
 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்  

நிதி அமைசெர் பசில ரோஜபக் ஷ, போரோளுைன்்றம் ்வரோதது 
சதோடர்பில எதிரணி எம்.பிக்கள் லநற்று ெமபயில லகள்வி 
எழுப்பியதோல ெமபயில கடுமையோன ெர்சமெ ஏற்படடது.

03 ைோத கோ�ைோக நிதியமைசெர் போரோளுைன்்றம் ்வரவில -
ம�சயனவும் நோடடின் சபோருளோதோர நிம� சதோடர்பில 

அ றி வி ப் -
சபோன்று  ச்வளி-
யிடுைோறு அ்வ -
ருக்கு பணிக்குைோறும்  எதிரணி லகோரியது.   

ஆனோல எதிரணியின் குற்்றசெோடமட ைறுதத ஆளும் 
தரப்பு, அ்வர் அவ்வப்லபோது போரோளுைன்்றம் 
்வந்து செல்வதோகவும் அ்வர் ெோர்பில ெக� 

இ�ஙமகயில 317 
பதிவு செயயப்படட ைத-
ரஸோக்கள் (அரபுக் கல-
லூரிகள்) இருப்பதோக 
முஸ்லிம் ெைய பணபோட -
டலு்வலகள் திமைக்க-
ளம் சதரிவிததுள்ளது.   

அலதலபோன்று 132 ைத-
ரஸோக்கள் (அரபுக் கலலூரிகள்) பதிவு செயயப்படோைல 
இருப்பதோகவும் பதிவு செயயப்படடு இயஙகு நிம�யில 
இல�ோத 32 ைதரஸோக்கள் இருப்பதோகவும் முஸ்லிம் 
ெைய பணபோடடலு்வலகள் திமைக்களததின் பணிப்போ-
ளர் இப்ரோஹிம் அன்ெோர் சதரிவிததுள்ளோர்.  

லைற்குறிப்பிடட  தரவுகலள தஙகளது 

ஷம்ஸ் போஹிம்  

அரெோஙக ஊழியர்கமளப் 
லபோன்ல்ற தனியோர்த தும்ற 
ஊழியர்களுக்கும் ெலுமக-
கமள ்வழஙகும் ்வமகயில 
சதோழி�ோளர் இழப்பீடடுச 
ெடடம் திருததப்படடுள்-
ளது.   

இதன்படி, அரெ உததிலயோ-
கததர் ஒரு்வர் பணிக்கு ்வரும் லபோது 
ைற்றும் பணி முடிந்து வீடு திரும்பும் 
லபோது ஏற்படும் விபததுக்களுக்கோக 
்வழஙகப்படும் இழப்பீடு, தனியோர் 

தும்ற ஊழியர்களுக்கு ்வழங-
கும் ்வமகயில ஊழியர் கட-
டமளச ெடடததின் ெரததில 
திருததம் செயயப்படடுள்-
ளதோக சதோழில அமைசெர் 
நிைல சிறிபோ� டி சில்வோ 
சதரிவிததுள்ளோர்.   

அலதலபோல, பணியில 
ஈடுபடடிருக்கும் லபோது ஏற்-
படும் விபததுக்களுக்கோக 

்வழஙகப்படும் இழப்பீடடுத சதோமக 
5 இ�டெம் ரூபோவிலிருந்து 20 இ�ட-
ெம் ரூபோ்வோக அதிகரிக்கப்-
படடுள்ளதோக சதோழில 
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சகோவிட19 சதோற்்றோளர் -
களின் எணணிக்மகயில 
வீழ்சசி கோைப்படு்வதோக 
அறிக்மககள் சதரிவிப்ப -
தோக சதோற்றுலநோய ஆயவுப் 
பிரிவின் தம�்வர் விலெட 
ம்வததிய நிபுைர் ெமித 
கினிலக லநற்று (10) சதரி -
விததோர்.  

இவ்வோறு வீழ்சசியமட்வதற்கு 
கோரைம் தடுப்பூசி என்பலதோடு ெரியோன 
மும்றயில தடுப்பூசி லடோஸ்கமள 

சபறு்வதன் மூ�ம் சதோடர்ந்து 
இந்த வீழ்சசிமய லபை முடியு -
சைன அ்வர் சதரிவிததோர்.  

கடந்த ஓகஸ்ட, செப்டம்-
பர் ைோதஙகளில இரணடோ-
்வது சகோவிட19 தடுப்பூசிமய 
சபற்றுக் சகோணட்வர்களின் 
லநோய எதிர்ப்பு ெக்தி தற்லபோது 
கும்றந்து ்வரு்வதோக அ்வர் 

சதரிவிததோர்.   
கும்றந்துள்ள சகோவிட19 

தடுப்பு எதிர்ப்பு ெக்திமய 

முறையான தடுப்பூசியய காரணம்

தனியார் ஊழியர்்களுக்கும் சலுக்க   
இழப்பீட்டுச் சட்்டத்தில் திருத்தம்

்கச்சதீவு புனித அந்தானியார்  
திருவிழா நாகை நக்டபெறும்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

்வர�ோற்றுப் பிரசிததி சபற்்ற கசெ-
தீவு புனித அந்லதோனியோர் ஆ�ய ்வரு-
டோந்த திருவிழோ நோமள இ�ஙமக 
இந்திய பக்தர்களின் பஙலகற்புடன் 
பக்தி பூர்்வைோக சகோணடோடப்படவுள்-
ளது.  

இரு நோடுகளிலும் நி�வும் 
சகோலரோனோ ம்வரஸ் சூழ்நிம� கோரை-
ைோக இம்மும்ற ைடடுப்படுததப்படட 
பக்தர்களுக்லக அனுைதி ்வழஙகப்பட-
டுள்ளதுடன் இ�ஙமகயிலிருந்து 100 
லபருக்கு உடபடட பக்தர்களும் இந்தி-

யோவிலிருந்து 100 பக்தர்களும் திருவிழோ-
வில க�ந்து சகோள்ளவுள்ளதோக ஏற்போட-
டோளர்கள் சதரிவிக்கின்்றனர்.  
திருவிழோ நிகழ்வுகள் 

இலஙறக - இந்திய பகதரகளின் பஙயகற்பில் 

ஐ.நா. மனித உரிகம   
்ெரகைக்கு கிக்டயாது  

இ�ஙமகயின் உள்ளக 
வி்வகோரஙகளில தம�யிடும் 
அதிகோரம் ஐக்கிய நோடுகள் 
ைனித உரிமை லபரம்வக்கு 
கிமடயோது. ஐ.நோ ைனித 
உரிமை லபரம்வ தனது விட-
யதோனததுக்கு அப்போற்படடு 
இ�ஙமக மீது அழுததம் 

சகோடுக்கி்றது என சதரி-
விதத ச்வளிவி்வகோரததும்ற 
அமைசெர் லபரோசிரியர் ஜீ.எல.
பீரிஸ், உள்ளக பிரசசிமனக்கு 
தீர்வுகோணும் சபோறுப்மப 
ஒருலபோதும் ெர்்வலதெததிடம் 
ஒ ப் ப ம ட க் க ை ோ ட -
லடோசைனவும் 

உள்ளக விவகாரஙகளில் தறலயிடும் அதிகாரம்

ல�ோரன்ஸ்  செல்வநோயகம்,                
ஷம்ஸ் போஹிம்  

திர்வப்போல தருைோறு 
லகடடு எம்.பிக்கள் சி�ர் 
போரோளுைன்்ற உை்வகத-
தில தகரோறில ஈடுபடடதோக 
செயதி ச்வயிடப்படடிருக்-
கின்்றது. ஊடக சுதந்திரதமத 
த்வ்றோகப் பயன்டுததி எம்.பிக்களின் 

சகளர்வததுக்கு குந்தகம் 
ஏற்படும் ்வமகயில செயதி 
ச்வளியிடப்படு்வது க்வ-
ம�யளிக்கி்றது என சதரி-
விதத  ெபோநோயகர் ைஹிந்த 
யோப்போ அலப்வர்தன இது-
சதோடர்போக எடுக்கக் கூடிய 
நட்வடிக்மக சதோடர்பில 
ெமபக்கு அறிவிக்க 

இருப்பதோக லநற்று 

பத்திரிறக செய்தி சதாடரபில் விொரறணககு ெபாநாயகர பணிப்பு  

இகைநது கூட்்டணி உருைாக்்க  
்ே.வி.பி. தயாரில்கலை  

எந்தக் கடசியுடனும் 
இமைந்து புதிய கூடட-
ணிமய உரு்வோக்கப்லபோ்வதில-
ம�சயன ைக்கள் விடுதம� 
முன்னணி சதரிவிததுள்ளது. 
ைக்கள் விடுதம� முன்னணி-
யின் ைததிய குழு உறுப்பினர் 
�ோலகோந்த இவ்வோறு சதரிவித-
துள்ளோர். 

குற்்றஙகளில, ஊழலகளில ஈடு-

படோத தனிநபர்களுடன் 
இமைந்து செயற்படத தயோ-
சரன்றும் அ்வர் சதரிவித-
துள்ளோர். ைக்கள் விடுதம� 
முன்னணி, ஸ்ரீ�ஙகோ சுதந்திரக்-
கடசியுடன் இமைந்து கூடட-
ணிமய உரு்வோக்கவுள்ளதோக 
ச்வளியோன தக்வலகமளயும் 

அ்வர் நிரோகரிததோர். முன்னோள் 
ஜனோதிபதி மைததிரிபோ� 

ஸ்ரீல.சு.க உடபட எந்தக கடசியுடனும்நிதி அகமச்சர் பதா்டர்ொன எதிரணி   
குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளும் தரப்பு மறுப்பு 
 நிதி அறைசெர ெறபககு வருவதில்றல - கிரிசயல்ல
 சபாய்க குற்ைசொடடுககற்ள வாபஸ் சபறுக – தியனஷ்

இலைஙக்கயில் 317 மத்ரஸாக்்க்ை  
முஸ்லிம் திகைக்்கைத்தில் ெதிவு  

தாயார அற்புதம்ைாள நம்பிகறக
திருசசி எம்.லக. ஷோகுல ஹமீது  

லபரறி்வோளன் விமரவில�லய நிரந்த-
ரைோக விடுதம� செயயப்படு்வோசரன்்ற 
நம்பிக்மக தனக்கு ஏற்படடுள்ளதோக 
அ்வரது தோயோர் அற்புதம்ைோள் சதரிவித -
துள்ளோர்.  

முன்னோள் பிரதைர் ரோஜீவகோந்தி 
சகோம� ்வழக்கில தணடமன சபற்று சிம்றயிலிருக்கும் 
லபரறி்வோளன் உள்பட 07 தமிழர்கமளயும் விடுதம� 
செயயக்லகோரி ஆளுநருக்கு அனுப்பப்படட தீர்ைோனததின் 
மீது ஆளுநர் இன்னும் முடிச்வடுக்கவிலம�. ஆனோல 
பலரோலில ச்வளிலய ்வந்த லபரறி்வோளன் தனக்கு பிமை 
்வழஙக லகோரி உசெநீதிைன்்றததில ைனு தோக்கல செயதோர். 
ைனும்வ விெோரிதத உசெநீதிைன்்றம் அ்வருக்கு 
பிமை ்வழஙகி உததரவிடடது.  

இலஙறகயின்
மிகவும் வயதான 
சபண் காலைானார  

இலஙறக ைத்திய 
வஙகி நாணய 
ைாற்று விகிதம்  

இ�ஙமக ைததிய 
்வஙகி லநற்று 
ச்வளியிடடுள்ள 
நோைய ைோற்று 
வி கி த ங க ளின் -
படி அசைரிக்க 
சடோ�ர் ஒன்றின் சகோள்- மு -
தல சபறுைதி 249 ரூபோ 96 ெதம் 
விற்பமன சபறுைதி 259 
ரூபோ 99 ெதைோகவும் 

திங்கள் முதல் எரிபொருள்  
விநி்யா்கம் ைழகமக்கு  

மின்ொரம், எரிசபாருள சநருககடிககு தீரவு  

இம்ைாதம் 1,72,000 சை.சதான் டீெல் தயார நிறலயில்

 பிரான்ஸ் தூதுவரிடம் ையனா எம்பி யகாரிகறக 

ஐ்ராப்பிய நாடு்கள் மகலைய்க மக்்கள்    

பதா்டர்பில் அக்்கக்ற பசலுத்த ்ைண்டும்

 அரசுககு 2/3 சபரும்பான்றைககு பாதிப்பில்றல  

ரணிலு்டன் இகைநது ்தசிய அரசு   

அகமக்கும் ்தகை கிக்டயாது - திலும் 

யபராசிரியர ஜீ.எல்.பீரிஸ்   

திரைப் ொல் ்்காரி எம்பிக்்கள்   
த்கராறு பசயதார்்கைா?

அறைசெர ஒருவறர கடடாயப்படுத்தி 
ெறபககு அறைத்து வர முடியாது 

என்கிைார ெபாநாயகர

்களஞ்சிய வசதி்கள், வ்காள்்கலன் முமையங்கள், துமைமு்க வழங்கல் மற்றும் படகு்கள், ்கபபற் வ�ாழில் 
அபிவிருத்தி புதிய இராஜாங்க அமமச்சரா்க வலாஹான் ரத்வத்்� ்ேற்று (10) ஜைாதிபதி அலுவல்கத்தில், 
ஜைாதிபதி ்்காடடாபய ராஜபக ஷ முன்னிமலயில் ப�விபபிரமாணம் வசய்துவ்காணடார். ஜைாதிபதியின் 
வசயலாளர் ்காமினி வசைரத்தும் இச்சந�ர்பபத்தில் ்கலநதுவ்காணடார். 

பதியவடடிலுள்ள ெரியான தரவுகள   
இதுயவ என்கிைார பணிப்பா்ளர  

பிைந்து 07 நாடக்ளான  
சபண் சிசுறவ   
சுடடுகசகான்ை தந்றத   

பி்றந்து 07 
நோடகலளயோன 
சபண சிசும்வ 
தந்மத சுடடுக்-
சகோன்்ற ெம்ப்வம் 
போகிஸ்தோனில 
இடம்சபற்றுள் -
ளது.  

ப ோ கி ஸ் த ோன் 
பஞெோப் ைோகோைததில மியோன்-
்வோலி ைோ்வடடததில ்வசிதது ்வரும் 
ஷோஜீப் என்ப்வருக்கு முதலில 
சபண குழந்மத பி்றந்தது.  

இதமனயடுதது,

இ�ஙமகயின் மிகவும் ்வயது 
முதிர்ந்த சபணைோக கருதப்படும்  
கன்கோனமி கைலக டிஙகிஹோமி, 
லநற்றுக் கோம� (10) தனது 116 
்வயதில கோ�ைோனோர்.  

1906 ஆம் ஆணடு ஜன்வரி 11 ஆம் 
திகதி ச்வலிபிடடிய பிரலதெ செய�-
கப் பிரிவுக்குடபடட அக்குரஸ்ஸ, 
அததுரலிய பிரலதெததில பி்றந்த 
அ்வர் இைது்வ – கனஙலக கனஙலக-
்வதமதமய ்வசிப்பிடைோ-
கக் சகோணடிருந்தோர்.  

ப்காவிட் 19 பதாற்றாைர்   
எண்ணிக்க்கயில் வீழ்ச்சி 

்ெரறிைாைன் விகரவி்லை்ய  
நிரநதரமா்க விடுதகலையாைார்

நோடடில தற்லபோது 
நி�வும் எரிசபோருள் விநி-
லயோகம் சதோடர்போன பிரச-
சிமனகள் நோமள ெனிக்கி-
ழமை தீர்க்கப்படு்வதுடன் 
எதிர்்வரும் திஙகடகிழமை 
முதல எரிசபோருள் விநிலயோ-
கம் ்வழமை நிம�மைக்-
குத திரும்புசைன எரிெக்தி 
அமைசசின் செய�ோளர் 
திருைதி லக.டி.ஆர். ஒலகோ 
சதரிவிததோர்.  

 ஜனோதிபதி ஊடக ைததிய 
நிம�யததினோல ஏற்போடு 

செயயப்படட ஊடகவிய-
�ோளர் ைோநோடடில க�ந்து-
சகோணடு கருததுத சதரிவிக்-
மகயில�லய அமைசசின் 
செய�ோளர் இவ்வோறு கருத-
துத சதரிவிததோர்.  

 இந்த ைோநோடடில 
சபற்ல்றோலியக் கூடடுததோ-
பனததின் தம�்வர் சுமித 
விலஜசிஙகவும் க�ந்து 
சகோணடோர். ஜனோதிபதி 
ஊடக லபசெோளர் கிஙஸ்லி 
ரதநோயக்க தம�மையில 
நமடசபற்்ற இந்த ஊடக 

ைோநோடடில சதோடர்ந்தும் 
கருததுத சதரி-
விதத அ்வர்,   

இன்னும்

04 நாட்்கள்!



மரபணு மாற்றபபட்ட பன்றியின் 
இதயத்தக் க�ாண்டு உலகில் 
முதல் உறுபபு மாறறு சததிரசி-
கிச்ச கசய்து க�ாண்்டவர் உயிரி-
ழந்துள்ார்.   

இதய ந�ாயினால் பாதிக்�ப-
பட்ட ந்டவிட கபன்னட என்்ற அகம-
ரிக்� ஆ்டவர் இரண்டு மாதங�ந் 
உயிர்வாழவார் என்று கூ்றபபட்ட 
நி்லயிநலநய அவருக்கு இந்த 
சததிரசிகிச்ச நமறக�ாள்பபட-
்டது. எனினும் �்டந்த சில �ாட�்ா� 
அவரது உ்டல் நி்ல நமாசம்்டந்த 
நி்லயில் �்டந்த மார்ச 8 ஆம் தி�தி 
தனது 57 ஆவது வயதில் மரணிதத-

தா� அவரது மருததுவர்�ள குறிபபிட-
்டனர். �்டந்த ஜனவரி 7 ஆம் தி�திநய 
அவர் உறுபபுமாறறு சந்திரசிகிச்ச 
கசய்துக�ாண்்டார்.

ஐர�ோப்பிய ஒன் -
றியம் �ஷயோ மீது 
கூடுதல் தடைகடை 
அறிவித்துளைது.  

�ஷய அ�சோஙக 
அதிகோரிகள 160 
ரேருக்குப் ேயணத் 
தடைகடை அறி -
வித்தரதோடு, அவர் -
களின் சசோத்துகடை 
முைக்குவதோகவும் 
அது சதரிவித்தது. 
�ஷயச் சசல்வநதர்-
கள ரேலும் 16 ரேர் மீதும் அவர்க -
ளின் குடும்ே உறுப்பினர்கள மீதும் 

ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் தடைகடை 
அறிவித்தது. �ஷயோவுக்கோன கைல் -

துடை வழிகோட்டி, 
சதோைர்புத் சதோழில்-
நுட்ேச் சோதனஙகள 
ர ே ோன் ை வ ற் றின் 
ஏற்றுேதிகளுக்கும் 
கட்டுப்ேோடுகள அறி -
விக்கப்ேட்டுளைன.

� ஷ ய ோ வின் 
முக்கிய நட்பு 
நோைோன சேலோ�-
டைச் ரசர்நத 3 
வஙகிகள ஸ்விப்ட் 
எனும் சர்வரதச 

கட்ைண முடைடயப் ேயன்ேடுத் -
தத் தடை விதிக்கப்ேட்டுளைது.

உக்ட�ன் மீது �ஷயோ ேடைசயடுத்து ரநற்று 
மூன்ைோவது வோ�த்டத சதோட்ை நிடலயில் 
அதன் இலக்கு இன்னும் எட்டுப்ேைோத 
சூழலில் இநதப் ரேோரினோல் ஆயி�க்கணக்கோ-
ரனோர் சகோல்லப்ேட்டு இ�ண்டு மில்லியனுக்-
கும் அதிகேோரனோர் அகதிகைோக்கப்ேட்டிருப்ே-
ரதோடு ஆயி�க்கணக்கோன ேக்கள முற்றுடகயில் 
உளை நக�ஙகளில் சிக்கித் தவிக்கின்ைனர். 
உக்ட�ன் மீது சதோைர்நது குண்டு வீசப்ேட்டு 
வருகிைது.   

ேரியுரேோல் நகரில் இருக்கும் சிறுவர் ேருத்-
துவேடன ஒன்றின் மீது தோக்குதல் நைத்திய 
�ஷயோ ‘இனப்ேடுசகோடலயில்’ ஈடுேட்டிருப்-
ேதோக உக்ட�ன் குற்ைம்சோட்டுகிைது. எனினும் 
இநத சசய்தி ரேோலியோனது என்று ேறுத்துளை 
�ஷயோ, அநதக் கட்ைைம் முன்னோள ேகப்ரேறு 
ேருத்துவேடன என்றும் அதடன உக்ட�ன் 
ேடை நீண்ைகோலேோக ேயன்ேடுத்தி வருவதோக-
வும் குறிப்பிட்டுளைது.   

உக்ட�னிய இ�ோணுவத்டத நசுக்குவது 
ேற்றும் அநநோட்டு ஜனோதிேதி சவோசலோடி-
மிர் சசசலன்ஸ்கியின் ரேற்குல ஆத�வு அ�-
சோஙகத்டத சவளிரயற்றுவடத இலக்கோகக் 
சகோண்ரை �ஷயோ உக்ட�ன் மீது ேடைசயடுத்-
தது. எனினும் ரேோலநது ேற்றும் ருசேனிய 

எல்டலகள வழியோக வரும் ரேற்குலக நோடு-
களின் இ�ோணுவ உதவியுைன் உக்ட�ன் அ�சு 
�ஷயோவின் தோக்குதலுக்கு சதோைர்நது தோக்குப்-
பிடித்து வருகிைது.   

