய்து,  தங -
்களது ்க்டணம்கணள சசய்வதால்,  
மக்கள் ்தணவயற்ற விதத்தில் கூ்ட 
்வண்டாம் என ்்காரிகண்க விடுத்-
தணதயடுத்து,  எதிர்ப்புப் ்பாராட-
்டத்தில் ஈடுபட்டவர்்கள் ்கணலநது 
சசன்்றனர்.

கபண்ளுககு எதிரகான வனமு்ற்ளில்
அதி்மகான்வ கபண்ளகாதல ஏறபடுகினறன
மாளிண்கக்காடு குறூப் நிருபர்

நாடடில் சபண்களுகச்கதிரான அதி-
்களவிலான வன்முண்ற்கள் ஆண்கணள 
வி்ட சபண்களா்ல்ய ஏறபடுகின்-
்றன என, அம்பாண்ற மாவட்டசபண-
்கள் அணமப்பின் தணலவி திருமதி  
லீலாவதி ்சாமசரடை  சதரிவித்தார். 

மத்திய மு்காம் பிர்தசத்தில் 
ஒழுஙகு சசய்யப்படடிருநத ணவபவ-
சமான்றில்  ்கலநது ச்காணடு  அவர் 
்மலும் சதரிவித்ததாவது, சபண்கள் 
சசாநத ்காலில் நின்று சபாருளாதார 
ரீதியில் ் மம்படும் ் பாது எநதசவாரு 

சகதிககும் பயப்ப்ட்வணடிய அவசி-
யம் இல்ணல.

இன்று  எமது சமூ்கத்தில் சபண-
்களுகச்கதிரான வன்முண்றயிணன 
முற்றா்க ஒழிக்காவிட்டாலும் ,  ஓரள-
விற்்கனும் இல்லாசதாழிப்பதறகு 
அணனவரினதும் பங்களிப்பு அவசிய-
மாகின்்றது. 

ஒரு  பிள்ணள தாயின் ்கருவில் உரு-
வாகும் ்பா்த வன்முண்ற  ஆரம்ப-
மாகின்்றது.முன்சபல்லாம் ஒரு தாய்க-
கும் த்கப்பனுககும் பிள்ணள பி்றநத  
பின்னர்தான் அது ஆைா, சபணைா 
என்பது சதரியவரும். 

நகான்காவது 
இேழ் கவளியீடு

மருதமுணன தின்கரன் நிருபர்

மருதமுணன ்கவிஞர்  எஸ்.ஏ.்கப்-
பாணர ஆசிரியரா்க ச்காணடு சவளி-
வரும் 'சவணணிலா' ்கவிணத  மஞச-
ரியின் நான்்காவது இதழ் சவளியீடு  
புதன்கிழணம (09-) மருதமுணன 
பிரதான  வீதியில் இ்டம்சபற்றது. 

இஙகு பிரதம அதிதியா்கக ்கலநது 
ச்காண்ட ஓய்வு சபற்ற இலஙண்க 
்பாககுவரத்துச் சணபயின் சி்ரஸ்்ட 
வீதி ்பாககுவரத்து, சாணலப்பரி்சா-
த்கர் ்்க,எம்.சரீப், 'சவணணிலா'  
்கவிணத மஞசரியின் ஆசிரியர் ்கவிஞர் 
எஸ்.ஏ.்கப்பாரி்டமிருநது முதல் பிரதி-
ணயப் சபறறுக ச்காண்டார்.

அமொமை ைாவட்ட ொ்ராளுைனை உறுபபினர் மெசல் காசிமின ைக்கள் ெணிமை ொ்ராடடி 
அட்டாமளச்சமன சமபு நகர் அல்- மினா வித்திைாைை சமூகத்தவர்களால் ொ்ராளுைனை 
உறுபபினருக்கு  பொனனாம்ட  ் ொர்த்தி, நிமனவுச சினனத்மத  வழங்கி மவக்கபெடுவ-
மதயும, அருகில் அதிெர் முகமைட றிைாஸ், பி்ரதி அதிெர் அபதுல் மை உடெ்ட ொ்டசாமை 
சமூகத்தவர்கள்  நிறெமதயும காணைாம.         ெ்டம: ஒலுவில் கிழக்கு தினக்ரன நிருெர்

கிழக்கு ைாகாண சுகாதா்ர அமைசசின பசைைாள்ராக திருைதி ்ே.்ே.மு்ரளித்ரன தைது 
க்டமைகமள பொறுப்ெறறுக் பகாள்வமதயும, அருகில்  திமணக்களங்களின தமைவர்-
கள், ைாகாண சுகாதா்ர ்சமவகள் ெணிபொளர்கள் உள்ளிட்ட ெைர் கைந்து பகாண்டுள்-
ளமத ெ்டத்தில் காணைாம.         ெ்டம: முள்ளிபபொத்தாமன குறூப நிருெர்   

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நட்டபெற்ற
சமுர்த்தி முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டம்

அம்பாறை ப்ண்கள் அறைப்பின் தறைவி லீைபாவதி
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புத்தாக்்கத துமையில் ப்தாட்ரதா்க சதா -்
மை்கமை நிமைநதாட்டி ைக்்களின் 
நு்கர்வு த்மவமைக் ்கருததிற் ப்கதாண்டு 

ம்கதப்தாழில் தெட்மட்கமை 
அமைதது  ்ைது அர்பெணிபபுட-

ைதாை தசமவயின் மூைம் 50 வருடம் தசமவ-
ைதாற்றி  உைர்்்ர உற்ெததி தைைதாண்மை விருது-
்கமையும்  த்சைதான்ை விருதிமையும் பெற்றுக் 
ப்கதாண்ட எைது நண்ெரும் நின்தெதான் நிறுவ-
ைததின் ்மைவருைதாை  த்சைதான்ை ப்தாழிை-
திெர் டி.எஸ்.எம். நவதாமை ெதா்ரதாட்டுவம்யிட்டு 
நதான் பெருமி்ம் அமடகின்தைன் என்று ஊவதா 
ைதா்கதாண ஆளுநர் ஏ.தே.எம். முைம்மில் ப்ரி-
வித்தார்.

நதாட்மடயும் நதாட்டு ைக்்கமையும் தநசிதது 

புத்தாக்்கத துமையிலும் சமூ்கப ெணி்களிலும் 
உைர்ந்து நிற்கும்  பி்ரமு்கர்்களுக்கு அ்ரசதாங்-
்கததிைதால் வழங்்கபெடும் அதிஉைர் விரு்தாை 
த்சைதான்ை விருது வழங்கி ப்கௌ்ரவிக்்கபெட்ட 
ப்தாழிைதிெர் டி. எஸ். எம். நவதாஸின் 50 வருட 
தசமவமைப ெதா்ரதாட்டி ப்கௌ்ரவிக்கும் நி்கழ்வு  
அவ்ரது பு்ல்வர்்கைதாை பநௌஷதான் ைற்றும் 
நஷதாட் ஆகிதைதாரின் ஏற்ெதாட்டில் குருநதா்கல் 
உள்ை இபபிதடதாப  த�தாட்டலில் நமடபெற்ைது.

ெதா்ரதாட்டு விழதாவில் ்கைந்து ப்கதாண்டு உம்ர-
ைதாற்றும் தெதாத் ஊவதா ைதா்கதாண ஆளுநர்  ஏ. 
தே. எம். முைம்மில் தைற்்கண்டவதாறு ப்ரிவித-

்தார். நி்கழ்வில் அவ்ரது ெதாரிைதார் பெத்ரதாைதா 
முைம்மிலும் ்கைந்து ப்கதாண்டிருந்்தார்.

தைலும் உம்ரைதாற்றிை ஆளுநர்,..
்ைது குடும்ெதம்யும் ்மைசிைந்் 

குடும்ெைதா்க ைதாற்றி ்ைது  சமூ்கததி-
லும் ைற்றும் விைதாெதா்ர சமூ்கததிலும் 
ைட்டுைல்ை  ஏமைை சமூ்கதம்ச் 
சதார்ந்் குடுெம்ெங்்கமையும் வதாழ 
மவதது ைைைகிழ்ச்சி ப்கதாள்ைச் 

பசயை பசயயும் ைைபெதாங்ம்க 
ப்கதாண்டவர். 

்ைது  பிள்மை்கள், ்ன்மை 
விட திைன் வதாயந்்வர்்கைதா்க  
விைதாெதா்ரத துமையில் ஈடுெட 
நல்ை வழி்கதாட்டிைதா்க தி்கழ்ந்்தார். 
அது ்தான் நதாவதாஸ் �தாஜிைதா-
ரின் ஆளுமை திைமைைதாகும். 
அவ்ரது விைதாெதா்ரத துமை பைன்-
தைலும் உைர் நிமை பெற்று 
்ம் உைர்ந்் இைக்கு்கமை 
அமடந்து ப்கதாள்ை எல்ைதாம் 
வல்ை இமைவன் துமண புரிை  
தவண்டும் என்ைதார்.

ப்தாழிைதிெர்  த்சைதான்ை டி. 
எஸ். எம். நவதாஸ் உம்ரைதாற்றும் 
தெதாது,..

்க.பெதா.்  சதா்தா்ரண ் ்ரம் வம்ர 
்தான் ெடிதத்ன். ெரீட்மசயில் 
சிததிைமடைவில்மை. ஆைதால் 
குருநதா்கல் ந்கரில் சிறிை ்கமட-
பைதான்மை மவதது அ்ன் மூைம் 
உைர் நிமை அமடந்து இன்று 

3000 தெர் ப்தாழில் புரியும் நிறு-
வைததின் ்மைவ்ரதா்க இருக்கின்-
தைன்.

ஆ்ரம்ெததில் ஒரு சிறிை ்கமட-
பைதான்மைத ்தான் மவததிருந்த்ன். அதில் 
சுடு ்ண்ணீர் தெதாத்ை்கள், மூன்று  தடதாச்சு-
்கள், மூன்று தெமை தெதான்ை பெதாருட்்கமை 
ப்கதாண்டு ்தான்  குருநதா்கல் ந்கரில் விைதாெதா்ரம் 
பசயை  ஆ்ரம்பிதத்ன். அதுவும் விைதாெதா்ரப 
பெதாருட்்கமை குருநதா்கல் பைதாத் விைதாெதா-
ரி்களிடம் வதாங்கித்தான் மு்லில் விற்ெமை 
பசயத்ன்.

நதான் விைதாெதா்ரததில் ஈடுெடும் தெதாது ஒரு 
உ்விைதாைம்ர மவததிருந்த்ன். அக்்கதாைததில்  
மை ஊற்றி எழுதும் ஹீத்ரதா தெமை்கள்  இருந்-
்ை.  என்னிடம் மூன்று தெமை ்தான்  இருக்-

கும். என்னிடம் வந்து  ்கருபபு நிைப  தெமை 
இருக்கிை்தா என்று ஒரு நு்கர்தவதார் த்கட்ெதா்ரதா-
யின் நதான் இல்மை என்று பசதால்வதில்மை.

உள்தை ்கருபபு நிைப தெமை இருக்கிைது 
்தாதை என்று உ்விைதாைம்ர த்கட்தென். அந்் 
உ்விைதாைர் நதாங்்கள் வதாங்கி விற்ெமை 
பசயயும்  ்கமடக்குச் பசன்று ்கருபபு  நிைப 
தெமையிமை ப்கதாண்டு வந்்தும் அ்மை 
நதாம் விற்ெமை பசயதவதாம். நு்கர்தவதார் ஒருவர் 
்கமடக்கு வருவதா்ரதாயின் அவம்ரத திருபபி 
அனுபெதாைல் மீண்டும் ்கமடயில் பெதாருட்்கமை 
வதாங்்க வ்ர தவண்டும், அவர் நி்ரந்் வதாடிக்ம்க-
ைதாை்ரதா்க இருக்்க தவண்டும் என்ை தநதாக்்கததில் 

விைதாெதா்ரதம் பசயத்ன். இபெடி நதான் அதி்க-
ைதாை விைதாெதா்ரங்்கமை பசயதுள்தைன்.

நதான் இந்் விைதாெதா்ரததில் பெரிை இைதா-
ெதம் எதிர்ெதார்க்்கவில்மை, ெதாரிை இைதாெம் 
பெற்றுக்ப்கதாள்ை தவண்டிை அவசிைமிருக்்க-
வில்மை. வதாடிக்ம்கைதாைர்்கள் ்கமடக்கு வ்ர-
தவண்டும் என்ெத் எைது மு்ல் தநதாக்்கைதா்க 
இருந்்து. ஒரு வருடததிற்கு 12,000 ரூெதா 
்தான் இைதாெம்  இருந்்து.  

இவவதாறு  பசயது ப்கதாண்டு தெதாகும் தெதாது 
ெததுக்கு ெத்தா்க இருந்் ்கமட பின்பு அது  
நூற்றுக்கு நூைதா்க ைதாற்ைைமடந்்ை. ்ற்தெதாது 
அ்ன் ்கட்டடம் நதான்கு ைதாடி்கள்  நிர்ைதாணிக்-
்கபெட்டு விருட்சைதாய உைர்ந்து நிற்கின்ைை. 
நதாங்்கள் ஒவபவதாரு வருடமும் ்கமட்கமை 
வதாங்கி அ்தைதாடு இமணததுக் ப்கதாண்டு 

வந்த்தாம்.  
நதான் ஆ்ரம்ெததில்  ஒரு 

ம்கதப்தாழில் தெட்மட ஆ்ரம்-
பிபெது ப்தாடர்பில் நிமைக்-
்கதவதா ்கைவு ்கதாணதவதா 
இல்மை.

ஆைதாலும்   பிைதாஸ்-
டிக்  ம்கதப்தாழில் தெட்மட 
ஒன்மை ஆ்ரம்பிக்்க தவண்டும் 
என்ை எண்ணம் எைக்குள் 
ஏற்ெட்டது. அபதெதாது வீட்டிலி-
ருந்து ெணங்்கமை எல்ைதாம் 
எடுததுக் ப்கதாண்டு தெதாய 
ப்ரிைதா் ஒன்மைைதா ஆ்ரம்-
பிக்்கப தெதாகின்தைன் என்ை 
த்கள்வி்களும் எழுந்்ை. 
ஆைதால் இம் ஆ்ரம்பிதது 
பசயது முடிக்்க தவண்டும் 
என்ை இைக்கு எைக்குள் 
இருந்்து.

இ்மை ஆ்ரம்பிபெ்ற்்கதா்க அது ெற்றி நிபுைத-
துவம் வதாயந்் ஒருவம்ரதைதா பெதாறியிைைதாைர் 
ஒருவம்ரதைதா நதாங்்கள் த்டிப தெதா்கவில்மை.  
இந்் ப்தாழில் தெட்மடயில் உற்ெததிக்குரிை 
இைந்தி்ர பெதாறிமுமை்களுக்்கதாை உெ்க்ரணங்-
்கள் குருநதா்கலில் வதாங்்க முடிைதாது. எல்ைதாவற்-
றுக்கும் ப்கதாழும்பிற்குத ் தான் பசல்ை தவண்டும்.  
இைந்தி்ரததில் ஒரு சிறுது  ெழுது ஏற்ெதாட்டதாலும் 
ப்கதாழும்புக்கு ் தான் ப்கதாண்டு பசல்ை தவண்டும்.

ஒரு ்டமவ  இைந்தி்ரததின்  ்கருவிபைதான்று 
இைங்்கவில்மை. அது ெற்றி அறிந்்வர்்கள் 
எவரும் இருக்்க வில்மை. என் நண்ெரிடம் 

கூறிதைன். அவர் உடதை ்ைது ்கதாம்ர எடுததுக் 
ப்கதாண்டு வந்து  இ்ரதைைதாமைக்குச் பசன்று 
பசயது ்ந்்தார். விைர்மவ சிந்தி  மி்கவும் ்கஷடப-
ெட்டுத ்தான் இந்் ப்தாழில் தெட்மடமை நிறுவி-
தைன்.ப்தாழிற்சதாமை இைந்தி்ரததில் ெழுது ஏற்-
ெட்டதால் குருநதா்கலில் ெதது ரூெதாயக்கு பசயது 
ப்கதாள்ை தவண்டிைம்   ப்கதாழும்புக்கு எடுததுச் 
பசன்று 100 ரூெதா பசைவு பசயை தவண்டிவ-
ரும்.பெரும் ்கஷடததின் ைததியில் ெடிபெடிைதா்க  
வைர்ந்து வந்த்தாம்.

எைது ்கமடக்கு வரும் நு்கர்தவதார்்களுக்கு அவ-
சிைைதாை அமைதம்யும் நதாங்்கள் த்டிக் ்கண்டு 
பிடிதது உற்ெததி பசயை ஆ்ரம்பிதத்தாம்.

எங்்கள் நிறுவைததில் நல்ை திைன் வதாயந்் 
ப்தாழிைதாைர்்கள் இருக்கின்ைதார்்கள்.அவர்்களுக்-
குத த்மவைதாை அமைதது வசதி்கமையும் நதாம் 

பசயது ப்கதாடுததுள்தைதாம்.  
ப்கதாத்ரதாைதா ப்தாற்றுக் ்கதாைததில்  ப்தாழில் தெட்-

மட்கள் மூடியிருந்்ை. ஆைதால் நதாங்்கள் அவர்்க-
ளுக்கு சம்ெைம் ப்கதாடுபெம் நிறுத் வில்மை.
ப்தாடர்ச்சிைதா்க  வழங்கிக் ப்கதாண்டு ்தான் இருந்-
த்தாம். ஒரு ்டமவ ைதாவத்்கை ம்கதப்தாழில் 
தெட்மட நிமைைததிலுள்ை  ப்தாழில் நிறுவைத-
தில் தீ ஏற்ெட்டு முற்ைதா்க எரிந்து சதாம்ெைதாகிைது.  
ஒரு சிை ைதா்ங்்கள்  அந்நிறுவைம் மூடபெட்டிருந்-
்து. ஆைதால் அங்கு ப்தாழில் புரிந்் ஊழிைர்்க-
ளுக்கு சம்ெைம் வழங்கி துரி் ்கதியில் அ்மை 
மீைத திைந்து தசமவைதாற்றி வருகின்தைதாம். 
நதாங்்கள் எபதெதாதும்  ப்தாழிைதாைர்்களின் ெக்்கம்   
்கவைம் பசலுததிதை பசைற்ெட்டு வருகின்தைதாம்.

எமவ எவவதாைதாயினும் எைது நிறுவைததில் 
ப்தாழில் புரியும் ஊழிைர்்கள் அமைவரும் என் 
பிள்மை்கமைப தெதான்ைவர்்கள். நதான் அவர்-
்கமை தவறுெடுததிப ெதார்பெதில்மை. அத் 
தெதான்று என் பிள்மை்கள்  ்வறு பசய்தாலும் 
அவர்்கமை நதான் தநர்மைைதாை முமையில் 
அவர்்களுக்குரிை சலும்க்கமையும் வ்ரபபி்ரசதா-
்ங்்கமையும் வழங்கி பசைற்ெட்டு வருகின்தைன்.  

என் ்மைமைபின் கீழ் வைம்ெ பிரின்ட் பெக் 
பி்ரமவட்  லிமிடட், நிதெதான் பி. வி. சி. த�தால்டிங், 
நிபெதான் ப�ல்ைட் என்ட் படதாயஸ், நிபெதான் 
தெக் பிம்ரமவட் லிமிட்டட், ைங்்கதா பெதாலி-
பசக்ஸ் பி்ரமவட் லிமிட்டட். ைங்்கதா நன் ஊவன் 
பெத்கஜிங் பி்ரமவட் லிமிடட். நியூ அமீர் ஸ்தடதாஸ் 
மு்லிை நிறுவைங்்கள் இைங்குகின்ைமை குறிப-
பிடத்க்்கது  

நி்கழ்வில் வடதைல் ைதா்கதாண உற்ெததி ப்தாழில் 
துமை நிமைதவற்றுப ெணிபெதாைர்  நீை்கதாந்் 

வன்னிநதாை்க, த்ரயம்த்கதா நிறுவைததின் 
ஸ்்தாெத ்மைவர் எஸ். எல். எம். பெௌஸ், பி்ர -்
ைர் ைஹிந்் ்ரதாேெக்ஷவின்  முஸ்லிம் விவ்கதா்ர 
இமணபபுச் பசைைதாைர் அபதுல் சத்தார், குரு-
நதா்கல் ந்கரில் உள்ை சிங்்கை, முஸ்லிம், ்மிழ், 
வர்த்்க சங்்கப பி்ரமு்கர்்கள்  ைற்றும் ெதாடசதாமை 
அதிெர்்கள் உள்ளிட்ட  பெருந்திைைதாதைதார் ்கைந்து 
ப்கதாண்டைர்.

இஸ்ைதாமிை வர்த்்க சங்்கம், எஸ். டி. டி.பெதாலி-
ைர் நிறுவைததின் ்மைவர் சீைன், பவடிங் ரீங்்க 
நிறுவைததின் ்ரதாயிஸ் மீ்ரதா, ஸ்தடதார்ஸ் நிறுவைத-
தின்  உரிமைைதாைர் ்கந்்சதாமி இன்னும் ெை பி்ர-
மு்கர்்களிைதால் விருது, பெதான்ைதாமட தெதார்ததி 
த்சைதான்ை  நவதாஸ் ப்கௌ்ரவிக்்கபெட்டதார்.