தடலநகர் கிரயவின் வைரேற்கில் உளை 
மிகப்சேரிய �ஷயப் ேடை ஒரு வோ�த்திற்கு 
ரேல் நிடலசகோண்டிருக்கும் சூழலில் அது 
சற்று முன்ரனற்ைம் கண்டிருப்ேதோக பிரிட்ைன் 
ேோதுகோப்பு அடேச்சு ரநற்று சதரிவித்தது. 
இநதப் ேடை சேரும் உயிர்ச் ரசதத்டத சநதித்து 
வருவதோகவும் அநத இழப்புகளுக்கு ேோற்ைோக 
முழு ேடைடயயும் ேயன்ேடுத்தும் சநருக்க-
டிக்கு �ஷய ஜனோதிேதி விைோடிமிர் புட்டின் 
தளைப்ேட்டிருப்ேதோகவும் அது ரேலும் சதரி-
வித்துளைது.  

எனினும் தேது ேடைகள திட்ைமிட்ைேடி 
உக்ட�னில் முன்ரனற்ைம் கண்டு வருவதோக 
புட்டின் குறிப்பிட்டுளைோர். இநத ேடைசய-
டுப்டே “சிைப்புப் ேடை நைவடிக்டக” என்று 
அறிவித்திருக்கும் �ஷயோ, அண்டை நோட்டில் 
ஆயுதக்கடைவு ேற்றும் ‘நிரயோ நோஜி’ என்று 
அடழக்கும் தடலவர்கடை அகற்றுவதற்கு நை-
வடிக்டக எடுப்ேதோக சதரிவித்துளைது.   

�ஷயப் சேோருைோதோ�த்டத துண்டிக்கும் 
வடகயில் ரேற்குலக நோடுகள சதோைர்நது 

தடைகடை விதித்து வருவரதோடு 
இதனோல் �ஷய ேஙகுச்சநடத 
ேற்றும் அநநோட்டு நோணயேோன 
ருபிள வீழ்ச்சி கண்டு வருகிைது.   

“மருததுவம்ன
குண்டுவீசசு”  

�ஷய விேோனஙகள கைநத புதன்-
கிழடே சிறுவர் ேருத்துவேடன 
ஒன்றின் மீது குண்டு வீசியதோக 
�ஷய அதிகோரிகள கூறிய நிடலயில், �ஷயோ 
இனப்ேடுசகோடலயில் ஈடுேட்டிருப்ேதோக 
சசசலன்ஸ்கி குற்ைம்சோட்டியுளைோர். ேரியு-
ரேோலில் ரேோர் நிறுத்தம் ஒன்று எட்ைப்ேட்ை 
நிடலயில் இைம்சேற்ை இநதத் தோக்குதலோல் 
ரநோயோளிகள இடிேோடுகளின் கீழ் சிக்கி இருப்-
ேதோக கூைப்ேட்ைது.   

“ேருத்துவேடனகள, ேகப்ரேறுகள மீது 
ேயப்ேட்டு அடவகடை அழிக்கும் �ஷய கூட்-
ைடேப்பு என்ேது எநத வடகயோன ஒரு நோடு 
என்று புரியவில்டல” என்று சசசலன்ஸ்கி 
கைநத புதன்கிழடே சதோடலக்கோட்சியில் 
உட�யோற்றும்ரேோது சதரிவித்தோர்.   

இநத தோக்குதலோல் பி�சவ வோர்டில் 
இருநத சேண்கள கோயேடைநதிருப்ேதோக -

வும் சிறுவர்கள இடிேோடுகளில் சிக்கி இ�ப்-
ேதோகவும் அதிகோரிகள குறிப்பிட்டுளைனர். 
�ஷயோ ஆ�ம்ேத்தில் சநதித்துளை பின்னடை-
வுகைோல் அநத நோடு தோக்குதல்கடை தீவி�ப்-
ேடுத்தக்கூடும் என்று அசேரிக்கோ எச்சரித்-
துளைது.   

ேருத்துவேடன மீதோன தோக்குதலுக்கு 
கண்ைனம் சவளியிட்டிருக்கும் அசேரிக்கோ, 
“அப்ேோவி சேோதுேக்கள இலக்குகள மீது இ�ோ-
ணுவத்டத ேயன்டுத்துவது கோட்டுமி�ோண்டித்த-
னேோனது” என்று குறிப்பிட்ைது.   

தோக்குதல் குறித்து சவளியிைப்ேட்ை வீடி-
ரயோக்களில் ேருத்துவேடனக் கட்ைைம் ரசதே-
டைநதிருப்ேதும், அதன் சவளிப்புைம் சேரிய 
குழி ஏற்ேட்டிருப்ேதும் சதன்ேடுகிைது.  

இநதத் தோக்குதலில் குடைநதது 17 ரேர் கோய-
ேடைநததோக கூைப்ேட்டுளைது.   

எனினும் “இப்ேடித் தோன் ரேோலிச் சசய்-
திகள பிைக்கின்ைன” என்று ஐக்கிய நோடுகள 
சடேக்கோன �ஷயோவின் முதல் பி�தி வதிவிைப் 
பி�திநிதி ட்மிட்ரி சேோலியன்ஸ்கிவ் சதரிவித்-
துளைோர்.   

�ஷயோ முன்னதோக முற்றுடகயில் உளை 
ேரியுரேோலில் இருநது ேக்கள சவளிரயை 
உதவியோக ரேோர் நிறுத்தம் ஒன்டை அறிவித்-
தது. இநத நகரில் நீர் ேற்றும் மின்சோ�ம் இன்றி 
ேக்கள ஒரு வோ�த்துக்கும் ரேலோக சிக்கியுளை-
னர். இநத சவளிரயற்ை நைவடிக்டக ரதோல்வி 
அடைநததற்கு இரு த�ப்பும் ே�ஸ்ே�ம் குற்ைம்-
சோட்டுகின்ைன.     

எண்சணய் உற்ேத்திடய 
அதிகரிப்ேதற்கு ஐக்கிய அ�பு 
இ�ோச்சியம் ஆத�வு அளித்தடத 
அடுத்து எண்சணய் விடலயில் 
வீழ்ச்சி ஏற்ேட்டுளைது. ேலம்-
மிக்க எண்சணய் கூட்ைணியோன 
ஒசேக்கின் உறுப்பு நோைோக 
உளை ஐக்கிய அ�பு இ�ோச்சியம் 
சவளியிட்ை அறிக்டகடயத் 
சதோைர்நது சர்வரதச குறியீைோன 
ப்ச�ன்ட் ேசகு எண்சணய் 17 
வீதம் சரிடவ சநதித்தது. 

உக்ட�ன் மீதோன �ஷயோவின் 
ேடைசயடுப்பினோல் விநிரயோ-
கத்தில் இடையூறு ஏற்ேடும் அச்சம் கோ�ணேோக கைநத சில 
வோ�ஙகளில் எண்சணய் விடல உச்சத்டதத் சதோட்ை நிடலயி-
ரலரய இநத வீழ்ச்சி ஏற்ேட்டுளைது. இநத விடல அதிகரிப்பு 
சர்வரதச அைவில் நிதி சநருக்கடிகடை ஏற்ேடுத்தியுளைது.   

வீட்டு உரிடேயோைர்கள மீதோன விடல அதிகரிப்டே 
குடைப்ேது குறித்து அசேரிக்க ஜனோதிேதி ரஜோ டேைன் 
ேற்றும் ஏடனய தடலவர்கள உறுதி அளித்துளைனர். இநநி-
டலயில் எண்சணய் உற்ேத்திடய அதிகரிக்க எண்சணய் உற்-
ேத்தி நோடுகளுைன் அசேரிக்க அதிகோரிகள ரேச்சுவோர்த்டத 

நைத்தி வருகின்ைனர். இநநி-
டலயில் ஐக்கிய அ�பு இ�ோச்சி-
யத்தின் சவோசிஙைன் தூத�கம் 
சவளிட்ை ட்விட்ைர் அறிவிப்-
பில், “உற்ேத்திடய அதிகரிப்-
ேதற்கு நோம் ஆத�வு அளிப்ே-
ரதோடு அதிக உற்ேத்தி அைவு 
ேற்றி அவதோனம் சசலுத்த 
ஒசேக் நிறுவத்திற்கு நோம் ஊக்-
கேளிக்கிரைோம்” என்று குறிப்பி-
ைப்ேட்டுளைது.   

கைநத சேப்�வரி 24 ஆம் 
திகதி சதோைக்கம் எண்சணய் 
விடல 30 வீதத்திற்கு ரேல் அதி-

கரித்து ஒரு சநதர்ப்ேத்தில் பீப்ேோய் ஒன்று 139 சைோலர்கடை 
எட்டி இருநதது. எனினும் ரநற்டைய வர்த்தகத்தில் ஆசிய 
சநடதயில் பீப்ேோய் ஒன்று 115 சைோலர்கைோக குடைநது 
இருநதது. விடல ரேோதல் ஒன்டை தவர்ப்ேது ேற்றும் சநடத-
யில் விடலடய கட்டுப்ேடுத்துவது குறித்து சவூதி அர�பியோ 
தடலடேயிலோன எண்சணய் உற்ேத்தி நோடுகள ேற்றும் 
ஒசேக் பிைஸ் என அடழக்கப்ேடும் �ஷயோ உட்ேட்ை நோடு-
களுக்கு இடைரய இணக்கம் எட்ைப்ேட்ைடே குறிப்பிைத்-
தக்கது.
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இந ர த ோ ர ன சி ய ோ -
வின் சே�பி எரிேடல 
சவடித்து எரிேடலக் 
குழம்டே கக்க ஆ�ம்பித்-
தடத அடுத்து 250க்கும் 
அதிகேோரனோர் தேது 
வீடுகடை விட்டு சவளி-
ரயறியுளைனர்.   

உலகில் இயக்கம் 
சகோண்ை எரிேடலகளில் 
ஒன்ைோக இருக்கும் சே�பி 
எரிேடல கைநத புதன்-
கிழடே இ�வு ேல தை-
டவகள சவடித்தரதோடு 
சோம்ேல் புடகடய கக்கியது. இநத எரிே-
டலயில் இருநது வீசப்ேட்ை ேோடைகள 

ஐநது கிரலோமீற்ைர் தூ�ம் வட� சசன்று 
விழுநதிருப்ேதோக இநரதோரனசிய 

ரதசிய அனர்த்த முகோடே 
ேற்றும் தனிப்பு நிறுவன 
தடலவர் சதரிவித்துள-
ைோர்.   

எரிேடலடயச் சூழ 
ஏழு கிரலோமீற்ைர் சுற்ைை-
வில் இருப்ேவர்கள அங-
கிருநது சவளிரயறும்ேடி 
அறிவுறுத்தப்ேட்டுளை -
னர்.   

கடைசியோக 2010 
ஆம் ஆண்டு இநத எரிே-
டலயில் நிகழ்நத ேோரிய 
சவடிப்பில் 300க்கும் அதி-

கேோரனோர் சகோல்லப்ேட்ைனர் என்ேது 
குறிப்பிைத்தக்கது.

மருத்துவமனை தாக்குதனை மறுத்தது ரஷ்ா

ரஷ்யாவின் உக்ரன் ப்ைய்டுப்பு  
மூன்்யாவது வயாரத்தைத யதையாடைது

ஐரராப்பி் ஒன்றி் நாடுகள்
ரஷ்ா மீது ரமலும் தனை

ஐ.அ.இ வாக்குறுதி்ால்
எண்ணெய் வினை சரிவு

இநரதாரைசி்ாவில் எரிமனை  
்வடிப்பு: பைர் ்வளிர்ற்றம்

ரஷ் இரசா்ைத் தாக்குதல்  
பறறி அ்மரிக்கா எசசரிக்னக

்தன்்காரி் ஜைாதிபதி  
ரதர்தலில் யூன் ்வறறி

உக்னரனுக்கு 1.4 பில்.  
்ைாைர் அவசர நிதி

ஆப்கானில் அபின்
உறபத்தி அதிகரிப்பு

உக்ட�னில் இ�சோயன அல்லது 
உயிரியல் ஆயுத தோக்குதலுக்கு 
�ஷயோ திட்ைமிட்டுக் சகோண்டி-
ருக்கலோம் என்றும் “நோம் அடன-
வரும் முன்சனச்சரிக்டகயுைன் 
இருக்க ரவண்டும்” என்றும் 
அசேரிக்க ஜனோதிேதி அலுவல-
கேோன சவளடை ேோளிடக கூறி-
யுளைது.  

சவளடை ேோளிடகயின் ஊைகச் 
சசயலோைர் சஜன் சோகி, அசே-
ரிக்க உயிரியல் ஆயுத ஆய்வகங-
கள ேற்றும் உக்ட�னில் இ�சோயன 
ஆயுத ரேம்ேோடு ேற்றிய �ஷயோ-
வின் கூற்றுகள அேத்தேோனடவ 
என்று கூறியுளைோர்.  

இநத சேோய்யோன கூற்றுகள, 
ரேற்சகோண்டு அவர்கள நைத்தவி-
ருக்கும் கோ�ணேற்ை தோக்குதல்கடை 
நியோயப்ேடுத்த கூறும் “சவளிப்ே-
டையோன தநதி�ம்” என்றும் அவர் 
கூறினோர்.  

ரேற்கத்திய நோடுகளின் அதிகோ-
ரிகள புதிய தோக்குதல்கள ேற்றி 
இரதரேோன்ை கவடலகடைப் 

ேகிர்நது சகோண்ை நிடலயில் அவர் 
இவ்வோறு கூறியுளைோர். 

இநநிடலயில், �ஷயோ அதிநவீன 
ஆயுதஙகடை உக்ட�ன் மீது ேயன்-
ேடுத்தக்கூடுசேன ரேற்கத்திய அதி-
கோரிகள அஞ்சுகின்ைனர். 

இதனோல் மிகப்சேரிய ரசதம் ஏற்-
ேைக்கூடுசேன அவர்கள கவடல 
சதரிவித்தனர்.

சிறிய அைவிலோன அணுவோயு-
தஙகள, உயிரியல் ஆயுதஙகள, கதி-
ரியக்கப் சேோருளகடைக் சகோண்டு 
தயோரிக்கப்ேடும் சவடிகுண்டுகள 
முதலியவற்டை �ஷயோ ேயன்ே-
டுத்தலோம் எனும் அச்சமும் எழுந-
துளைது.

கடும் ரேோட்டி நிலவிய சதன் 
சகோரிய ஜனோதிேதி ரதர்தலில் ேழ-
டேவோத எதிர்க்கட்சி ரவட்ேோைர் 
யூன் சுக் சயரவோல் சவற்றிசேற்றுள-
ைோர்.   

அ�சியலுக்கு புதியவ�ோன யூன், ஏற்-
ைத்தோழ்டவ ஒழிப்ேதோக வோக்குறுதி 
அளித்த நிடலயில் ஜனநோயகக் கட்சி-
யின் லீ ரஜ மியுஙடக ரதோற்கடித்துள-
ைோர். “இது சதன் சகோரிய ேக்களின் 
ேோசேரும் சவற்றி” என்று அவர் 
தனது சவற்றிடய குறிப்பிட்டுளைோர்.   

எனினும் கைநத புதன்கிழடே 
நடைசேற்ை ரதர்தலின் முடிவு 
சதன் சகோரிய வ�லோற்றி மிகவும் 
சநருக்கேோன ரதர்தலோக இருநதது. 
இதில் இறுதி முடிவில் 1 வீதத்திற்-

கும் குடைவோன வோக்கு வித்தியோசத்தி-
ரலரய யூன் சவற்றியீட்டினோர் என்ேது 
குறிப்பிைத்தக்கது.

சர்வரதச நோணய நிதியம் 
உக்ட�னுக்கு 1.4 பில்-
லியன் சைோலர் அவச� 
நிதிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள-
ைது.  

உக்ட�ன் அதன் உைன-
டிச் சசலவுகடைக் கவனித்-
துக்சகோளைவும், �ஷயோ-
வின் ேடைசயடுப்ேோல் 
சேோருைோதோ�த்திற்கு ஏற்-
ேட்டுளை ேோதிப்டேக் குடைக்கவும் 
அநத நிதி உதவும். உக்ட�ன் இநத 
ஆண்டில் சேரும் சேோருைோதோ� ேநத-
நிடலடய எதிர்சகோளளும் என்று சர்-
வரதச நோணய நிதியம் கணித்துளைது. 
இ�ண்டு வோ�ஙகளுக்கு முன்னர் ரேோர் 
ஆ�ம்பித்தது சதோைக்கம் 2 மில்லிய-

னுக்கும் அதிகேோன உக்ட�னியர்கள 
நோட்டை விட்டு சவளிரயறியுளைனர்.  
இநத வோ� அ�ம்ேத்தில் உலக வஙகி 
உக்ட�னுக்கு 732 மில்லியன் சைோலர் 
நிதிக்கு ஒப்புதல் அளித்தரதோடு எதிர்வ-
ரும் ேோதஙகளில் ரேலும் சேோருைோதோ� 
உதவிகள ேற்றி அது உறுதி அளித்தது.     

ஆப்கோனிஸ்தோன் நோட்டின் செல்ேண்ட், 
கோநதெோர் ஆகிய ேோகோணஙகளில் கைநத 
ஆண்டை விைவும் இவ்வருைம் அபின் 
உற்ேத்திக்கு ேயன்ேடுத்தப்ேடும் சசடியின் 
அறுவடை அதிகரித்துளைதோக ேோகோண 
ேட்ை விவசோயிகள சதரிவித்துளைனர்.   

ஆப்கோனின் சதன் ேோகோணஙகளில் 
அபின் ேற்றும் இத� ரேோடதப்சேோருட்கள 
திைநத சநடதகளில் விற்ேடன சசய்யப்ேடு-
வதோக ஊைகஙகள சதரிவித்துளைன. கோநத-
ெோர், செல்ேண்ட் ஆகிய இ�ண்டு ேோகோ-
ணஙகளும் அபின் சசடிடயப் ேயிரிடுவதில் 
முன்னணி ேோகோணஙகைோக விைஙகுவதோக 
‘ரைோரலோ நியூஸ்’ சதரிவித்துளைது.  

உலகில் ரேோடதப்சேோருள உற்ேத்தியில் 
முன்னணி நோடுகளில் ஒன்ைோக ஆப்கோனிஸ்-
தோன் விைஙகுகிைது.    

பன்றியின் இத்த்னத  
்பற்றவர் மரணித்தார்
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 �ெக்காலததில் அதிகம ்பயன்்படுத-
�ப்படுகிறை ொர்தன� மனமாறறைமா-
கும. ஏறகனநெ ஆரமபிக்கப்பட்டுள்ள 
இச்சிறைபபுக் காலமானது ேமமிநல ஒரு 
மனமாறறைததின் ்பான�யினன எதிர்-
்பார்தது நிறகிறைது. 

 ோம யானரயாெது மனமநோகச் 
வசய்திருந�ால் ோம அெர்களிடத-
தில் மன்னிபபினன நகட்க முடியும. 
எவொறு மன்னிப்பளிப்பது என்்பது-
வும ேமக்குத வ�ரியும.

இருெனகயான மக்கட் கூட்டததி-
னர் உளர். தீனமயிலிருநது ேன்னம-
யினன நோக்கி மனமமாறுநொர் 
ஒருெனகயினர். ேன்னமயிலிருநது 
தீனமயினன நோக்கி ேகர்நொர் மறுெ-
னகயினர். மு�ல் ெனகயினர் �ஙகள் 
மாறறைததினூடாக கடவுளில் மகிழெர்.

அெர்களிடததில் ொழவுண்டு. மறுெ-
னகயினர் �ஙகள் ்பாெததினால் அழி-
வுறுநொர். கடவுள் ்பாவிகள் அழிநது 
ந்பாகநெண்டுவமன்்பதில் ோட்டம 
வகாள்்பெரல்ல மாறைாக அெர்கள் 
ொழநெண்டுவமன விருமபுகிறைெர்.

இநயசுகிறிஸ்து இன்னறைய ேற-
வசய்தியினூடாக நினனவூட்டுெது 
யாவ�னில் “மனறைநூல் அறிஞர், 

்பரிநசயர் ஆகிநயாரின் வேறினய-
விட உஙகள் வேறி சிறைநதிராவிட்-
டால் நீஙகள் விண்்ணரசுக்குள் புக 
முடியாது” என்்ப�ாகும. 

மனறைநூல் அறிஞரும ்பரிநசயரும 
்பகட்டான ொழவினனயும வெளிநெட 
ெழி்பாட்டினனயும வகாண்டிருந�-
னர். ஆயினும அெர்களது உள்ளங-
கநள �ஙகளது சநகா�ர சநகா�ரிகள் 
மட்டில் ்பளுொன சுனமகனள சுமதது-
ெ�ாய் அனமநதிருந�து.

ேமது அயலெர்கள் மட்டிலான 
அன்பு, ்பணி, இனறைநெண்டல் என்்பன 
ோம நீதியினன வசயற்படுத�வும கட-
வுளின் இரக்கததினன மிகுந� ெலி-
னமயுடன் ொழவும உ�வுகின்றைன.

ேமது உள்ளஙகள் மனமாறறைததிற-
கான ெழியினன ஒருந்பாதும விட்டு 
விலகாதிருக்கட்டும. இத�ெக்கால ்பய-
்ணமானது ேமது அயலெர்கள் மட்டில் 
இன்னும சிறைப்பாக துன்புறுநொர் 
மறறும ொழவின் ்பான�யில் மறைக்-
கப்பட்நடார் மட்டில் ோம அருகிலிருக்-
கவும உ�விடவும துன்ண புரியட்டும.

மனமாற்றத்தின் காலம்

   -அருட்�நன� ேொஜி...

தவக்கால சிநதனைஅரசின் உத்தேச நகர அபிவிருததி     
திட்டம் ஜனாதிபதியி்டம் ககயளிப்பு    

பல முக்கிய நகரஙகளில் செயற் -
படுத்துவதற்கு எதிரபபாரக்கபபடும் 
நகர அபிவிருத்தித் திட்டஙகள், 
ஜனபாதிபதி ககபாட்டபாபய ரபாஜபக்ஷ-
வி்டம் கநற்று (10) ஜனபாதிபதி அலு -
வலகத்தில் வவத்து  வகயளிக்கப-
பட்டது.  