வருட சேவவவைப் பாராட்டி க�ௌரவித்த கபருவிழா50 

புத்தாக்கத துறையில் பல சதா்றை்கறை 
நிறலநதாட்டிய த்சமதானய நவதாஸ்

மாவத்தகம தினகரன் நிருபர்



(நீர்கொழும்பு தினகரன் நிருபர) 
 
நொட்டில் நிலவும் சமையல் எரி-

வொயுவின் தட்டுபபொடு ைற்றும் 
சமையல் எரிவொயு அடுபபு தீபபிடித்-
தல் பபொன்்றமவ கொரணைொக ்பொது-
ைககள் ைத்தியில் கொட்டு வி்றகுக-
மைப பயன்படுத்தி அடுபபு மூட்டி 
சமையல் ்சய்யும் நடவடிகமககள் 
நொளுககு நொள் அதிகரித்து வருகின்-
்றன. இதனொல் வி்றகு விற்பமன 
்சய்யும் வியொபொரிகளின் எண்ணிக-
மகயும் அதிகரித்து கொணபபடுகின்-
்றது.   

நீர்கொழும்பு, ்கொச்சிககமட 
ைற்றும் பலகத்தும்ற ஆகிய பிரபத-
சஙகளில் வி்றகுக கட்டுகமை வொஙகி 
அடுபபு மூட்டி சமையல் ்சய்யும் 
குடும்பத் தமலவிகள் நொள்பதொறும் 
வி்றகு வொஙகுவதற்கொக பிரதொன 
வீதிகளில் கொத்திருபபர. இது 
்தொடரபில் வி்றகு வியொபொரி்யொரு-
வர கருத்து ்தரிவிகமகயில்,   ஒரு 
பைொட்டொர ்லொறியில் அமடககப-
பட்ட வி்றகுகமை (்லொறி பலொட்) 

6500/= ரூபொய்ககு வொஙகி அதமன 
மீண்டும் விற்பமன ்சய்வதற்கொக 
வொனில் நீர்கொழும்பு எடுத்துச் 
்சன்று அஙகு ஒரு வி்றகு ்கட்மட 
ரூ. 70 ககு விற்பமன ்சய்து வருகி-

ப்றன். நீர்கொழும்பு பிரபதசத்தில் 
வி்றகுககு நல்ல கிரொககி உள்ைது. 
ஒரு நொமைககுள் எல்லொ வி்றகுக 
கட்டுககளும் விற்கபபட்டு விடுகின்-
்றன என்று கூறினொர.  

கற்பிட்டி தினகரன் விபேட நிருபர

முநதல் - ஆண்டிகை பிரதொன 
வீதியின் அககர்வளி கருபபு 
பொலத்திற்கு அருகில் பநற்று  
இடம் ்பற்்ற விபத்தில் வபயொதிப 
்பண் ஒருவர உயிரிழநதுள்ைதொக 
்பொலிஸொர ்தரிவித்தனர.

முநதல் -  பத்துளுஓயொ புதுககுடி-
யிருபபு பகுதிமயச் பசரநத இரண்டு 
பிள்மைகளின் தொயொன 52 வயது-
மடய வபயொதிப ்பண் ஒருவபர 
இவ்விபத்தில் உயிரிழநதுள்ைொர.

ஆண்டிகை பகுதியிலிருநது 
கீரியஙகள்ளி பகுதிமய பநொககிச் 
்சன்்ற ்லொறி்யொன்று எதிரத் 
திமசயில் பயணித்த முச்சககர 
வண்டி ஒன்றுடன் பைொதியதில் 
இநத விபத்துச் சம்பவம் இடம்-

்பற்றுள்ைதொக ்பொலிஸொர ்தரி-
வித்தனர.

இதன்பபொது படுகொயைமடநத 
முச்சககர வண்டியில் பயணித்த 
வபயொதிப ்பண்மண அஙகிருநத-
வரகள் உடனடியொக முநதல் மவத்-
தியசொமலயில் அனுைதிககபபட்ட 
பபொதிலும் அவர அஙகு சிகிச்மச 
பலனின்றி உயிரிழநதுள்ைொர.

உயிரிழநத வபயொதிப ் பண்ணின் 
சடலம் முநதல் ைொவட்ட மவத்திய-
சொமலயின் பிபரத அம்றயில் மவக-
கபபட்டுள்ைது.

விபத்துடன் ்தொடரபுமடய 
்லொறியின் சொரதி ்பொலிஸொரொல் 
மகது ்சய்யபபட்டுள்ைொர.

முநதல் ்பொலிஸொர விபத்து 
்தொடரபில் பைலதிக விசொரமண-
கமை பைற்்கொண்டு வருகின்்றனர.

(கல்பநவ தினகரன் விபசட நிருபர)
  
அநுரொதபுரம் ைொவட்டத்திலுள்ை 

ஐநது கல்வி வலயஙகளிலும் கடமை-
யொற்றும் அதிகபபடியொன ஆசிரிய 
ஆபலொசகரகள் ஆசிரிய ஆபலொசகர 
பசமவயிலிருநது விலகிக ்கொள்-
வதொக வலய கல்விக கொரியொலயம் 
ஊடொக தைது விருபபத்மத ்தரி-
வித்து விண்ணபபபபடிவத்மத 
சைரபபித்து வருவதொக ்தரிவித்த-
னர.  

இலஙமக ஆசிரிய பசமவ தரம் 

1 இல் உள்ை அதிகபபடியொன 
ஆசிரியரகளுககு ஆசிரிய ஆபலொ-
சகர பசமவயில் தைககு கிமடகக 
பவண்டிய சம்பை அதிகரிபபு 
்தொமகமய விட கும்றவொன சம்பை 
அதிகரிபபு தற்பபொது புதிய சம்பை 
அதிகரிபபு திட்டத்தில் உள்வொஙகப-
பட்டுள்ைமையினொல் தொம் ்பரும் 
்தொமகயொன சம்பைத்மத கும்றவொக 
்ப்ற பவண்டிய நிமலமை ஏற்பட்-
டுள்ைது. இதனொல் தொம் இதிலிருநது 
விலகிக ்கொள்வதற்கு முடி்வடுத்-
துள்ைதொகவும் ்தரிவித்தனர.  

ஆசிரிய ஆபலொசகரகள் பல சிர-
ைஙகளுககு ைத்தியில் பொடசொமல-
களுககு ்சன்று கற்பித்தல் பைற்-
பொரமவ ்சய்து வருவதுடன், பொட 
ஆபலொசமன வழிகொட்டல் ைற்றும் 
கற்பித்தல் நடவடிகமககமை பைற்-
்கொண்டு வநத பபொதிலும் தைககு 
இநத புதிய சம்பை அதிகரிபபில் 
பொரிய அநீதி விமைவிககபபட்டுள்-
ைதொக ்தரிவிககின்்றனர. இதனொல் 
தம்மை ஆசிரிய ஆபலொசகர 
பசமவயில் உள்ளீரபபு ்சய்யபபட 
பவண்டொம் எனவும் ்தொடரச்சியொக 

ஆசிரிய பசமவயில் கடமை புரிய 
விருபபத்மத ்தரிவித்துள்ைதொக-
வும் ்தரிவித்தனர. இது சம்பநதைொக 
வடைத்திய ைொகொண கல்விப பணிப-
பொைர நிரைலொ ஏககநொயககொ வடைத்-
திய ைொகொணத்திலுள்ை எட்டு கல்வி 
வலயஙகளின் கல்விப பணிபபொைர-
களுககும் கடிதம் மூலம் அறிவித்து 
ஆசிரிய ஆபலொசகர பசமவயிலி-
ருநது சுய விருபபத்தில் விலகுபவர-
களின் விபரஙகமை திரட்டி வருவ-
தொகவும் ஆசிரிய ஆபலொசகரகள் 
்தரிவித்தனர.  
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ஆசிரியர்களுக்ககான சம்பள உயரவு கிடைக்ககாமல் 
்பகாதிக்கப்பட்டுளள ஆசிரிய ஆல�காச்கர்கள

மீண்டும் ஆசிரியர் பதவியில் இணைவதற்கு விருபபம்

க.ப�ொ.த உயரதர �ரீட்சை முடியும் வ்ர 
ஜும்ஆகக்ை சுருககிக பகொளைவும்

தற்பபொது கல்வி ்பொதுத்தரொதர 
(உ/த)   பரீட்மச (G.C.E. A/L) நமட-
்பற்று வருகின்்றது. குறித்த பரீட் -
மசயில் கலநது ்கொள்ளும் முஸ்லிம் 
ைொணவரகளும் பரீட்மச கடமைக-
ளில் ஈடுபடும் முஸ்லிம் ஆசிரியரக-
ளும் ஜும்ஆ ்தொழுமகயில் கலநது 
்கொள்வதொல் பரீட்மச முடிவுறும் 
வமர ்வள்ளிககிழமை ஜும்ஆ குத்-
பொககமை சுருககிக ்கொண்டு குத்பொ-

மவயும் ்தொழுமகமயயும் பிற்பகல் 
12.55 ைணிககு முன்னர முடித்துக 
்கொள்ளுைொறு அகில இலஙமக ஜம்-
இய்யத்துல் உலைொவின் ்பொதுச் 
்சயலொைர எம். அரககம் நூரொமித்  
சகல கதீபைொரகள், இைொம்கள், பள் -
ளிவொசல் நிரவொகிகமையும் அகில 
இலஙமக ஜம்இய்யத்துல் உலைொ 
சொரபில் பகட்டுக்கொள்வதொக ்தரி -
விககபபடுகி்றது. 

அகில இலஙணகை ஜம்இயயதுல் உலமா வவண்டுவகைாள்

ஐம்�தொயிரம் பெ.பதொன் பெல்
பகொளவனவு பசையய முடிவு

 (தி்றபபமன தினகரன் நிருபர)  

்பொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தி -
லிருநது இம்மும்ற ்பரும்பபொகத்-
தில் 50 ஆயிரம் ்ைட்ரிக ்தொன் 
்நல்மல ்கொள்வனவு ்சய்வதற்கு 
அரசொஙகம் தீரைொனித்துள்ைது.இதன்-
கீழ், அரசொஙகத்தின் உத்தரவொத 
விமலககு விவசொயிகளிடமிருநது 
இம்மும்ற ்நல் ்கொள்வனவு இடம் 
்ப்றவுள்ைது. ஒரு கிபலொ நொடு 92 
ரூபொவொகவும், சம்பொ கிபலொ 97 

ரூபொவுககும், கீரிச்சம்பொ கிபலொ 97 
ரூபொவுககும் ்கொள்வனவு ்சய்யப-
படவுள்ைதொக ்நற் சநமதபபடுத்-
தும் சமபயின் ்பொலன்னறுமவ 
ைொவட்ட பிரபதச முகொமையொைர 
நிைல் ஏககநொயகக ்தரிவித்துள்-
ைொர. ைொவட்டத்தின் இருபது ்நல் 
்கொள்வனவு நிமலயஙகளூடொக 
இம்மும்ற ்நல் ்கொள்வனவு ்சய்-
யபபடவுள்ைது.தற்பபொது, இதன்-
பவமலகள் ஆரம்பிககபபட்டுள்-
ைமை குறிபபிடத்தககது.  

ெொதத்ை ெொவட்டததில் ஒயவூதிய பகொடுப�னவு;
ஜனவரி ெொத நிலு்வயு்டன் ரூ. 10,000
(ைொத்தம்ற தினகரன் நிருபர)

ைொத்தம்ற ைொவட்டத்தில் ஒய்வு 
்பற்்ற அரச உத்திபயொகத்தரகளுககு 
அரசொஙகம் வழஙகிய ஓய்வூதிய 
்கொடுபபனவு ஜனவரி ைொத நிலுமவ-
யுடன் இம்ைொத (்பபரவரி) ைொதச் 
சம்பைத்துடன் ரூபொ 10 ஆயிரம் 
வழஙகபபட்டுள்ைதொக ைொத்தம்ற 
ைொவட்ட ்சயலொைர மவ. விககிரை -
சிறி ்தரிவித்தொர. 

ைொத்தம்ற ைொவட்டத்தில் 16 
பிரபதச ்சயலொைரகள் பிரிவிலுள்ை 

27584 ஓய்வூதியம் ்பறுபவரக-
ளுககு இநத ஓய்வுதியக ்கொடுபப-
னவு வழஙகபபட்டுள்ைது. 

ஒய்வூதியம் ்பறுபவரகளின் 
வொழ்கமகச் சுமைமயக கும்றககும் 
்பொருட்டு இவரகளுககு ைொதொந-
தம் ரூபொ ஐயொயிரம் ்கொடுபபதற்கு 
நடவடிகமக எடுத்தது. ைொத்தம்ற 
ைொவட்டத்தில் 27584 ஓய்வூதியம் 
்பறுபவரகளுககு ஓய்வூதியம் 
வழஙக 130 பில்லியன் ரூபொமவ 
்சலவு ்சய்ததொக அவர ்தரிவித்-
தொர.

அநு்ராதபு்ரம் ததவனம்பியதிஸ்ஸபு்ர அல் அஸ்ஹர் முஸலிம் வித்தியாலயத்தின் 2022 
ஆம் கல்வி ஆண்டின் ைாணவத் தமலவர்களுக்கான சின்னம் சூட்டும் மவெவமும், கடநத 
2021 ஆம் ஆண்டு த்ரம் ஐநது புலமை ெரிசில் ெரீட்மசையில் சித்தியமடநத ைாணவ 
ைாணவிகளுக்கு சைான்றிதழகள் வழங்கும் நிகழவும் (09) ொடசைாமல அதிெர் எம்.எப.
நிஷாம் தமலமையில் ொடசைாமலயின் பி்ரதான ைண்டெத்தில் நமடபெற்றது. இந நிகழ-
வின் பி்ரதை அதிதியாக ொ்ராளுைன்்ற உறுபபினர் இஷாக் ்ர்ஹுைான் கலநதுபகாண்ட -
ததாடு, பகௌ்ரவ அதிதிகளாக வலயக்கல்வி ெணிபொளர் திரு.்ராஜ், தமிழ பிரிவுக்கான 
கல்விபெணிபொளர் திருைதி.மீ்ரா ்ராஜ் ஆகிதயார் கலநது சி்றபபித்தனர்.

(ெடம்: தி்றபெமன தினக்ரன், கல்தனவ தினக்ரன் விதசைட நிருெர்கள்)

முநதல் ஆண்டிகெ பிரதொன வீதியில் 
வி�தது; வயயொதி� ப�ண் உயிரிழபபு 

கல்ப�ொக்க �தர குரஆன் 
ெதரஸொவின் �ரிசைளிபபு

(்வலிகை தினகரன் நிருபர)

்வலிகை கல்்பொகமக பத்ர 
குரஆன் ைத்ரஸொ  ைறுசீரமைககப-
பட்டு தற்பபொது இயஙகி வருகின் -
்றது. 

பத்ர பள்ளி ைற்றும் குரஆன் 
ைத்ரஸொ ஆகியவற்றின் நிரவொக 
சமபத் தமலவர  ஹொரிஸ் தமலமை-
யில் இயஙகிவரும் இம்ைத்ரஸொவில் 
பகுதி பநர குரஆன் ைனனப பிரிவும் 
(ஹிபழ்) ஆண்,  ்பண் ்வவ்பவ-
்றொக இயஙகி வருவதுடன் தஜ்வீத் 
கமல தீனிய்யொத் என்்ற ்பயரில் 
ைொணவரகளுககு ைொரகக விைகக 
வகுபபுககளும் இடம் ்பற்று 
வருகின்்றன. ைொணவரகளின் தி்ற -
மைகமை ்வளிககொட்ட ைொதொநத 
ைொணவர ைன்்றஙகளும் நமட்பற்று 
வருவமத அமனவரும் பொரொட்டி -
யுள்ைனர. 

இதில் ்வற்றியீட்டிய ைற்றும் 
பஙகு ்கொண்படொருககொன பரிச -
ளிபபு விழொ ் வலிகை அ்றபொ ைத்திய 
கல்லூரி ்வபொ ைண்டபத்தில் இடம் 

அண்மையில் நமட்பற்்றது. இதில் 
பிரதை பபச்சொைரொக ைொத்தம்ற மின்-
னதுல் பொஸியொ அ்றபுக கல்லூரி 
விரிவுமரயொைர ்ைௌலவி இகரொம் 
(பொஸி) கலநது ்கொண்டொர. 

பைலும் ்வலிகை பொரி அ்றபுக 
கல்லூரியன் அதிபரும் ைொத்தம்ற 
ைொவட்ட ஜம்இய்யதுல் உலைொவின் 
தமலவருைொன ் ைௌலவி அல்ஹொஜ் 
அபதுரரஹைொன் (ைழொஹிரி) 

ைொத்தம்ற மின்னதுல் பொஸிய்யொ 
அ்றபுக கல்லூரி அதிபர கலீபதுசொ-
துலி ்ைௌலவி இஸ்திகொர பொரி 
்வலிகை நகர சமப உப தமலவர  
பஜ. மின்ஹொஜ் ைற்றும் ்வலிகை 
நகமர சமபயின் முன்னொள் தமலவர 
எச்.ஏ. முஹம்ைத் உட்பட உலைொக-
கள் கல்விைொன்கள் ்பற்ப்றொரகள் 
ைொணவரகள் என ்பருந திரைொ-
பனொர கலநது ்கொண்டனர. 

பல உலமாககைள் நிகைழ்வில் பஙவகைற்பு

நீரபகொழும்பில் விைகுககு அதிக கிரொககி;   
பிரதொன வீதிகளில் ெககள கொததிருப�ர



53 வது 
தேசிய மட்ட 
ப ெ ண ்க ளு க் -
்கான கூட்டப்-
ெந ே ா ட ்ட 
த ெ ா ட டி யி ல் 
மட்டக்்களப்பு 
மாவட்டதடே 
பிரதிநிதிததுவப் -
ெடுததிய சித-
ோணடி பிரதேச 
வீராங்கடன்கள் 
3 ஆம் இ்டத-
டேப் பெற்று 
மட்டக்்களப்பு மாவட்டததிற்கும் 
சிதோணடி பிரதேசததிற்கும் பெயடர-
யும் பு்கடையும் ஈடடிதேநதுள்ளனர்.

அடிப்ெட்ட வசதி்கள் எதுவும் 
அற்்ற நிடையில் ெயிற்சியில் ஈடு-
ெடடு இநே பவற்றிடய அட்டந-
துள்ள நிடையில் கூட்டெநோட்டத-

திற்குரிய வசதி்கள் வைங்கப்ெடடு 
தேர்ச்சி பெற்்ற ெயிற்சியாளர்்கடளக் 
ப்காணடு தமைதி்க ெயிற்சி்கள் வைங-
்கப்ெட்டால் தேசிய மட்டததிலும் 
சர்வதேச மட்டததிலும் எம்மால் 
சாேடன ெட்டக்்க முடியும் என 
வீராங்கடள ஒருவர் பேரிவிதோர்.

தமற்கிநதிய தீவு்களில் நட்ட-
பெற்்ற இடளதயார் உை்கக் 
கிண்ணததில் ெஙத்கற்றிருநே 
ஆப்்கான் 19 வயதின் கீழ் கிரிக்-
ப்கட அணியினுட்டய நான்கு 
உறுப்பினர்்கள், ோய்கததிற்கு 
மீளத திரும்ெவில்டை எனக் 
குறிப்பி்டப்ெடடிருக்கின்்றது.

ஒரு வீரர் அ்டங்கைா்க 
பமாதேம் நான்கு உறுப்பினர்-
்கள் ஆப்்கானுக்கு திரும்ொே 
நிடையில், இநே நால்வரும் 
இஙகிைாநதின் ேடைந்கர் ைண-
்டனில் ேரிதது ஐக்கிய இராச்சி-
யததில் பு்கலி்டம் தேடுவோ்க 
ஆப்்கான் ஊ்ட்கங்கள் பசய்தி 
பவளியிடடிருக்கின்்றன.

இதேதநரம் இஙகிைாநதில் 
ேரிததுள்ள ஆப்்கான் 19 வயதின் 
கீழ் கிரிக்ப்கட அணி வீரரிடன-
யும், ஏடனய உறுப்பினர்்கடள-
யும் ேங்களது முடிவு்கடள மீள 
ெரிசீலிதது நாடு திரும்புமாறு தவண-
டுத்காள் விடுததிருப்ெோ்க, ஆப்்கான் 
இடளதயார் கிரிக்ப்கட அணி ெயிற்-
சியாளர் ்றயீஸ் அஹமடசாய் Cricinfo 
பசய்திச்தசடவயி்டம் குறிப்பிடடி-
ருக்கின்்றார். எனினும், அஹமடசா-
யின் தவணடுத்காளிற்கு பு்கலி்டம் 
த்காரியுள்ளவர்்கள் ெதில் எதுவும் 
வைங்கவில்டை எனத பேரிவிக்்கப்ெ-
டுகின்்றது. ஆப்்கான் கிரிக்ப்கட அணி 

வீரர்்கள் பவளிநாடடு சுற்றுப்ெய்ணங-
்கள் தமற்ப்காள்கின்்ற சநேர்ப்ெங்க-
ளில், தவறு நாடு்களில் பு்கலி்டம் 
த்காருவது முன்னரும் நட்டபெற்றி-
ருக்கின்்றது. இேற்கு முன்னர், ்க்டநே 
2009ஆம் ஆணடு இடளதயார் 
உை்கக் கிண்ண ேகுதி்காண தொட-
டி்களுக்்கா்க ப்டாரன்த்டா ந்கருக்குச் 
பசன்றிருநே சிை ஆப்்கான் வீரர்்கள் 
்கன்டாவில் பு்கலி்டம் த்காரியிருந-
ேதோடு, அேன் பின்னர் பு்கலி்டம் 

த்காரிய இரணடு ஆப்்கான் வீரர்்கள் 
்கன்டாவின் தேசிய அணிக்்கா்க கிரிக்-
ப்கட தொடடி்களிலும் ஆடியிருந-
ேடம குறிப்பி்டதேக்்கது.