அரெபாஙகத்தின் கவவலத் திட்டத் -
துக்கவைய நபாடடின் அபிவிருத்தி 
இலக்குகள், உள்நபாடடு ைற்றும் 
சவளிநபாடடு சுற்றுலபாப பயணி-
கவை கவரும் வவகயில் முக்கிய 
நகர அபிவிருத்திப பணிகவை, 
நகர அபிவிருத்தி அதிகபாரெவப, 
துவைெபார நிறுவனஙகளு்டன் 
இவைந்து திட்டமிடடுள்ைது.   

இதன் முதற்கட்டத்தின் கீழ், 
கபாலி, பண்டபாரவவை, இரத்தினபுரி 
நகர ைத்தி ைற்றும் திம்பிரிகஸயபாய, 
ககபாடவ்ட, புைக்ககபாடவ்ட ைற்றும் 
சகபாள்ளுபபிடடி ஆகிய விகெ்ட 

சபபாருைபாதபார வலயஙகள் அபிவி -
ருத்தி செயயபப்டவுள்ைன. பசுவை 
நகர எணைக்கருவுக்கு முன்னு-
ரிவை அளித்து, அவனத்து வெதிக-
ளு்டன் கவரச்சிகரைபானதபாக இத்திட-

்டம் வடிவவைக்கபபடடுள்ைது.  
விெபாலைபான ெபாவலகள், 

வபாகனத் தரிபபி்ட வெதிகள், நவ்ட 
பபாவதகள், வரத்தக வைபாகஙகள் 
ைற்றும் சூரிய ெக்தியில் இயஙகும் 

விைக்கு அவைபபுகள் கபபான்ை 
பல வெதிகள் இபபுதிய திட்டத்தில் 
அ்டஙகுகின்ைன.  

திட்டஙகவை நவ்டமுவைபபடுத்-
தும் கபபாது, குறித்த நகரஙகவைச் 
சூழவுள்ை வரலபாற்றுச் சிைபபுமிக்க 
இ்டஙகவைப பபாதுகபாபபது்டன், 
சபபாதுைக்கவைக் கவரும் வவகயில் 
பவழய கடடி்டஙகவைப பபாதுகபாப-
பதன் அவசியத்வதயும் ஜனபாதிபதி 
இதன்கபபாது சுடடிக்கபாடடினபார.  

இரபாஜபாஙக அவைச்ெர நபாலக 
சகபா்டகேவபா, ஜனபாதிபதியின் 
செயலபாைர கபாமினி செனரத், ஜனபா-
திபதியின் தவலவை ஆகலபாெகர 
லலித் வீரதுஙக, நகர அபிவிருத்தி 
அவைச்சின் செயலபாைர சிறிநிைல் 
சபகரரபா ைற்றும் துவைெபார நிறுவ -
னஙகளின் தவலவரகள், அதிகபாரி -
கள் பலரும் இச்ெந்தரபபத்தில் கலந் -
துசகபாணடிருந்தனர.  

ரணிலுடன் இணைந்து தேசிய அரசு   
அணைக்கும் தேணை கிணடயாது

ஸ்ரீலஙகபா சபபாதுஜன 
சபரமுன, ஐக்கிய கதசிய 
கடசியின் தவலவர 
ரணில் விக்கிரைசிஙக-
வு்டன் ஒன்றிவைந்து 
கதசிய அரெபாஙகத்வத 
ஸதபாபிபபதபாக ெமூக 
வ வ ல த் த ை ங க ளி ல் 
சவளியபாகியுள்ை செயதி 
அடிபபவ்டயற்ைதபாகும். அரெபாங-
கத்தின் மூன்றிலிரணடு சபரும் -

பபான்வை பலத்திற்கு 
எவ்வித பபாதிபபும் ஏற்ப-
்டவில்வலசயன கபபாக்கு-
வரத்து அவைச்ெர திலும் 
அமுனுகை சதரிவித்தபார.  
ெைகபால அரசியல் நிலவரம் 
குறித்து வினவிய கபபாது 
கைற்கண்டவபாறு குறிபபிட-
்டபார.  

ஸ்ரீ லஙகபா சுதந்திர கடசி 
அரசியல் சூழ்ச்சிவய 

ணைடன் நிரைாகத்துடன் நெருக்கைாக  
நெயறைடுைேறகு இலஙணக ேயார  

இலஙவகக்கபான புதிய அசைரிக்கத் 
தூதுவரபாக நியமிக்கபபடடுள்ை ஜூலி 
ெங, சவளிநபாட்டலுவல்கள் அவைச்-
ெர கபரபாசிரியர ஜீ.எல். பீரிவை (09) 
சகபாழும்பிலுள்ை சவளிநபாட்டலுவல்-
கள் அவைச்சில் ெந்தித்தபார.  

தூதுவர ெஙவக அன்பு்டன் வர-
கவற்ை அவைச்ெர பீரிஸ, இலங-
வகயிலபான அவரது பதவிக் 
கபாலத்தின் கபபாது தூதுவரு்டன் 
சநருக்கைபாகப பணியபாற்ை 
ஆவலு்டன் இருபபதபாகத்

ஐதராப்பிய ொடுகள் ைணலயக ைக்கள்    
நோடரபில் அக்கணை நெலுத்ே தைண்டும்

"ஐகரபாபபிய ஒன்றிய அரசுகள், இலஙவகயில் 
ைவலயக தமிழ் ைக்கவை கவனத்தில் சகபாள்ை 
பிரபான்ஸ வழி கபாட்ட கவணடுசைன பிரபான்ஸ தூதுவர 
எரிக் சலவரடி்டம் சதரிவித்த கபபாது அவர எனது 
ககபாரிக்வகவய ைகிழ்ச்சியபாக ஏற்றுக்சகபாண்டது்டன் 
தன்னபாலபானவற்வை செயவதபாக உறுதியளித்ததபாக-
வும் தமிழ் முற்கபபாக்கு கூட்டணி தவலவர ைகனபா 
ககைென் எம்பி சதரிவித்துள்ைபார.   

எதிரவரும் தினஙகளில் தமிழ் முற்கபபாக்கு கூட்டணி 
தூதுக்குழுவவ ெந்திக்க விரும்புவதபாகவும் பிரபான்சிய 
தூதுவர சதரிவித்தபார. ைவலயக ைக்களின் அர -
சியல் ஆவைத்வத அவனத்து ெரவகதெ

வ்பநந�ாட்னடயில்  

சபந்கதபாடவ்ட பரவ்டஸ தீவிலுள்ை சுற்றுலபா 
விடுதியில் இரணடு வபார விடுமுவைக்கபாக ரஷயபா-
விலிருந்து இலஙவக வந்திருந்த ரஷய பிரவஜ 
ஒருவர கேபாட்டலுக்கு முன்னபாலுள்ை க்டலில் 
நீரபா்டச் சென்ை கபபாது நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்-
ைதபாக சபந்கதபாடவ்ட சபபாலிைபார சதரிவித்தனர.  

ெம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர வபான்ககபாவ் அயுரல் 
(46) என்ை ரஷய பிரவஜ என்பது சதரியவந்துள்-
ைது. சபந்கதபாடவ்டயில் உள்ை கேபாட்டல் 
ஒன்றில் ைவனவியு்டன் தஙகியிருந்த சவளிநபாட-
்டவர ஒருவகர இவ்வபாறு(09) உயிரிழந்துள்ைபார.  
பிகரதப பரிகெபாதவன கநற்று (10) நவ்டசபற்ைது-
்டன் ெ்டலம் அளுத்கை வவத்தியெபாவலயில் வவக்-
கபபடடுள்ைது. 

75 ைருந்து ைணககளின்   
விணல அதிகரிக்கப்ைடும்

க ட டு ப ப டு த் த ப -
பட்ட 75 ைருந்து வவக-
களின் விவல அதிகரிக் -
கபபடுசைன கதசிய 
ைருந்து ஒழுஙகுபடுத்தல் ஆவைக்குழு சதரி-
வித்துள்ைது.   

 ரூபபாவின் சபறுைதி வீழ்ச்சி கபாரைைபாக 
ைருந்துகளின் விவலவய 20 வீதைபாக அதிகரிக்-
குைபாறு ைருந்து இைக்குைதியபாைரகளின் வகத்-
சதபாழில் ெவப (09ஆம் திகதி) ைருந்து ைற்றும் 
உற்பத்தி இரபாஜபாஙக அவைச்சி்டம் ககபாரிக்வக 
விடுத்துள்ைது.   

இகதகவவை, ரூபபாவுக்கு நிகரபான 
ச்டபாலரின் சபறுைதி கபாரைைபாக 

உலகத் ேமிழ் ைம்ொைளி அணைப்பின்
8ஆைது ஒன்று கூடல் ைாொடு இன்று   
நுவசரலியபா தினகரன் நிருபர   

உலகத் தமிழ் வம்ெபாவளி அவைபபின் 8வது ஒன்று 
கூ்டல் ைபாநபாடு இன்று (11) சென்வன நந்தம்பபாக்கம் வரத் -
தக வையத்தில் ஆரம்பைபாகின்ைது. இரு தினஙகளுக்கு 
நவ்டசபைவுள்ை இம் ைபாநபாடடின் முதலபாவது நபாள் 
சதபா்டக்க விழபாவில் வரகவற்புவரவய உலக தமிழ் வம்ெபா -
வளி அவைபபின் தவலவர சஜ.செல்வைபார நிகழ்த்துகின் -
ைபார. 

நிகழ்வில் தவலவை விருந்தினரகைபாக தமிழ் நபாடு ெட-
்டைன்ைத்தின் சதபாழில் ைற்றும் தமிழ் வைரச்சித் துவை 
அவைச்ெர தஙகம் சதன்னரசு, மின்ெபாரம் ைதுவிலக்கு 
ைற்றும் ஆயத்தீரவவத்துவை அவைச்ெர வி.செந்தில் 
பபாலபாஜி, இந்து ெைய ைற்றும் அைநிவலத்துவை அவைச்ெர 
பி.கக.கெகரபபாபு, பள்ளிக் கல்வித்துவை அவைச்-
ெர அன்பில் ைககஸ சபபாயயபாசைபாழி, 

ரஷயப் பிரணை  
கடலில் மூழ்கி ைலி  

புதிய அவமரிக்க தூதுெர் ஜூலியிடம  
அனமச்சர் பீரிஸ் வ�ரிவிபபு   

ந�சிய மருநது ஒழுஙகு்படுத�ல் 
ஆன்ணக்குழு

அரசுக்கு 2/3 வ்பரும்பான்னமக்கு ்பாதிபபில்னல  பிரான்ஸ் தூதுெரிடம மநனா எம.பி நகாரிக்னக     



கடந்த 65 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான 
நிபுணத்துவம் ககாண்ட கட்டுபடியான 
ேற்றும் நிலலமபறான நிதித் தீர்வு-

கள் மூலம் ம்தசத்ல்த வலுபபடுத்தும் இலங்-
லகயின் பலைலேயான நிதி நிறுவனோன 
Alliance Finance Co. PLC, (AFC), ேற்று-
கோரு சர்வம்தச விருது வைங்கி ககௌரவிக்கப-
பட்டுள்்ளது. இந்த முக்கியோன விருல்த AFC 
கவலவ்தற்கு 'ஒற்றுலேக்கான ஒரு மிலலியன் 
ேரங்கள்' திட்டம் உ்தவியுள்்ளது. 

Karlsruhe Sustainable  Finance Awards 
2021 (நிலலமபறான நிதி விருதுகள்) ஆனது 
நிலலமபறான வ்ளர்ச்சிக்கான ஐமராபபிய 
அலேபபினால (EOSD) நடத்்தபபடுகிறது. இது 
உலக்ளாவிய ரீதியில நிலலமபறான ்தன்லேப 
பிரிவில சா்தகோன ்தாக்கத்ல்த ஏற்படுத்தும் 
திட்டங்களுக்கு விருதுகல்ள வைங்குகிறது.

201 8 ஆம் ஆண்டு AFC இனால ஆரம்-
பி க்கபபட்ட 'ஒற்றுலேக்கான ஒரு மிலலியன் 
ேரங்கள்' திட்டம், 2024ஆம் ஆண்ட்ளவில 
இலங்லக முழுவதும் ஒரு மிலலியன் ேரங்-
கல்ள நடுவல்த இலக்காகக் ககாண்டுள்்ளது. 
இந்தத் திட்டோனது, 2030ஆம் ஆண்ட்ளவில 
இலங்லகயின் காடுகளின் பரபப்ளலவ 32% 
ஆக அதிகரிக்க மவண்டும் எனும் 'இலங்லக-
யின் மீ்ளக் காடாக்கு்தல' சவாலுக்கும் பங்களிப-
புச் கசய்கிறது. 

ஒரு மிலலியன் ேரங்கள் நடும் இலக்லகக் 
ககாண்டுள்்ள இந்த ம்தசிய திட்டத்திற்கு AFC 
குறிபபிடும்படியான அ்தன் பங்களிபலப 
வைங்கும். இந்த திட்டத்தின் கீழ், வீதி அபிவி-
ருத்தி அதிகாரசலப (RDA), லயன்ஸ் கி்ளப, 
இலங்லகயின் முபபலடகள், பலமவறு பலக-
லலக்கைகங்கள், பாடசாலலகள், ே்த வ்ளா-

கங்கள், ோநகர சலபகள், நகர சலபகளு-
டன் இலணநது 360,000 ேரங்கல்ள AFC 
நடுலக கசய்துள்்ளது. அலனத்து கநடுஞசா-
லலகள், வீதி வலலயலேபபுகள், நுலரச்-
மசாலல மின் உற்பத்தி நிலலயம், பாடசாலல-
கள், குறிபபாக வழிபாட்டுத் ்தலங்களில இந்த 

ேரங்கள் பரவலாக நடபபட்டுள்்ளன. இந்தத் 
திட்டோனது அ்தன் பங்கு்தாரர்களுக்கு பல 
சமூகரீதியான நன்லேகல்ள உருவாக்கியுள்-
்ளது. அதில ஒன்று 2030ஆம் ஆண்ட்ளவில 
சூைலிலுள்்ள 120,000 கேட்ரிக் க்தான் காப-
னீகராட்லசட்லட குலறபப்தாகும். இந்தத் திட்டத்-

திற்கான பிர்தான ்தாவர விநிமயாகஸ்்தர், சமூக 
க்தாழிலமுலனமவாரான ஜயந்த பாலசிங்க 
ஆவார். அவர் ்தனித்துவோன 'Ath Pavura' 
எனும் சமூக வணிக ்த்ளத்தின் மூலம் உரு-
வானவராவார். அதில AFC நிறுவனமும் ஒரு 
ஸ்்தாபக பங்கா்ளராக உள்்ளது. 

ஜயந்த பாலசிங்கவின் அலேபபான 'துரு 
வியன' ஆனது ஏற்கனமவ நடுலக கசய்யப -
பட்டு வ்ளர்க்கபபட்ட கசடிகல்ள ேற்கறாரு 
இடத்தில நடுவ்தற்காக வைங்கி வருகிறது. 
இ்தன் மூலம் ்தாவரங்கள் உயிர் வாழ்வ்தற் -
கான சிறந்த வாய்பபு ஏற்படுத்்தபபடுகிறது. 
எேது அலனத்துத் திட்டங்களுக்கும் துரு 
வியனலவ பிர்தான விநிமயாகஸ்்தராக ஆக்-
கியுள்்ள்தன் மூலம், இந்த சமூக அக்கலற 
ககாண்ட நிறுவனத்தின் வ்ளர்ச்சிக்கு AFC 
உ்தவுவம்தாடு அ்தன் ஊழியர்களுக்கு வாழ் -
வா்தார ஆ்தரலவயும் வைங்குகின்றது. 
இந்தத் திட்டத்தின் வில்ளவானது, ஐ.நா. 
வின் நிலலமபறான வ்ளர்ச்சி க்தாடர்பான 
பலமவறு இலக்குகல்ள பூர்த்தி கசய்வதில 
மநரடியாகப பங்களிக்கிறது.

மலறந்த முன்னாள் பிர்தேர் ராஜீவ் காநதி 
ககாலல வைக்கில சுோர் 31 ஆண்டுக-
ளுக்கும் மேலாக சிலறத் ்தண்டலன 

அனுபவித்து வந்த மபரறிவா்ளனுக்கு மநற்று-
முன்தினம் உச்சநீதிேன்றம் பிலண வைங்கி-
யது. மஜாலார்மபட்லட கபாலிஸ் நிலலயத்தில 
ோ்தத்தின் மு்தல வாரத்தில மபரறிவா்ளன் ்தவ-
றாேல லககயழுத்திட மவண்டும் என்ற நிபந்த-
லனயுடன் பிலண வைங்கபபட்டுள்்ளது. இந்த 
உத்்தரவுக்கு ்தமிைக அரசியல கட்சித் ்தலலவர்-
கள் பலர் வரமவற்புத் க்தரிவித்துள்்ளனர்.  

இநநிலலயில மபரறிவா்ளன் ்தாயார் அற்பு-
்தம்ோள் திருபபத்தூரில மநற்று கசய்தியா்ளர்-
கல்ளச் சநதித்்தார். ‘உச்சநீதிேன்றத்தின் இந்த 
உத்்தரவு மிகுந்த ேகிழ்ச்சியளிக்கிறது. எனது 
ேகனின் உடலநிலல சீராக உள்்ள்தற்கு முக்கிய 
காரணம் 9 ோ்த காலோக பமராலல நீடித்்த-
து்தான். ்தற்மபாது சு்தநதிரோக இருபப்தால 
திருேணம் கசய்து ககாள்வ்தாக மபரறிவா்ளன் 
கூறியுள்்ளார். இ்தனால, மு்தல ஏற்பாடாக மபர-
றிவா்ளனுக்கு திருேணம் கசய்ய நடவடிக்லக 

எடுக்கபபட்டு வருகிறது. அதுேட்டுேலலாேல 
எனது ேகன் விவசாயத்தில முழு ஈடுபாடு 
ககாண்டவர்' என்று அற்பு்தம்ோள் க்தரிவித்-
்தார்.  

"இபமபால்தக்கு அ்தற்கான கபாரு்ளா்தார 
வசதி இலலல. வருங்காலத்தில கண்டிபபாக 
விவசாயத்தில மபரறிவா்ளன் ஈடுபடுவார். 30 
வருடங்கள் மபாராட்டத்திற்குப பிறகு என் ேக-
னுக்கு பிலண வைங்கபபட்டது அ்ளவிலலா்த 
ேகிழ்ச்சியாக உள்்ளது. இ்தற்கு உறுதுலண-
யாக இருந்த ்தமிைக அரசு ேற்றும் மு்தலலேச்-
சருக்கு எனது நன்றிலய க்தரிவித்துக் ககாள்-

கின்மறன் என்று மபரறிவா்ளனின் ்தாயார் 
அற்பு்தம்ோள் கூறினார்.  

இ்தன்  பின்னர் மபரறிவா்ளனின் வைக்கறி-

ஞர் சிவகுோர் கசய்தியா்ளர்களிடம் மபசுலக-
யில " 7 மபர் விடு்தலல க்தாடர்பாக ஆளுநர் 
எந்த முடிவும் எடுக்காேல காலம் ்தாழ்த்தி வருகி-
றார். இது வருத்்தம் அளிக்கிறது. 31 ஆண்டுக-
ளில சிலறயில அவருலடய நன்னடத்ல்தலய 
பாராட்டியும், 10 ோ்த கால உடலநிலலலய 
கருத்தில ககாண்டும் இந்தப பிலண வைங்கப-
பட்டிருக்கிறது. நீண்ட கநடிய மபாராட்டத்தில 
ஒரு சாோனியனுக்குக் கிலடத்்த கவற்றி இது" 
எனக் குறிபபிட்டார்.  

"இம்தமபான்று இநதியா முழுவதும் கவற்றிக்-
காக மபாராடிக் ககாண்டிருக்கும் எண்ணிலடங்-
கா்த நபர்களுக்கு இந்த உத்்தரவு கபரும் ஊக்-
கத்ல்த அளிக்கும். நீதி கண்டிபபாக கிலடக்கும் 
என்ற நம்பிக்லகலய அலனவருக்கும் ககாடுக்-
கும் வலகயில இந்த தீர்பபு அலேநதுள்்ளது. 
இனி மபரறிவா்ளன் விடு்தலல குறித்து கவனம் 
கசலுத்துமவாம் என்றார் சிவகுோர்.editor.tkn@lakehouse.lk

நாட்டில உள்்ள அரசாங்கப பாடசாலலகள் 
யாவும் கடந்த திங்கட்கிைலே ஆரம்ப -
ோகி உள்்ளன. சுோர் ஒரு ோ்தகால 

நீண்ட விடுமுலறக்குப பின்னர் அரசாங்கப பாடசா -
லலகள் ஆரம்போகி உள்்ளன. ககாவிட் பாதுகாப-
புக்கான விதிமுலறகல்ள உரியவாறு மபணியபடி 
பாடசாலலகள் கசயற்பட மவண்டும் என்று அறிவுறுத் -
்தலகள் விடுக்கபபட்டுள்்ளன.

கடந்த இருவருட காலத்துக்கு மேலாக நாட்டில 
அடுத்்தடுத்து மூன்று ்தடலவகள் ககாவிட் க்தாற்று 
அலல ்தலலதூக்கி, ்தணிவலடந்தல்தயடுத்து பாடசா-
லலகல்ள ்தற்மபாது ஓர்ளவு சுமுகோக நடத்்தக் கூடிய 
சூழ்நிலல   உருவாகியுள்்ளது. ககாவிட் பாதுகாபபு 
க்தாடர்பான அடிபபலட சுகா்தாரப பைக்கவைக்கங்-
கல்ள கலடபபிடித்்த்தனாலும், நாட்டில கூடு்தலாமனா-
ருக்கு ்தடுபபூசி ஏற்றிய்தன் வில்ளவாகவும் மீண்டும் 
ஒரு அலல உருவாவ்தற்கான அச்சம் ்தணிநதுள்்ளது.