்க்டநே 2021ஆம் ஆணடு ஆப்-
்கானிஸ்ோனில் உருவாக்்கப்ெட்ட 
ேலிொன்்களின் ஆடசிக்குப் பின்னர் 
ஆப்்கான் கிரிக்ப்கட அணியிடனச் 
தசர்நே வீரர்்கள், தவறு நாடு்களில் 
பு்கலி்டம் தேடுவது இதுதவ முேல்ே-
்டடவயாகும்.

இைஙட்க- அவுஸ்திதரலியாவுக்கு 
இட்டயில் 5 தொடடி்கள் ப்காண்ட ரி/20 
தொடடித போ்டர் இன்று பவள்ளிக்கி-
ைடம ஆரம்ெமாகி்றது. இரு அணி்களும் 
2019ஆம் ஆணடு ்கட்டசியா்க அவுஸ்தி-
தரலியாவில் தமாதிய மூன்று தொடடி்கள் 
ப்காண்ட போ்டரில் 3- 0 என்்ற ரீதியில் 
இைஙட்க அணி தோல்வியுற்்றது. உை்க 
சம்பியனான அவுஸ்திதரலிய அணி 
அப்தொடேய அணிடயவி்ட ெைமான 
அணியா்க இன்று இைஙட்க அணிடயச் 
சநதிக்கி்றது. உை்கக் கிண்ணதடே பவற்றி 
பெற்்றேன் பின் முேன் முேைா்க அவவணி 
ரி/20 போ்டபரான்றில் தமாேவுள்ளோல் 
இைஙட்க அணி ்கடுடமயான சவால்்கடள 
எதிர்தநாக்்க தவணடிதயற்ெடும்.

உை்கக் கிண்ணத போ்டரின் தொது மி்கச் சி்றப்-
ொ்க விடளயாடிய இைஙட்க அணி இத போ்டரி-
லும் ேமது தி்றடமயான ஆட்டதடே பவளிப்ெ-
டுததுவார்்கள் என எதிர்ொர்க்்க முடியும்.

அவுஸ்திதரலியாவில் அணடமயில் முடிவுற்்ற 
பிக்ொஷ் போ்டரின் தொது அவஸ்திதரலிய 
துடுப்ொட்ட வீரர்்களின் ஆட்டதடே தநாக்கும் 
தொது அவர்்கள் தவ்கப்ெநது வீச்சுக்கு இைகு-
வா்க மு்கம் ப்காடுதது ஓட்டங்கடளச் தசர்தேனர். 
அத போ்டரிை அதந்கப் தொடடி்களில் சுைற்ெநது 
வீச்சாளர்்களுக்த்க அவர்்கள் ேடுமாறியிருநேடேக் 
்கா்ணக்கூடியோ்க இருநேது. இஙகு நமது சுைற்-
ெநது விச்சாளர்்களான வனிநது ஹசரங்க, மகீஷ் 
தீக்்ஸன சி்றப்ொ்க பசயற்ெடுவார்்களானால் 
போ்டர் இைஙட்க அணிக்கு சார்ொ்க முடியும். 
முேல் இரணடு தொடடி்களும் சிடனி டமோனத-
தில் நட்டபெறுவோல் இது சுைற்ெநது வீச்சுக்கு 
ட்கப்காடுக்கும் டமோனமாகும். இஙகு 2013ம் 
ஆணடு நட்டபெற்்ற ஒதர தொடடியில் இைஙட்க 
பவற்றி பெற்றுள்ளது. தமலும் இம்டமோனத-
தில் நட்டபெற்்ற பிக்ொஸ் போ்டரில் ரஷீத்கான், 
ஸ்டீவ ஓக்கிப் தொன்்ற சுைற்ெநது விச்சாளர்்கதள 
தி்றடமயா்க ெநது வீசியுள்ளனர். எனதவ இம்-
டமோனததில் நட்டபெ்றவுள்ள இரு தொடடி்க-
ளில் ஒரு தொடடியிைாவது இைஙட்க சுைற்ெநது 
வீச்சாளர்்கள் இைஙட்க அணிக்கு பவற்றிடயத 
தேடிதேர முயன்்றால் போ்டரின் முடிவு்கள் 
இைஙட்கக்கு சாே்கமா்க அடமயும்.

போ்டரின் மூன்்றாவது தொடடி ப்கன்ெராவி-
லுள்ள மனு்கா ஓவல் டமோனததில் நட்டபெ்ற-
வுள்ளது. இம்டமோனமும் சுைற்ெநது வீச்சுக்கும், 
மிேமான தவ்கப்ெநது வீச்சுக்கும் ட்கப்காடுக்கும் 
டமோனமாகும். எமது மிேமான தவ்கப்ெநது 
வீச்சு ச்கைதுட்ற வீரரான சாமி்க ்கரு்ணாரதன 
இறுதி தநரததில் ப்காவிட19 போற்றுக்குள்ளான-
ோல் இத போ்டரிலிருநது விைகியது இைஙட்க 
அணிக்கு ொே்கமாகும். இப்தொடடியில் சாமிக்்க 
்கரு்ணாரதனவுக்கு ெதிைா்க அடைக்்கப்ெடடுள்ள 
மற்ப்றாரு மிேதவ்க ெநதுவிச்சாளரான பினுர 
பெர்னாநதுவின் ெநது வீச்சு இம்டமோனததில் 
சாே்கமான பெறுதெற்ட்றப் பெற்றுத ேருபமன 
எதிர்ொர்க்்கைாம். ்கட்டசி இரு தொடடி்களும் 
18ம் 20ம் தி்கதி்களில் பமல்பெர்ன் டமோனத-
தில் நட்டபெ்றவுள்ளது. இம்டமோனததில் 
இைஙட்க இதுவடர 3 தொடடி்கள் விடளயாடி-
யுள்ளது. அதில் இரு தொடடி்களில் இைஙட்க 
பவற்றி பெற்றுள்ளோல் இம்முட்றயும் இம்டம-
ோனததில் இைஙட்க சாதிக்்கக் கூடும் என எதிர்-
ொர்க்்கப்ெடுகி்றது. ்கட்டசியா்க இம்டமோனத-

தில் 2019 நட்டபெற்்ற தொடடியில் தவானரின் 
அதிரடியாட்டததில் இைஙட்க தோல்வியுற்்றது. 
ஆனால் இம்முட்ற இத போ்டருக்கு தவான-
ருக்கு ஓய்வளிக்்கப்ெடடுள்ளடம இைஙட்க 
அணிக்கு சற்று ஆறுேைான வி்டயதம.

ஆனால் இத போ்டரில் இைஙட்க அணி 
கிதளன் பமக்ஸ்வல் மீது கூடிய ்கவனம் பசலுததி 
அவடர விடரவா்க பவளிதயற்்ற தவணடும். 
இைஙட்க அணியின் ெநது வீச்டச இைகுவா்க 
சிக்சர், பெௌண்டரி என விரட்டக்கூடியவர் 
இவதர. தமலும் இைஙட்க அணிக்கு எதிரா்கதவ 
இவர் அதி்களவான தொடடியில் அதிரடியா்க 
விளாசியுள்ளார். அணடமயில் நட்டபெற்்ற 
பிக்ொஷ் போ்டரிலும் பமல்பெர்ன் டமோ-
னததில் பமக்ஸ்பவல் நான்கு தொடடி்களில் 
102, 37, 154, 68 ஓட்டங்கடளப் பெற்றுள்ளார். 
எனதவ இஙகு நட்டபெறும் தொடடி்களில் 
இவடர விடரவா்க ஆட்டமிைக்்கச் பசய்ோல் 
இைஙட்க அணிக்கு சாே்கமா்க அடமயும். 
ஏபனனில் பிக்ொஷ் போ்டரில் மற்ட்றய டமோ-
னங்களில் நட்டபெற்்ற தொடடி்களில் அவர் 10 
ஓட்டங்கடளக் கூ்டத ோண்டவில்டை என்ெது 
குறிப்பி்டதேக்்கது. மார்்கஸ் ஸ்ப்டாயின்்ஸஸும் ச்க-
ைதுட்ற ஆட்டம் மூைம் ேற்தொது வைடமயான 
தி்றடமடய பவளிக்்காடடிவருகி்றார்.

அவர்்களது ெநதுவீச்டசப் பொறுதேவடரயில் 
தவ்கப்ெநது வீச்சு ெைமா்கதவ உள்ளது. மிச்சல் 
ஸ்்டாக், பெட்கமின்ஸ், தஹசல்வூட அவுஸ்தி-
தரலிய டமோனங்களில் சி்றப்்கொ்கதவ ெநது 
வீசவார்்கள் என எதிர்ொர்க்்கைாம். சுைற்ெநது 
வீச்டசப் பொறுதேவடரயில் அ்டம் சம்ொ ்க்டநே 
்காைங்களில் சி்றப்ொ்கதவ ெநது வீசி வருகி்றார். 
அணடமயில் முடிவுற்்ற உை்கக் கிண்ணத போ்டரி-
லும் அவரின் ெங்களிப்பு சி்றப்ொ்கதவ இதுநேது. 
பிக்ொஷ் போ்டரிலும் அவர் ேனது தி்றடமடய 
வளர்ததுக்ப்காணடுள்ளார். எனதவ எமது துடுப்-
ொட்ட வீரர்்கள் இவரது ெநது வீச்சில் கூடிய ்கவனம் 
பசலுததி ஓட்டங்கடளச் தசர்க்்க தவணடும்.

ஸ்டீவ சுமிததும் இம்முட்ற ரி/20 போ்டரில் 
விடளயா்டவுள்ளார். இவரின் அனுெம் இைங-
ட்கயு்டனான துடுப்ொட்டததில் ட்கப்காடுக்கும் 
என எதிர்ொர்க்்கப்ெடுகி்றது. தவார்னரின் இ்டத-
துக்கு ஆரம்ெத துடுப்ொட்ட வீரரா்க இம்முட்ற 
பிக்ொஷ் போ்டரில் அதிரடியா்க ஆடிய பமக்்ட-
மட இட்ணததுக் ப்காள்ளப்ெடடுள்ளார்.

உை்கக் கிண்ணததுக்குப் பின் இைஙட்க 
அணியின் இளம் வீரர்்களான சரித அசைங்க, 
வனிநது ஹசரங்க, அவிஷ்்க பெர்னாநது, 
பெததும் நிஷ்சங்க ஆகிதயார் அவுஸ்திதரலிய 
போ்டரில் கூடிய ெங்களிப்டெ எதிர்ொர்க்்கக் 
கூடிய வீரர்்களாவர்.

அவுஸ்திதரலிய டமோனததில் அவிஷ்்க 
பெர்னாநதுவும், ேனுஷ்்க கு்ணதிைக்்கவும் சி்றப்-
ொ்க பசயற்ெடுவார்்கள் என எதிர்ொர்க்கின்்ற-
னர். இவர்்கள் இருவரும் ்க்டநே எல். பி. எல். 
போ்டரில் சி்றப்ொ்கச் பசயற்ெட்ட வீரர்்களாவர். 
ேனுஷ்்க கு்ணதிைக்்க ெகுதி தநர ெநது வீச்சாள-
ரா்க இருப்ெோல் அவரது ெநது வீச்சும் இதபோ-
்டரில் இைஙட்க அணிக்கு ட்கப்காடுக்்கைாம். 
பெததும், ேனுஷ்்க, அசைங்க, அவிஷ்்க, சநதி-
மால், பமணடிஸ், ேசுன், வனிநது, சமீர, பினுர, 
மத்கஷ் இைஙட்க அணியில் இ்டம் பெற்றுள்-
ளனர். ப்காவிட போற்றுக்கு இைக்்கான சாமி்க 
்கரு்ணாரதன விைகியுள்ளார். குசல் பமணடிசும்  
ப்காவிட போற்றுக்குள்ளாகியுள்ளோல் முேல் 
தொடடியில் இவர் விடளயா்டமாட்டார் என 
அறிவிக்்கப்ெடுகி்றது.

தவ்கப்ெநது வீச்சாளர்்களுக்கு சாே்கமான 
அவுஸ்திதரலிய ஆடு்களங்களில் எமது வீரர் 
துஷ்மநே சமீர சி்றநே ஆரம்ெதடேப் பெற்றுக்-
ப்காடுதோல். இரு தவ்கப்ெநதுவீச்சாளர்்களு்டன் 
ேடைவர் ேசுன் சான்கவும் ெநது வீச, தமலுபமாரு 
சுைற்ெநது வீச்சாளரான ரதமஷ் பமணடிஸ் 
விடளயா்ட வாய்ப்புள்ளது. இவர் துடுப்ொட-
்டததிலும் ெங்களிக்்கக்கூடியவர் என்ெோல் 
துடுப்ொட்ட வரிடசடயப் மடடுமாவது ெைப்ெ-
டுதே இது உேவும் எனக் கூ்றப்ெடுகி்றது. முேல் 
தொடடி சிடனியில் நட்டபெறுவோல் அநே 
ஆடு்களம் சுைற்ெநது வீச்சுக்கு சா்கமா்கவுள்ளது. 
எனதவ ரி/20 சர்வதேச ேரவரிடசயில் முேலி்டத-
திலுள்ள வனிநது ஹசரங்க இநே முேல் தொடடி-
யிதைதய ேமது அணிக்கு முழுப்ெங்களிப்டெயும் 
அளிதது அப்தொடடியில் பவற்றிபெற்்றால் முே-
லிதைதய அவுஸ்திதரலிய அணிடய மனேளவில் 
ெைமிைக்்கச் பசய்யைாம். அது இதபோ்டர் முழு-
வதும் இைஙட்க அணியின் ட்கதயாங்க சி்றநே 
சநேர்ப்ெமா்க அடமயும். தொடடி்கள் அடனத-
தும் இைஙட்க தநரப்ெடி மதியம் 1.40 மணிக்கு 
ஆரம்ெமாகும்.

ப�ோட்டி அட்்டவணை
1வது ப�ோட்டி   11.02.2022   சிட்னி ணைதோனம்
2வது ப�ோட்டி  13.02.2022   சிட்னி ணைதோனம்
3வது ப�ோட்டி  15.02.2022   கென�ரோ ணைதோனம்
4வது ப�ோட்டி  18.02.2022   கைலப�ர்ன ணைதோனம்
5வது ப�ோட்டி  20.02.2022   கைலப�ர்ன ணைதோனம்

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 க்பபரவரி மா்தம 11ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

புெலி்டம் பெோரிய ஆபெோன 
கிரிககெட் அணி உறுபபினர்ெள்

சு்தந்திர தினத்க்த முன்னிடடு இ்டமக்பற்ற கிரிக்கைட ே்பாடடி:

பதசிய ைட்்ட க�ணெளுகெோன
53வது கூண்டப�நதோட்்ட ப�ோட்டி

இலஙணெ கிரிககெட் தணலவர்
ெரப�நதோட்்டத்து்டன ணெபெோர்பபு

கிணைத்ணத ணெப�ற்றியது 
ைோவடி ப�ர்லஸ் அணி

74வது சு்தந்திர தினத்க்த முன்னிடடு அட்டாக்ளச்ேசேகன அல்-நஜா விக்ளோடடு ைழைத்-
தினரால் ஏற்பாடு கசேயேப்பட்ட சிேநைபூர்வ விக்ளோடடுபே்பாடடியும,சிரம்தான நிைழ்வும 
ேைாணாவத்க்தயில் இ்டமக்பற்றது. ைழைத்தின் ்தக�வர் எஸ்.எம.இத்ரீஸ் ்தக�கமயில் 
நக்டக்பற்ற இந் நிைழ்வில் ைழைத்தின் சிேரஷ்ட, இ்ளம வீரர்ைளுக்கிக்டயில் ்ப� வி்தமான 
ே்பாடடி நிைழ்வுைள இ்டமக்பற்றன. கிரிக்கைட, ்பலூன் ஊது்தல், குபக்பேற்ற ை்டல் சுத்-
்தமான ை்டறைகர எனும க்தானிபக்பாருளில் சிரம்தானம,ஊசியினுல் நூல் ேைார்த்்தல் 
ே்பாடடிைளும நக்டக்பற்றன. இறுதிோை கவவேவறு ே்பாடடிைளிலும கவறறியீடடி சி்றப-
்பாை கசேேற்பட்ட வீரர்ைளுக்கு ைழைத்தின் ்தக�வரினால் கவறறிக்கிணணஙைளும,்பரி-
சில்ைளும வழஙகி கவக்ைப்படுவக்தயும விரர்ைளும, அ்தன் உறுபபினர்ைள அருகில் 
நிற்பக்தயும ைாண�ாம.                                 (படம்: பாலமுனை திைகரன் நிருபர்)

இைஙட்க ்கரப்ெநோட்ட சம்தமளனததின் ேடைவர் 
்காஞசன ஜயரதனவின் விதச்ட தவணடுத்காளுக்கு 
இ்ணங்க, இைஙட்க கிரிக்ப்கட, ்கரப்ெநோட்ட டமோ-
னங்கடள ேயாரிப்ெேற்்கான 15 இைடசம் ரூொ பெறு-
மதியான உெ்கர்ணங்கடள ்கரப்ெநோட்ட சங்கததிற்கு 
வைஙகியது. இநே உெ்கர்ணங்களில் சுமார் 1 மில்லி-
யன் ரூொ பெறுமதியான ட்க உைவு இயநதிரம், புல் 
பவடடும் இயநதிரம் மற்றும் மாவு உருடள ஆகியடவ 
அ்டஙகும். இநே உெ்கர்ணங்கள் போ்டர்ொன ஆவ்ணங-
்கள் கிரிக்ப்கட நிறுவனததின் ேடைவர்  ஷம்மி சில்வா-
வினால் ்கரப்ெநோட்ட சங்கததின் ேடைவர் ்காஞசன 
ஜயரதனவி்டம் அணடமயில் ட்கயளிக்்கப்ெட்டது. 
கிரிக்ப்கட அபிவிருததிக் குழுவின் ேடைவர் ்கமல் ேர்ம-
சிறி, இைஙட்க ்கரப்ெநோட்ட சங்கததின் உெ ேடைவர் 
ரட்ணமுேலி ஆகிதயாரும் ்கைநது ப்காண்டனர்.

மூதூர் ்றவழதுல் ஜன்னா அரபிக்ைல்லூரியினால் அணகமயில் ந்டாத்்தப்பட்ட ்பல்ேவறு விக்ளோடடுப ே்பாடடி நிைழ்ச்சிைளிலும ்பஙகு 
கைாண்ட க்பத்துல் மஃமூர், க்பத்துல் மக்தீஸ், க்பத்துல் ஹமது ஆகிே இல்�ஙைளுக்கிக்டயி�ான ே்பாடடியில் 1ம இ்டத்க்த க்பற்ற 
க்பத்துல் மஃமூர் இல்� அணிக்ைான கவறறிக்கிணணமும, ்பரிசுப க்பாருளும நிருவாைத்தினரினால் வழஙகி கவக்ைப்படுவக்த 
ைாண�ாம.                                              (படம்: மூதூர் திைகரன் நிருபர்)

ொைமுடன தின்கரன் 
நிருெர் 

74ஆவது சுேநதிர 
தினதடே முன்னிடடு 
இ்டம்பெற்்ற நான்கு 
அணி்கள் ெஙகுெற்றிய 
சுேநதிரதின சுற்றுப் 
தொடடியின் இறுதிப் 
தொடடியில் மாவடி 
பைஜன்ட அணிடய 
வீழ்ததி மாவடி தெர்ல்ஸ் 
அணி சம்பியன் ஆ்க 
பேரிவு பசய்யப்ெட்டது. ்காடரதீவு 
பிரதேச மாவடிப்ெள்ளியில் உள்ள 
்கை்கங்களான மாவடி மிராக்கில்ஸ், 
மாவடி பைஜன்ட, புலு தெர்டஸ் 
மற்றும் மாவடி தெர்ல்ஸ் ஆகிய 4 
அணி்கடள ப்காணடு இ்டம்பெற்்ற 
இச் சுேநதிர தின சுற்றுப் தொடடியின் 
சம்பியனா்க மாவடி தெர்ல்ஸ் விடள-

யாடடு ்கை்கம் பேரிவு பசய்யப்ெட்ட-
து்டன் இரண்டாம் இ்டதடேப் மாவடி 
பைஜன்ட அணி பெற்றுக் ப்காண்டது. 
இப்தொடடியின் ஆட்டநாய்கனா்க 
மாவடி தெர்ல்ஸ் வீரர் முப்தி பேரிவு 
பசய்யப்ெட்டது்டன் போ்டர் நாய்க-
னா்க மாவடி பைஜன்ட வீரர் ெர்ஷான் 
பேரிவு பசய்யப்ெட்டார்.

இலஙணெ-அவுஸ்திபரலிய ரி/20 கதோ்டர்

சிட்னியில்
இன்று ஆரம்பம

2022 க்பபரவரி 11 கவளளிக்கிழகம
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xd;wpizg;G mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242(3)(M) 

gphpTf;F mikthdJ

rd;ird; fd;RakH yq;fh ypkpll; kw;Wk; nla;d;B 
ypkpll; Mfpa epWtdq;fis xd;wpizj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242(1) gphptpw;F 
Vw;g xU xd;wpizg;Gf;fhd jPHkhdk; xd;iw rd;ird; fd;RakH 
yq;fh ypkpll; (fk;gdp gjptpyf;fk; gPtp 3812) kw;Wk; nla;d;B 
ypkpll; (fk;gdpg; gjptpyf;fk; gPgp 439) Mfpa epWtdq;fspd; 
gzpg;ghsH rigfs; Nkw;nfhz;Ls;sJ. vd;gNjhL mjd; %yk; 
rd;ird; fd;RakH yq;fh ypkpll; kw;Wk; nla;d;B ypkpl;ll; xU 
jdp epWtdkhf xd;wpizf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;dH 
rd;ird; fd;RakH yq;fh ypkpll; vd;w ngahpd; fPo; njhlug;gLk;.

nrhy;yg;gl;l xd;wpizg;ghdJ fk;gdpfs; gjpthsH jiyik 
mjpgjp mtHfshy; xd;wpizj;jy; rhd;wpjo; toq;fg;gl;l 
jpfjpapypUe;J mKy;gLj;Jtjw;F Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ.

rigapd; fl;lisg;gb
NfhHgNul; NrHtpr]; (gpiwNtl;) ypkpll;
nrayhsHfs;
rd;ird; fd;Ra;kH yq;fh ypkpll;

rigapd; fl;lisg;gb
NfhHgNul; NrHtpr]; (gpiwNtl;) ypkpll;
nrayhsHfs;
nla;d;B ypkpl;ll;

mwptpj;jy;
nfhOk;G khtl;l ePjpkd;why; 07.12.2021 md;W vdf;F 

,lg;gl;l fl;lisapd; gpufhuk;> Re;juk; guk;Nrhjp 

Mfpa ePu;> nfhOk;G khtl;l ePjpkd;wpy; jw;NghJ 

eilngw;WtUk; DCA 45/2019 ,yf;fkplg;gl;l 

tof;fpd; Nkyjpf eltbf;if vLg;gJ njhlu;ghf 

Njitg;gLtjhy;> mLj;j tof;F jpfjpahd 

14.03.2022 md;W fhiy 9.00 kzpf;F nfhOk;G 

khtl;l ePjpkd;W ,y 9 ,w;F rKfkspf;FkhW 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwPu;.

ngUkhs; ky;ypfh my;yJ fjpu;fhkehjd;

ngWif mwptpj;jy;
murhq;f jfty; jpizf;fsk;

2022/2023Mk; Mz;bw;fhf murhq;f jfty; 

jpizf;fsj;jpw;F thlif mbg;gilapy; 

Nghf;Ftuj;J trjpfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

2022/2023 Mz;bw;fhf murhq;f jfty; jpizf;fsj;jpw;F 

thlif mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;J trjpfis ngw;Wf;nfhs;sy; 

rhHghf 2022.03.04 gp.g. 2.00 tiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

02.  ,jw;fhf &. 500.00 kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia 

murhq;f jfty; jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;nlhd;iw fzf;Fg; gphptpw;F 

rkHg;gpj;J Nfs;tp Mtzq;fis 2022.02.11 Kjy; 2022.03.03 

gp.g. 3.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  Nfs;tp Mtzq;fis mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhfg; 

ghPl;rpf;fyhk;.

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfis gjpTj; jghypy; ,y. 163> 

fpUygid khtj;ij nghy;N`d;nfhl> nfhOk;G 05 vd;w 

Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ me;j KfthpapNyNa fzf;Fg; 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; nfhz;L te;J 

cs;sply; 2022.03.04k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F Kd; ,lk; ngwy; 

Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2022.03.04 gp.g. 2.00 ,w;F ,lk; 

ngWk;.

05.  tpiykDf;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f %iyapy; 

~thlif mbg;gilapy; Nghf;Ftuj;J trjpfis 

toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fs;| vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

nkh`hd; rkuehaf;f

murhq;f jfty; gzpg;ghsH ehafk;

murhq;f jfty; jpizf;fsk;

njhiyNgrp ,y: 071-8859889/ 0112514759
ngf;]; ,y: 0112514286
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fz;b khefu rigf;F 2022Mk; tUlj;jpw;Fj; 

Njitahd KWf;fpa cUf;Ff; fk;gpfs;> 

Nfhyhy; jhh; kw;Wk; rPnke;J ngw;Wf;nfhs;sy;

fz;b khefu rigf;Fj; Njitahd gpd;tUk; KWf;fpa cUf;Ff; fk;gpfs;> Nfhyh]; jhh; kw;Wk; rPnke;J 

vd;gtw;iwg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 06 khj fhyj;jpw;F nry;YgbahFk; tifapy; tpiyfisf; Fwpg;gpl;L 2022-

03-02Mk; jpfjp tiu Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. ,jd; nghUl;lhd xt;nthU 

cUg;gbapd; fPOk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh; tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F gzg; gw;Wr;rPl;L 

my;yJ fhRf; fl;lisAld; Ntz;LNfhs; fbjk; kw;Wk; mj;Njitg;ghLfSf;Fhpj;jhd tpahghug; ngah;g; gjpTr; 

rl;lj;jpd; fPo; my;yJ fk;gdp gjpTr; rl;lj;jpd; fPohd gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iwr;; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

1. 2022Mk; tUlj;jpw;Fj; Njitahd fk;gpfspd; vz;zpf;if

cUg;gbfs; vz;zpf;if

01 6 mm Mild Steel Coil 2000 kg

02 10 mm Tor Steel Bars 12500 Bar

03 12 mm Tor Steel Bars 2000 Bar

04 16 mm Tor Steel Bars 500 Bar

2. rPnke;J %ilfs; (xt;nthd;Wk; 50 fp.fpuhk;) 20>000

3. Nfhyh]; jhh; (xt;nthd;Wk; 20 kPw;wh; nfhz;lJ) 100 gPg;gha;fs;

A tpiykDtpd; tpiy 1.  1080.00 &gh (rfy thpfSk; cl;gl;l) xt;nthU cUg;gbapd; nghUl;Lk; 

ntt;Ntwhff; nfhs;tdT nra;jy; Ntz;Lk;.

• fz;b khefu rigapd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp tpiykD 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. my;yhtpby; 

• fhRf; fl;lisnahd;whdhy; ~khefu Mizahsh;> fz;b| vDk; 

ngaUf;Fr; nrYj;jp 2022-02-28Mk; jpfjp tiu kl;Lk; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

B tpiykD Mtzq;fs; 

toq;f Muk;gpf;Fk; jpfjp

2022-02-14Mk; jpfjp Kjy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.45 tiu thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy;

C tpiykD Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk; ,Wjp ehs; 

kw;Wk; Neuk;

2022-02-28Mk; jpfjp gp.g. 2.45 kzp tiu

D tpiykD Mtzq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp 

ehs; kw;Wk; Neuk;

2022-02-03Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;

E tpiykDg; gpiz Kwp 01 kw;Wk; 02Mk; ,yf;fj;jpw;F ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l  

th;j;jf tq;fpnahd;wpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 03 khjq;fs; tiu 

nry;YgbahFk; jd;;ikapy; 150>000.00 &gh gpiz Kwpnahd;iw ~fz;b 

khefu Mizahsh;| ngahpy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (nry;YgbahFk; 

fhyk; 2022-03-02Mk; jpfjp Kjy; 2022-06-02Mk; jpfjp tiu)

03Mk; ,yf;f cUg;gbf;F 25000.00 &ghtpw;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy; 

nry;YgbahFk; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

jpfjp> ,lk; kw;Wk; Neuk;

2022-03-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fz;b khefu kz;lgj;jpy;. 

,e;epfo;tpy; ePq;fs; my;yJ cq;fshy; mjpfhuk; toq;fg;gl;l  

gpujpepjpnahUth; fye;Jnfhs;syhk;. 

G tpiykD Mtzq;;fs; 

toq;fg;gLk; ,lk;
khefu toq;fy; gphpT> khefu rig> fz;b.

H g+h;;j;jp nra;ag;gl;l 

tpiykD Mtzq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,lk;

gjpTj; jghy; %yk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J 2022-03-02Mk; jpfjp K.g. 

10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; gpujhd khefu Mizahsh; nghWg;gpy; 

itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdj;ij fz;b khefu rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. tpiykD 

Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; Nkyjpf tpguq;fis toq;fy; fzf;fhshplk; 

081-2232071 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhfg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

     Nf.Nf.gP.I.b.gP. tpN[jpyf>

     khefu Mizahsh;>

2022-02-09.     khefu rig fz;b.

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.09.17Mk; jpfjpa 2245/30Mk; 

,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJ.

(1952Mk; Mz;bd; 6Mk; ,yf;f cs;@uhl;rpkd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz 
tpjpr; rl;lk;)  1989.01.20Mk; jpfjpaplg;gl;l mjptpNrl tu;j;jkhdp 541/17Mk; 

,yf;f Jiz tpjpr;; rl;lj;jpd; VMk; ghfj;jpd; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;

Nfs;tpfSf;fhd miog;G 
nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; gpd;tUk; cUg;gbfis 10 
tUlq;fSf;F thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tp ,yf;fk; tpguk;

tpw;gid 

epiya 

,yf;fk;

khjhe;j 

thlif

Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tpj; 

njhif

1
CMC/MT/RV/ 
TEND/3-3/2022

fhf;ifj; jPT flw;fiu 

g+q;fhtpd; cztfk;
01 125,000.00 2,000,000.00

2
CMC/MT/RV/ 
TEND/3-4/2022 

n`d;wp Ngjphp]; 

tpisahl;luq;F 

ghh;itahsh; $lj;jpd; fPo; 

jsj;jpy; mike;Js;s 04 

fil miwfs;

149 A 1 108,000.00 5,000,000.00
149 A 2 117,000.00 5,000,000.00
149 A 3 105,750.00 5,000,000.00

149 A 4 108,000.00 5,000,000.00

2022.02.11Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-02Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 

kzp tiu Nfs;tp Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) 
jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. 

 i.  kPsspf;fg;glhj tpz;zg;gf;; fl;lzkhf 2>160.00 &ghit gpd;tUk; tifapy; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg 

fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT 

itf;fyhk;.

  M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT 

fUkgPlq;fspy; nrYj;jyhk;.

 khtl;l mYtyfk; 04> ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>  

nfhOk;G 06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT> khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

 ii.  gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il Nfs;tp Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; 

Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg jiyik mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 m.  nfhOk;G khefu rig> nfhOk;G 07> efu kz;lg tstpy; mike;Js;s khefu 

nghUshsh; jpizf;fsj;jpd; tUkhdg; gphptpw;F vOj;J%y Ntz;Nfhs; 

xd;iwr; nra;J tpz;zg;gf; fl;lzkhd 2>160.00 &ghitr; nrYj;jp Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 2022 khh;r; 02Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; ,izajsj;jpy; my;yJ 

mYtyfj;jpy; tpz;zg;gq;fisg;   ngw;Wf;nfhs;s KbahJ 

 Nfs;tpfs; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpw;gid epiyaq;fSf;Fhpa Nfs;tp itg;Gj; 

njhifia 2022-03-03Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;F Kd; khefu nghUshsh; 

jpizf;fsj;jpd; tUkhdg; gphptpw;Fr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis %yg; gpujp kw;Wk; 

efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022 khh;r;; 04Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

 tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-03-04Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 

KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; mjd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. mjpfhug+h;t 

gpujpepjpnahUth; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;.

 ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis 0112-692465 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpy; gpujp khefu nghUshsh; (tUkhdk;) mth;fsplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 
(VAT cs;slf; 
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/PT/09/051 30 Nos. of 825 X 15 14 
-18PR Tyers for 3.5T & 
6T Fork Li   Trucks  

42,000.00 1,000.00 04-03-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 ngg;uthp 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

nfhOk;G khefu rig
nfhOk;G khefu rigapd; %yk; 2021.9.17 Mk; jpfjpa mjptpN\l th;j;jkhdp 

,y.: 2245/30  ,y; gpuRhpf;fg;gl;l.
(1952 Mk; Mz;bd; 6 Mk; ,yf;f cs;@uhl;rp kd;w jug;gLj;jg;gl;l Jiz 

tpjpr;rl;lk; 1989.01.20 Mk; jpfjpaplg;gl;l 541/17Mk; ,yf;f mjptpN\l 

th;j;jkhdp) Jiz tpjpr;rl;lj;jpd; gFjp V ,d; gpufhukhd Nfs;tp mwptpj;jy;.

tpiyf;Nfhuy;/ Nfs;tpfSf;fhd miog;G
jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs; / tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; nghUl;fs; / Nrit 
toq;fy;fSf;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

njh. 
,y.

Nfs;tp  ,y. tpguk;

Nfs;tpjhuu;fs;/ 
tpiykD 
jhuu;fspd; 
jifik

kPsspf;fg; 
glhj 

Nfs;tp / 
tpiykD 
Mtzf; 
fl;lzk;

tpiykD Kwp / 
gpiz ngWkjp &gh

1. CPD11/1038/2021 nfhbfs; toq;Fjy; tu;j;jfg; 
gjpTld; ,e;j 
tifahd 

toq;fy;fs;/ 
Nritfspy; 
mDgtj;ij 

ngw;w 
toq;Feu;fs;/ 

Nrit 
toq;Feu;fs;

&gh 
5>400.00

30>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w cld; 
gzk; ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhd gpiz Kwp

2. CPD12/2383/2021 Nlhdh;> fhh;l;hp[; kw;Wk; 
hpgd;fisf; nfhs;tdT 
nra;jy;

&gh 
5>400.00

100>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w cld; 
gzk; ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhd gpiz Kwp

3. CPD12/0014/2022 CRS 1 – 68,064 yPw;wh; 
kw;Wk;  MC 30 – 3,000 yPw;wh; 
vd;gtw;iw toq;Fjy;> 
Nghf;Ftuj;J nra;jy; kw;Wk; 
,wf;FjYf;fhd ngWif

&gh 
5>400.00

130>000.00 &ghTf;fhd 
epge;jidaw;w cld; 
gzk; ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhd gpiz Kwp

4. CPD12/Bitumen/ 
3369/2022

•  550,400 fp.fpuhk; 60/70 
gpl;Lkd; njhif (De-
canned/Converted) 

•  63180 fp.fpuhk; 80/100 
gpl;Lkd; gPg;gha;fs; 
vd;gtw;iw toq;Fjy;> 
tpepNahfpj;jy; kw;Wk; 
,wf;FjYf;fhd ngWif

&gh 
5>400.00

1>000>000.00 
&ghTf;fhd 
epge;jidaw;w cld; 
gzk; ngw;Wf;nfhs;s 
KbAkhd gpiz Kwp

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; 
nra;Jnfhs;syhk;. 

 i. kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
  m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-

6-3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

  M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu 
ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>
 ,y. 147> i`nyty; tPjp> fpUyg;gid>
 nfhOk;G 06.

tbfhyikg;G kw;Wk; ePH; toq;fy; gphpT>
 khspfhfe;j> nfhOk;G 10.

 ii.  gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-03-02Mk; jpfjp 
tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; efu kz;lg fhrhsh; 
fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu 
kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; / 
Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

M.  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022 khh;r; 02Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; toq;fg;glkhl;lhJ 
/ ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ 

,.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz Nfs;tpkDf;fs;/ tpiykDf;fs; 
%lg;gLk; jpfjpapypUe;J 150 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2022.07.31Mk; 
jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022.06.30Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

<.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis %yg; 
gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 
Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022 khh;r;; 03Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; Ntz;Lk;. 

c.  2022 khh;r; 03Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; vd;gJld; 
,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; gpd;du; 
Nfs;tp/ tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> 
mLj;J tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; %lg;gLk;. Nfs;tp/tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; 
ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 0112- 686389> 0112-686369> 0112-662329 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; 
jiyik fzf;fhsu; (ngWif) mth;fsplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

C.  5.0 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l Nfs;tp/ tpiykDf;fisf; nfhz;l Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; 
1987Mk; Mz;bd;; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpw;F mika nghJ xg;ge;jg; gjpTld; gjpT nra;j 
gpd; PCA (3) Mtzj;ij rku;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nuh\dp jprhehaf;f - rl;lj;juzp
khefu Mizahsh;
nfhOk;G khefu rig.

WP LN-6111 Isuzu 
ELF,  2008,  Lorry 
கூடிய  விமைக்  க�ோரி -
க்ம�க்கு . பவலிெல் 
பினோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
ப�ோழும்பு- 03.  ப�ோ.கெ 
0714542 958 .
 010318

WP LN-7 902  Isuzu 
Freezer  Truck,   2014 
கூடிய விமைக் க�ோ ரி-
க்ம�க்கு. பவலிெல் 
பினோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
ப�ோழும்பு- 03.  ப�ோ.கெ 
0714542 958 .
 010316

WP JG-7427 Bajaj,  
2004,  SP YT-7939 
Bajaj,   2011,  NW 
YA-196 4  Bajaj,  
2010,  threewh e el 
கூடிய விமைக் க�ோரி-
க்ம�க்கு. பவலிெல் 
பி னோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  �ோலி  வீதி,  
ப�ோழும்பு-03. ப�ோ.கெ. 
0711 2 10 810 .
 010321
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kPl;fg;glhj jq;f eiffis 
gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;wy; 

t/g hpfpy;yf];fl g.Neh.$.rq;fj;jpd; hpfpy;yf];fl> 
gjpangy;y> N`thn`l;l> gy;NyNghty> vyKy;y> 
tuhfytpl;l> ke;jhuk;Etu> NfhzfNy> cjYkl> ̀ g;ghtu 
Mfpa fpuhkpa tq;fpfspy; 2019.07.01 Kjy; 2020.11.30 tiu 
(mt; ,U jpdq;fSk; cl;gl) mlF itf;fg;gl;L ,Jtiu 
kPl;fg;glhj jq;f eiffs; 2022.03.05 kw;Wk; 2022.03.06 ,U 
ehl;fspYk; K.g.9.00 Kjy; ,r;rq;fj;jpd; jiyikafj;jpy; 
gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

nfsut jiyth;
t/g hpfpy;yf];fl g.Neh.$ rq;fk;
hpfpy;yf];fl

njh.Ng - 081-2365580
2022.02.07

fhzp vLj;jw; rl;lk; (mj;jpahak; 460)
07 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;.

vdJ Fwpg;G ,yf;fk;: I.  DIVNA/LND/LA/ACQUI/04/1/21 

 II.  DIVNA/LND/LA/ACQUI/04/1/18 

 III.  DIVNA/LND/LA/ACQUI/04/1/19 

 IV.  DIVNA/LND/LA/ACQUI/04/1/20 

 V. DIVNA/LND/LA/ACQUI/04/1/24 

 VI.  DIVNA/LND/LA/ACQUI/04/1/24

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y: I.  4-3/7/2020/HW/170

 II.  4-3/7/2020/HW/160

 III. 4-3/7/2020/HW/155

 IV.  4-3/7/2020/HW/162

 V. 4-3/7/2020/HW/190

 VI. 4-3/7/2020/HW/190

xU gfpuq;f Njitf;F Ntz;bajhd fPo;f;fhZk; fhzpia 

vLj;Jf;nfhs;s murhl;rpahu; vz;zpapUf;fpwhu;fs; vd;gij 

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460) 7 Mk; gpuptpd; (1) Mk; 

cl;gpuptpd; fPo; ehd; ,j;jhypy; mwptpf;fpd;Nwd;.

Nkw;Fwpj;j fhzpapd; cupj;Jila egu;fs;> mtu;fs; NfhUk; e\;l<l;L 

kw;Wk; ,og;gPl;L njhifia vOj;J G+u;tkhf fzf;fPl;Ltjw;F md; 

epyj;jpd; cupikf;fhd Mtzq;fis rku;g;gpf;fTk;.

fhzpapd; cupikahsu; xt;nthUtUf;Fk; jdpg;gl;l Kiwapy; 

fhzp vLj;jw; rl;lk; 9k; gpuptpd; fPo; tprhuid jpfjpfs; 

toq;fg;gLk;.

ml;ltiz

I.  tl;lhu ,y. 1052> ngytj;j fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; 

mike;Js;s ngytj;j fpuhkj;jpd; epy msit mjpgjpahy; 

jahupf;fg;gl;l ,Wjpf;fpuhk tiugl ,y 550 Jiz ,y. 

13> jhs; ,y. 15 jpfjp 11.12.2021 ,y; Fwpg;gplg;gl;l 520 

njhlf;fk; 547 tiuahd 28 (,Ugj;J vl;L) fhzpj;Jz;Lfs;.

II.  tl;lhu ,y 1052. ngytj;j fpuhk cj;jpNahfj;ju; gphptpy; 

mike;Js;s ngytj;j fpuhkj;jpd; epy msit mjpgjpahy; 

jahupf;fg;gl;l ,Wjpf;fpuhk tiugl ,y. 550 Jiz ,y. 