இவ்வாறான நிலலயிமலமய அரசாங்கப பாடசா-
லலகள் இவ்வாரம் ஆரம்போகி உள்்ளன. ோணவர் -
கள் கநருக்கோகப பைகுகின்ற இடம் பாடசாலலகள் 
ஆகும். எனமவ ககாவிட் பாதுகாபபு நலடமுலற-
கல்ள அலனவரும் நன்கு உணர்நது ககாண்டு அவ-
்தானோக கசயற்படும் பட்சத்தில பாடசாலலகல்ள 
சுமுகோக இயங்கச் கசய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்லக 
உள்்ளது.

பாடசாலலகல்ளப கபாறுத்்தவலர ககாவிட் பாது -
காபபு விதிமுலறகல்ள உரியவாறு கலடபபிடிபபதில 
அதிபர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் கபரும் பங்கு 
உள்்ளது. ஆனால இந்த விடயத்தில கபற்மறாருக்கும் 
முக்கிய பங்கு இருக்கிறது. ்தங்க்ளது பிள்ல்ளகள் விட -
யத்தில கபற்மறார் அலட்சியோக நடநது ககாள்வார்-
க்ளானால ோணவர்கள் ேத்தியில ககாவிட் க்தாற்று 
பரவுவது ்தவிர்க்க முடியா்த்தாகி விடும் என்பல்த 
நிலனவில ககாள்்ள மவண்டும்.

பாடசாலல கசலலும் ோணவர்களுக்கு அவர்க-
்ளது கபற்மறார் ககாவிட் க்தாற்று பாதுகாபபு க்தாடர் -
பாக அடிக்கடி புத்திேதிகள் கூறத் ்தவறக் கூடாது. 
முகக்கவசத்ல்த அணியும் முலற, லககளின் சுத்்தம் 
மபணு்தல, சகோணவர்களுடன் தூர இலடகவ-
ளிலயப மபணு்தல மபான்ற ஆமலாசலனகல்ள 
கபற்மறார் ்தங்க்ளது பிள்ல்ளகளுக்கு அடிக்கடி வைங் -
கு்தல மவண்டும்.

அதுோத்திரேன்றி பாடசாலல முடிவலடநது பிள்-
ல்ளகள் வீடு வநதுமசர்ந்ததும் அவர்கல்ள நீராடச் 
கசய்து, உலடகல்ள ோற்றி சுத்்தம் மபணுவதில 
மு்தலில கவனம் கசலுத்துவது அவசியம். கபற்மறார் 
இவ்வி்தம் அவ்தானோக நடநது ககாண்டால ோண -
வர்கள் ேத்தியில ககாவிட் பரவுவல்த கபருே்ளவில 
்தவிர்க்க முடியும்.

உலகப கபருநக்தாற்றின் வில்ளவாக உலகின் 
அத்்தலன நாடுகல்ளயும் மபான்று இலங்லகயி -
லும் கடந்த இருவருட காலத்துக்கு மேலாக கற்றல 
கற்பித்்தல கசயற்பாடுகள் பாதிக்கபபட்டுள்்ளன. 
முன்னர் மநரடிக் கற்றல நடவடிக்லககளில ஈடுபட்டு 
வந்த எேது ோணவர்கள் ககாவிட் க்தாற்று காரண-
ோன முடக்க நிலலயினால நிகழ்நிலல கலவிக்கு 
பைக்கபபட்டுப மபானார்கள். ஆனாலும் மநரடிக் கற்-
பித்்தல கற்றல நடவடிக்லகக்ளால கிலடத்்த பலலன 
நிகழ்நிலலக் கலவி மூலம் ோணவர்க்ளால கபற்றுக் 
ககாள்்ள முடியவிலலல. கடந்த இருவருட காலத்தில 
நடத்்தபபட்ட கபாதுப பரீட்லசகளின் கபறுமபறுகள் 
இபபாதிபலப நன்கு கவளிபபடுத்தி இருந்தன.

நிகழ்நிலலக் கற்பித்்தல முலறயானது அலனத்து 
ோணவர்களுக்கும் ஏற்புலடயது அலல என்பது 
இ்தன் மூலம் க்தரியவநதுள்்ளது. ஆனால கணிச -
ோன ோணவர்கள் நிகழ்நிலலக் கலவி மூலம் பயன் -
கபற்றுக் ககாண்டனர்.

கேலலக்கற்கும் ோணவர்கள் ேற்றும் ஆற்றல 
குலறநம்தார், ஸ்ோர்ட் லகத்க்தாலலமபசி கிலடக் -
கா்த வறிய ோணவர்கள் மபான்மறார் நிகழ்நிலலக் 
கலவியினால கபரும் பின்னலடலவமய எதிர்மநாக் -
கினர். அவர்க்ளால அரசாங்க கபாதுபபரீட்லசகளில 
எதிர்பார்த்்த இலக்லக அலடய முடியவிலலல என்பது 
மவ்தலனக்குரிய விடயோகும்.

இவ்வாறான நிலலயில எதிர்காலத்தில முடக்க 
நிலலே மீண்டும் உருவாவ்தற்கு வாய்பபிலலல 
என்ற நம்பிக்லகயில பாடசாலலகள் மீண்டும் ஆரம் -
போகி உள்்ளன. ஆகமவ ோணவர்களின் எதிர்கால 
நலலனக் கருத்தில ககாண்டு கற்பித்்தல கசயற்பா -
டுகல்ள முழுலேயான விலனத்திறனுடன் முன்கன-
டுக்க மவண்டிய கபரும் கபாறுபபில ஆசிரியர்கள் 
்தற்கபாழுது உள்்ளனர். கடந்த கால கலவிப பாதிபபு-
கல்ள கவனத்தில ககாண்டு ஆசிரியர்கள் கசயற்படு -
வார்க்ளானால ோணவர்களின் கலவிலய மீ்ளக்கட்டி 
எழுபபுவது கடினோன காரியோக இருக்கப மபாவ -
திலலல.

இலவசக் கலவியானது இலங்லக ோணவர்களுக்-
குக் கிலடத்துள்்ள கபரும் ககாலடயாகும். ்தனியார் 
ரியூஷன் வகுபபுகளுக்குச் கசலவது என்பது பின்்தங்-
கிய பிரம்தசங்களில உள்்ள ோணவர்களுக்கும், வறிய 
நிலலயில உள்்ள ோணவர்களுக்கும் கிலடக்கா்த 
வாய்பபாகும். இவ்வாறான ோணவர்கள் அரசாங்கப 
பாடசாலலகளில இலவசக் கலவிலய ோத்திரமே நம்-
பியுள்்ளனர் என்பல்த ஆசிரியர்கள் ஒவ்கவாருவரும் 
கவனத்தில ககாண்டு மசலவ புரிவது அவசியம். எேது 
ோணவர்களின் கலவிக்கு வறுலேயானது ்தலடயாக 
அலேநதுவிடக் கூடாது என்ற கருலணமிகு சிந்தலன 
அரசாங்கப பாடசாலல ஆசிரியர்களின் உள்்ளங்களில 
உருவாகுவது அவசியம்.

35, டி. ஆர். விஜயவர்்தன ோவத்ல்த, ககாழும்பு- - 10
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ஏழு ஆண்டுகளாக த�ாடரும் அறப்பணிகள் மூலம் 
மககள் உள்ளஙகளில் வாழும் அன்னை புவனனைஸவரி

31 ஆண்டு கால சி்றவாசத்தின பினனைர்  
மு�ல் �ட்வயாக வழஙகப்படட பி்ை!

சர்வன�ச விருது வழஙகி தகௌரவிககப்படட
Alliance Finance Co. PLC, (AFC) நிறுவனைம்

'ஒற்றுமமகககான ஒரு மில்லியன் மரஙகள்' 

உயிருடன் வாழ்ந்த மபாது குடும்பத்-
தின் மீது அதிகப பற்றுலடயவராக 
அன்புேலை கபாழிந்தது ேட்டு-

ேலலாேல, அயலவர்கள் மீதும் சமூகத்தின் 
மீதும் அ்ளவற்ற பாசம் ககாண்டு கசயற்பட்ட்த-
னால 'புவமனஸ்வரி அக்கா' என்று பலராலும் 
அன்லன புவமனஸ்வரி அலைக்கபபட்டார்.

லண்டனில ்தனது பிள்ல்ளகளுடன் வாழ்ந்த 
நிலலயில அவரது உயிர் பிரிந்த மபாதிலும், 
அவருலடய உள்்ளம் என்னமவா அவர் 
வாழ்ந்த வவுனியா குடியிருபபு கிராேத்ல்த-
யும் அ்தலனச் சூழ்ந்த பகுதிகளிலுமே நாடியி-
ருந்தது. இந்த சமூகப பற்றின் காரணோகமவ 
அவரது உடல அவரது குடும்ப வாரிசுகளினால 
குடியிருபபு இலலத்திற்குக் ககாண்டு வரபபட்டு 
இறுதிக்கிரிலயகள் நடத்்தபபட்டன.

வசதிகள் வாய்பபுகள் இருந்த மபாதிலும், 
பிறந்த ேண்லணயும் கூடி வாழ்ந்தவர்கல்ள-
யும் நிலனவுகூர்நது அந்த சமூகத்துடன் ஒன்-
றித்திருக்க மவண்டும் என்ற உயரிய மநாக்கம் 
ககாண்ட அன்லன புவமனஸ்வரி அவர்களின் 
பிள்ல்ளகள் அவருலடய உடலுக்கு பூநம்தாட்-
டம் ேயானத்தில ்தகனக் கிரிலயகள் நிலற-
மவற்றினர்.

அத்துடன் வவுனியா பூநம்தாட்டத்தில 
அன்லன புவமனஸ்வரிக்ககன ஓர் இலலத்ல்த 
அலேத்து, அ்தற்கு 'அன்லன புவமனஸ்வரி 
இலலம்' எனப கபயர் சூட்டி, பலமவறு சமூகப 
பணிகல்ள முன்கனடுத்து வருகின்றனர்.

காண்மபார் எலமலாரினது கருத்ல்தயும் 
கண்லணயும் கவரும் வலகயில அன்லன 
புவமனஸ்வரி இலலம் கம்பீரோக உயர்நது நிற்-
கின்றது. கலவி, ேருத்துவம், சமூகநலன் எனப 
பலமவறு வழிகளில ஆண்டும்தாறும் அவரு-
லடய வருடாந்த நிலனவுதினத்்தன்று சமூகப 
பணிகல்ள ஆற்றி பாதிக்கபபட்டவர்கல்ளயும் 
வறுலேக் மகாட்டுக்கு உட்பட்டவர்கல்ளயும் 
அன்புடன் அரவலணத்து அவர்களுக்கான 
அத்தியாவசிய உ்தவிகல்ள அந்த இலலத்தின் 
ஊடாக அவரது ேக்கள் வைங்கி வருகின்றனர்.

இவ்வுலக வாழ்க்லகலய நீத்்த பின்னரும் 
அன்லன புவமனஸ்வரி அவருலடய சமூகத்-
தில அன்லபப கபாழிபவராகவும் ஆ்தரவற்ற-
வர்கல்ளயும் உ்தவிகள் ம்தலவபபடுமவாலர-
யும் அலணத்து ஆ்தரவளிபபவராகவும் ேக்கள் 

ேனங்களில வாழ்நது வருகின்றார். 
அந்த வலகயில அன்லன புவ-
மனஸ்வரியின் அறபபணிகள் ஆண்-
டும்தாறும் ோர்ச் ோ்தத்தில அவரது 
நிலனவு தினத்்தன்று முன்கனடுக்கப-
பட்டு வருகின்றன. அ்தற்கலேய வச-
திகள் குலறந்த ோணவர்களுக்கான 
கற்றல உபகரணங்கள் வைங்கல, 
வறுலேக் மகாட்டுக்கு உட்பட்டவர்க-
ளுக்கான ேருத்துவ முகாம் ஒன்றின் 
ஊடாக மூக்குக் கண்ணாடிகள் வைங்-
கல, பாடசாலலக்குச் கசலவ்தற்கு 
வசதியின்றித் ்தவிக்கும் ோணவர்-
களின் மபாக்குவரத்து வசதிக்கான 
துவிச்சக்கர வண்டிகல்ள வைங்கல, 
உயர் கலவி வாய்பலபப கபற்று பலகலலக்க-
ைகத்திற்குச் கசன்று கலவி பயில வசதியற்ற 
ோணவர்கல்ளத் ம்தடிக் கண்டறிநது அவர்க-
ளில க்தரிவு கசய்யபபட்டவர்களுக்கு ோ்தாந்த 
நிதியு்தவி வைங்கல உள்ளிட்ட பணிகள் பின்வ-
ரும் விபரங்களுக்கலேய க்தாடர்நது இடம்கப-
றுகின்றன என்பது குறிபபிடத்்தக்கது.

*2016 ஆம் ஆண்டு– 400 ோணவர்-
களுக்கான கற்றல உபகரணங்கள், 100 
மபருக்கு மூக்குக் கண்ணாடிகள்,

05 பிள்ல்ளகளுக்கு துவிச்சக்கர வண்டிகள், 
05 பலகலலக்கைக ோணவர்களுக்கு ோ்தாந-
்தம் 5 ஆயிரம் ரூபா நிதியு்தவி

*2017 ஆம் ஆண்டு_ -450 ோணவர்-
களுக்கான கற்றல உபகரணங்கள், 100 
மூக்குக் கண்ணாடிகள், 05 பிள்ல்ளகளுக்-
கான துவிச்சக்கர வண்டிகள், ஏற்கனமவ 

க்தரிவு கசய்யபபட்ட பலகலலக்கைக ோணவர்-
களுக்கான நிதியு்தவி

*2018 ஆம் ஆண்டு_ -550 ோணவர்-
களுக்கான கற்றல உபகரணங்கள், 100 
மூக்குக் கண்ணாடிகள்,

07 பிள்ல்ளகளுக்கான துவிச்சக்கர வண்டி-
கள், பலகலலக்கைக ோணவர்களுக்கான நிதி-
யு்தவி,

வறுலேக்மகாட்டுக்கு உட்பட்ட க்தரிவு கசய்-
யபபட்ட 35 ோணவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா 
வீ்தம் லவபபில இடபபட்ட நிதியு்தவிக்கான 
வங்கி மசமிபபுப புத்்தகங்களும் வைங்கபபட்-
டன.

*2019 ஆம் ஆண்டு_ -575 ோணவர்க-
ளுக்கான கற்றல உபகரணங்கள், 100 மூக்குக் 
கண்ணாடிகள், 05 சிறந்த ோணவர்களுக்கான 
மகடயங்கள், 10 பிள்ல்ளகளுக்காhன துவிச்-

சக்கர வண்டிகள், மேலும் 03 ோண-
வர்களுக்கான பலகலலக்கைகக் 
கலவிக்கான ோ்தாந்தம் 5 ஆயிரம் 
ரூபா நிதியு்தவி

*2020 ஆம் ஆண்டு_ -577 
கற்றல உபகரணங்கள், 100 
மூக்குக் கண்ணாடிகள், 10 பிள்ல்ள-
களுக்கான துவிச்சக்கர வண்டிகள், 
05 மகடயங்கள், பலகலலக்கைக 
ோணவர்களுக்கான ோ்தாந்த நிதி-
யு்தவி

*2021 ஆம் ஆண்டு_ - இந்த 
ஆண்டு ககாவிட் 19 மநாய்த்்தாக்கம் 
காரணோக அன்லன புவமனஸ்வரி 
இலலத்தில வருடாந்த நிலனவுதி-

னத்ல்த நடத்்த முடியா்த நிலல காரணோக 
வவுனியா பூவரசங்கு்ளம் ேகாவித்தியாலயத்-
தில நிகழ்வுகள் இடம்கபற்றன. அ்தன்படி -150 
கற்றல உபகரணங்கள், 01 பிள்ல்ளக்கான 
துவிச்சக்கர வண்டிகள்,

பூவரசங்கு்ளம் ேருத்துவேலனக்கு ேருத்-
துவ சிகிச்லசக்கான விபரங்கள் பிரசுரிக்கபபட்ட 
500 கிளினிக் ககாபபிகளும் வைங்கபபட்டன.

இலவ ேட்டுேன்றி அவ்வபமபாது வவுனியா 
ேருத்துவேலனயில ்தங்கியிருநது சிகிச்லச 
கபறுகின்ற மநாயா்ளர்களின் வசதிக்காக 
படுக்லக விரிபபுகளும் வைங்கபபட்டன.

அன்லன புவமனஸ்வரியின் உயர் கலவி 
உ்தவி நிதியின் மூலம் பலகலலக்கைகப பட்-
டபபடிபலப நிலறவு கசய்்த ோணவர்கள் அரச 
துலறகளிலும் ்தனியார் நிறுவனங்களிலும் 
நலல நிலலயிலான ப்தவிகல்ள வகித்து வரு-
கின்றனர் என்பதும், வசதியற்ற ோணவர்க-
ளின்  பலகலலக்கைகக் கலவிக்கான நிதியு்தவி 
க்தாடர்நது க்தரிவு கசய்யபபட்ட ோணவர்க-
ளுக்கு வைங்கபபட்டு வருகின்றன என்பதும் 
குறிபபிடத்்தக்கது.

இந்த வலகயில 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான 
அன்லன புவமனஸ்வரியின் ஏைாம் ஆண்டு 
நிலனவு தினோகிய 12.03.2022 ஆம் திகதி 
அவர் கபயரிலான அறபபணிகள் இடம்கபற-
வுள்்ளன.

பாடசாலைகள் சுமுகமாக இயஙக
அலைவரும் ஒத்துலைகக வவண்டும்

மறதி உடையவர்களுக்கு, மங்ககாப் பு்கழ்
இலடலை என்பதே அடைத்தும் ்கற்றுணர்நே
அறிஞர்களின முடிவகாை ்கருத்ேகாகும்.

கபாச்சாபபார்க் கிலலல புகழ்லே அதுஉலகத்து
எபபாலநூ மலார்க்கும் துணிவு

பி.ோணிக்கவாசகம்...?

பேரறிவகாளனுககு திருமண ஏற்ேகாடு;
விவசகாயம் சசயவதற்கு விருபேம்



கல்லூரியின் 

வரலாற்றுச் சுருககம்

எமது கல்லூரி சீனன்கோட்டை, 
அம்பேபிடிய ஹிஜ்ோ மோவத்தை 
பேகுதியில் (ஹிஜரி 1423 ்பீயுல் 
ஆகிர் பி்ை 08) 10.07.2002ம 
ஆண்டு வோடை்க வீடடில் மத்ஸ-
துஸ் ஸலோஹ் எனை பபேயருடைன 
02 உஸ்தைோதமோர்கள், 22 மோணவர்-
களுடைன அல்குர்ஆன ஹிப்ழ் மத -
்ஸோவோக ஆ்மபிககப்பேடடைது. 
அது இனறு அல்லோஹ்வின கிரு-
்பேயோல் சீனன்கோட்டை அகக் -

பகோ்டை பி்்தைசததில் அதைறபகன 
பசோநதை கோணியில் பேல கடடைடைஙக -
ளுடைன பேோரிய 05 பிரிவுகளோக சுமோர் 
300ககும ்மறபேடடை மோணவ மோண -
விகளுடைன பேயணிதது வருகிைது.  
அல்்ஹமதுலில்லோஹ்!

தைற்பேோது எமது கல்லூரி ஹிப்ழ் 
பிரிவு, ஷரீஆ பிரிவு, பேோடைசோ்ல 
பசல்லும உள்ளூர் மோணவர்களுக-
கோன பேகுதி்ே்ப் பிரிவு, பபேண்கள் 
பிரிவு, அ்ச பேோடைசோ்லக கல்விப் 
பிரிவு எனை 05 பபேரும பிரிவு -
களுடைன சிைப்பேோன மு்ையில் 
முன்னறி வருகிைது. 

இக கல்லூரியின இரு தைசோப்தைங-
கள் நி்ை்வ முனனிடடு இரு 
்ஹோபிழ்கள் இனஷோ அல்லோஹ் 
எதிர்வரும 13ம திகதி ஞோயிறறுககி-
ழ்ம அல்-குர்ஆன முழுவ்தையும 
தைனிததைனி்ய ஒ்் ேோளில் மனன-
மோக ஓதி ஒப்புவிப்பேோர்கள்.

தைமோம பசய்யும அல்குர்ஆனின 
ேன்மக்ள மர்்ஹஹூமகளோன 

குறிததை மோணவர்களின குடுமபேததி-
னர் மறறும எமது கல்லூரிககோக பேோடு-
பேடடைவர்கள் இனனும பகோ்்ோனோ 
அ்லகளினோல் ம்ணிததைவர்கள் 
அ்னவருககும குறிப்பேோக எமதூ-
்்ச் ்சர்நதை ச்கோதை் ச்கோதைரிகளுக-
கும ஈஸோலுஸ்ஸவோப் பசய்ய இருக-
கிைோர்கள்.

எமது கல்லூரியின் த�ாற்்றமும் 
வளர்ச்சியும் ஒரு பார்்வ... 

கல்லூரியின் உருவாககம்; 
பேல சிைப்புகள் பகோண்டை எமதூ -

ரில் அருள் ம்ையோம அல்குர்ஆன 
மனனம பசய்யும ்ஹோபிழ்களுக-
கோன மத்ஸோ ஒனறின ்தை்வ 

கோலோகோலம பதைோடைர்நது வநதைது. 
அதைன முதைல் மஷு்ோக கூடடைம 
2001ஆம ஆண்டு அனறு சீனன-
்கோட்டை பேோஸிய்யோ  பபேரிய   
ஜுமஆ மஸ்ஜிதில் ே்டைபபேறைது. 
இதைன பேயனோக ்ஹோஜிகளோன எம.
எஸ்.எம. ைஸ்வி, எம.எஸ்.எம 
ரிப்கோன ஆகி்யோரின அனுச்்ண-
யுடைன களுதது்ை மோவடடைத-
்தைோடு மடடுப்பேடுததைப்பேடடைதைோக ஒரு 
ஹிப்ழு மத்ஸோ ஆ்மபிப்பேபதைன 
முடிவு பசய்யப்பேடடைது.

ஹிப்ழ் (அல் குர்ஆன் மனன) 
பிரிவு; 
 அல்லோஹ்வின கிரு்பேயோல் 

2002.07.10 (ஹிஜரி 1423 ்பீஉல்ஆ-
கிர் 08) அனறு ஹிஜ்ோ மோவத்தை 
பேோககியோததுஸ் ஸோலி்ஹோத மஸ் -
ஜிதுககுப் பேககததில் வோடை்க 
வீபடைோனறில் 'மத்ஸதுஸ் ஸலோஹ்' 
பபேயரில் 2 உஸ்தைோதகள், 22 மோண-
வர்களுடைன ஆ்மபிககப்பேடடைது. 

இதைன திைப்பு விழோ மர்்ஹஹூம கலீபே-
துஷஷோதுலி அல் ்ஹோஜ எம.ஐ.எம. 
மனசூர் ஆலிம (பேஹ்ஜி) அவர்க-
ளின தை்ல்மயில் ே்டைபபேறைது. 
இதைன பேோடைத்தை மர்்ஹஹூம ் ஷகுல் 
பேலோஹ் அப்துல்லோஹ் ்ஹஸ்்த 
ஆ்மபிதது ்வததைோர்கள்.

சுமோர் 1 வருடைததில் 2003.07.25 
ேமது ஊ்்ச் ்சர்நதை ஒருவர் முதை -
லோவது ்ஹோபிழோனோர். தைறபபேோழுது 
கல்லூரி 20 வருடைஙக்ளப் பூர்ததி 
பசய்தை நி்லயில் ஹிப்ழ் பிரிவு 111 
்ஹோபிழ்க்ள உருவோககியுள்ளது. 
அல்்ஹமதுலில்லோஹ்!

முஸ்லிம சமய பேண்பேோடடைலுவல்-
கள் தி்ணககளததில் எமது கல்லூரி 
2005.07.08 அனறு MRCA/13/1/
HQ/70 எனை இலககததில் பேதிவு 
பசய்யப்பேடடை்தைோடு கல்லூரியின 
வளர்ச்சிக்கறபே 2007.12.10ம திக -

தியில் MRCA/13/1/PAS/90 எனறு 
தை்முயர்ததைப்பேடடைது.

கி�ாபுப் பிரிவு
2 1/2வருடைஙகளின பினனர் கல் -

லூரியின வளர்ச்சிக்கறபே இடைமோை 
்வண்டி்யறபேடடைது. இவ்வ-
்ளயில் ஒரு பி்முகர் முனவநது 
எநதை வோடை்கயும பபேைோமல் தைமது 
வீபடைோன்ைத தைநதுதைவினோர். 
பினனர் மத்ஸோபகன பசோநதைமோக 
இடைம வோஙகப்பேடடு மத்ஸோ கடடை -
டைம நிர்மோணிககப்பேடடைது.

12.10.2003 அனறு இதைறகோன 
அடிககல்்ல மரியோ்தைககுரிய 
பபேருநதை்க மர்்ஹஹூம எம.ஐ.
எம. ேளீம ்ஹோஜியோர் அவர்களோல் 
அடிககல் ேடடி ்வககப்பேடடைது. 
அல்லோஹ்வின கிரு்பேயோல் 
முதைல் மோடி பூர்ததி பசய்யப்பேடடு 

26.02.2006 அனறு புதுககடடிடைம 
திைப்பு, கிதைோபுப் பேோடைப்பிரிவு ஆ்ம-
பேம, ்ஹோபிழ்கள்க்ள பேோ்ோடடுதைல் 
என முப்பபேரும விழோவோக பவகு 
விமர்்சயோக கடடைடைம திைநது 
்வககப்பேடடைது. மர்்ஹஹூம மு்ஹம-
மத ஜிப்ரி (்ஹ்மோனி) ்ஹஸ்த 
அவர்கள் கடடைடைத்தை திைநது 
கிதைோபுப் பேோடைத்தையும ஆ்மபிதது 
்வததை்ம குறிப்பிடைததைககது. 

2012ம ஆண்டு முதைனமு்ையோக 
3 ஆலிமகள் 'ஸலோஹி' பேடடைம 
பபேறறு பவளியோகிய்தைோடு 2013ம 
ஆண்டு 13 ஆலிமகளுககும 50 
்ஹோபிழ்மோர்களுககுமோன பேடடைம -
ளிப்பு விழோவும 2017ம ஆண்டு 28 
ஆலிமகளுககும 22 ்ஹோபிழ் மோர்-
களுககுமோன 2வது பேடடைமளிப்பு 
விழோவும மிகவும விமர்்சயோக 
ே்டைபபேறைது. 

பவளியோன ஆலிமகளில் 
தைற்பேோது 2 ்பேர்கள் B.A பேடடைம 
பபேறறிருப்பே்தைோடு ஏ்னய உல -
மோககள் உஸ்தைோதமோர்களோகவும, 
இமோமகளோகவும தைஃவோ பேணிக -
ளிலும ஈடுபேடடு வருகினைனர். 
்மலும 6 ்பேர் எமது கல்லூரியி -
்ல்ய கடை்ம புரிநது வருகிைோர்-
கள். 

தைற்பேோது அதிபேர், உஸ்தைோதமோர்-
கள், முஅல்லிமோககள் மறறும 
ஊழியர்கள் என எமது 5 பிரிவு-
களிலும 30 ்பேர் கடை்ம புரிகி-
ைோர்கள். கிதைோப் மறறும ஹிப்ழ் 
பிரிவுகளில் 88 மோணவர்களும பேகு-
தி்ே்ப் பிரிவில் 96 மோணவர்களும 
பபேண்கள் பிரிவில் 113 மோணவிக-
ளும பேயில்கி-

ைோர்கள். 
இதுவ்் 62 ஆலிமக-

ளும 114 ்ஹோபிழ்களும 
ப வ ளி ய ோ கி யு ள் ள ் தை ோ டு 
பேகுதி ்ே்ப்பிரிவில் 36 
மோணவர்களும பபேண்கள் 
பிரிவில் 63 மோணவிகளும 
கற்க பேறி்யப் பூர்ததி -
பசய்துள்ள்மயும குறிப்பி -
டைததைககது. 

பகுதிதேரப் பிரிவு
பேகுதி ் ே்ப்பிரிவு 2011-.10-.10 திக-

தியனறு 35 மோணவர்கள், 02 ஆசி -
ரியர்களுடைன ஆ்மபிககப்பேடடு 
மோர்ககததின முககிய விடையஙகள் 
பதைோடைர்பேோக கறறுக பகோடுககப்பே-
டுவ்தைோடு இமோமத, ஜனோஸோத 
பதைோழுவிததைல், கி்ோஅத ஓதுதைல், 
வோ்ோநதை தைர்பியோ மறறும மனைஙக-
ளும ே்டைபபேறுகினைன. இதுவ்் 
இப்பிரிவில் 36 மோணவர்கள் கற்க-
பேறி்ய பூர்ததி பசய்துள்ளதுடைன 
மூனறு மோணவர்கள் அல்-குர்ஆ்ன 
மனனம பசய்து இருப்பேதும குறிப்-
பிடைததைகக விடையமோகும. இநதை 
்ஹோபிழ்க்ள பகௌ்விககும நிகழ் -
வில் ஊரிலுள்ள ்ஹோபிழ்கள், ்ஹோபி-
ழோககள் அ்னவரும நி்னவுச் 
சினனஙகள் வழஙகி பகௌ்விககப்-
பேடடைனர்.

தைற்பேோது இப்பிரிவில் 99 மோண-
வர்கள் கல்வி கறறுக பகோண்டிருப்-
பேதுடைன 7 உஸ்தைோதமோர்கள் கடை்ம 
புரிகினைனர். 

அதிகமோனவர்கள் இ்ணய 
விருபிமபியும இடைப்பேறைோககு்ை -
யின கோ்ணமோக மடடுப்பேடுததைப் -
பேடடை அளவில் உள்வோஙகப்பேடு -
கினைனர்.

பபணகள் பிரிவு
பபேண்களுககோன மோர்கக வகுப்-

புகள் எமது ஊரிலும ே்டைபபேை 
்வண்டுபமனை ஆ்சயுடைன 
அல்லோஹ்வின கிரு்பேயோல் 
(ஹிஜரி 1440 மு்ஹர்்ம பி்ை 19) 
2018.09.29 அனறு சுமோர் 105 பபேண் -
களுடைன 5 முஅல்லிமகளும ஆறு 
முஅல்லிமோககளும இ்ணநதைதைோக 
ஆ்மபிககப்பேடடு ஆஙகிலததிலும 
தைமிழிலும ே்டைபபேறறு வருகிைது. 

2022.01.30 அனறு, முதைலோவது 
பதைோகுதியினருககோன சோனறிதைழ் 
வழஙகும ்வபேவமும இ்ண்-
டைோம பதைோகுதியின்் இ்ணததுக 
பகோள்ளும நிகழ்வும ே்டைபபேறைது.

அரச பாடசா்ல 
பாடப்பிரிவு
எமது கல்லூரி ஸ்தைோபிக-

கப்பேடடை ேோளிலிருநது 
அ்ச பேோடைசோ்ல கல்வி 
மு்ை்ம அமுல்பேடுத-
தைப்பேடடு வருகினைது. 
புதிதைோக உள்வோஙகப்பே-
டும மோணவர்கள் பேோடைசோ-
்லயில் இறுதியோக கறை 
வகுப்பின பி்கோ்ம எமது 
கல்லூரியில் பேோடைசோ்ல 
வகுப்பில் ்சர்ககப்பேடு-

வோர்கள். தைற்பேோது எமது கல்லூரி -
யில் கோ்லயில் மத்ஸோ, மோ்ல 
பேோடைசோ்ல வகுப்புகள் எனை திட -
டைததில் ேோளோநதைம வகுப்புகள் 
ே்டைபபேறறுக பகோண்டிருககின -
ைன. இதைறகோக அ்ச பேோடைசோ்ல -
களில் கறபிககும ்தைர்ச்சி பபேறை 
ஆசிரியர்கள் வரு்க தைருகினைனர். 
இதுவ்் 8 பதைோகுதியினர் சோதைோ்ண 
தை்ப் பேரீட்சககு ்தைோறறி சிைநதை 
பபேறு்பேறுக்ளப் பபேறறு கல்லூ -
ரிககு பபேரு்ம ்சர்ததுள்ளனர். 

எமது கல்லூரியில் ்மலதிகமோக 
கணனியறிவும பமோழி விருததிக -
கோக தைமிழ், சிஙகளம, அ்பு, உருது 
்பேோனை பமோழிகளில் மனைஙக -
ளும, இல்ல வி்ளயோடடுப் ்பேோட -
டிகளும கண்கோடசி மறறும கல்விச் 
சுறறுலோ பேயணஙகளும ே்டை -
பபேறறு வருகினைன.

இககல்லூரியின வளர்ச்சிககு உடை-
லோலும பபேோருளோலும சிநதை்ன-
யோலும உ்ழததை உ்ழககினை 
அ்னவரும ஈருலகிலும சகல 
பசௌபேோககியஙக்ள அ்டைநது 
பமன்மலும பே்ககததுகள், 
ஆபியததுகள் கி்டைகக பி்ோர்த-
திககி்ைோம.

தபருவ்ள சீனன்தகாட்ட அல்- ஸலாஹ்

இரு ஹாபிழ்கள் ஒரே நாளில் 
அல்-குர்ஆனை மைைமா்க 

ஓதும் நி்கழவு 

அரபுக் கல்லூரியின்
இரு தசாபத பயணம்
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கல்லூரியில் நமைவெற்ற
சுதந்திர தின நிகழ்வு

ெகுபெம்ற கறபிததலில்

கல்லூரி நூலகப ெகுதி

சுறறுலாவின்ொது
யாழ். நூலக ெளாகததில்

ெகுபெம்ற கறபிததலில்

இல்ல விமளயாட்டுப்ொட்டி

கணனிப பிரிவில் மாணெர்கள்

எம்.எப.எம். அஜொத ொஸி
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ரணிலுடன் இமைந்து... 03ஆம் பக்்க வ�ாடர்...   
ஆரம்பித்து விடடது என்பம� நன்கு 

உைர முடிகிறது. 'முழு நாடும் சரியான 
பாம�க்கு' என்ற மாநாடடில் த�சிய 
சு�ந்திர முன்னணியின் �மைெர் 
விமல் வீரென்ச,பிவிதுறு வெை 
உறுமய ்கடசியின் �மைெர் உ�ய ்கம் -
மன்பிை ஆகிதயாருடன் ஒன்றிமைந்-
திருந்� சு�ந்திர ்கடசியின் �மைெர் 
மமத்திரிபாை சிறிதசன விமல், ்கம்மன்-
பிைவின் அமமச்சு ப�வி்கள் பறிதபான-
�ன் பின்னர் �னித்து வசல்ெம� ்காை 
முடிகிறது.  

ஸ்ரீ ைங்கா வபாதுஜன வபரமுன 
�மைமமயிைான அரசாங்கம் 
த�ாறறம் வபறுெ�றகு விமல், ்கம்மன்-
பிை ஆகிதயார் முன்னின்று வசயறபடட-
னர். வநருக்்கடியான சூழ்நிமைமமயின் 
மத்தியில் �ான் ஜனாதிபதி அெர்்கமை 
ப�வி நீக்கினார். வபாறுமமக்கும் ஒரு 
எல்மையுண்டு என்பம� விைஙகிக்-
வ்காள்ை தெண்டும்.  

ஸ்ரீ ைங்கா சு�ந்திர ்கடசியின் 
�மைெர் உடபட அக்்கடசியின் உறுப் -
பினர்்களின் வசயறபாடு மீது முழுமம-
யா்க நம்பிக்ம்க வ்காள்ைமுடியாது. 

எந்நிமையிலும் அரசியல் வநருக் -
்கடிமய ஏறபடுத்துொர்்கள் என்பம� 
ஆரம்பத்திலிருந்து குறிப்பிடடு ெருகி-
தறன்.  

ஸ்ரீ ைங்கா வபாதுஜன வபரமுன 
ஐக்கிய த�சிய ்கடசியின் �மைெர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்கவுடன் ஒன்றி-
மைந்து த�சிய அரசாங்கத்ம� ஸ் -
�ாபிக்்க தீர்மானித்துள்ை�ா்க சமூ்க 
ெமைத்�ைங்களிலும், பத்திரிம்க்களி-
லும் வெளியாகியுள்ை வசய்தி அடிப்ப-
மடயறற�ாகும்.  

ஐக்கிய த�சிய ்கடசியுடன் ஒன்றி -
மைய தெண்டிய த�மெ வபாதுஜன 
வபரமுனவுக்கு கிமடயாது. அரசாங-
்கத்தின் வபரும்பான்மம பைத்திறகு 
எவ்வி� பாதிப்பும் ஏறபடாது என்றார்.

ஐதராப்பிய நாடு்கள்... 03ஆம் பக்்க வ�ாடர்...   
சமூ்க பிரதிநிதி்களுக்கும் ம்கய -

ளித்து, ்கைந்துமரயாட தீர்மானித்துள் -
தைாம். ஆ்கதெ எதிர்ெரும் தினவமான்-
றில் சந்திப்பு நமடவபறுவமன �மிழ் 
முறதபாக்கு கூடடணி �மைெர் மதனா 
்கதைசன் எம்பி ஊட்கங்களுக்கு கூறி -
யுள்ைார்.  சர்ெத�சிய ம்களிர் தினத்ம� 
முன்னிடடு, வபருந்த�ாடட வபண்்கமை 
மமயப்படுத்திய ஒரு நி்கழ்மெ வ்காழும்-
பில் பிரான்சிய தூ�ர்கம் ஏறபாடு 
வசய்திருந்�து.இந்நி்கழ்வில் ்கைந்-
துக்வ்காண்டு உமரயாறறிய மதனா 
்கதைசன் எம்பி தமலும் கூறியுள்ை�ா-
ெது,  

இஙத்க ெைொைர்்கள் அமழக்்கப் -
படடு, த�யிமை வபருந்த�ாடடங்களில் 
பணி வசய்யும் வபண்்கள் எதிர்தநாக் -
கும் சொல்்கள் வ�ாடர்பில் ்கைந்து 
உமரயாடியமமக்்கா்க பிரான்சிய தூ�ர -
்கத்துக்கு நன்றி கூறுகின்தறன்.   ெை-
ொைர்்கைா்க உமர நி்கழ்த்திய வப. முத்-
துலிங்கம், பிரிய�ர்ஷினி, தசாமரத்ன, 
அனுஷா தசாமசுந்�ரம் ஆகிதயார் 
மமைய்கத்தில் வபருந்த�ாடட மக்்கள் 
படும்பாடமட மி்க சிறப்பா்க விெரித்� -
னர்.   

அெறமற த்கடடுக்வ்காண்டிருந்� 
தபாது, குறிப்பா்க ்கமைப்தபாராளியா்க 
அனுஷா நி்கழ்த்திய உமரமய வசவி-
மடுத்� தபாது, எனக்கு தெ�மனயும், 
ஆத்திரமும், விரக்தியும் ஒருஙத்க ஏற-

படடது. ஆனால், என் மனதில் மெராக்-
கியமும் வமன்தமலும் உறுதியானது. 
�மிழ் முறதபாக்கு கூடடணி �மைெரா்க 
நான் என் ்கடமமமய முழு நாடடுக்-
கும் வசய்தென். மி்கவும் பின்�ஙகிய 
வபருந்த�ாடட மக்்களுக்்கா்க அதி்கம் 
வசய்தென்.  

மு�ற்கடடமா்க மமைய்க �மிழர் -
்களின் அரசியல் சமூ்க அபிைாமஷ-
்கமை நாம் சர்ெத�ச மயப்படுத்� நாம் 
தீர்மானித்துள்தைாம். இந்திய ெம்சா-
ெளி மமைய்க �மிழர் அபிைாமஷ -
்கமை த�சிய, சர்ெத�ச அரஙகு்களில் 
முமறப்படி முன்மெக்்க நாம் திடசங்கட -
பம் பூண்டுள்தைாம். அது படிப்படியா்க 
நடக்கும். இதில் நான் பிர�ான பாத்திரம் 
ெகிக்கிதறன். எதிர்ெரும் ொரங்களில் 
நாம் இது வ�ாடர்பில் ்காத்திரமா்க நடெ -
டிக்ம்க எடுப்பம� நாடு பார்க்கும்.   

இந்நாடடில் ொழும் ஏமனய 
மக்்கமை பறறி அறிந்துள்ை சர்ெத�ச 
சமூ்கம் இனி மமைய்க �மிழ் மக்்கள் 
பறறி அறிய தெண்டும். மமைய்க 
�மிழர் இல்ைாமல் இைஙம்க பறறிய 
�்கெல் முழுமம அமடயாது.  

ஐதராப்பிய ஒன்றிய அரசு்கள், 
மமைய்க �மிழ் மக்்கமை ்கெனத்-
தில் வ்காள்ை பிரான்ஸ் ெழி ்காடட 
தெண்டும். தூதுெர் எரிக் வைெர்டின் 
இதுபறறிய ஆர்ெம் என்மன உறசா்கத்-
துக்கு உள்ைாகியுள்ைது  என்றார்.

75 மருந்து ெம்க்களின்... 03ஆம் பக்்க வ�ாடர்...

மருந்து்களின் விமைமய 20 வீ�த் -
�ால் அதி்கரிக்குமாறு மருந்து இறக்கும-
தியாைர்்கள் சமப, மருந்துப் வபாருட்கள் 
விநிதயா்க மறறும் உறபத்தி இராஜாங்க 
அமமச்சுக்கு (9) அறிவித்திருந்�து.   

மருந்து இறக்குமதியாைர்்களின் 
ம்கத்வ�ாழில் சமபயின் பிரதிநிதி்கள் 
மறறும் இராஜாங்க அமமச்சர் சன்ன 
ஜயசுமன ஆகிதயாருக்கிமடயில் ்கைந்-
துமரயாடல் நமடவபறறது.   

மருந்து்களின் விமைமய அதி்க -
ரிப்ப�ற்கான பிதரரமைமய த�சிய 
மருந்து ஒழுஙகுமுமற அதி்கார 

சமபயின் விமைக் ்கடடுப்பாடடுக் குழு-
வுக்கு அனுப்பி பரிந்துமர்கள் வபற-
றுக்வ்காள்ைப்படுவமன இராஜாங்க 
அமமச்சர் சுடடிக்்காடடியுள்ைார். இ�ன் -
படி அடுத்� ொரத்துக்குள் தீர்வு ெழஙகு -
ெ�றகு அமமச்சு நடெடிக்ம்க எடுக்கும் 
என ம்கத்வ�ாழில் அமமச்சின் பிரதிநி-
தி்கள் நம்பிக்ம்க வெளியிடடுள்ைனர்.   

அ�ன்படி, நாடு முழுெதுமுள்ை மருந் -
�்கங்களுக்்கான மருந்து விநிதயா்கம் 
தநறறு (10ஆம் தி்கதி) மு�ல் ஆரம்பிக்-
்கப்படட�ா்க மருந்து இறக்குமதியாைர்-
்கள் சமப வ�ரிவித்துள்ைது.  

மபடன் நிர்ொ்கத்துடன்... 03ஆம் பக்்க வ�ாடர்... 
வ�ரிவித்�ார். அவமரிக்்காமெ ஒரு 

முக்கிய பங்காளியா்க இைஙம்க ்கரு-
துெ�ா்கக் குறிப்பிடட அமமச்சர் பீரிஸ், 
இரு நாடு்களுக்குமிமடயிைான நீண்ட-
்காை உறவு்கமை தமலும் உயர்த்துெ-
�றகு இைஙம்க அரசாங்கம் மபடன் 
நிர்ொ்கத்துடன் வநருக்்கமா்கச் வசயற-
படுெ�றகுத் �யாரா்க இருப்ப�ா்க 
மீண்டும் ெலியுறுத்தினார்.   