12 jhs; ,y. 14 jpfjp 11.12.2021 ,y; Fwpg;gplg;gl;l 508 

njhlf;fk; 519 tiuahd 12 (gd;dpuz;L) fhzpj;Jz;Lfs;>

III.  tl;lhu ,y. 1035> hpy;xYt fpuhk cj;jpNahfj;ju; gphptpy; 

mike;Js;s  hpy;xYt  fpuhkj;jpd; epy msit mjpgjpahy; 

jahupf;fg;gl;l ,Wjpf;fpuhk tiugl ,y. 569 Jiz ,y. 

08. jhs; ,y. 09 jpfjp 11.12.2021 ,y; Fwpg;gplg;gl;l 269 

njhlf;fk; 287 tiuahd 19 (gj;njhd;gJ) fhzpj;Jz;Lfs;.

IV.  tl;lhu ,y. 1071> mk;gyhnghy fpuhk cj;jpNahfj;ju; 

gpuptpy; mike;Js;s mk;gyhnghy fpuhkj;jpd; epy msit 

mjpgjpahy; jahupf;fg;gl;l Muk;gj;jpl;l tiugl ,y. 

2492 jpfjp 25.11.2021 ,y; Fwpg;gplg;gl;l 01 njhlf;fk; 11 

tiuahd 11 (gjpndhd;W) fhzpj;Jz;Lfs;.

V.  tl;lhu ,y 1052> ngytj;j fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; 

mike;Js;s ngytj;j fpuhkj;jpd; epy msit mjpgjpahy; 

jahupf;fg;gl;l ,Wjpf;fpuhk tiugl ,y. 551 Jiz ,y. 

07> jhs; ,y.07 jpfjp 11.12.2021 ,y; Fwpg;gplg;gl;l 101 

njhlf;fk; 115 tiuahd 15 (gjpide;J. fhzpj;Jz;Lfs;)

VI.  tl;lhu ,y. 1052> ngytj;j fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; 

mike;Js;s ngytj;j fpuhkj;jpd; epy msit mjpgjpahy; 

jahupf;fg;gl;l ,Wjpf;fpuhk tiugl ,y. 550 Jiz 

,y.11> jhs; ,y.13 jpfjp 11.12.2021 ,y; Fwpg;gplg;gl;l 492 

njhlf;fk; 507 tiuahd 16 (gjpdhW) fhzpj;Jz;Lfs;.

tlNky; khfhzk; FUehfy; khtl;lj;jpy; cs;s midj;J 

ehuk;ky gpuNjr nrayhsu; gpuptpw;FkhdJ Nkyjpf tpguq;fSf;F 

,yq;if [dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 04.01.2022 ,d; Nkyjpf 

nghJr;rhjhud tu;j;jkhdp ,y. 2261/17 (njhlu; ,y. I ,Ue;J III) 
2261/15 (njhlu; ,y. IV ,Ue;J VI) ghu;f;fTk;.

    

lgpy;A+ gp.rp.vd;. gjpud 

gpuNjr nrayhsu;> kw;Wk; 

fhzp vLj;jy; mYtyfu;> ehuk;ky.

gpuNjr nrayhsu; mYtyfk;> 

ehuk;ky

11.02.2022

fhzpia murhq;fk; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd mwptpj;jy;

fhzp vLj;jw; rl;lk; (460k; mj;jpahak;)
07Mk; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

gpuNjr nrayhsH Fwpg;G ,yf;fk;: `q;F/gpnr/3/2/1/482II
fhzp mikr;R Fwpg;G ,yf;fk;: 4-3/8/2012/PC/250

fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpia kkh/ `q;F/ 
njdpNf ,RU ghlrhiyf;fhf muR vLj;Jf;nfhs;tjw;F 

cj;Njrpj;Js;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F ,yq;if [dehaf 

Nrh\yprf; Fbaurpd; ,yf;fk; 2264/66 kw;Wk; 2022.01.28Me; 

jpfjpaplg;gl;l tHj;jkhdg; gj;jphpifapy; IIIMk; gFjpiag; 

ghHf;fTk;.

ml;ltiz

mikT fhzpapd; ngaH
tiuglk; kw;Wk; 

fhzpj;Jz;L ,yf;fk;

Etnuypah khtl;lj;jpd;> 

`q;Fuhd; nfj;j gpuNjr 

nrayhsH gphptpd; 

nfhn`hfNfhuis> 

,yf;fk; 482 gp 

ntyk;ghnfhl fpuhk 

cj;jpNahfj;jH gphptpd; 

njzpnf vDk; fpuhkj;jpy;

nghy;nfhLt 

fhzp

fd;dUNfFk;Gu

epy msitahsH 

ehafj;jpdhy; rhd;Wg; 

gLj;jg;gl;l ,yf;fk; K.gP.E. 

3489 kw;Wk; 2021.10.29 

Me; jpfjpaplg;gl;l Muk;g 

tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;L 

,yf;fk; 01 Kjy; 08 tiu

0.7294 n`f;lahH tp];jPuzk;.

I.vk;. Nrdhehaf;f> gpuNjr nrayhsH

`q;Fuhd;nfj;j

2022.02.03Me; jpfjp

`q;Fuhd;nfj;j gpuNjr nrayfk;.

GQ;rpN`thNf Rkpj; kNdh[; rpy;th 

Mfpa vd; %yk; tre;jh mkuNrfu 

nehj;jhhp]; mtHfspdhy; 2009.01.02Mk; 

jpfjp rhd;WgLj;jg;gl;l ,yf;fk; 13256 

cila ml;NlhHzp gj;jpuj;jpd; %yk; 

FUehfy;> kpy;yt> gpA];tj;j> ,y. 

131y; trpf;Fk; gyhGtLNf vf;d]; 

nkd;b]; tpf;uk#hpa mtHfSf;F 

toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fis 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;fpd;Nwd;. 

$l;bizg;G gw;wpa 

nghJ mwptpj;jy;

ngah;: nkhhpahh;b 

(gpiwtl;) ypkpll;

gjptpyf;fk; kw;Wk; jpfjp: 
PV 128073  - 2017-12-14

fk;gdp Kfthp: 

,y. 681> Jde;jN`d> 

nfhunjhl;l> fLtis.

nrayhsh;

nghJ mwptpj;jy;
rpNyhd; g;Nuhngh;b 

nltyg;nkz;l; ypkpl;ll; 

(gjptpyf;fk; PB 130)
2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd;  

(fk;gdpfs; rl;lk;) jpUj;jg;gl;lthW 242(1) Mk; gphptpd; 

gpufhuk; nfhOk;G-03> jh;kghy khtj;ij 60 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s rpNyhd; g;Nuhngh;b nltyg;nkz;l; 

ypkpl;ll; (CPDL) (gjptpyf;fk; PB 130)  cld; nfhOk;G-03> 

jh;kghy khtj;ij 60 Mk; ,yf;fj;jpYs;s uq;fpypd; 

,d;nt];l;nkz;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (TIL) (gjptpyf;fk; 
PV 8582)  ,d; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s xd;wpizg;G 

njhlh;ghf Nkw;$wg;gl;Ls;s fk;gdpfspd; rl;lj;jpd; 

242(3)(b) Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; toq;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpfspd; rl;lj;jpd; 242(1) Mk; gphptpd; fPo; uq;fpypd; 

,d;nt];l;nkz;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; cld; rpNyhd;  

g;Nuhngh;b nltyg;nkz;l; ypkpl;ll; ,d; xd;wpizg;ig 

rigapd; jPh;khdj;jpd; gpufhuk; CPDL kw;Wk; TIL  
Mfpatw;wpd; gzpg;ghsh;fspdhy; 2022 ngg;uthp 7 Mk; 

jpfjpad;W mq;fPfhpf;fg;gl;L ifnahg;gkpl;ljpw;F mikthf 

TIL ,Ug;G epiyahdJ KbTWj;jg;gl;L CPDL MdJ 

njhlh;e;Jk; nrayhw;Wk; vd;gjd;; gpufhuk; CPDL  MdJ 

~~xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpahFk;||.

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 243 Mk; gphptpy; Fwpg;gpl;Ls;sthW> 

,t;twptpj;jypd; jpfjpapypUe;J 20 Ntiy ehl;fspd; gpd; 

CPDL  kw;Wk; TIL  Mfpad fk;gdpfspd; gjpthsUf;F 

gjptpw;fhf Mtzq;fis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(2) Mk; gphptpd; gpufhuk; 2022 khh;r; 

31 Mk; jpfjpapypUe;J xd;wpizg;ghdJ nray;tYg;ngWnkd 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

gzpg;ghsh;fs; rigapd; fl;lisg;gb

rpNyhd; g;Nuhngh;b nltyg;nkz;l; ypkpl;ll;

gprpnd]; ,d;nlypn[d;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll;>

fk;gdpr; nrayhsh;fs;>

,y. 08> upf;nfy; ghij> 

nfhOk;G-08.

2022 ngg;uthp 09 Mk; jpfjpad;W.

nghJ mwptpj;jy;
uq;fpypd; ,d;];nt];l;kd;]; 

(gpiwtl;) ypkpl;ll; 
(gjptpyf;fk; PV 8582)

2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd;  

(fk;gdpfs; rl;lk;) jpUj;jg;gl;lthW 242(1) Mk; gphptpd; 

gpufhuk; nfhOk;G-03> jh;kghy khtj;ij 60 Mk; 

,yf;fj;jpYs;s uq;fpypd; ,d;;];nt];l;kd;]; (gpiwtl;) 

ypkpl;ll;  (gjptpyf;fk; PV 8582) cld; nfhOk;G-03> 

jh;kghy khtj;ij 60 Mk; ,yf;fj;jpYs;s rpNyhd; 

g;Nuhngh;b nltyg;nkd;l; ypkpl;ll; (gjptpyf;fk; 

PB 130) ,d; cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s xd;wpizg;G 

njhlh;ghf Nkw;$wg;gl;Ls;s fk;gdpfspd; rl;lj;jpd; 

242(3)(b) Mk; gphptpd; fPo; ,j;jhy; mwptpj;jy; 

toq;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpfspd; rl;lj;jpd; 242(1) Mk; gphptpd; fPo; 

uq;fpypd; ,d;];nt];l;kd;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; 

cld; rpNyhd;  g;Nuhngh;b nltyg;nkz;l; ypkpl;ll; 

,d; xd;wpizg;ig rigapd; jPh;khdj;jpd; gpufhuk; 

CPDL kw;Wk; TIL  Mfpatw;wpd; gzpg;ghsh;fspdhy; 

2022 ngg;uthp 7 Mk; jpfjpad;W mq;fPfhpf;fg;gl;L 

ifnahg;gkpl;ljpw;F mikthf TIL ,Ug;G epiyahdJ 

KbTWj;jg;gl;L CPDL MdJ njhlh;e;Jk; nrayhw;Wk; 

vd;gjd;; gpufhuk; CPDL  MdJ ~~xd;wpizf;fg;gl;l 

fk;gdpahFk;||.

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 243 Mk; gphptpy; Fwpg;gpl;Ls;sthW> 

,t;twptpj;jypd; jpfjpapypUe;J 20 Ntiy ehl;fspd; 

gpd; CPDL  kw;Wk; TIL  Mfpad fk;gdpfspd; 

gjpthsUf;F gjptpw;fhf Mtzq;fis rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244(2) Mk; gphptpd; gpufhuk; 

2022 khh;r; 31 Mk; jpfjpapypUe;J xd;wpizg;ghdJ 

nray;tYg;ngWnkd cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

gzpg;ghsh;fs; rigapd; fl;lisg;gb

uq;fpypd; ,d;];nt];l;kd;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll;

gprpnd]; ,d;nuypn[d;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll;>

fk;gdp nrayhsh;fs;>

,y. 08> upf;nfy; ghij>

nfhOk;G-08.

2022 ngg;uthp 09 Mk; jpfjpad;W.

nghJ mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 

7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lk; 9(1)Mk; gphptpd; 

fPo;> gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; ngaH: 

fpNsg; nlf;ndhnyh[P]; 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

gjptpyf;fk;: PV 00252505
$l;bizf;fg;gl;l jpfjp: 

2022.01.31

gjpT Kfthp: 

293/C/32> nghy;yj 

tlf;F> fNzKy;y

gzpg;ghsH rig

ngaH khw;wj;jpw;fhd 
nghJ mwptpj;jy; 
fk;gdpapd; gioa ngaH: 

Xf; - Nu `hpj;uh gPr; 

hpNrhl;]; (gPtPB) vy;Bb
fk;gdp ,yf;fk;: PV 125707
gjpT mYtyf Kfthp: 

,y. 921> nguyy; Nuhl;> 

nghn`hj;juKy;y> thj;Jt. 

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

Xf; - Nu gPr; (gPtPB) 

vy;Bb
nrayhsHfs;

mbg;gil fy;tpf;fhd Njrpa epWtdk; 

fPo;f;fhZk; ntw;wplj;jpw;fhf nghUj;jkhd jifikahd tpz;zg;gjhhpfsplkpUe;J 

mbg;gil fy;tpf;fhd Njrpa epWtdj;jpdhy; tpz;zg;gq;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

Ma;T cjtpahsH juk; II
tpz;zg;gq;fs; rkHg;gpj;jy; :

www.nifs.ac.lk ,y; fhzg;gLk; xd;iyd; gbtj;jpdhy; khj;jpuk; - Vida tpz;zg;gg; 

gbtq;fs; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

,Wjpj; jpdk; : tpsk;gu jpdj;jpypUe;J 21 ehl;fs; 

mjpfhuKs;s rigapd; nrayhsH
mbg;gilf; fy;tpf;fhd Njrpa epWtdk;> 
`e;jhd tPjp> 
fz;b. 

njhiyNgrp : 081-2232106

   081-2232107

Nfs;tp mwptpj;jy;
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;

Print  and Supply of 
“Nena Mihira” Paper Sets with Bags

Tender No.: 24/03.03.2022
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;fhf igfSldhd ~~Ned kp`pu|| 
Nfs;tp kw;Wk; gjpy; jhs; njhFjpfspd; 100>000 njhFjpfis mr;rbj;J 
kw;Wk; toq;Ftjw;fhd Mw;wiyAila Gfo; tha;e;j mr;rhsh;fsplkpUe;J 
Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk; miof;fpd;wJ. 

2022.03.02 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf ,yq;if> nfhOk;G-07> 
Rje;jpu rJf;fk;> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgd ngWiff;fhf cjtpg; 
gzpg;ghshplkpUe;J epajpfs;> epge;jidfs; kw;Wk; Vida tpguq;fs; Mfpatw;iw 
ngw;Wf;;;;;; nfhs;syhk;. 

Nfs;tp Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw toq;Ftjw;fhf $l;Lj;jhgdj;jpd; gpujhd 
fzf;fhsUf;F ,uz;lhapuj;J IE}W &ghit (2>500 &gh) kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 
fl;lzkhf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 2022.03.02 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf 
jpq;fl;fpoikapypUe;J nts;spf;fpoik tiuAk; th;j;jf tpLKiwfs; ePq;fyhf 
K.g. 9.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; mYtyf ehl;fspy; ,yq;if 
&gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jplkpUe;J ifNaw;Wf; nfhs;syhk;. ,yq;if 
&gth`pdp $l;Lj;jhgd ngWiff;fhd cjtp gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 
Nfs;tp Mtzq;fs; ,ytrkhf ghPl;rpf;fg;glyhk;. 

Nfs;tp Mtzj;jpy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthW midj;J Nfs;tpfSk; 
tpiykD gpizankhd;Wld; (tq;fp cj;juthjk;) ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

2022.03.03 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 
tifapy; chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; nfhOk;G-07> Rje;jpu 
rJf;fk;> ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;> ngWiff; FOj; jiytiu 
te;jiljy; Ntz;Lk;. 2022.03.03 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;Fg; gpd;dh; 
cldbahfNt Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

jiyth;>   
ngWiff; FO>
,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;>
Rje;jpu rJf;fk;> 
nfhOk;G-07.                                                                                                                             

Njrpa Nrkpg;G tq;fp
tpiykDf; Nfhuy;

ngWif mwptpj;jy; ,y. - vz;.v];.gP/gp.b/I.b.<./2022/03

,q;F fhzg;gLk; Nfs;tpAld; rk;ge;jg;gl;l nghUl;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> 

nghUj;Jjy;> nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; guhkhpg;gpw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l 

cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J/ toq;FeHfsplkpUe;J my;yJ mtHfsJ mq;fPfhpf;fg;gl;l 

cs;@H gpujpepjpfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Description of the procurement 161 NOS. Point of Sales Machines

Method of Procurement National Competitive Bidding (NCB)

Applicable Non-refundable Tender Fee Rs. 3,100/-

Value of Bid Bond to be submitted Rs. 85,000/-

Last Date & Time of Issuing Bid Documents 08.03.2022 at 3.00 p.m.

Date & Time of Closing of Tender 09.03.2022 at 10.00 a.m.

1. ve;jf; Nfs;tpjhuhpd; rhHghfTk; gpujpepjpnahUtH my;yJ cggpujpepjpnahUtH 

my;yJ ngaH Fwpg;gpLgtuhf nraw;gLk; ve;j egUk; Nfs;tpf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F 

Kd;G 1987 ,y. 03 vDk; nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;jy; fl;lhakhtJld; 

mtH rhHghf xg;ge;jj;ij gjpT nra;jpUj;jy; fl;lhakhFk;. 

2. 2022.02.11 Kjy; 2022.03.08 tiu Ntiy ehl;fspy; Kw;gfy; 8.30 Kjy; gpw;gfy; 3.00 

tiu Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fis. 

 nfhOk;G-03> fhyp tPjp> ,y. 255 ,y; mike;Js;s Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy; 

gphptpd; toq;fy;fs;. KfhikahshplkpUe;J vOj;J%y tpz;zg;gjhuhpd; %yk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

3. Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fSld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; 105 ehl;fs; nry;YgbahFk; tHj;jf tq;fpapypUe;J 

tpepNahfpf;fg;gLk; Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; Vw;ff;$ba tq;fpg; gpiz/ Nfs;tpg; 
gpiznahd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

4. Fwpj;j jpdj;jpy; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kw;gfy; 10.00 ,w;F 

Kbtile;jTld; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLtJld; Kw;gfy; 10.00 ,w;Fk; 

gpd;dH fpilf;Fk; Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

5. rfy Nfs;tpfisAk; my;yJ xU Nfs;tpia my;yJ mjd; xU gFjpia 

Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ fhuzk; $whkNyNa epuhfhpf;Fk; chpik Njrpa Nrkpg;G 

tq;fpf;F chpaJ. 