நாடடின் வசௌபாக்கியத்திறகு பங்க-
ளிக்கும் ெம்கயில், இைஙம்கயுடன் 
ெலுொன அரசியல் மறறும் வபாருைா-
�ார பங்காளித்துெத்ம� தமம்படுத்து-
ெ�றகு அவமரிக்்கா வ�ாடர்ந்தும் அர்ப்-
பணிப்புடன் இருப்ப�ா்க தூதுெர் சங 
உறுதியளித்�ார். இைஙம்கயுடனான 
உறவு்கமை ஆழப்படுத்�வும், பரஸ்பர 
நன்மம்கமை ெழஙகுெ�ற்கா்க ஆக்-
்கபூர்ெமான மறறும் ெைமான பங்கா-
ளியா்க விைஙகுெ�றகும் அவமரிக்்கா 
விரும்புெ�ா்க அெர் வ�ரிவித்�ார்.  

இரு நாடு்களுக்குமிமடயிைான 
பன்மு்க இரு�ரப்பு ஒத்துமழப்பு வ�ாடர்-
பான பரந்�ைவிைான ்கைந்துமரயாடல்-
்களில் ஈடுபடட வெளிநாடடு அலுெல்்கள் 
அமமச்சர் பீரிஸ் மறறும் தூதுெர் சங, 
முக்கியமான உை்கைாவிய சம்காைப் 
பிரச்சிமன்கள் குறித்து ்கருத்துக்்கமைப் 
பரிமாறிக்வ்காண்டனர். 

நல்லிைக்்கம் மறறும் மனி� உரிமம-
்கள் வ�ாடர்பில் இைஙம்க அரசாங்கம் 
தமறவ்காண்டு ெருகின்ற முன்தனறறம் 
குறித்தும் அமமச்சர் பீரிஸ் அவமரிக்்கத் 
தூதுெருக்கு விைக்்கமளித்�ார். இந்� 
மா� இறுதியில் இைஙம்க - அவமரிக்்கக் 
கூடடாண்மம உமரயாடலின் 4ஆெது 
அமர்மெக் கூடடுெ�ற்கான ஏறபாடு-
்கமை இரு �ரப்பினரும் ெரதெறறனர்.  
வெளிநாடடலுெல்்கள் அமமச்சு மறறும் 
வ்காழும்பில் உள்ை அவமரிக்்கத் தூ�ர-
்கம் ஆகியெறறின் சிதரஷட அதி்காரி்கள் 
இந்� சந்திப்பில் ்கைந்துவ்காண்டனர். 

உை்கத் �மிழ் ெம்சாெளி... 03ஆம் பக்்க வ�ாடர்...

சிறுபான்மமயினர் நைன் மறறும் 
வெளிநாடு ொழ் �மிழர் நைத்துமற 
அமமச்சர் வசஞ்சி த்க.மஸ்�ான் 
ஆகிதயார் ்கைந்து சிறப்பிக்்கவுள்ைனர்.

ஊை்கத் �மிழ் பாராளுமன்ற உறுப் -
பினர்்கள் மறறும் மத்திய அமமச் -
சர்்கள் பஙகுவபறும் தநரடி மறறும் 
இமைய ெழி நி்கழ்வில் பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்்கைான மெத்கா, ஆர்.எஸ்.
பாரதி, மதைசிய நாடடின் அமமச் -
சர் எம்.சரெைன், மதைசிய துமை 
மு�ல்ெர் பி.ராமசாமி, இைஙம்க 
அமமச்சர் ச.வியாதழந்திரன், பிரிடடன் 
மா்காை அரசின் பாராளுமன்ற உறுப் -
பினர் சசீந்திரன் முத்துதெல், ்கனடிய 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ெரி ஆனந் -
�சங்கரி, இைஙம்க பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்்கைான டாக்டர் சுதரன் 

ரா்கென், எச்.எம்.வமா்கமட ெரீஸ், 
அவமரிக்்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
ராஜா கிருஸ்ைமூர்த்தி, நியூசிைாந்து 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ெனுஷி 
ொஸ்டர், இந்திய பாராளுமன்ற உறுப் -
பினர்்கைான வ�ால். திருமாெைென், 
டாக்டர் ்கைாநிதி வீராச்சாமி, இைஙம்க 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்்கைான எம்.
ஏ.சுமந்திரன், தெலுசாமி இரா�ாகி -
ருஷைன், தெலுகுமார் உடபட 12 
நாடு்கமைச் தசர்ந்� 152 பாராளு -
மன்ற உறுப்பினர்்கள் ்கைந்து வ்காள் -
கின்றனர்.  இ�மன வ�ாடர்ந்து நாமை 
(12) �மிழ் திமர நடசத்திரங்கள் பஙகு 
வபறும் எடிசன் திமர விருது்கள் 2022 
நமடவபறவுள்ைது. இ�ன்தபாது திமரத் -
துமறயில் பை விருது்கள் ெழங்கப்பட-
வுள்ைன.

�னியார் ஊழியர்்களுக்கும்... 
அமமச்சர் தெமையாட்கள் நஷடஈடு 
திருத்�ச் சடடமூைத்ம� தநறறு சமர்ப்-
பித்து உமரயாறறிய தபாத� இவ்ொறு 
வ�ரிவித்துள்ைார்.   

வ�ாழில் அமமச்சர் தமலும் வ�ரிவிக்-
ம்கயில்,  

 த�ாடடத் வ�ாழிைாைர்்கள் பணியிடத்-
தில் அனர்த்�த்துக்கு உடபடடால் நஷட 
ஈடு கிமடக்கும் ெம்கயில் தெமையாட-
்கள் நஷடஈடு திருத்�ச் சடடமூைம் திருத்-
�ப்படடுள்ைது. 

அது �விர �னியார் துமற ஊழியர்்கள் 
அனர்த்�ங்களுக்கு மு்கம்வ்காடுத்�ால் 
ெழங்கப்படும் நஷட ஈடடுத் வ�ாம்க 16 
ெருடங்களின் பின்னர் இந்� சடடத்தின் 

ொயிைா்க அதி்கரிக்்கப்படுெ�ா வ�ாழில் 
அமமச்சர் நிமல் சிறிபாை டி சில்ொ 
வ�ரிவித்�ார். 

தெமையாட்கள் நஷடஈடு திருத்�ச் 
சடடமூைத்ம� தநறறு பாராளுமன்றில் 
சமர்ப்பித்து உமரயாறறிய அமமச்சர் 
தமலும் குறிப்பிடட�ாெது.

 தெமையாட்கள் நஷடஈடு திருத்�ச் 
சடடமூைத்ம� திருத்� இந்� சடடமூைம் 
சமர்ப்பிக்்கப்படுகிறது. ்கடமமயில் ஈடு-
படடிருக்ம்கயில் அனர்த்�த்துக்கு மு்கம் 
வ்காடுத்�ால் பாதிக்்கப்படட �ரப்பின-
ருக்கு நஷட ஈடு ெழஙகும் சடடம் 08 
�சாப்�ஙகுளுக்கு முன்னர் �யாரிக்்கப்-
படடது. 2005 இல் இந்� சடடம் திருத்-

�ப்படடு நஷட ஈடடுத் வ�ாம்க அதி்க-
ரிக்்கப்படடது. ்கடந்� 16 ெருடங்கைா்க 
இந்� வ�ாம்க அதி்கரிக்்கப்படவில்மை. 
சம்பை வ�ாம்க அதி்கரித்துள்ைது.  

 தெமையாட்கள் நஷடஈடு திருத்�ச் 
சடடமூைத்ம� திருத்துெ�ா்க �னது 
த�ர்�ல் விஞ்்ாபனத்தில் ஜனாதிபதி 
வ�ரிவித்திருந்�ார். அ�ன் பிர்காரம் 
இந்� திருத்�ம் வ�ாடர்பில் வ�ாழிறசங-
்கங்களுடனும் மு�ைாளிமார்்களுடனும் 
்கைந்துமரயாடிதனன்.

 த�ாடடத் வ�ாழிைாைர் ஒருெமர 
பாம்பு ்கடித்�ால் நஷட ஈடு கிமடக்்காது. 
தெமைத்�ைத்திலிருந்து வீடடுக்கு ெரு-
ம்கயிதைா வ�ாழிலுக்கு ெரும்கயிதை 

அனர்த்�ம் நடந்�ால் நஷட ஈடு கிமடக்-
கும் ெம்கயில் திருத்�ம் வசய்யப்பட-
டுள்ைது. அரச ஊழியர்்கமை தபான்தற 
�னியார் ஊழியர்்களுக்கும் நஷடஈடு 
கிமடக்்க இந்� திருத்�ங்கள் ெழிெகுக்-
கும்.  

 ஊழியர் தசமைாப நிதி மறறும் நம்-
பிக்ம்க நிதியத்ம� ெழங்காவிடடின் 
50 வீ� அபரா�ம் விதிக்்கப்படுகிறது. 
பைத்ம� ெழஙகுெம� �ாமதித்�ால் 
05 மு�ல் 30 வீ� அபரா�ம் விதிக்்க 
புதிய திருத்�ம் வசய்யப்படடுள்ைது. 
இந்� அபரா�ம் ஊழியர்்களுக்கு கிமடக்-
கும். ஊழியர்்களின் நைனுக்்கா்க இந்� 
திருத்�ங்கள் வசய்யப்படுகிறது.

நிதி அமமச்சர் வ�ாடர்பான எதிரணி...   
த்கள்வி்களுக்கும் பதில் அளிக்்கப்படுெ-
�ா்கவும் சுடடிக்்காடடப்படடது.  
பாராளுமன்றம் சபாநாய்கர் மஹிந்� 
யாப்பா அதபெர்�னவின் �மைமம-
யில் தநறறு கூடியது. தினப்பணி்கமைத் 
வ�ாடர்ந்து நிதி அமமச்சர் வ�ாடர்பில் 
எதிர்த்�ரப்பு பிர�ம வ்காரடா ைக்மன் 
கிரிவயல்ை த்கள்வி எழுப்பிய�ால் இந்� 
குழப்பநிமை ஏறபடடது.   

ஒழுஙகுப் பிரச்சிமன ஒன்மற முன் -
மெத்� எதிர்த்�ரப்பு பிர�ம வ்காரடா 
ைக்மன் கிரிவயல்ை குறிப்பிடும்கயில்,  

நிதி அமமச்சர் இறுதியா்க டிசம்பர் 
10 ம் தி்கதிதய பாராளுமன்றத்தில் 
உமரயாறறினார். 03 மா�ங்கள் ்கடந்-
துள்ைன. ச்கை துமற்களிலும் பிரச்-
சிமன ெந்துள்ைது. 03 மா�த்தில் 
அெர் எந்� உமரயும் ஆறறவில்மை. 
ஆளும் �ரப்பு கூடடத்தில் அெர் விைக்-
்கம் அளித்துள்ைார். உடனடியா்க பாரா-
ளுமன்றத்துக்கு ெந்து நிதி நிமைபறறி 

அறிவிக்குமாறு சபாநாய்கர் உத்�ரவிட 
தெண்டும். வபாருைா�ாரம் ெஙகு -
தராத்து நிமை ஏறபடடுள்ைது என்றார்.  

சமப மு�ல்ெர் அமமச்சர் திதனஷ 
குைெர்�ன இ�ன்தபாது வ�ரிவிக்ம்க-
யில்,  

நிதி அமமச்சர் ெரவு வசைவு திடடத்ம� 
சமர்ப்பித்து உமரயாறறினார். நிமற -
தெறறும் ெமர ெந்�ார். அெர் பாரா -
ளுமன்றம் ெரவில்மை என்ற கூறமற 
ொபஸ் வபறுங்கள். நிதி அமமச்சரிடம் 
த்கட்கப்படும் அமனத்து த்கள்வி்களுக்-
கும் இராஜாங்க அமமச்சர் பதில் ெழங-
கியுள்ைார். நிதி அமமச்சரின் ்கருத்து-
்கள் வ�ாடர்பில் எதிரணி த்காரிக்ம்க படி 
சமபயில் விொ�ம் நடந்துள்ைது. நிதி 
அமமச்சர் இமடக்கிமட பாராளுமன்றம் 
ெருகிறார் என்றார்.

நளின் ஜயமெ எம்.பி குறிப்பிடும்க -
யில்,  

உக்மரன் ஜனாதிபதி  யுத்� நிமை -

மமயில் கூட பாராளுமன்றத்தில் உமர-
யாறறுகிறார், என்றார்.

சபாநாய்கர் மஹிந்� யாப்பா அதப -
ெர்�ன இ�றகுப் பதிைளிக்ம்கயில்,  

எம்.பிக்்கமை பாராளுமன்றம் 
அமழத்து ெர எனக்கு உத்�ரவிட 
முடியாது. 03 மா�ங்கள் வ�ாடர்ச்சி-
யா்க ெராவிடடால் ஒழுக்்காறறு நடெ -
டிக்ம்க எடுக்்கைாம். அமமச்சர்்களுக்கு 
உமரயாறறுமாறு அழுத்�ம் வ்காடுக்-
்கவும் �மைமமக்கு அதி்காரமில்மை -
வயன்றார்.  

ைக்மன் கிரிவயல்ை எம்.பி மீண்டும் 
குறுக்கீடு வசய்து  

நிதி அதி்காரம் பாராளுமன்றத்துக்த்க 
உள்ைது. அரசியைமமப்பின் பிர்கா-
ரம் ச்கை வ்காடுப்பனவு்கள் வ�ாடர்பில் 
சமபக்கு அறிவிக்்க தெண்டும் என்றார்.  

சாந்� பண்டார எம்.பி ்கருத்துத் வ�ரி-
விக்ம்கயில்,  

்கடசித் �மைெர் கூடடவமான்மற 

ஜனாதிபதி கூடடியுள்ைார். அதில் ச்க -
ைரது ்கருத்துக்்கமையும் முன்மெக்்க -
ைாம்.  

ஆளும் �ரப்பு பிர�ம வ்காரடா 
தஜான்ஸ்டன் வபர்ைான்தடா வ�ரிவித் -
��ாெது,  

நிதி அமமச்சர் அறிக்ம்க்கமை சமர்ப் -
பிக்்கவில்மைவயன எதிரணி குறறம் 
சாடடியது. ஆனால் உரிய தநரத்தில் 
அறிக்ம்க்கள் சமர்ப்பிக்்கப்படடுள்ைன. 
வபாருைா�ாரத்ம� பறறி எதிர்க்்கடசித் 
�மைெர் பை �டமெ நிதி அமமச்சரி-
டம் த்கள்வி எழுப்பினார். அெறறுக்கு 
இராஜாங்க அமமச்சரின் ஊடா்க அெர் 
பதில் ெழஙகியுள்ைார்.  

்கடந்� 05 ெருடத்துடன் ஒப்பிடு-
ம்கயில் உங்கள் த்காரிக்ம்க்களின் 
படி விொ�ம் நடத்� இடமளித்து ெரு-
கிதறாம். நிதி அமமச்சர் சிறப்பா்க 
ம்கயாண்டு ெருகிறார் என்றார். 

திரெப் பால் த்காரி எம்பிக்்கள்...   
வ�ரிவித்�ார். பாராளுமன்றம் தநறறு 
சபாநாய்கர் மஹிந்� யாப்பா அதபெர்-
�ன �மைமமயில் கூடியது. பிர�ான 
நடெடிக்ம்க்கமைத் வ�ாடர்ந்து ஆளும் 
்கடசி உறுப்பினர் ஜயந்� வ்கடடவ்காட, 
சிறப்புரிமம பிரச்சிமன ஒன்மற முன்-
மெத்�ார். பாராளுமன்ற உைெ்கத்தில் 
திரெப்பால் த்கடடு பாராளுமன்ற உறுப்-
பினர்்கள் குழப்பம் ஏறபடுத்திய�ா்க 
த�சிய பத்திரிம்கவயான்றில் வசய்தி 
வெளியிடப்படடிருக்கின்றது. இதுவ�ாடர்-
பா்க சம்பந்�ப்படட அதி்காரி்கள் மறறும் 
ஊழியர்்களிடம் வினவிய தபாது அவ்ொ-
றான எந்� சம்பெமும் இடம்வபறவில்-
மைவயன அெர்்கள் வ�ரிவித்�னர்.  

 இவ்ொறான வசய்தி்கள் மூைம் 
அமனத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்-
்கைதும் வ்கைரெத்துக்கு பாதிப்பு ஏறப-
டுகின்றது. அ�னால் இது வ�ாடர்பா்க 
விசாரமை வசய்து, அந்� பத்திரிம்க 
ஆசிரியமர அமழத்து இதுவ�ாடர்பா்க 
விைக்்கம் த்கார தெண்டும். உைெ-
்கத்துக்கு வசன்று சாப்பிடதெண்டிய 
த�மெ எமக்கில்மை. அ�னால் உை-
ெ்கத்ம� மூடிவிடுமாறு உத்திரவிடடால் 
அ�றகு நாங்கள் ஆ�ரவு ெழஙகுதொம் 
என்றார்.  

 அ�மனத்வ�ாடர்ந்து எதிர்க்்கடசி 
உறுப்பினர் சமிந்� விதஜசிறி ்கருத்து 
வெளியிடடத�ாடு, பாராளுமன்றத்தின் 

ஒருநாள் வசைவு எவ்ெைவு என்று மக்-
்களுக்கு வ�ரியும். நாடடில் சா�ாரை 
மக்்களுக்கு இன்று சமமயல் எரிொயு 
இல்மை. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்்க-
ளுக்கு அந்�ப் பிரச்சிமன இல்மை. 
அந்� அழுத்�த்தினாதை மக்்களிடமி-
ருந்து இவ்ொறான த்கள்வி்கள் எழுகின்-
றன. எனதெ மக்்களின் பிரச்சிமனக்கு 
தீர்வு்காை நடெடிக்ம்க எடுக்்கதெண்-
டும். மக்்கள் ்கஷடப்படும்தபாது நாங்கள் 
மாத்திரம் வசாகுசா்க இருக்்க முடியாது 
என்று வ�ரிவித்�ார்.  

 இ�றகு சபாநாய்கர் பதிைளிக்ம்க-
யில், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்்களின் 
வ்கைரெத்துக்கு பாதிப்பு ஏறபடும் 

ெம்கயில் இவ்ொறான பிமழயான 
வசய்தி்கள் இ�றகு முன்னரும் பிரசுரமா-
கியுள்ைது. அதுவ�ாடர்பில் ்கெமையமட-
கின்தறாம். ஊட்கங்களுக்கு இருக்கும் 
வசய்தி வெளியிடும் உரிமமமய �ெறா-
்கப் பயன்படுத்துெது குறித்து ்கெமைய-
மடகின்தறாம். 

பாராளுமன்ற உைெ்கத்தில் சம்பெம் 
ஒன்று இடம்வபறற�ா்க வசய்தி வெளி-
யிடப்படடிருக்கிறது. இதுவ�ாடர்பா்க 
அறிக்ம்க ஒன்மற த்கார உள்தைன், 
அ�மன சிறப்புரிமம குழுவுக்கு சமர்-
பித்து தமறவ்காள்ைக் கூடிய நடெ-
டிக்ம்க வ�ாடர்பில் சமபக்கு அறிவிப்-
தபன் என்றார்.

திங்கள் மு�ல் எரிவபாருள்  
�றதபாது வ்காழும்பு துமறமு்கத்துக்கு 
டீசலுடன் ்கப்பவைான்று ெந்துள்ை�ா்கத் 
வ�ரிவித்� அெர் இம்மா�த்தில் தமலும் 
04 ்கப்பல்்களில் 1,72,000 வமறறிக் 
வ�ான் டீசல் கிமடக்்கவுள்ை�ா்கவும் 
அெறமற நாடு முழுெதும் மி்கத் துரி�-
மா்க விநிதயாகிப்ப�றகுத் த�மெயான 
அமனத்து நடெடிக்ம்க்களும் எடுக்்கப்பட-
டுள்ை�ா்கவும் அமமச்சின் வசயைாைர் 
வ�ரிவித்�ார்.  

 அத�தபான்று மின் உறபத்திக்குத் 
த�மெயான உராய்வு நீக்கி எண்வைய்-
யுடன் இன்னும் 30 வமறறிக் வ�ான் 
எண்வைய் கிமடத்திருப்ப�ா்கவும் அெற-
றினூடா்க உராய்வு நீக்கி எண்வைய் 
பயன்படுத்�ப்படும் வெஸ்ட த்காஸ்ட 
தபான்ற மின் உறபத்தி நிமையங்கமை 
முழுமமயா்க இயக்குெ�றகு முடியும் 
என்றும் அெர் சுடடிக்்காடடினார்.அத்து-

டன் எதிர்ெரும் 20 தி்கதி தமலும் ஒரு 
்கப்பல் உராய்வு நீக்கி எண்வைய்யுடன் 
ெரவுள்ை�ா்கவும் அெர் குறிப்பிடடார்.

 நாடடுக்கு த�மெயான எரிவபாருட-
்கள் கிமடத்�வுடன் �றதபாது நிைவும் 
எரிவபாருள் வநருக்்கடி மறறும் மின்சார 
வநருக்்கடி முறறா்க நீஙகுவமன்றும் 
அெர் வ�ரிவித்�ார்.   

எங்கைது திடடங்களின் பிர்காரம் 
த�மெயான வடாைர்்கமை ெழஙகுெது 
வ�ாடர்பில் சம்பந்�ப்படட �ரப்பினருக்கு 
வ�ளிவுபடுத்துெ�றகும் நடெடிக்ம்க 
எடுக்்கப்படடுள்ைது. இ�றவ்கன ஜனாதிப-
தியின் வசயைாைர் மறறும் நிதி அமமச்-
சின் வசயைாைர்,  மத்திய ெஙகியின் 
ஆளுநர் ஆகிதயார் வ�ாடர்ந்தும் இது 
வ�ாடர்பில் த�மெயான ஒத்துமழப்பு-
்கமை ெழஙகிெருகின்றனர் என்றும் 
வசயைாைர் வ�ரிவித்�ார்.  