,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; rpNu\;l KfhikahsH - 

(toq;fy;fs;) ,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;

epWtd ngWiff; FO - jiyik> 

Njrpa Nrkpg;G tq;fp> 

,y. 255> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03.
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murhq;f jfty; jpizf;fsk; 

toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022/ 2023
murhq;f jfty; jpizf;fsj;jpw;F Njitahd nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis nfhs;tdT nra;tjw;F 

jifikahd toq;FeHfisg; gjpT nra;tjw;fhf 2022.03.07 gp.g. 2.00 tiu nghwpaplg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,jw;fhf &. 1000.00 kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia murhq;f jfty; jpizf;fsj;jpd; 

fhrhshplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il ngWifg; gphptpw;F rkHg;gpj;j gpd;dH tpz;zg;gq;fis 

2022.02.11 Kjy; 2022.03.04 gp.g. 3.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

tpz;zg;gq;fis mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

nghwpaplg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2022.03.07 gp.g. 2.00 ,w;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; murhq;f jfty; 

jpizf;fsk;> ,y. 163> fpUygd khtj;j> nghy;N`d;nfhl> nfhOk;G-5 Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ mk; 

KfthpapNyNa fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022.03.07 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; nfhz;L 

te;J cs;sply; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fs; 2022.03.07 gp.g. 2.00 ,w;F jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; 'toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; 2022/ 2023" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

gjpT nra;tjw;F Nfhug;gLk; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; nghUl;fs;fspd; FwpaPl;L ,yf;fk; fPo;f;fhZkhW 

mikAk;. 

nghUl;fs; 

tFjp

,yf;fk;
tpguk;

G-01 mYtyf fhfpjhjpfs; (Ngid> ngd;rpy;> 

fbj ciw> ,izg;G Crp> jl;lr;Rj; 

jhs;> Nghl;Nlhg; gpujp jhs; cw;gl Vida 

mYtyf nghUlfs;)

G-02 mYtyf cgfuzq;fs; (mr;R ,ae;jpuk;> 

ngf;]; ,ae;jpuk;> Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk;> 

];NfdH ,ae;jpuk;> njhiyf; fhl;rp kw;Wk; 

NtW mYtyf cgfuzq;fs;)

G-03 fzdp kw;Wk; fzdp cgfuzq;fs; (fzdp 

fhfpjhjpfs;> b];fl;> hpgd; kw;Wk; NlhdH)

G-04 mYtyf jsghlq;fs;> kuj;jsghlq;fs; 

kw;Wk; cgfuzq;fs; (,Uk;G> kuk;> cUf;F> 

gpsh];bf; Nghd;wd)

G-05 fhw;Wr; rPuhf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; Jizg; 

ghfq;fs;

G-06 rfy tifahd thfdq;fSf;fhd cjphpg; 

ghfq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; (laH> 

ba+g; kw;Wk; gw;whp)

G-07 thfd rPl;Frd;> rPl; ciw> wg;gH ghgp]; 

kw;Wk; nfd;t]; ftH

G-08 fl;Gy nrtpg;Gy cgfuzq;fs; (nfkuh> 

tPbNah nfkuh> NubNah> nfrl;> Nghd; 

Nghd;wd) 

G-09 jpfjp Kj;jpiu> wg;gH Kj;jpiu> gpsh];bf; 

ngaH gyif 

G-10 Rj;jpfhpg;Gg; nghUl;fs; (rtHf;fhuk; kw;Wk; 

ryitg; nghUl;fs;)

G-11 rfy tifapyhd ghjzpfs; kw;Wk; 

gpuahzg;ig / mYtyf Ngf; 

G-12 jPaizg;G cgfuzk; 

G-13 nfkuh Jizg;ghfq;fs; 

G-14 tPbNah> gpspk;Nuhy;> gpNs]; Nuhy; kw;Wk; 

rfy Gnuh[f;lHfs; 

G-15 kpd; cgfuzk; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; 

(FspHrhjdk;> kpd; tprphp> kpd; tpsf;Ffs; 

Nghd;wit)

G-16 fl;bl epHkhzg; nghUl;fs; (rPnke;J> kzy;> 

fy;> rPnke;J fy;> nrq;fy; Nghd;wd)

G-17 jpiur; rPiy kw;Wk; ifj;Jilg;ghd;

G-18 ePH toq;fy; Foha;fs;> nfhz;L nry;Yk; 

Foha;fs; kw;Wk; nty;bd; cgfuzk; 

G-19 rfy tifahd taH> kpd; fk;gp> kpd; tpsf;F> 

gw;whp> kw;Wk; NtW Jizg;ghfq;fs;

G-20 rfy tifahd cNyhfg; nghUl;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs; 

nghUl;fs; 

tFjp

,yf;fk;
tpguk;

G-21 rfy tifahd ik> nghyp\; tif kw;Wk; 

g+r;Rg; nghUl;fs;> nghUl;fs;> fUtpfs; 

kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

G-22 ,ae;jpuhjpfs; 

G-23 gjhif> nfhb> fz;fhl;rpf; $lk; 

G-24 xypngUf;fp cgfuzk; 

G-25 ePH Nkhl;lhH

G-26 epiyahd Gifg;gl nrk;ikg;gLj;jy;> 

gphpd;l; nra;jy;> nykpNdl;bq; nra;jy;> 

my;gk; jahhpj;jy; kw;Wk; gpNuk; nra;jy;

G-27 ntspaPLfs; kw;Wk; Gj;jfq;fs;

G-28 msit ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; msit myF

G-29 epidTg;gbfk; kw;Wk; vy;iyf;fy;

G-30 tPl;L cgfuzq;fs; (kpd;Nfj;jy;> Nfhg;ig 

gPhp];> gpsh];bf; nghUl;fs; Nghd;wd)

G-31 gioa Gj;jfq;fis nfhs;tdT nra;jy; 

G-32 FbePH kw;Wk; ePH tbfl;b

G-33 Nkk;ghl;L mYtyfj;jpw;fhd Ntiyg;ghLfs; 

G-34 jd;dpaf;f Neu#rp ,ae;jpuk; kw;Wk; Neu#rp 

mikg;Gfs; 

G-35 mr;Rg; nghUl;fs; 

G-36 fzdp tiyaikg;G> jfty; njhlHG 

njhopy;El;g cgfuz mikg;Gfs; 

G-37 rfy kid kw;Wk; njhopy;El;g fl;Gy nrtpg;Gy 

kw;Wk; njhiyj;njhlHG cgfuzq;fs;> 

Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

G-38 rfy tifahd jiyaiz> nkj;ij> 

fl;by; tphpg;Gfs; kw;Wk; Vida MNuhf;fpa 

cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

G-39 fy;tid]; nra;ag;gl;l jfL kw;Wk; igg; 

G-40 rfy tifahd Mzp> fjT rhtp> 

g+l;Lj;jpwg;G> jd;dpaf;f fjT %Lk; myF

G-41 Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzk;> Jg;GuNtw;ghl;L 

kUe;Jg; nghUl;fs; kw;Wk; fpUkp ehrpdp 

kw;Wk; kUe;J tiffs; (Face Masks, Face 
Shields) 

G-42 rfy ghJfhg;G cgfuzk; (CCTV Camera 
etc......) 

G-43 gioa NlhdH nfhs;tdT nra;jy; 

G-44 gioa kpd; tpsf;Ffs; nfhs;tdT nra;jy; 

G-45 mfw;wg;gl;l fl;blg; nghUl;fs; nfhs;tdT 

nra;jy; 

G-46 E-Waste nfhs;tdT nra;jy; 

Nritfs; 

tFjp

,yf;fk;

tpguk;

S 01 Jg;GuNtw;ghl;L Nrit

S 02 ghJfhg;G Nrit

S 03 Nkhl;lhH thfdk; gOJghHj;jy;

S 04 thfdk; NrHtp]; nra;jy; 

S 05 thfd tspr;rPuhf;fp gOJghHj;jy;

S 06 thfd kpd; mikg;Gfis gOJghHj;jy;

S 07 thfd fhg;GWjp Nrit

S 08 Nghf;Ftuj;J Nrit 

S 09 mr;R ntspaPLfis jahhpj;jy;

S 10 mr;R Nritfs;> nykpNdl;bq; kw;Wk; 

Gj;jfk; fl;Ljy; 

S 11 epiyahd kw;Wk; tPbNah nfkuh 

Jizg;ghfq;fs;> kw;Wk; Gnuhn[f;lH 

,ae;jpuk; cw;gl njhopy;El;g 

cgfuzq;fis gOJghHj;jy; kw;Wk; 

guhkhpg;G nra;jy;

S 12 vyp> ,isahd; kw;Wk; g+r;rpf; fl;Lg;ghL

S 13 g+q;fh myq;fhu Nritfs; kw;Wk; kid 

myq;fhu Nritfs; 

S 14 $hpaH Nrit

S 15 cw;rt Kfhikj;Jt Nrit (kz;lgk; 

kw;Wk; Vida trjpfs;)

S 16 nkhopngaHg;Gr; Nrit (tptuz epfo;r;rpfs; 

kw;Wk; jpiu gpujpfSld; njhlHghd Sinhala 
- English, Sinhala - Tamil) 

S 17 tPbNah nrk;ikg;gLj;jy; kw;Wk; xypg;gjpT 

Nritfs; 

S 18 fzdp guhkhpg;G kw;Wk; gOJghHj;jy;fs; 

S 19 czT toq;Fjy; kw;Wk; cztfk; elj;jpr; 

nry;yy;

S 20 Nghl;Nlhg; gpujp ,ae;jpuk;> mr;Rk; ,ae;jpuk;;;; 

kw;Wk; ngf;]; ,ae;jpuk; Nghd;w mYtyf 

cgfuzq;fisg; gOJghHj;jy; kw;Wk; 

gukhhpj;jy;.

S 21 kpd; cgfuzk; gOJghHj;jy;

S 22 irif nghwp rkHg;gpj;jy; 

S 23 ,ae;jpuhjpfis thliff;F tply; 

(fzdp cw;gl Jizg;ghfq;fs;) 

S 24 tiyaikg;G kw;Wk; jfty; njhopy;El;g 

Nritfs; 

S 25 xypgug;G mikg;Gfs;> nfkuh kw;Wk; 

xspNaw;Wk; Jizg;ghfq;fis thliff;F 

tply; 

Nritfs; 

tFjp

,yf;fk;

tpguk;

S 26 rfy tifahd kpd; njhopy;El;g Nritfs;

S 27 nghwpapayhsH guhkhpg;G kw;Wk; epHkhz 

Nritfs; 

S 28 tPl;L epHkhz Nritfs; 

S 29 Rw;whly; kjpg;gPL kw;Wk; r%f Ma;Tfs; 

S 30 fl;bl guhkhpg;G kw;Wk; gOJghHj;jy; 

S 31 rfy tifahd cw;rt nghUl; Nritfs; 

toq;Fjy; 

S 32 nfhb tiffs; kw;Wk; myq;fhpg;G tiffs; 

S 33 gy;NtW rpiyfs; kw;Wk; gjf;fq;fs; kw;Wk; 

ng[; tiffs; 

S 34 fw;Gy nrtpg;Gy cgfuzq;fs; gOJghHj;jy; 

kw;Wk; Nritfs; toq;Fjy; 

S 35 ePHf;Foha; gOJghHj;jy; 

S 36 cj;jpNahfg+Ht milahs ml;il mr;rply; 

Nrit toq;Fjy; 

S 37 kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpu Nrit toq;FeHfs; 

S 38 ghJfhg;G cgfuz gOJghHj;jy; kw;Wk; 

guhkhpg;G 

S 39 tpNrl fw;Gy gpuNahf cgfuz Nritfs; 

(Smoke Machine, Rain Tower, Wind Machine, 
Spark Machine) 

S 40 tpNrl fw;Gy gpuNahf Mf;ff; fiyQHfs; 

(VFX - fpugpf;> Neub Mf;fk;> Eiditing & 
Mastering, Graphic Design, 3D Animation)

S 41 gpd;dzp fhl;rpfSf;F ghtpf;fg;gLk; 

Jizg;ghfq;fs; Nrit toq;FeHfs; 

(Black & Green Frame, Track, Drolly, Crane & 
Jib armed, Steady Cam) 

S 42 mYkpdpa Mf;fq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G 

tpla Nritfs; 

S 43 ,Uk;G xl;Ljy; kw;Wk; guhkhpg;G tplaq;fs; 

S 44 tspr;rPuhf;fp gOJghHj;jy; kw;Wk; NrHtp]; 

nra;jy; 

S 45 cUf;F fgl;> igypq;fgl; Nghd;w mYtyf 

nghJ cgfuzq;fs; gOJghHj;jy; 

S 46 xg;gidf; fiyQHfs; 

S 47 fiy newpg;gLj;jy; fiyQHfs; 

S 48 njhiyf;fhl;rp mwptpg;Gf; fiyQHfs; 

S 49 gpd;dzp ciuf; fiyQHfs; 

S 50 xspa+l;ly; fiyQHfs; 

S 51 ghlfHfs; kw;Wk; ,irf;FOf;fs; 

S 03, S 04, S 05, S 06 tFjpapd; fPohd gjpT nra;jYf;F tpz;zg;gpf;Fk; tpz;zg;gjhhpfs; nfhOk;G> nj`ptis> 

fy;fpir khefu rig vy;iyapy; kw;Wk; Nfhl;Nl efu rig vy;iyapy; mike;Js;s epWtdkhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

nkh`hd; rkuehaf;f> 

murhq;f jfty; gzpg;ghsH ehafk;> 

murhq;f jfty; jpizf;fsk;.

njhiyNgrp ,yf;fk; :- 011-2514759/ 011-2512332
ngf;]; ,yf;fk;  :- 011-2514286

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 
(VAT cs;slf; 
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/PT/10/063 02 Nos. Rotary 
Actuator HS 14 

28,000.00 1,000.00 03-03-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/08/055 Spares for Hino Boom 
Truck 

18,000.00 1,000.00 03-03-2022
gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 ngg;uthp 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 
NfhUfpwhH.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 
(VAT cs;slf; 
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/06/PT/6217(MP) Steering Cylinder & 
Locking Cylinder for 
ZPMC 41T RTG 

20,000.00 1,000.00 10-03-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6264(EL) A to N AIS Transceiver for 
Port of Trincomalee

15,000.00 1,000.00 10-03-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/PT/6272(MP) 16 Nos. Twist Lock 
Assemblies for S  nis 
Spreader Fi  ed to ZPMC 
65T STS Cranes at ECT

32,000.00 1,000.00 10-03-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/04/PT/6271(MP) 28 Nos. Spreader Twist 
Lock for Mitsui RTG 
Cranes at JCT

28,000.00 1,000.00 15-03-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6269(MP) 36 Nos. Head Block Twist 
Lock for ZPMC STS Cranes 
at JCT 

38,000.00 1,000.00 15-03-2022
K.g. 10.00 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 
Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 
jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 
fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 
xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 
my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 
Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 
Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 
mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 
gpd; 2022 ngg;uthp 11Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 
Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 
rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 
%Lk; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

mwptpj;jy;
nfhOk;G-13> nfhl;lhQ;Nrid> fy;Y}hp tPjp. ,y. 90Ir; NrHe;j> 
rr;rpjhde;jk; ujP\;fhe;j; (,yq;if milahs ml;il ,y. 
- 7720507040V) Mfpa ehd;> nfhOk;G-13> nfhl;lhQ;Nrid> 
fy;Y}hp tPjp> ,y. 90> Ir; NrHe;j ,td;[ypd; kN`];thp Njtp 
rr;rpjhde;jk; vd;gtiu ngaH Fwpg;gpl;L epakpj;J nfhOk;G 
rl;lj;juzp S. W. fSfy;ytpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2017 
nrg;nlk;gH 25Mk; jpfjpa ,y. 20> tpNrl mw;NwhHzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fpd;Nwd;.

nrhy;yg;gl ,y. 20 tpNrl mw;NwhHzp jj;Jtj;jpy; 
Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; tplaq;fs; kw;Wk; tptfhuq;fSf;F vdJ 
ek;gpf;ifahd nraw;gl Nkw;gb ml;NlhHzpia ,uj;Jr; nra;fpNwd;. 

,d;iwa jpdk; Kjy; nrhy;yg;gl;l ,td;[ypd; kN`];thp Njtp 
rr;rpjhde;jk; vd;gtuhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;j eltbf;if 
eltbf;iffSf;F ehd; nghWg;ghf khl;Nld; vd;gijAk; ,j;jhy; 
mwptpf;fpNwd;. 

rr;rpjhde;jk; ujP\;fhe;jP  
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ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)

(khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tHj;jfk;> tPlikg;G 

epHkhzj;Jiw>  Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs;> ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhkpa 

mgptpUj;jp mikr;R - Nky; khfhzk;)

jpTyg;gpl;ba Kd;thHg;G nfhq;fpwPl; fsQ;rpaj;jpw;F 
fOtg;gl;l kzy; nfhs;tdT nra;jy;

Nfs;tpr; RUf;fk;

Nfs;tp ,yf;fk; tpguk; msT

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; (mjpfhu 

rigapy; gjpT 

nra;Js;s toq;FeHfs; 

jtpHj;J)

Nfs;tpg; gpiz

fhrhf 

(&)

tq;fp/ 
fhg;GWjp 

gpiz (&)

PRDA/WP/
PRO/2022/08

Mw;W kzy; 

ngw;Wf; nfhs;sy;

500m3 &. 2000.00 + ntl; 15>500.00 31>000.00

02.  ,jw;fhd Nfs;tp Mtzj; njhFjpia 2022.02.11 Kjy; 2022.02.22 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu 

Nkw;gb Nfs;tpg; gbtf; fl;lzq;fSf;F cw;gl;L ,t; mjpfhu rigapd; ngWifg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

,jw;fhd Nfs;tpg; gpizia fhrhf my;yJ tq;fpg; gpiz %yk; ngWif Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; 

epge;jidfSf;F mikthf rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nfs;tp toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;fhf Nfs;tpj; njhif &gh 5.0 kpy;ypaDf;F Nkw;gLk; 

Ntisapy; Nfs;tpjhuuhy; 1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpfs; gjpthsuhy; 

tpepNahfpf;fg;gLk; gjpTr; rhd;wpjio rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; kw;Wk; jpwj;jy; 2022.02.23 gp.g. 2.30 ,w;F Nkw;gb jpfjpfspy; ,t; 

mYtyfj;jpy; ,lk; ngWtJld;> mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpf;F rKfkspf;fyhk;.

jiytH>

ngWiff; FO>

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk/kh)
,y. 59 nrd; nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G 12

njhiyNgrp ,yf;fk;: 011-5676903

fkj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l nfhOk;G 

nfhkh;\y; cu epWtdk;

Rw;Wr;#oYf;F cfe;j cu cs;sPLfis Nkk;gLj;Jtjw;fhf 
epWtdq;fs; / my;yJ jdp egh;fs; / gq;fhsh;fisj; njhpT 

nra;tjw;fhd Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jjy;
2022 khh;r; khjk; Kjy; 2022 nrg;nlk;gh; tiuahd mLj;j rpWNghfj;jpy; gad;gLj;jg;gLk; 

nrwpt+l;lg;gl;l cuk; kw;Wk; fiuahj ngh];Ngw; njhlh;ghd Fwpg;G.

murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd nfhOk;G nfhkh;\y; cu epWtdkhdJ murhq;fj;jpd; 

Rw;Wr;#oYf;F ,irthd cu cw;gj;jp nfhs;ifj; jpl;lj;jpw;F ,zq;f> mjd; jukhd 

cuq;fis Nkk;gLj;Jtjd; %yk; #oYf;F cfe;j cuq;fis Nkk;gLj;Jtjw;F trjpahf 

nghUj;jkhd epWtdq;fs;> jdpegh; / gq;fhsh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fis miof;fpd;wJ.

Mh;tKs;sth;fs; gpd;tUk; jfty;fis mspf;f Ntz;Lk;.

01. njhopy;rhh;e;j Ratpguk;

02. epWtdj;jpd;; Ratpguk;

03. cw;gj;jp Ratpguk;

04. Njrpa cur; nrayfj;jpd; (NFS) chpkk;

05. NFS rhd;WgLj;jg;gl;l gFg;gha;T ghprPyid mwpf;if

06. mq;fPfhuk; ngw;w rh;tNjr Ma;T$l mwpf;if

07. fhg;Ghpikfs;

08. tpiy fl;likg;Gfs;

09.  miuthrp Kbf;fg;gl;l jahhpg;Gfis tsg;gLj;Jtjw;fhd 

Kd;nkhopTfs;

Fwpg;G :  Nkw;$wg;gl;l jfty;fSld;> Nkw;gb cUg;gbfSf;F Mjuthd Mtzq;fis 

jaT nra;J toq;fTk;.

   Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~epWtdq;fs; / my;yJ jdp egh;fs; / gq;fhsh;fisj; 

njhpT nra;tjw;fhd Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jjy;|| vdf; Fwpg;gpl;L jiyth;> nfhOk;G 

nfhkh;\y; cu epWtdk;> jiyik mYtyfk;> `{Zg;gpl;ba> tj;jis vDk; 

Kfthpf;F 2022 ngg;uthp 25Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

njhlh;Gnfhs;sf;$ba njhiyNgrp ,yf;fq;fs;: 011-4335713/36 / 011-2949091

jiyth;>

tiuaWf;fg;gl;l nfhOk;G nfhkh;\y; cu epWtdk;>

jiyik mYtyfk;> `{Zg;gpl;b> tj;jis.

2022-02-08Mk; jpfjp.

tpiykDf; Nfhuy; 
nfhk;Ngh];l; cu cw;gj;jpf;F 
%yg; nghUl;fis toq;Fjy; 
tl kj;jpa khfhzk; 

fhzp mikr;rpd; fPo; tl kj;jpa khfhzj;jpy; nraw;gLk; nfhk;Ngh];l; cu cw;gj;jp eltbf;iffSf;F 

Njitahd %yg; nghUl;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2022Mk; Mz;bw;F nfhk;Ngh];l; cu cw;gj;jpf;F Njitahd %yg; nghUl;fis toq;Ftjw;fhf cq;fsJ 

tpiykDf;fis fPo;f;fhZk; khjphpf;F mikthf jahhpj;J KOikahd jfty;fSld; 2022.03.04 gp.g. 2.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd; ,q;F Fwpg;gplg;gLk; Kfthpf;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL 

nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; tpiykDf;fs; 

cs;spl;L mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'nfhk;Ngh];l; cuk; cw;gj;jpf;F %yg; 

nghUl;fspw;fhd tpiykDf;fs; - 2022" vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

fPo;f;fhZk; epiyaq;fspy; ,t; cu cw;gj;jp ,lk;ngWtJld;> me;j xt;nthU epiyaj;jpw;Fk; cq;fshy; 

toq;Ftjw;F vjpHghHf;Fk; %yg; nghUl; njhifia nfhz;L te;J xg;gilg;gjw;fhd tpiykDf;fis 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

epiyaq;fs; 

  mEuhjGuk; khtl;lk; - nkbaht> xUfyaha> ey;yr;rpa> Ky;Nyfy> fyd;Fl;ba> ,`yfhfk> 

k`,Yg;gy;yk> nffpuht> gYf];ntt> FlhfDKy;y> fpof;F Etu fk;gyhj;j> kj;jpa Etufk;gyhj;j> 

ehr;rJ}t> uk;Ngt> kjthr;rp> gjtpa> n`hut;nghj;jhd> f`l;lf];jpfpypa> nghyd;dWt khtl;lk; - 

fy`fy. 

epge;jidfs;

01.  tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; NghJ rfy epiyaq;fSf;Fk; my;yJ gy epiyaq;fSf;F %yg; nghUl;fis 

toq;Ftjw;F tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fyhk;. 

02.  Nkw;gb %yg; nghUs; 1 my;yJ gytw;wpw;fhf tpiykDf;fis rkHg;gpf;ff;$baJld; XlHfs; nra;Ak; 

Kiwapd; gpufhuk; Xlhpy; Fwpg;gplg;gLk; fhy vy;iyf;Fs; Fwpj;j epiyaq;fSf;F Nghf;Ftuj;J nra;ag;gly; 

Ntz;Lk;. 

03.  xU Rw;Wf;fhd Njitg;ghL %d;W khj fhyj;jpw;Fs; XlHfis gy jtizfspy; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

eltbf;ifnaLf;fg;gLk;. 

 gy tUlj;jpw;Fs; gy Rw;WfSf;Fk; XlHfis toq;Ftjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLk;. 

04. rfy %yg; nghUl;fSk; rpwe;j juj;Jld; kw;Wk; Fwpj;j msTfspy; Fwpj;j jpdj;jpw;F toq;Fjy; Ntz;Lk;. 

  tpyq;F fopTfis toq;Fk; NghJ mit cyHe;j epiyapy; toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

   fpsphprPbah jz;Lfshf toq;Fk; NghJ mj; jz;Lfspd; jbg;G 1 mq;Fyj;jpw;F (2.5 nr.kP) Fiwthf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

   fpsphprPbah/ fhl;L #hpafhe;jp/ fpzpGy;/ khzhGy; Nghd;w gr;irahd jhtu gFjpfs; gr;ir epwj;jpy;  

toq;fg;gly; Ntz;Lk;. 

   rfy %yg; nghUl;fisAk; toq;Fk; NghJ kzy;> kz; kw;Wk; ruisf;fw;fs; mw;wjhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

05.  ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuuhf NjHe;njLf;fg;gLk; toq;FeHfs; 07 ehl;fSf;Fs; mikr;Rld; Fwpj;j %yg; 

nghUl;fis toq;Fjy; rk;ge;jkhf xg;ge;jk; xd;wpw;F cl;gly; Ntz;Lk;. 

06. XlHfis g+Hj;jp nra;j gpd;dH fhNrhiy %yk; khj;jpuk; nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

07.  Nfhug;gLk; jpdj;jpw;F %yg; nghUl;fis toq;Ftjw;F jtWk; toq;FeHfSf;F Gjpa XlHfs; toq;Fjy; 

,ilepWj;jg;gLk;. 

08.  NghJkhd toq;FeHfspd; vz;zpf;if ,y;yhj re;jHg;gq;fspy; ntsp toq;FeHfsplkpUe;J toq;fy;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; chpik fhzp mikr;rpw;F chpaJ. 

Nkyjpf jfty;fis ,y. 011-2797500 I mioj;J (4042) ePbg;ig mioj;J my;yJ 011-2797524/ 011-2797523 I 
mioj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

tpiykDf;fis rkHg;gpf;f Ntz;ba khjphpg; gj;jpuk; 

epiyaj;jpd; ngaH :.................................................................

%yg; nghUs;

xU epiyaj;jpw;F xU 
Rw;Wf;fhd Fiwe;j 
gl;r Njitg;ghL

cq;fshy; 
toq;Ftjw;F 

vjpHghHf;Fk; msT

myfpd; tpiy (&) (Fwpj;j 
epiyaj;jpw;F Nghf;Ftuj;J 

nra;J nfhLg;gjw;F)

nk.nlh
buf;lH Nyhl; 
(0.75 fpa+g;)

nk.nlh
bnuf;lH 

Nyhl; (0.75 
fpa+g;)

nk.nlh
buf;lH Nyhl; 
(0.75 fpa+g;) 

[g;gd; [gu 40 80

thioj;jz;L 50 100

fpsphprPbah ,iy 

kw;Wk; jz;L
62 155

tpyq;F cuk; (cyHe;j 

rhzk;/ Nfhop cuk;)
225 280

fpzp Gy;/ khdhg; Gy; 
NtW Gy; tiffs;

50 125

fhl;Lr; #hpafhe;jp 

,iy kw;Wk; jz;L
62 155

* itf;Nfhy;/ Nrhsk; 
jz;Lfs;/ cyHe;j 

jhdpa gapH fopTfs; 

(gaW> ft;gp......)

113 282

* cq;fshy; toq;Ftjw;F vjpHghHf;Fk; tifia kl;Lk; me;j rJuj;jpw;Fs; Fwpg;gplTk;> gy tiffis 
toq;Ftjw;F vjpHghHg;gpd; mjid NtWNtwhf Fwpg;gplTk;.

jpfjp   :................................................  toq;Fehpd; ngaH :................................................

njhiyNgrp ,y.: :................................................ ifnahg;gk; :................................................

     ngf;]; (,Ug;gpd;) :................................................

jiytH>
rpwpa mstpyhd ngWiff; FO> 
fhzp mikr;R> 
kp`pfj;j nkJu> 
fhzp nrayfk;> 
,y. 1200/6> u[ky;tj;j xOq;if> 

gj;juKy;y.
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COLOMBO DISTRICT

classified@lakehouse.lk

011 2 429 342 | 011 2 429 343

Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
170, ~šl£{Y W‰cp‰~š~ˆ, »[£h[v.

»ƒ¤v£[v ....................... 077 7 304 046
76/2/1, ãKùx»r£z r£y »ƒ¤v£[v. 

Uhƒv¨zˆz.........................011 2 810 042
138, ãKùx»r£… r£y, Uhƒv¨zˆz, p§»[‰»[£h.

vl‰»l‰»[£h .................... 071 8 619 448
vl‰»l‰»[£h ëN~ˆ »rˆrM~ˆ, 102/179 ~š, r±o£p þn™x, 

  

Rlªy¥[Œùx ........................071 8 021 724
267, ýl£p»[‰ ~ˆ»f¤M~ˆ, »[£h[v r£y, Rlªy¥[Œùx.

»Y£Gf£{ ...........................077 5 121 887
72, ƒõ»z{zˆ r£y, »Y£Gf£{.

r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
435,»r£l‰[ªz »r£l‰ƒz, r‹f»Y¤G»G.

p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

(Only 15 Words)

y¥. 700/-y¥. 500/- y¥. 850/-

Promotional Rates for Classifi ed Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

fhzp mikr;R
nfhk;Ngh];l; cuk; tpw;gidf;fhf tpiykDf; Nfhuy;

Nrjd cu nraw;wpl;lk; - tl kj;jpa khfhzk;

fhzp mikr;rpd; kjpg;gPl;bd; fPo; fhzp kWrPuikg;G Mizf;FO  jw;NghJ cw;gj;jp 
nra;Js;s nfhk;Ngh];l; cuk;  fpl;lj;jl;l 5000 nkl;hpf; njhd;> 20 fpNyhfpuhk; ciwfs;> 
40 fpNyh fpuhk; ciwfs; kw;Wk; nghjpaplg;glhj nkhj;jkhf tpw;gid nra;tjw;fhf 
nfhs;tdthsh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.30 tiu cuk; fsQ;rpag;gLj;jg;gl;Ls;s fPNo 
jug;gl;Ls;s epiyaq;fs; my;yJ mEuhjGuj;jpy; mike;Js;s fhzp kWrPuikj;jy; 
Mizf;FO mYtyfk; my;yJ gj;juKy;y> u[ky;tj;j tPjpapy; mike;Js;s fhzp 
mikr;rpw;F tUifje;J cuj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;f KbAk;.

epiyaq;fs;:

 xahkLt fsQ;rpak; - k`tpyr;rpa gpuNjr nrayfk; mUfpy;
 Nrdhehaf;f fsQ;rpak; - kj;jpa tPjp> mEuhjGuk;
 nkbaht
 kjthr;rp
 gjtpa
 Ky;Nyfy
 k` ,Yg;gy;yk

cq;fsJ tpiy kDf;fis 2022.03.04 gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fPo;f;fhZk; 
Kfthpf;F fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; my;yJ ifNahL nfhz;L te;J xg;gilj;jy; 
Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; tpiykDf;fs; 
cs;spl;L mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~nfhk;Ngh];l; cu 
nraw;wpl;lk; cuk; nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiykDf;fs; - 2022| vd;W Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;.

(nghjpaplg;gl;l nfhk;Ngh];l; cuk; 1 fpNyh fpuhkpd; Fiwe;jgl;r tpiy &. 20.00 
MtJld; nghwpaplg;glhj nfhg;Ngh];l; cuk; 1 fpNyh fpuhkpd; Fiwe;jgl;r tpiy &. 
18.00)

tpiykDf;fis rkh;g;gpf;f Ntz;ba khjphpg; gj;jpuk;

Nkyjpf jfty;fis njhiyNgrp ,y. 011-2797500I mioj;J (4042) ePbg;ig mioj;J 
my;yJ 011 2797524> 0112 797523 mioj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>
rpwpa mstpyhd ngWiff; FO>
fhzp mikr;R>
kp`pfj;j nkJu>
fhzp nrayfk;>
,y. 1200/6> u[ky;tj;j xOq;if>
gj;juKy;y.

njhlh; 
,y.

njhif cuk; 
nfhs;tdT 
nra;tjw;F 
vjph;ghh;f;Fk; 
epiyak;

nfhs;tdT 
nra;tjw;F 
vjph;ghh;f;Fk; 

msT

1 fpNyh 
fpuhkpid 
nfhs;tdT 
nra;tjw;fhf 
nrYj;Jtjw;F 
vjph;ghh;f;Fk; 
tpiy (&.)

1 20 fpNyh fpuhk; ciwfs;

2 40 fpNyh fpuhk; ciwfs;

3 nghwpaplg;glhj 
nfhk;Ngh];l; cuk;

jpfjp: ................................ toq;Fehpd; ngah;: ...............................

njhiyNgrp ,yf;fk;: ................................ ifnahg;gk;: ...............................

ngf;]; ,yf;fk; (,Ug;gpd;):................................ Kj;jpiu (,Ug;gpd;): ...............................

} epiyaq;fs;

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig

ngWif mwptpj;jy;

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigf;F 
chpj;jhd gz;izfSf;Fj; Njitahd 

4WD l;uf;lH tz;bfisf; nfhs;tdT nra;J 
nfhs;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy;

tpiykDf; FwpaPl;L ,yf;fk; - 928/Tractors/2022 
,Wjpj; jpdk; 2022/03/03 gp.g. 2.30

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rigf;F chpj;jhd gz;izfSf;Fj; Njitahd 

l;uf;lHfisf; nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf> nghOk;G 05> ehty tPjp 

ehuN`d;gpl;l> ,yf;fk; 40 ,y; mike;Js;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jpr; 

rigapd; jiythpdhy;> Njrpa toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

cUg;gb 
,yf;fk;

,ae;jpuj;jpd; / 
cgfuzj;jpd; ngaH

tpguf; 
Fwpg;Gfs;

vz;zp 
f;if

tpiykDg; gpizj; 
njhif &gh

01 Tractors 4WD-45-50HP 16 640,000.00

,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fis thu Ntiy ehl;fspy; nfhOk;G 05> ehty tPjp> 

ehuN`d;gpl;l> ,yf;fk; 40,y; mike;Js;s Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp 

rigapd; toq;fy; gphptpy; 2022 khHr; 02 md;W gp.g. 2.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

,jw;fhf &gh 5>000.00 tPjk; kPsspf;fg;glhj itg;G xd;W mwtplg;gLtJld; 

mj;njhifahdJ fzf;fhshplk; itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

2022 khHr; 03 md;W gp.g. 2.30 ,w;F tpiykDf;fs; %lg;gl;L> cldbahf nfhOk;G 05> 

ehuN`d;gpl;l> ehty tPjp ,yf;fk; 40 ,y; cs;s Njrpa gz;iztpyq;F mgptpUj;jp 

rigapy; tpiykDj; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; toq;FeHfs; my;yJ mtHfspd; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; jk; Msilahsj;ij cWjp nra;J rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~Njrpa gz;iz 

tpyq;F mgptpUj;jp rigf;F chpj;jhd gz;izfSf;Fj; Njitahd l;uf;lHfisf; 

nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy; vdj; njspthff; Fwpg;gpl;L> 

Nkw;gb jpdj;jd;W me; Neuj;jpw;F Kd;dH gpd;tUk; egUf;Ff; fpilf;ff;$bathW 

gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; NrHg;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

toq;FeHfSf;F tpsf;fkspg;gjw;fhf Kd;Ndhb tpiykDf; $l;lnkd;W (Pre 
Bidding Mee  ng) 2022 ngg;uthp 21 md;W K.g. 9.30 ,w;F Njrpa gz;iz tpyq;F 

mgptpUj;jp rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; eilngWk;.

,J njhlHghd njspTfisg; ngw;Wf;nfhs;sj; Njitnadpd; gpd;tUk; 

KfthpapYs;s toq;fy; gphptpy; tpz;zg;gf;fbjk; xd;wpd; %yk; my;yJ njhiyNgrp 

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

jiytH>

Njrpa gz;iz tpyq;F mgptpUj;jp rig

,y. 40> ehty tPjp>

ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G 05

njh.Ng.,y. 0112501701/ 2> 0115746308

,yq;if tq;fp
Vy tpw;gid mwptpj;jy;

1968Mk; Mz;L 34Mk; ,yf;fr;rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f 
mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp fl;lisr;rl;lk; 22Mk; 

gpuptpd; (397Mk; mj;jpahak;) fPo; ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;.

1. fld; njhlu;G ,y.77638995 kw;Wk; eilKiwf;fzf;F ,y.76607038

  fltj;ij> uhfk tPjp> ,y.179/1 vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j jpU.nrndtpuj;d KjypNf 
espd; Ruq;f nrndtpuj;d (MAs; cupj;J itj;jpUg;gtu; fpupe;j ypadNf Njhd iw]h 
Nuh`pdp) <Litj;j Mjdj;jpd; tpw;gid.

2.  ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lk; 19k; gpuptpd; fPo; ,yq;if tq;fp gzpg;ghsu;fs; rig 
vLj;j jPu;khdj;Jf;fika ,yq;if rdehaf Nrh\yp]f; Fbaurpd; 14.09.2018Mk; jpfjp 
2089Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpapYk; 10.09.2018Mk; jpfjp nla;yp epA+];> jpdkpd kw;Wk; 
jpdfud; Mfpa gj;jpupiffspYk; ntspaplg;gl;l mwptpj;jy;fSf;fika epYit KjiyAk; 
tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr;rl;lj;jpd; 
gpupT 26d; fPo; mwtpl Ntz;ba nryT kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F 
fPo; ml;ltizapy; tpgupj;j nrhj;ijAk; epykidiaAk; ,y.50/3> tp`hu khtj;ij> 
nfhyd;dht vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j jpUthsu;fs; T&H VyepWtdj;jpd; Vyjhuu; 
jpU. Jrpj;j fUzhuj;d mtu;fs; 22.03.2022Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F mNj ,lj;jpy; 
itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

Nky;khfhzk; fk;g`h khtl;lk; rpaNd Nfhuis mjpfhupgw;Wtpy; k`u gpuNjrrig 
vy;iyfSs; k`u gpuNjr nrayfk; kw;Wk; g`y fuf`mKd fpof;F fpuhk cj;jpNahfj;ju; 
gpupT ,y.249/Ay;> g`y fuf`mKd fpuhkj;jpy; mike;j mYNghf`tj;j kw;Wk; 
neJd;f`tj;j vd miof;fg;gLk; fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsu; H.M.S.ngNuuh 
jahupj;j 25.11.2014 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.5543y; tpgupj;j Jz;L X vd milahskpl;L 
gpupf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L tlf;fpy; Kd;du; md;wd; tPuNrfu cupikNfhupa fhzpAk;> 
fpof;fpy; Rdpy; tpN[rpq;`tpd; fhzpAk; tiuglk; ,y.7526y; tpgupj;j 15 mb mfyg;ghijAk;> 
njw;fpy; Kd;du; Nuh`pdp nrndtpuj;d cupikNfhupa fhzpAk;> Nkw;fpy; M.L.P.V. uh[fUzh 
kw;Wk; W.D. Fztu;jd MfpNahupd; fhzpAk; vy;iyfshff; nfhz;L Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; 
,y.5543d; gb Kg;gj;NjO jrk; VO Ngu;r;Rfs; (V0.W}0.Ng37.7) tp];jPuzKila fhzpAk; 
mq;F mike;Js;s kuq;fs;> gapu;fs;> fl;blq;fs; kw;Wk; rfyJk; tsu;gitAk; MFk;.

Nkw;Fwpg;gpl;l Jz;L X fPNo tpgupj;j fhzpapd; xU kPssit MFk;.

Nkw;Fwpg;gpl;l g`y fuf`mKd fpuhkj;jpy; mike;j neLq;f`tj;j kw;Wk; 
mYNghf`tj;j vd miof;fg;gLk; fhzp cj;juT ngw;w epy msitahsu; V.F.J.ngNuuh 
jahupj;j 20.11.1980 jpfjpapl;l tiuglk; ,y.7526y; tpgupj;j gpupf;fg;gl;l Fwpj;j fhzpj;Jz;L 
tlf;fpy; mNj fhzpapd; ghfKk;> fpof;fpy; Njrpa tPlikg;G Mizahsu; RtPfupj;j mNj 
fhzpapd; ghfKk;> njw;fpy; jw;rkak; njNurh Nuh`pdp nrndtpuj;dtpd; mNj fhzpapd; 
ghfKk;> Nkw;fpy; jw;rkak; K.L.P.V.uh[fUzh kw;Wk; W.D.Fztu;jd MfpNahupd; fhzpapd; 
ghfKk; vy;iyfshff; nfhz;L Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y.7526d; gb Kg;gj;NjO jrk; VO 
Ngu;r;Rfs; (V0.W}0.Ng37.7) tp];jPuzKila fhzpAk; mq;F mike;Js;s kuq;fs;> gapu;fs;> 
fl;blq;fs; kw;Wk; rfyJk; tsu;gitAk; MFk;. ,J fk;g`h fhzpg;gjptfj;jpy; M190/19y; 
gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ

mj;Jld; Nkw;Fwpg;gpl;l tiuglk; ,y.7526y; tpgupj;j ghijfs; kPjhd top cupikAk; MFk;.

,yq;if tq;fp gzpg;ghsu; rig fl;lisg;gb.
jpUkjp. N.D.S.P my;Nynty
Kfhikahsu;

,yq;if tq;fp 
fNdKy;y fpis

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;
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tpiykDf; Nfhuy; mwptpj;jy;
 khtdy;iy gpuNjr rigf;F cupj;jhd 
nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F toq;Fjy;

2022 khHr; khjk; Kjy; 2022.12.31 Mk; jpfjp tiuapyhd fhyj;jpw;F fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

nrhj;Jf;fis Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

� tpiykDg; gj;jpuq;fis toq;Fjy; -  2022.02.10 Mk; jpfjp Kjy; 2022.03.03 Mk; jpfjp 

gp.g.2.30 tiu

� tpiykDg; gj;jpuq;fis ifNaw;wy;;  - 2022.03.04 Mk; jpfjp  K.g. 10.00 tiu

� tpiykDg; gj;jpuq;fis jpwj;jy;  -  2022.03.04 Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F khtdy;iy 

gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

tpiykDf; NfhUk; ,lj;jpd; 

ngau;

Fiwe;j tUlhe;j 

Nfs;tp tpiy

kPsr; nrYj;Jk; 

tpiykD itg;Gj; 

njhif

kPsr; nrYj;;jhj 

tpiykD itg;Gj; 

njhif

kj;jpa re;ij 05 Mk; ,yf;f 

kPd;; fil   
6,910,900.00 &. 345538.00 &. 5000.00

Nkyjpf jfty;fSf;F : T.P / fax- 035-2246275

2022.02.09 Mk; jpfjp    Nf.[P gpajp];]
khtdy;iy gpuNjr rigapy;.  cg jtprhsu;>  
   khtdy;iy gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fpuhkpa kw;Wk; gpuNjr FbePh; toq;fy; nraw;wpl;l mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsk;
gpd;tUk; NtiyfSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis jpizf;fs ngWif FOj; jiyth; miof;fpd;whh;.

ePh; toq;fy; jpl;lq;fspy; r%f mbg;gilapyhd mikg;gpw;fhf (CBO)   ePh; 
Rj;jpfhpg;G nghwpj;njhFjpia tbtikj;jy;> eph;khzpj;jy;> toq;fy;> epWTjy; 

kw;Wk; nraw;gl itj;jy;

xg;ge;jg; ngah; jifikfs;
tpiykDg; 
gpiz 

(&ghtpy;)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&ghtpy;)

tpiykD 
nry;Ygb
ahFk; 
fhyk; 

(ehl;fspy;)

Mtzj;ij toq;Fk; 
,lk; kw;Wk; 

njhlh;gpw;fhd  egh; 
kw;Wk; tpiykD %Lk; 

jpfjp                        

1.gJis kw;Wk; 
Etnuypah 
khtl;lq;fspy; 
ePh; Rj;jpfhpg;G 
nghwpj;njhFjpfis 
tbtikj;jy;> 
eph;khzpj;jy;> toq;fy;> 
epWTjy; kw;Wk; 
nraw;gl itj;jy;.
DNCWS/PRO/2022/
WT/01

ePh; ju Nkk;gLj;jy; 
Ntiyfspy; Mff; 
Fiwe;jJ 03 tUl 
mDgtk;

200>000.00 6>000.00 120 gzpg;ghsh; (ngWif) 
Njrpa r%f ePh; 
toq;fy; jpizf;fsk;> 
,y. 1114> gd;dpg;gpl;ba 
ghij> jstj;Jnfhl. 
njhiyNgrp: 0112774927

tpiykD %lg;gLk; 
jpfjp kw;Wk; Neuk;. 
2022 khh;r; 4 Mk; 
jpfjpad;W K.g. 10 
kzpf;F

CBO ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;fhd rptpy; eph;khz Ntiyfs; kw;Wk; Foha; gjpj;jy;

,y. tpsf;fk;