 எரிசக்தித் துமற வ�ாடர்பில் எதிர்்கா-
ைத்திடடங்கள்   பறறி விைக்்கமளித்� 
வசயைாைர் இைஙம்க வபறதறாலியக் 
கூடடுத்�ாபனத்துக்கு வசாந்�மான திரு-
த்காைமமை எண்வைய்த் �ாஙகி்கள் 
பு�ப்பிக்்கப்படட�ன் பின்னர் வ்காழும்பி-
னூடா்க அல்ைாமல் ெடக்கு, ெட மத்திய, 
பதுமை தபான்ற பிரத�சங்களுக்கு எரி -
வபாருள் விநிதயா்கம் திருத்காைமமை -
யிலிருந்த� தநரடியா்க வசய்ய முடியும் 
என்றும் வ�ரிவித்�ார்.இ�னூடா்க 
மா�ாந்�ம் 800 மில்லியன் ரூபாமெ 
தசமிக்்க முடியும் என்றும் அெர்  வ�ரி-
வித்�ார்.

எண்வைய் விமை அதி்கரிக்கும் என்ற 
்கருத்து நிைவுெது  வ�ாடர்பில் அெரிடம் 
வினவிய தபாது, எரிவபாருள் விமை அதி-
்கரிப்பு வ�ாடர்பில் ஒரு தபச்சு இருந்து 
ெருகிறது. இது வ�ாடர்பில் மி்கவும் ்கெ-

னமா்க ம்கயாைப்பட தெண்டிய வியடம் 
என்றும் அெர் வ�ரிவித்�ார்.  

 உை்க சந்ம�யில் எரிவபாருள் விமை 
அதி்கரித்��ன் ்காரைமா்க உள்ளூரி-
லும் எரிவபாருளின் விமை அதி்கரிக்கும் 
என்ற அச்சத்தின் ்காரைத்தினால் அதந-
்கமாதனார் எரிவபாருமை தசமிக்்கத் 
வ�ாடஙகியதும் �டடுப்பாடடுக்கு ஒரு ்கார-
ைமாகும்.  

 இறக்குமதி வசய்யப்படும் எரிவபா-
ருளுக்்கா்க பாரிய வடாைர் வ�ாம்க-
வயான்மற வசலுத்� தெண்டியுள்ைது. 
எரிவபாருள் பாெமனமய சரியான 
முமறயில் மு்காமமத்துெம் வசய்ய 
தெண்டும். அவ்ொறு வசய்ெ�னூடா்க 
நாடடுக்கு நன்மம பயக்கும் என்றும் 
இைஙம்க வபறதறாலியக் கூடடுத்�ா-
பனத்தின் �மைெர் சுமித் விதஜசிங்க 
வ�ரிவித்�ார்.

ஐ.நா. மனி� உரிமம...   
வ�ரிவித்�ார்.  வபாதுஜன வபரமுனவின் 
அலுெை்கத்தில் தநறறு முன்தினம் ஊட்க-
வியைாைர் சந்திப்பில் ்கைந்துக்வ்காண்டு 
்கருத்துமரக்ம்கயில் அெர் தமற்கண்ட-
ொறு குறிப்பிடடார்.   

அெர் தமலும் குறிப்பிடும்கயில்,   
ஐக்கிய நாடு்கள் மனி� உரிமம தபர-

மெயின் 49ஆெது கூடடத்வ�ாடர் 
இைஙம்கக்கு சா�்கமான�ா்க அமமந்-
துள்ைது. இைஙம்க வ�ாடர்பான விொ-
�த்தின் தபாது இைஙம்கக்கு சார்பா்க 31 
நாடு்கள் ஆ�ரவு ெழஙகின. அமனத்து 
�ரப்பினரும் ஒன்றிமனந்து வசயறபடட-

�ன் விமைொ்க இக்கூடடத்வ�ாடர் சா�்க-
மா்க அமமந்�து.   

நவீன யு்கத்தில் பைம்ொய்ந்� நாடு-
்களினால் முன்வனடுக்்கப்படும் மனி� 
உரிமம மீறல்்கள் குறித்து ஐக்கிய 
நாடு்கள் மனி� உரிமம ஆமைக்குழு 
்கெனம் வசலுத்�ாமலிருப்பது அெ�ா-
னத்திறகுரியது. இைஙம்கக்கு எதிரான 
தபாலியா்க குறறச்சாடடுக்்கமை முன்-
மெத்து அ�மன ெருடத்தில் இருமுமற 
விொ�த்திறகு எடுத்துக்வ்காள்ெது எத்�ரப்-
பினருக்கும் சா�்கமான�ா்க அமமயாது.   

இைஙம்க வ�ாடர்பில் ஐக்கிய நாடு்கள் 

மனி� உரிமம தபரமெயின் ஆமை-
யாைர் வெளியிடட அறிக்ம்கயின் 
உள்ைடக்்கத்தில் 80 ச�வீ�மானமெ 
இைஙம்கயின் உள்ை்க விெ்காரங்கமை 
அடிப்பமடயா்கக் வ்காண்டுள்ைது.   

புதிய அரசியைமமப்பு உருொக்்கம், 
அதி்கார பகிர்வு, அரச நிர்ொ்கம் ஆகிய-
ெறறில் �மையிடும் அதி்காரம் ஐக்கிய 
நாடு்கள் மனி� உரிமம தபரமெக்கு 
கிமடயாது.   

ஐக்கிய நாடு்கள் மனி� உரிமம 
தபரமெ �னது விடய�ானத்துக்கு அப்-
பாறபடடு இைஙம்க மீது அழுத்�ம் பிர-

தயாகிக்கிறது. உள்ை்க பிரச்சிமனக்கு 
தீர்வு ்காணும் வபாறுப்மப சர்ெத�சத்தி-
டம் ஒப்பமடக்்க முடியாது என்ற இைங-
ம்கயின் நிமைப்பாடமட வபரும்பாைான 
நாடு்கள் ஏறறுக்வ்காண்டன.   

இைஙம்கக்கு ஆ�ரொ்க சாடசியங-
்கமை தச்கரிக்்க வசைெழிக்கும் பை 
பில்லியன் வடாைர் நிதிமய வ்காவிட19 
�ாக்்கத்திலிருந்து மீள்ெ�றகு முடியா-
மலும்,�டுப்பூசி வபறறுக்வ்காள்ை முடி-
யாமலும் உள்ை நாடு்களுக்கு நன்-
வ்காமடயா்க ெழஙகுமாறு தபரமெயில் 
குறிப்பிடடுள்தைாம் என்றார்.  

்கச்சதீவு புனி� அந்த�ானியார்...  
அமனத்தும் சு்கா�ார ெழிமுமற்க-
மைப் பின்பறறி நமடவபறும் என்றும் 
இன்மறய தினம் இரவு விதசட வெஸ்-
பர்ஸ் ஆரா�மனயும் நாமை ்காமை 
திருவிழா கூடடுத்திருப்பலியும் ஒப்புக் 
வ்காடுக்்கப்படவுள்ை�ா்க அெர்்கள் வ�ரி-
வித்�னர்.  

�மிழ்க இராமநா�புரம் மமறமாெட-
டத்தின் தெர்க்்காடு பஙகுத்�ந்ம� த�ெ-
ச்காயம் அடி்கைார் �மைமமயில் �மி-
ழ்கத்தின் பல்தெறு பகுதி்களிலிருந்தும் 
100 பக்�ர்்கள் திருவிழாவில் ்கைந்து 
வ்காள்ைவுள்ை�ா்கவும் இைஙம்கயில் 
யாழ் மமறமாெடடத்தின் வநடுந்தீ-
வுப் பஙகுத் �ந்ம�யின் ஏறபாடடில் 
இைஙம்க பக்�ர்்கள் 100 தபருக்கு உட-
படடெர்்கள் ்கைந்து வ்காள்ைவுள்ை�ா்க-
வும் வ�ரிவிக்்கப்படுகிறது.  

இரு நாடு்களிலிருந்தும் இமமுமற 
மி்க குமறந்� எண்ணிக்ம்கயிைான 
ஊட்கவியைாைர்்கள் அமழத்துச் வசல்-
ைப்படவுள்ை நிமையில் ்கடறபமடயி-
னரின் ஏறபாடடில் வ்காழும்பிலிருந்து 
்காஙத்கசன்துமற ஊடா்க தநறறு ஊட்க-
வியாைர்்கள் குழு வொன்று புறப்படடுச் 
வசன்றுள்ைது.  

அத�தெமை வ�ாடரும் இைஙம்க- 
இந்திய மீனெர் பிரச்சிமன வ�ாடர்பில் 
அஙகு இரு மீனெர் குழுக்்களுக்கும் 
இமடயில் ்கைந்துமரயாடல்்கள் இடம்-
வபறைாம் என எதிர்பார்க்்கப்படுெதுடன் 
்கடறவறாழில் அமமச்சர் டக்ைஸ் த�ொ-
னந்�ாவின் �மைமமயில் ்கைந்துமர-
யாடல் ஒன்று இடம்வபறவுள்ை�ா்கவும் 
உத்திதயா்கபூர்ெமறற ெடடாரங்கள் 
மூைம் வ�ரிய ெருகிறது. 

வ்காவிட 19 வ�ாறறாைர்...   
அதி்கரித்துக் வ்காள்ெ�றகு பூஸ்டர் �டுப்-
பூசிமய வபறறுக் வ்காள்ெது முக்கியம் 
எனவும் மூன்றாெது தடாமை வபறறுக் 
வ்காள்ைா�ெர்்கள் உடனடியா்க அருகி -
லுள்ை சு்கா�ார மெத்திய அதி்காரி்கள் 
அலுெை்கத்துக்கு அல்ைது �மைமம 
மெத்தியசாமைக்கு வசன்று �டுப்பூ-
சிமய வபறறுக் வ்காள்ெ�றகு அக்்கமற 
்காடட தெண்டுவமன அெர் வ�ரிவித்-
�ார்.  

்கடந்� 24 மணி தநரத்துக்குள் (09) 
வ�ாறறாைர்்களின் எண்ணிக்ம்க 675 
ஆ்க குமறந்துள்ை�ா்கவும் ்கடந்� 
்காைங்களில் இந்� எண்ணிக்ம்க 

1,000த்துக்கும் அதி்கமா்க ்காைப்பட-
ட�ா்கவும் அெர் வ�ரிவித்�ார். வ்காவிட 
19 வ�ாறறுக்கு இமைந்��ா்க மர -
ைங்களின் எண்ணிக்ம்கயும் குமறந்-
துள்ை�ா்க அெர் வ�ரிவித்�ார்.  

எதிர்ெரும் ்காைங்களில் வ்காண்டாட -
டங்கள் ெரவுள்ை�ால் நாம் தமற-
வ்காள்ளும் பயைங்கைால் மீண்டும் 
வ�ாறறாைர்்களின் எண்ணிக்ம்க அதி -
்கரிக்கும் ொய்ப்பு உள்ை�ா்கவும் அந்� 
ஆபத்திலிருந்து விடுபடுெ�றகு முழு -
மமயான வ்காவிட19 �டுப்பூசிமய 
வபறறிருப்பது அெசியம் எனவும் அெர் 
வ�ரிவித்�ார்.  

தபரறிொைன் விமரவிதைதய...  
ம்கனின் விடு�மைக்்கா்க வ�ாடர்ந்து 

தபாராடி ெரும் தபரறிொைனின் �ாயார் 
அறபு�ம்மாள் வ�ரிவிக்ம்கயில்:-  

மி்க நீண்ட சடட தபாராடடத்ம� 
வ�ாடர்ந்து உச்ச நீதிமன்றம் பிமை 
ெழஙகியிருப்பது மகிழ்ச்சிமய �ருகி-
றது. 32 ெருடமா்க சிமறயிலிருக்கும் 
அெனது பாதி ொழ்க்ம்க சிமறயி-
தைதய முடிந்துவிடடது. சிமறொசத்தி-
லும் நல்ை ஒழுக்்கத்ம�யும், படிப்மப-
யும் ெழஙகி இருப்பது மகிழ்ச்சிமய 
�ருகிறது.  

எனக்கு ொழ்க்ம்கயில் எதுவும் 

த�மெயில்மை. எனது ம்கன் விடு�-
மையா்க தெண்டும். தபரறிொைனுக்கு 
ஏற்கனதெ பதரால் ெழங்கப்படடிருந்-
�ாலும் சு�ந்திரமா்க வெளிதய வசல்ை 
முடியாது. இந்� பிரச்சிமனமயயும் 
அெனது உடல் நிமைமயயும் ்கருத்தில் 
வ்காண்டு பிமை கிமடத்திருக்கிறது.  

நியாயம் என்றாெது வஜயித்த� தீரும் 
என்ற நம்பிக்ம்க ஏறபடடுள்ைது. விமர-
விதைதய நிரந்�ரமா்க விடு�மை வசய்-
யப்படுொவரன்ற நம்பிக்ம்கயும் இ�ன் 
மூைம் ஏறபடடுள்ைவ�ன்றும் அெர் 
வ�ரிவித்�ார்.

இைஙம்கயில் 317 மத்ராைாக்்கதை...  
திமைக்்கைத்தின் பதிதெடடிலுள்ை 
சரியான �ரவு்கள் என்றும் அெர் உறு-
திப்படுத்தியுள்ைார்.   

இைஙம்கயில் 1700 மத்ரைாக்்கள் 

இருப்ப�ா்கவும் அதில் 317 மத்ரைாக்-
்கள் திமைக்்கைத்தில் பதிவு வசய்யப்-
படடுள்ை�ா்கவும் வ�ரிவிக்்கப்படட விட-
யத்ம� அெர் நிரா்கரித்துள்ைார். 

இமைந்து கூடடணி உருொக்்க...  
சிறிதசன �னக்கு வபாதுமக்்கள் ெழங-
கிய ஆமைக்கு துதரா்கம் இமழத்துள்-
ை�ால் அெருடன் இமைந்து வசயறபட 

மக்்கள் விடு�மை முன்னணி ஒருதபா-
தும் �யாரில்மைவயன ைால்்காந்� வ�ரி-
வித்துள்ைார். 

இைஙம்கயி மி்கவும் ெய�ான... 
்கடந்�ாண்டு சர்ெத�ச முதிதயார் தினத்-

தில் வ்கௌரவிக்்கப்படட டிஙகி ொமி, 116 
ஆண்டு்கள் ொழும் அரிய பாக்கியத்ம� 
வபறறிருந்�ார்.   டிஙகி ொமியின் பூ�-

வுடல் ்கனஙத்கெத்ம� இல்ைத்தில் மெக்-
்கப்படடுள்ைதுடன் இறுதிக்கிரிமய இன்று 
பிறப்கல் அெர்்களின் குடும்ப மயானத்-
தில் நமடவபறவுள்ைது.

இைஙம்க மத்திய ெஙகி... 
அறிவிக்்கப்படடுள்ைது.  அத�தபான்று 
ஸ்தரலிங பவுண் ஒன்றின் வ்காள்மு-
�ல் வபறுமதி 330 ரூபா 32 ச�ம். 
விறபமன வபறுமதி 243 ரூபா 52 ச�-
மா்கவும் குறிப்பிடப்படடுள்ைது..  

யூதரா ஒன்றின் வ்காள்மு�ல் வபறுமதி 

279 ரூபா 67 ச�ம் விறபமன வபறுமதி 
290 ரூபா 22 ச�மா்கவும் ஜப்பானிய 
வயன் ஒன்றின் வ்காள்மு�ல் வபறுமதி 
02 ரூபா 16 ச�ம் விறபமன வபறுமதி 
02 ரூபா 25 ச�மா்கவும் அறிவிக்்கப்பட-
டுள்ைது.  

பிறந்து 07 நாட்கைான...  
சமீபத்தில் அெருக்கு 02ஆெது வபண் 
குழந்ம� பிறந்துள்ைது. ஆண் குழந்-
ம�மய எதிர்பார்த்திருந்� அெருக்கு 
மீண்டும் வபண் குழந்ம�தய பிறந்�-
மமயால் அெர் ஆத்திரமமடந்துள்ைார்.  
இ�னால், பிறந்து 07 நாட்கதையான 

�னது வபண் குழந்ம�மய வ்காடூரமா்க 
05 முமற சுடடுக் வ்கான்றுள்ைார்.  இ�-
மனயடுத்து, சம்பெம் வ�ாடர்பில் பிரத�ச 
மக்்கள் ெழஙகிய �்கெலுக்்கமமொ்க 
சம்பெ இடத்துக்கு விமரந்� வபாலிைார் 
அந்� நபமர ம்கது வசய்துள்ைனர். 



சர்வதேச மகளிர தினத்ே முன்னிட்டு பாணந்து்ை நகர ச்ப மண்டபத-
தில் பிரதேச கல்விதது்ைசார மகளிரகள் விருது ்வழங்கி ககௌரவிககபபட்்ட-
னர. இந்நிகழ்வில் 'அககமதி' பாலிகா தேசிய பா்டசா்ை அதிபருககு நிகழ்-
விை பிரேம அதிதியாக கைந்துககாண்ட பாணந்து்ை நகர பிோ நந்ேன 
குணதிைக விருது ்வழங்கி ககௌரவிபப்ேயும் நிகழ்வின் ஏறபாட்்டாளர   
சுயாதீன ஊ்டகவியைாளர சமன் காரிய்வசம் உள்ளிட்்ட பிரமுகரக்ளயும 
காணைாம்.  (ப்டம்: பாணந்து்ை மததிய குறூப நிருபர)
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(மாத்தறை தினகரன் நிருபர்)

இலஙறக பபாக்குவரதது 
சறபயின் உறுகுறை பிரப்தச 
எரிபபாருள் நிறலயஙகளிலி-
ருந்து நாப�ான்றுக்கு 20,000 
லீட்டர் டீசறல ்தனியார் பஸ் 
வண்டிகளுக்கும் பவளிநாடடு 
சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாக-
னஙகளுக்கும் வழஙகுவ்தாக 
உறுகுறை பிரப்தச பிர்தான 
முகாறமயா�ர் பிரபாத குமார 
ப்தரிவித்தார். 

உறுகுறை பிரப்தசததிலுள்� 
11 எரிபபாருள் நிறலயஙகளின் 
மூலமாகபவ இந்்த வாகனஙக -

ளுக்கு எரிபபாருள்கள் வழஙகப் -
படுகின்ைன. தூர இ்டஙகளுக்குச் 
பசல்லும் ்தனியார் பஸ் வண்டிக -
ளுக்கு 150 லீட்டர் டீசலும் ஒரு 
நாற�க்கு வழஙகப்படுவ்தாக 
பிரப்தச முகாறமயா�ர் பமலும் 
ப்தரிவித்தார். 

உறுகுறைப் பிரப்தசததில் 
11 டிப்பபாக்களிலும் 11 எரி -
பபாருள் நிறலயஙகள் இருப் -
ப்தாகவும் அவற்றின் மூலபம 
்தனியார்ததுறை பஸ் வண்டி -
களுக்கு எரிபபாருள் வழஙக 
ந்டவடிக்றக எடுக்கப்படடுள்� -
்தாகவும் அவவதிகாரி பமலும் 
ப்தரிவித்தார். 

இ.தபா.ச உறுகு்ண எரிகபாருள் நி்ையததிலிருந்து 

தனியார் வண்டிகளுக்கு 
நாள�ான்றுக்கு 20,000 லீட்டர் டீசல்

பபருவற�, பகசல்ஸ் விற�யாடடுக்கழகம் வரு்டாந்்தம் ஏற்பாடு 
பசய்துவரும் இரத்த்தான முகாம் இம்முறையும்   5ஆவது ்த்டறவ -
யாக எதிர்வரும் 13ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழறம காறல 8.30 மணி 
மு்தல் பி.ப 1 மணி வறர  அம்பபபிடடிய அஸாபிருள் பென்னாஹ் 
குர்ஆன் மதரஸா வ�ாகததில் நற்டபபைவுள்�து. "உதிரம் பகாடுதது 
உயிர் காக்க இறைந்திடுஙகள்" என்ை வாசகததின் அடிப்பற்டயில் 
அறனவரும் இந்நற்பணியில் கலந்து பகாண்டு உஙக�து இரத்தஙக -
ற�யும் பகாற்டயளிதது நன்றமகற� பபற்றுக்பகாள்ளுமாறு ஏற் -
பாட்டா�ர்கள் அறழப்பு விடுக்கின்ைனர்.  

 ஆண், பபண் இருபாலாரும் கலந்துபகாண்டு இரத்த ்தானம் வழங-
கலாம். பபண்களுக்கு விபே்ட ஏற்பாடுகள் பசய்யப்படடுள்�ப்தாடு 
இரத்த்தான பணிகள் பி.ப 1.00 மணிக்கு நிறைவு பபைவுள்�்தால் 
அறனவரும் பநரகாலதது்டன் சமுகம் ்தந்து உ்தவுமாறும் பகடடுக் -
பகாள்�ப்படடுள்�து.   

பேருவள�யில் இரதததான முகாம்

(பவலிகம தினகரன் நிருபர்) 

பவலிகம அைபா மததிய கல்லூரியின் 
2007ஆம் வரு்ட க.பபா.்த சா/்த பறழய 
மாைவர்கள்  ஒழுஙகு பசய்துள்� சிபந -
கபூர்வ கிரிக்கட சுற்றுப்பபாடடி அைபா 

மததிய கல்லூரி விற�யாடடு றம்தா -
னததில் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழறம 
13ஆம் திகதி நற்டபபைவுள்�து.  

சிபநகபூர்வ இக்கிரிக்கட பபாடடியின் 
மூலம் ்தாம் கல்வி கற்ை அைபா மததிய 
கல்லூரியின்  சமூக நல பசயற்பாடுக -

ளுக்கு உ்தவி ஒத்தாறச வழஙகுவப்த 
பநாக்கபமன பமற்படி பறழய மாைவர் 
அறமப்பினர் ப்தரிவிததுள்�னர். 

மூன்ைாவது ்த்டறவயாக ஏற்பாடு 
பசய்யப்படடுள்� இச்சுற்றுப்பபாடடி-
யின் ஆரம்ப நிகழ்வில் கல்லூரி அதிபர் 

எம்.டீ.எம்.மு்தஹ்்ஹர் கலந்து பகாள்� -
வுள்�ப்தாடு இறுதிப்பபாடடி நிகழ்வின் 
பரிசளிப்பு விழாவில்  எச்.ஏ. மு்ஹம்மத 
மற்றும் எம். பவதீர் ஆசிரியர்கள் கலந்து 
சிைப்பிக்கவுள்�்தாக ஏற்பாட்டா�ர்கள் 
ப்தரிவித்தனர். 