Mff;;; 
Fiwe;j 
ICTAD 

gjpT kw;Wk; 
mDgtk;

tpiykDg; 
gpiz 

(&ghtpy;)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&ghtpy;)

tpiykD 
nry;Ygb 
ahFk; 
fhyk; 

(ehl;fspy;)

Mtzq;fis 
toq;Fkplk;> 

njhlh;gpw;fhd egh; 
kw;Wk; %Lk; jpfjp

Nffhiy khtl;lk;

01. Nffhiy khtl;lj;jpy; 
rprpyr> k`hgy;Nyfk> 
nkdpf;fltu kw;Wk; 
thhpanghy Mfpa 
,lq;fspy; toq;fy; 
kw;Wk; gjpf;Fk; 
Ntiyfs;. 
DNCW/PRO/2021/CV/05/
KG/11

rp-4 my;yJ 
Nkw;gl;lJ

600>000 13>000 120 gzpg;ghsh; (ngWif)
Njrpa r%f ePh; 
toq;fy; jpizf;fsk;> 
,y. 1114> gd;dpg;gpl;ba 
ghij> jstj;Jnfhl. 
njhiyNgrp: + 9411 
2774927
tpiykD %lg;gLk; 
jpfjp kw;Wk; Neuk;. 
2022 khh;r; 4 Mk; 
jpfjpad;W K.g. 10 
kzpf;F

Ky;iyj;jPT khtl;lk;

02 Ky;iyj;jPT 
khtl;lj;jpy; 60f.kP-12kP 
cauj;jpy; cah;j;jg;gl;l 
jhq;fp> Fwtpy; kw;Wk; 
cilahh; fl;L WUA 
CBO > cilahh; fl;L 
njw;F GJf;FbapUg;G. 
DNCWS/PRO/2021/
CV/01/MU/02

rp-7 my;yJ 
Nkw;gl;lJ

 65>000  2>500

fz;b khtl;lk;

03 fz;b khtl;lj;jpy; 
FGf;nfhy;y fpuhkj;jpy; 
Foha; gjpj;jy; 
Ntiyfs;. DNCWS/
PRO/2021/CV/04/KA/08

rp-8 my;yJ 
Nkw;gl;lJ

 35>000  1>500

nkhduhfy khtl;lk;

04. nkhduhfy khtl;lj;jpy; 
wZfy;y CBO, 
wZfy;y> Gj;js Mfpa 
,lq;fspy; 60f.kP-12 kP 
cauj;jpy; jhq;fpia 
eph;khzpj;jy; DNCWS/
PR0/2021/CV/03/MO/04

rp-7 my;yJ 
Nkw;gl;lJ

60>000 2>500

NkNyAs;s nraw;wpl;lj;jpw;fhd nghJthd gzpg;Giufs; kw;Wk; epge;jidfs;:

1.  tpz;zg;gjhhpapd; jiyg;Gf;  fbjj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;Wk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpd; 
gzitg;Gj; Jz;Lk; (gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa r%f ePh; toq;fy;> fzf;fpyf;fk;: 0007040440 ,yq;if 
tq;fp) Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpw;fhdJ) (gzitg;G Jz;by; my;yJ gzf;nfhLg;gdT 
tpsf;fj;jpy; fk;gdpapd; ngah; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;)

2.  ehl;by; epyTk; njhw;W #o;epiyapy; gzitg;G Jz;bd; gpujpnahd;Wld; Nfhhpf;if fbjj;ijAk; 
dncwsfortender@gmail.com   vd;w kpd;dQ;QY}lhf Mtzq;fis Nrfhpg;gjw;fhf njhiyNgrp %ykhf 
2022 khh;r; 03 Mk; jpfjpad;W tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ifNaw;f ,aYk;. 

3.  Mh;tKs;s tpikDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsj;jpypUe;J ngw;W 
fPNoAs;s Kfthpapy; rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

4.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; 2022 khh;r; 04 Mk; jpfjpad;W  K.g. 10 kzpf;F my;yJ 
mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jpizf;fsj;jpd; 2 Mk; khbapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 
Nrh;f;fg;glyhk; my;yJ fPNoAs;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;glyhk; my;yJ J}jQ;ry; %yk; 
mDg;gg;glyhk;. 

5.  midj;J tpiykDf;fSk; 2022 khh;r; 04 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.15 kzpf;F rKfkspj;jpUf;Fk; 
tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; mNj Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. 

6.  tpiykDg;gpizahdJ gzpg;ghsh; ehafk;> Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsk;> ,y.1114> gd;dpg;gpl;ba 
tPjp> jstj;Jnfhl vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly;  Ntz;Lnkd;gJld; 2022 [_iy 02 Mk; jpfjp 
tiuAk; (tpiykDf;fis jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J Mff; Fiwe;jJ 120 ehl;fSf;F) nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
Njrpa r%f ePh; toq;fy; jpizf;fsk;>
,y. 1114> gd;dpg;gpl;ba tPjp> jstj;Jnfhl.

11.02.2022

MANTHAI EAST PRADESHIYA SABHA, MULLAITIVU DISTRICT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP) - LOAN NUMBER: P163305

01.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards the cost 
of Local Development Support Project (LDSP), and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments 
under the Contract for the works described in the table below.

02.  The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC) on behalf of the Manthai East Pradeshiya Sabha 
now invites sealed bids from eligible and qualifi ed bidders for the works described in the table below.

No. Contract No. Contract Name

Tentative 
Estimated 

Cost
(Rs.Mn)

Required 
Minimum   

CIDA 
Grade

Contract 
Period

Required 
Bid 

Security 
(Rs)

01 LDSP/NP/MU/MEPS/2021/01
Reconstruction of 
Palinagar 07th Lane 
(Stage II)

7.061 C7 91 Days 75,000.00

02 LDSP/NP/MU/MEPS/2021/02
Construction of 
Community Centre 
at Vannivilankulam

3.229 C8 77 Days 35,000.00

03.   Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure. 

04.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have been 
registered in the specialty of Building & Road Construction for grade mentioned in the table above with the 
Construction Industry Development Authority (CIDA).

05.  Qualifi cation requirements are indicated in Section 5 (Bidding Data and Contract Data) of the Bidding Document.

06.  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Manthai East Pradeshiya Sabha, 
Pandiyankulam, (T.P No: 0212283475, Fax No: 0212283476) and inspect the bidding documents at the address 
given below from 11th February 2022 until 10th March 2022 between 09:00Hrs and 15:00Hrs on normal working 
days.

07.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on submission 
of a written application to the Chairman, Manthai East Pradeshiya Sabha, Pandiyankulam from 11th February 
2022 until 10th March 2022 between 09:00 Hrs and 15:00 Hrs on normal working days upon payment of a non-
refundable fee of Rupees Two Thousand (Rs.2,000.00).  The method of payment will be by cash.

08.  Bids shall be delivered in duplicate to the address below at Chairman, Local Authority Procurement Committee, 
Manthai East Pradeshiya Sabha, Pandiyankulam, at or before 14.00 Hrs on 11th March 2022. Late bids will 
be rejected.  Bids will be opened soon after closing in the presence of the bidders’ representatives who choose to 
attend.

09.  Bids shall be valid up to 27th May, 2022 & 13th May, 2022 respectively. All bids shall be accompanied by a Bid-
Security for the amounts as mentioned in the Table above. Bid Security shall be valid up to 24th June, 2022 & 
10th June, 2022 respectively.

10.  A pre-bid meeting will be held on 04th March  2022 at 11.00 Hrs in Manthai East Pradeshiya Sabha, 
Pandiyankulam.

Chairman,
Local Authority Procurement Committee (LAPC)
Manthai East Pradeshiya Sabha, 
Pandiyankulam.
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gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH mYtyfk; - fSj;Jiw
epHkhzg; gzpfSf;fhf (Ntiy)

xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;jy; 2022/2023
2022/2023 Mz;by; fSj;Jiw gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH mYtyfj;jpd; epHkhzpg;G 
~Ntiy| fSf;fhfg; gjpT nra;Jnfhs;tjw;F MHtKs;s> fl;bl epHkhzpg;Gj; Jiwapy; 
epGzj;JtKs;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J tpiykD tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Nkw;gb 
gjptpd; %yk;> ngWiftopfhl;bapd; gphpT ,yf;fk; 3.3 kw;Wk; 3.4 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWif 
eilKiwf;fhf jifikAs;s xg;ge;jf;fhuHfisj; njhpT nra;J 2022/ 2023 Mz;bw;fhf 
fSj;Jiw khtl;l fl;bl epHkhzk;> ,izg;Gf;fs;> Nkk;gLj;jy;fs;> cilj;J mfw;wy;fs; kw;Wk; 
guhkhpg;G eltbf;iffSf;fhf tpiykDf; NfhUifapy; 2022/ 2023 ,w;fhfg; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s 
ngaHg;gl;bay; cgNahfpf;fg;gLk;. NkYk; ngWif topfhl;b ifE}ypd; ngWif Ntiyf;fhd gphpT 
3.2 ,d; fPo; ngWiff;fhd jifikfisg; ngWtjw;F ,g; gjpthdJ mj;jpahtrpakhFk;.

01.  gjpTf;fhd jifikfisg; ngWtjw;F MHtKs;s xg;ge;jf;fhuHfs; gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; 
g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 a.  fl;bl epHkhzj;Jiw njhlHghd ICTAD (jw;Nghija ngaH CIDA) ,y; nry;YgbahFk; 
gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 b.  Nky; khfhzj;jpy; tpahghug; gjpT Kfthpnahd;W ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
 c.  mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; gLj;jg;glhjtuhf ,Ug;gJld;> fle;j fhyq;fspy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l epHkhzq;fspw;fhd> juhjuk; Ngzg;glhik njhlHghd mwpf;iffs; 
,Uj;jy; $lhJ.

 d.  xg;ge;jf;fhuhpd; g+Ht mwpf;ifapd; gpufhuk; Fiwe;j Kd;Ndw;wk; my;yJ gpd;tUk; 
fhuzq;fspdhy;> xg;ge;j epge;jizfs; kPwg;gl;lik njhlHghd mwpf;iffs; ,Uj;jy; 
$lhJ.

  i.  xg;ge;jj;jpd; gpufhuk;> Fwpj;j fhyg; gFjpapy; Fwpf;Nfhiy epiwNtw;Wtjw;Fj; 
jtWjy;

  ii.  NghjpasT CopaH njhif my;yJ gapw;wg;gl;l CopaHfis <LgLj;Jtjw;Fj; 
jtWjy;.

  iii.  Fwpj;j juhjuj;jpw;fikthf fl;blg; nghUl;fis toq;Ftjw;Fj; jtWjy;
  iv.  Fwpj;j epfo;r;rpj;jpl;lj;Jf;F NghjpasT rkkhd epjpapLtjw;Fj; jtWjy;.
  v.  ~nghwpapayhsH| my;yJ ~Nrit toq;FeH| ,dhy; toq;fg;gLk; mwpTWj;jy;fisg; 

gpd;gw;wj; jtWjy;
 e.  mur Jiw Nrit toq;FeHfSld; eltbf;if Nkw;nfhs;Sk; mDgtk; kw;Wk; 

Kiwikfs; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; njhlHghd tpsf;fk; Nkyjpf jifikahFk;.
   jifikfs; njhlHghd jfty;fspd; mbg;gilapy; tpz;zg;gjhuHfs; Fwpj;j epjpg; gphptpy; 

,izj;Jf; nfhs;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;

02. tpz;zg;gq;fis xg;gilj;jy;

  fSj;Jiw> j.ng. 29> khtl;l nrayff; fl;blj;jpd; 04Mk; khbapyike;Js;s gpuhe;jpa 
Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH mYtyf fzf;Fg; gphptpy; kPsspf;fg;glhj &gh 1500.00 ,w;fhd 
fl;lzj;ijf; fhrhfr; nrYj;jp MHtKs;s xg;ge;jf;fhuHfs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s 
KOikahd tpz;zg;gg; gbtj; njhFjpnahd;iw 2022.02.14 Kjy; thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9.00 kw;Wk; gp.g. 3.00 ,w;fpilapy; nfhs;tdT nra;J nfhs;syhk;. nfhs;tdT nra;tjw;F 
Kd;dH> MHtKs;s tpz;zg;gjhuHfs; Nkw;gb mYtyfj;jpy; ,ytrkhf tpz;zg;gq;fisg; 
ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs;> cWjpg;gLj;Jk; Mtzq;fSld;> Kj;jpiuapl;l ciwfspy; 
NrHj;J> ,lJ gf;f Nky; %iyapy; epHkhz ~Ntiy| fspw;fhd xg;ge;jf;fhuHfisg; gjpT nra;J 
nfhs;sy; 2022/2023| vdf; Fwpg;gpl;L> 2022.03.08 md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH 
fpilf;ff;$bathW> ~gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 
gzpg;ghsH mYtyfk;> khtl;l nrayff; fl;blk;> j.ng. 29> fSj;Jiw vd;w Kfthpf;Fg; 
gjpTj; jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; KbAk;. g+uzg;gLj;jg;glhj tpz;zg;gq;fs; 
my;yJ cWjpg;gLj;jf;$ba Mtzq;fs; ,d;wp rkHg;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

lhf;lH a+.I. uj;ehaf;f>
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH mYtyfk;
khtl;l nrayff; fl;blk;>
j.ng. 29> fSj;Jiw.

njhiyNgrp ,y: 0342222367> 
njhiy efy; ,y: 0342226415

2022 ngg;uthp 15Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 79>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;* LKA09122E201 LKA18222H193 LKA36423B172

Kd;itf;fg;gl;l 

njhif (&. kpy;.)
39,000 15,000 25,000 79,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 ngg;uthp 15

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 ngg;uthp 18

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 ngg;uthp 18

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 ngg;uthp 15> 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]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

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

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if [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;

Njrpa Nrkpg;G tq;fp
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

Nfs;tp ,y: NSB/PT/ITE/2022/06

gpd;tUk; Nfs;tpf;F ,iaghd nghUl;fis  toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> epWTjy;> 

nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; guhkhpg;gjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l Kjd;ik cw;gj;jpahsh;fs; / 
toq;Feh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhu g+h;tkhd cs;ehl;L Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs;; ,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

ngWif tpguk; Document Management & 
Work ow Management System 

ngWif Kiw Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; (NCB)
Njitg;gLj;jg;gLk; kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;
&gh 15,000/- 

rkh;g;gpf;fg;gl Njitg;gLk; 

tpiykDg; ngWkjp
&gh. 850,000/- 

tpiykD Mtzq;fis toq;Fk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;
08.03.2022 gp.g. 3.00 kzp tiu

Nfs;tp KbTWj;jg;gLk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;
09.03.2022 K.g. 10.00 kzpf;F

1. ve;jnthU Nfs;tpjhuh; rhh;ghfTk; gpujpepjpnahUth; my;yJ cg gpujpepjpnahUth; my;yJ 

ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; Nfs;tpf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F Kd; 

1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;J nfhs;sy; 

fl;lhakhFk; vd;gJld; mth; rhh;gpy; xg;ge;jj;ijg; gjpT nra;J nfhs;sy; fl;lhakhFk;.

2. 2022-02-11Mk; jpfjpapypUe;J 2022-03-08Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 

kzpapypUe;J gp.g. 03.00 kzp tiu nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa 

Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy;fs; gphpT> toq;fy;fs; KfhikahshplkpUe;J vOj;JUtpyhd 

Nfhhpf;ifnahd;wpd; Nghpy; tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3. Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

ehs; Kjy; 119 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tifapy;  th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; 

toq;fg;gl;lJk;   Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; Vw;Wf;nfhs;Sk; jd;ikapYs;sJk; tq;fp 

cj;juthjj;Jld;/tpiykDg; gpiznahd;iwr; rkh;g;gpj;jy;  Ntz;Lk;.

4. tpiykDf;fs; chpa jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F mitfis %baJk; cldbahfNt 

jpwf;fg;gLnkd;gJld;> K.g. 10.00 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

5. ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia 

nfhz;bUg;gJld;> vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd; itf;fhky; ghfnkhd;iw Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd 

chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fp nfhz;Ls;sJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; (toq;fy;) rpNu\;l  

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; - $l;L th;j;jf ngWiff;FO - Nky;; kl;lk;>

Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y. 255> fhyp tPjp> nfhOk;G-03.

tYrf;jp mikr;R

,yq;ifapy; kPs cgNahfg;gLj;jf; 

$ba tifapy; ghtidapy; 

,Ue;J mfw;wg;gl;l 

cgNahfg;gLj;jg;gl;l cuha;T 

ePf;fp vz;nza;ia kPs Rj;jpfupg;gjw;F 

jFjpahdth;fsplkpUe;J tpUg;gq;fis 

ntspg;gLj;Jtjw;fhd miog;G....!

,yq;ifapd; tUlhe;j cuha;T ePf;fp  vz;izapd; Efh;T 

65>000 fpNyh yPw;wh; MFk;.mj;Jld;  cuha;T ePf;fp 

vz;izia cgNahfg;gLj;jg;gl;l gpd;dh; mfw;wg;gLk; 

cuha;T ePf;fp vz;izia kPs cgNahfg;gLj;jg;gLk; 

tifapy; tYrf;jp mikr;rpd; ftdk; <h;f;fg;gLfpwJ. ,r; 

nraw;ghlhdJ Rw;whlYf;Fk; kw;Wk; nghUshjhu uPjpahfTk; 

mjpf gq;fspg;gpid toq;Ftjhf mikAk;.

MfNt> kPs;-Rj;jpfupj;jy; nraw;ghl;bd; %yk; 

cgNahfg;gLj;jg;gl;l kw;Wk; ghtidf;Fl;gLj;jg;gl;l cuha;T 

ePf;fp vz;nzia kPs cgNahfg;gLj;Jk; tifapy; jFjpahd 

Mh;tKs;s egh;fsplkpUe;J Kd;nkhopTfs; Nfhug;gLfpd;wJ.

jpl;lj;jpd; ngah;: “,yq;ifapy; ghtidf;Fl;gLj;jg;gl;l 

cuha;T ePf;fp vz;nza;ia kPs;-Rj;jpfupj;jy;” 

mq;fPfupf;fg;gl;l nraw;ghL: kPs;-Rj;jpfupg;G nraw;ghLfspd; 

%yk; mq;fpfupf;fg;gl;l juj;jpyhd i`l;Nuhfhgid cw;gj;jp 

nra;jy;

jFjptha;e;j midj;J tpz;zg;gjhupfSk; tYrf;jp 

mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l tpUg;gq;fSf;fhd ntspg;gLjy; 

khjpup tpz;zg;gg; gbtj;jpw;fika jq;fsJ tpz;zg;g 

gbtq;fis 2022.03.04 Mk; jpfjp 15.00 kzpj;jpahyq;fSf;F 

Kd;dh; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,t; Mtzq;fs; tYrf;jp 

mikr;rpy; my;yJ ,t; mikr;rpd; ,izaj;jsj;jpy; 

jutpwf ;fk ; nra;aKbAk; . ,izaj;jsk; : 

www.energymin.gov.lk

midj;J Kd;nkhopTfSk; G+[;[pa fopT vz;zf;fUtpd; 

mbg;gilapy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. ,it njhlh;ghd 

Nkyjpf njspTgLj;jy;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd $l;lk; 

2022.02.25 Mk; jpfjp  gp.g. 2.00 kzpf;F ,t; mikr;rpy; 

,lk;ngWk;.

nrayhsh;

tYrf;jp mikr;R

,y. 80> Nrh; Vh;d];l; b rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G-07.

,yq;if.

fhzp vLj;jy; rl;lk;
(mj;jpahak; - 460)

7k; gphptpd; fPohd mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;G ,yf;fk;: DIVKE/LND/LND2/
ACQUT/5/6
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,yf;fk;: 4-3/8/2014 
PC/84
fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; murhq;fj;jpw;F 
vLj;Jf; nfhs;sg;gl;Ls;s fPo;f;fhZk; 
ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpf;F chpik 
$WgtHfs; njhlHgpy; Fwpj;j rl;lj;jpd; 09Mk; 
gphptpd; fPo; chpik kw;Wk; e\;l<L njhlHghd 
ghprPyidia Nkw;nfhs;sy; 2022.02.21Mk; jpfjp 
K.g. 10.30 kzpf;F Fspahg;gpl;b fpof;F gpuNjr 
nrayhsH fhhpahyaj;jpy; ,lk; ngWk; vdTk; 
me;jg; guprPyidf;F rKfkspf;FkhW chpik 
$WgtHfSf;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkyjpf tpguq;fs; njhlHghf 2021.12.27Mk; 
jpfjpa 2260/13Mk; ,yf;f murhq;f mjptpN\l 
tHj;jkhdpia ghHf;fTk;.

khtl;lk; : FUehfy;
gpuNjr nrayhsH gphpT :  Fspahg;gpl;b - 

fpof;F
fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT : 1106 - nghJntt
fpuhkk; : nghJntt
fhzpapd; ngaH :  tHj;jkhdpapy; 

Fwpg;gplg; 
gl;Ls;sJ. 
tHj;jkhdpia 
ghHf;fTk;.

tiugl ,yf;fk; kw;Wk;
fhzpj;Jz;L ,yf;fk; :  ,.fp.t - 2606> 

Nkyjpf ,yf;fk; 
- 18> jhs; 
,yf;fk; - 19 
,y; fhzpj;Jz;L 
,yf;fk; - 518 
Kjy; 531 tiu

gpuNjr nrayhsH
Fspahg;gpl;b fpof;F
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