ளவலிகம அறோவில் சிபநகபூர்வ கிரிக்கட சுற்றுபபோடடி

அநுரா்தபுரம் தினகரன் நிருபர்   
                                          
ஆயுர்பவ்த மசாஜ் நிறலயம் என்ை பபார்றவயில் விபச்சார விடுதி-

யிறன ந்டததிச்பசன்ை இரண்டு இ்டஙகற� அநுரா்தபுரம் பபாலிஸார் 
சுற்றிவற�ததுள்�னர்.

கிற்டத்த ்தகவல்களின் அடிப்பற்டயில் பநற்று முன்தினம் (09)   
மாறல அநுரா்தபுரம் யாழ்ப்பாை சந்தி மற்றும் அநுரா்தபுரம் கும்மிச் -
சஙகு�ம் பகுதியில் பமற்பகாள்�ப்பட்ட சுற்றிவற�ப்பின் பபாப்த  
விபச்சாரததில்  ஈடுபடடு வந்்த பபண்கள் ஐந்து பபறர  வலய குற்ைத-
்தடுப்பு பிரிவு பபாலிஸார் றகது பசய்துள்�னர்.

றகது பசய்யப்பட்டவர்கள் 28,31,34,36, 41வயதுற்டய ப்தவிய, 
ராொஙகறன, பவலிகந்்த பகுதிகற� வசிப்பி்டமாக பகாண்்டவர்கள் 
என்பது ஆரம்பகட்ட விசாரறைகளில் இருந்து ப்தரியவந்துள்�து. 

அநுராதபுரததில் விேசார விடுதி சுற்றிவள�பபு 

ேசு மாடு திருடிய இராணுவ வீரர் ளகது
(கல்பநவ தினகரன் விபச்ட நிருபர்)

 
விடுமுறையில் வீடடுக்கு வந்திருந்்த பபாது சுமார் 1 இலடசதது ஐம்ப-

்தாயிரம் பபறுமதியான  பசு மாடு ஒன்றிறன க�வாடிய குற்ைச்சாடடில் 
இராணுவ வீரர் ஒருவறர எப்பாவல பபாலிஸார்  றகது பசய்துள்�னர்.

இவவாறு றகது பசய்யப்பட்டவர் எப்பாவல, கடடியாவ பிரப்த-
சதற்தச் பசர்ந்்த யாழ்ப்பாைம் பநடுஙபகணி மரப்தாற்ட இராணுவ 
முகாமில்  பசறவ புரியும் ஒருவராகும். இவர் விடுமுறையில் வீடு வந்து 
திரும்பவும் இம்மா்தம் 12 ஆம் திகதி ்தமது க்டறமக்கு பசல்ல இருந்்த-
பவற�யில் இம்மா்தம் 08 ஆம் திகதி றகது பசய்யப்படடுள்�ார்.

murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdk;
tdrPtuhrpfs; kw;Wk; tdg; ghJfhg;G mikr;R

ngWif mwptpj;jy;
ngWif ,yf;fk;: STC/PSM/2021/PRO-43

160>000 yPw;wh; fphpNahNrhl; vz;nza; (epyf;fhp jhh;) 
nfhs;tdT nra;tjw;fhd tpiyf;Nfhuy; miog;G 

(Invitation for Bids for the Purchase of 160,000 
Liters of (Coal Tar) Creosote Oil)

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l nghUis toq;Ftjw;fhf cw;gj;jpahsh;fs;> 

Kjd;ikahsh;fs;> toq;Feh;fs; my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

cs;ehl;L Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis gj;juKy;y> u[ky;tj;j tPjp> ,y. 82> mur kuf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FOj; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

1.  tpiyf;Nfhuy;fs; rh;tNjr tpiyf;Nfhuy; eilKiwapd; %ykhf 

,lk;ngWk;.

2.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpapYs;s (nfhs;tdT 

kw;Wk; fg;gw;Jiw) KfhikahshplkpUe;J tpiykD 

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

3.  xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jFjpahf 

tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baYf;F 

cl;glhjuhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpapYs;s (nfhs;tdT kw;Wk; 

fg;gw;Jiw) KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,y. 011-2866601-04. tpiykDf;fis   (nfhs;tdT 

kw;Wk; fg;gw;Jiw) Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; ,ytrkhfg; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xU njhFjp tpiykD 

Mtzj;jpw;F kPsspf;fg;glhj Mtzf; fl;lzkhf 3>500.00 

&ghitr; nrYj;jp 2022-04-22Mk; jpfjp tiuapy; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; gj;juKy;y> 82> u[ky;tj;j 

tPjp> mur kuf; $l;Lj;jhgdj;jpd; (nfhs;tdT kw;Wk; 

fg;gw;Jiw) KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; 

xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; KOikahd tpiykD Mtzj; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  tpiykDf;fis jiyth;> ngWiff; FO> mur kuf; 

$l;Lj;jhgdk;> ,y. 82> u[ky;tj;j tPjp> gj;juKy;y vDk; 

Kfthpf;F  2022-04-25Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F 

Kd;dh; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;ljd; 

gpd; rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ tpiyf;Nfhuypy; 

fye;Jnfhs;tjw;F mth;fshy; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

7.  rfy tpiykDf;fSlDk; 4500 I.mnk. nlhyh;fSf;Fr; rkkhd 

njhiff;fhd 118 ehl;fs; tiuapy; nry;YgbahFk; tpiykDg; 

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

8.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-04-07Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 kzpf;F gj;juKy;y> ,y. 82> ~~rk;gj; gpar||> ~~rg;j 

ghpru ke;jpua||tpy; ,lk;ngWk;.

jiyth;>

murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdk;.

BUDDHIST AND PALI UNIVERSITY 
OF SRI LANKA

INVITATION FOR BIDS

SECURITY SERVICES
CONTRACT No.: BPU/DPC/02/2022

1.  The Chairman, Department Procurement Committee, 
Buddhist and Pali University of Sri Lanka, on behalf of the 
Buddhist And Pali University of Sri Lanka invites sealed bids from 
eligible and qualifi ed bidders for Security Services, Buddhist 
and Pali University of Sri Lanka. Bids should be submitted for 
all premises. However, the University has the right to take a fi nal 
decision.

2.  The intended Service Period is one (01) year from the date of 25th 
of April 2022 to 24th of April 2023 with a Probation period of 
three months.

3. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding.

4.  All bidders shall have a valid Business Registration and Certifi cate 
obtained from the Ministry of Defence.

5.  Interested eligible bidders may obtain further information from 
the Assistant Registrar (Administration), Buddhist and Pali 
University of Sri Lanka and inspect the Bidding Document at 
the address given below from 8.30 a.m. to 3.30 p.m. (Tel: 011-
2857786) from 16th of March 2022 to 30th of March 2022 
during working days.

6.  A complete set of Bidding Documents (in duplicate) can be 
purchased on payment of a non-refundable fee of Rs. 2, 500.00. 
Payments shall be made at the Shroff Counter of the Buddhist 
and Pali University of Sri Lanka.

7.  A Pre-Bid meeting will be held on 24th March 2022 at 2.00 p.m. 
at the Board Room No. 2, 1st fl oor, Buddhist and Pali University 
of Sri Lanka, No 37, Moragahahena Road, Pitipana Town, 
Homagama.

8. Bids shall be valid up to 29th of June 2022. 

9.  Bids shall be accompanied by a bid security valued at Rs. 150,000.00 
obtained from a commercial bank approved by the Central Bank of 
Sri Lanka (CBSL) valid up to 29th of July 2022.

10.  Sealed Bids in duplicate should be sent to the below mentioned 
address by registered post or can be deposited in the tender box 
in Administration Division at or before 2.00 p.m. on 30th of 
March 2022. Both the original and the duplicate of the bids 
should be enclosed in one cover and top left-hand corner shall be 
marked “BPU/DPC/02/2022”. The name and address of the fi rm 
submitting the bids should appear on the cover.

11.  Bids will be opened immediately after closing of bids on date of 
30th of March 2022 at the Board Room No 2, 1st fl oor, Buddhist 
and Pali University of Sri Lanka, No 37, Moragahahena Road, 
Pitipana Town, Homagama. Authorized bidders can participate. 

Late bids will be rejected. 

The Chairman,
Department Procurement Committee, 
Buddhist and Pali University of Sri Lanka
No. 37, Moragahahena Road, Pitipana Town,
Homagama.
11 March 2022

ngWif mwptpj;jy; 
ngUe;Njhl;l mikr;R

fk;gdpfs; Njhl;l kWrPuikg;G> Njapiy kw;Wk; ,wg;gH Njhl;lk; rhHe;j 

gapHr; nra;if kw;Wk; njhopw;rhiyfs; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Njapiy 

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

Njapiy rpWgw;W epyq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig

mr;R tplaq;fSf;fhd Nfs;tp Nfhuy; 2022Mk; Mz;L
fPNo ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s Gj;jfq;fs;> Mtzq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gq;fis 
mr;rpLtjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. mg;Gj;jfq;fs;> Mtzq;fs; kw;Wk; 
tpz;zg;gq;fSf;F tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;Fk; NghJ xt;nthU njhlH ,yf;fkhf 

NtWNtwhf rfy cUg;gbfSf;Fk; tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

njhlH 
,y.

Gj;jfq;fs;> Mtzq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gj;jpd; ngaH
mr;rpl 
Ntz;ba 
msT

01 mYty;fSf;fhd thfd tpz;zg;g mDkjpg;gj;jpuk; 10>000

02 RP/NP/14 mDkjpg;gj;jpu nfhLg;gdT Mtzg; Gj;jfq;fs; 300

03
SV 13 ghjpf;fg;gl;l gaphpd mDkjpg;gj;jpu) nfhLg;gdT Mtzg; 

Gj;jfq;fs; 
200

04 igy; ftH nghJ 22>000

05 igy; ftH Gjpa gapHr; nra;if 20>000

06 igy; ftH kPs; gapHr; nra;if 30>000

07 igy; ftH ghjpg;gile;j gapH nra;if 15>000

08 RP/NP/4 mbg;gil ghprPyid mwpf;if gj;jpuk; 13>000

09
RD/NP/4A Njapiyg; gapH nra;ifapd; jifikahd mwpf;if 

gj;jpuk;
28>500

10 RP/NP/6 mDkjpg;gj;jpu cs;slf;f fbjg; gj;jpuq;fs; 40>500

11 RP/NP/nghJ jtizf; nfhLg;gdT ghprPyid mwpf;ifg; gj;jpuk; 93>000

12 RD/NP/12 nfhLg;gdT Mtz fbjg; gj;jpuq;fs; 131>000

13
gapHr;nra;if nghJ 07 jiug; gpuNjrj;ij cWjp nra;Ak; mwpf;if 

gj;jpuk;
156>000

14
SV/04 ghjpg;gile;j gapH; nra;if mbg;gil ghprPyid mwpf;if 

gj;jpuk;
8>250

15
SV/05A ghjpg;gile;j gapHr;nra;if mDkjpg;gj;jpu cs;slf;f 

mwpf;if gj;jpuk;
17>000

16
SV/08 ghjpg;gile;j gapHr; nra;if jtizf; nfhLg;gdT ghprPyid 

mwpf;if gj;jpuk;
20>000

17
SV/09 ghjpg;gile;j gapH nra;if jtizf; nfhLg;gdT ghprPyid 

mwpf;if gj;jpuk;
17>500

18
SV/11 ghjpg;gile;j gapH;r; nra;if jtizf; nfhLg;gdT 

cs;slf;f fbjg; gj;jpuq;fs;
27>000

19 C/10 efy; MNyhrid gbtq;fs; 14>500

20
C/12 fhzhky;Nghd my;yJ ,we;jtHfs; rhHghd ntspaPl;L 

gj;jpuq;fs;
8>200

21 kjpg;gPl;L Njapiy ghprPyid ,.nt.r./ ep.nt.r. mwpf;if gj;jpuq;fs; 7>000

22 kjpg;gPl;L Njapiy ghprPyid mYty;fs; RUf;fg; gj;jpuq;fs; 7>000

23
,.nt.r./ ep.nt.r. Njapiy ghprPyid/ nraw;wpl;l mjpfhhp mwpf;if 

gj;jpuq;fs;
34>500

24 < ml;ltiz mwpf;if gj;jpuk; 39>000

25
ep.nt.r. eil gtdp gpuahz nryTfs; tpz;zg;g Njapiy 

ghprPyid mwpf;if gj;jpuk; 
19>000

26 tHj;jf Njapiy ehw;WNkil nyhf; Fwpg;G Gj;jfq;fs; 2>500

27 tHj;jf Njapiy ehw;WNkil tpz;zg;gg;gj;jpu CN-1 Gj;jfq;fs; 2>500

28 [thp rhd;wpjo; gj;jpu CN-02 2>500

29 CN-02 rhd;wpjo; gj;jpu (fhgdap];) gpujpfs; njhFjp Gj;jfq;fs; 2>500

30
jdpegH nraw;wpl;l epfo;r;rpj;jpl;l Njapiyg; gapH nra;if jfty;fs; 

mwpf;iff; Gj;jfq;fs;
5>000

31
rpj;jpfukhd Njapiy gapHr; nra;iff;F Njitahd Muk;g 

mbg;gil ifNaLfs;
20>000

32 Njapiy fhzpfspy; kz; ghJfhg;G ifNaLfs; 20>000

33 Njapiy gapH eLjy; ifNaLfs; 20>000

34 Njapiyg; gapH nra;iff;F epoy; ifNaLfs; 20>000

35
KjpHr;rpailahJ Njapiy gapHr; nra;iff;F cuk; ,Ljy; 

ifNaLfs;
15>000

36
KjpHr;rpaile;j Njapiy gapHr; nra;iff;F Gjpa cu ghpe;Jiu 

ifNaLfs;
15>000

37
Kiwahf ft;thj;J nra;J Njapiyg; gapiu ghJfhg;Nghk;> 

ifNaLfs;
15>000

38 ey;ynfhOe;Jf;F ey;y tpiy ifNaLfs; 15>000

39 Njapiy gapHr; nra;if xOq;Ffs; Nfhilf;Fg;gpd; ifNaLfs; 20>000

40 Njapiy gapHr;nra;ifapy; ,ilntsp eLjy; ifNaLfs; 20>000

41 Njapiy ehw;WNkil epHthfg; Gj;jfq;fs; 3>000

42 tpisr;ry; kpF Njapiyg; gapHr; nra;iff;F eltbf;if Gj;jfq;fs; 6>000

43 Njapiy ft;thj;J Gj;jfq;fs; 3>000

44 Njapiyf;nfhOe;J gwpj;jy; Gj;jfq;fs; 3>000

45 nfhk;Ngh];l; cw;gj;jpf;F ifNfhHg;G Gj;jfq;fs; 100>000

46 fbjj; jiyg;G jiyikafk; 15>000

47 fbjj; jiyg;G gpuNjr mYtyfk; 10>000

Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Gj;jfq;fs;> Mtzq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gq;fis 
mr;rpLtjw;fhd Nfs;tp Mtzq;fis 2022.03.11 Kjy; 2022.04.01 gp.g. 3.00 tiu> ,y. 
70> ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> gj;juKy;iy Kfthpapy; mike;Js;s jiyikafj;jpd; 
epjpg; gphptpy; xU Nfs;tpf;fhf &. 5>000.00 kPsspf;fg;glhj njhifiar; nrYj;jp Nfs;tp 
NfhUtJld; rk;ge;jg;gl;l epge;jidfs; kw;Wk; Nfs;tp Mtzq;fis 02 gpujpfSld; 
ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> 2022.04.04 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; Nfs;tp Mtzq;fis 
gjpTj; jghypy; my;yJ jiyikafj;jpy; (Nritg; gphpT) itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; nfhz;L te;J cs;spl;L rkHg;gpf;fyhk;. tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;Fk; NghJ 
Nfs;tp epge;jidfspy; Fwpg;gplg;gLkhW ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; Nfs;tpg; gpiznahd;iw 
tpiykDTld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

thuj;jpd; Ntiy nra;Ak; K.g.g 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu vkJ jiyikafj;jpd; 
Nritg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s mr;rplg;glTs;s Gj;jfq;fs;> Mtzq;fs; kw;Wk; 
tpz;zg;gg; gbtq;fis ghPl;rpj;J ghHf;ff; $baJld; Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; 
epge;jidfSf;F cl;gl;L rfy tpiykDf;fisAk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. rkHg;gpf;fg;gl;Ls;s 
njhlH ,yf;fj;jpd; fPo; rfy mr;R cUg;gbfSf;Fkhd tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; 
Ntz;Lk; mj;Jld;> NjHe;njLf;fg;gLk; cUg;gbfSf;F kl;Lk; tpiykDf;fisr; 
rkHg;gpj;Js;s epWtdq;fspd; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. fPo;f;fhZk; Kfthpapy; 
mike;Js;s ,t; mjpfhu rigapd; jiyikafj;jpw;F tUif je;J fl;lzq;fs; ,d;wpNa 
Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpf;fyhk;.

fpilf;fg;ngWk; rfy tpiykDf;fisAk; 2022.04.04k; jpfjp gp.g. 2.30 ,w;F jpwf;fg;gLk;. 
tpiykDf;fisj; jpwf;Fk;NghJ Fwpj;j tpiykDf;fis rkHg;gpf;Fk; epWtdj;jpd; 
mjpfhukspf;fg;gl;l mjpfhhpnahUtUf;F mjw;F rKfkspf;fyhk;. tpiykDf;fisr; 
rkHg;gpf;Fk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; fhfpjhjpfis mr;rply; vd;W 
kw;Wk; Fwpj;j Nfs;tp ,yf;fkhd S/SU/2022/09/1 vd Fwpg;gpl;L> %yg; gpujp kw;Wk; efy; 
gpujpnad NtWNtwhff; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fis 
njhiyNgrp ,y. 011-7909020/50 I mioj;J cjtpg; nghJ KfhikahsH (Nritfs;) ,lk; 
ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiytH> 
ngWiff; FO> 
Njapiy rpW Njhl;lq;fs; mgptpUj;jp mjpfhu rig> 
,y. 70> ghuhSkd;w tPjp> ngytj;j> gj;juKy;y.
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,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;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/04/PT/6286(EL) Communica  on Cards for the Plc 
System of Transfer Cranes 

40,000.00 1,000.00 07-04-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/03/PT/6270(MP) Spares for Terberg Terminal Tractors 110,000.00 3,500.00 07-04-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6268(MP) Spares for Caterpiller C-15 Engines of 
ZPMC 41T RTGC at JCT  

400,000.00 3,500.00 07-04-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/PT/6282(EL) 10 Nos. MB – 01 Base Boards for the 
Plc of JCT Cranes 

20,000.00 1,000.00 07-04-2022
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; tp;iykD 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 khh;r; 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;glg;gpl;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;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/08/051 300 Tons. Asphalt Concrete Wearing 
Coarse ( 12MM) with Transport  

43,200.00 1,000.00 31-03-2022
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 khh;r; 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

Njrpa fy;tp epWtfk; - k`ufk 

gl;lg;gpd; fy;tp Kfhikj;Jt bg;Nshkh ghlnewp (KO Neuk;) 
- 2022 / 20 23

Njrpa fy;tp epWtfj;jhy; elhj;jg;gLk; Nkw;gb ghlnewpf;fhd 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd

ghlnewpapd; fhyk; : xU tUlk; - KO Neuk; 

ghlnewpapd; jd;ik :  epfo;epiy Clhd %d;Wj; jtizfis (Terms) nfhz;lf; 
fy;tprhu; nranyhOq;Ffs; eilngWk;.

ghlnewp eilngWk; ,lk; :  njhopy;thz;ik tpUj;jp kw;Wk; fy;tp Kfhikj;Jtj;Jiw> fy;tpj; 
jiyikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jt gPlk;> Njrpa fy;tp 
epWtfk;> kPg;Ng re;jp> ghJf;f

ghlnewpapd; nkhop%yk; : rpq;fsk; / jkpo; / Mq;fpyk;  

fl;lz tpguq;fs; 

tpz;zg;gf; fl;lzk;  : &gh 1>500/-
gjpTf; fl;lzk;  : &gh 2>000/-
ghlnewpf; fl;lzk;  :  &gh 80>000/- (rkkhd ,uz;L jtizfspy; fl;lzj;ijr; 

nrYj;j KbAk;)

tpz;zg;gq;fis mDg;g Ntz;ba topKiw

Njrpa fy;tp epWtfj;jpd; guPl;irfs; Jiwapd; ,izaj;jsj;jpy; (https://www.exams.nie.lk/intakes/
new) ghlnewpf;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLjy; gw;wpa  jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 
NkYk; ,izaj;jsj;jpy; Postgraduate Diploma in Educational Management (Full Time) ghlnewpf;Fupa 
Advertisement I njupT nra;J mjpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;F Vw;g tpz;zg;gg;gbtj;ij 
G+uzg;gLj;jTk;.

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp : 30.04.2022

fyhepjp Rdpy; [ae;j etuj;d
gzpg;ghsu; ehafk;
Njrpa fy;tp epWtfk;
k`ufk

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
td rPtuhrpfs; ghJfhg;G> ahid Ntypfs; kw;Wk; mfopfs; eph;khzk; cw;gl ghJfhg;G Ntiyfs; 

kw;Wk; td kPs; gaph;r;nra;if kw;Wk; tdtsq;fs; mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsk;

01.  td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff;FOtpd; jiytuhy; fPo;f;fhZk; NtiyfSf;fhf Kd; jifikAs;s 

Nfs;tpjhuh;fshy; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tp

,y.

ngWif 

,yf;fk;
Ntiyapd; ngah;

nghwpapayhsh; 

kjpg;gPl;Lk; 

ngWkjp 

(ntl; ,d;wp 

&. kpy;ypad;)

CIDA 
epWtdj;jpd; 

gjpT

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tp tpz;zg;g 

fl;lzk; 

(&.)

Nfs;tpg; gpizg; 

ngWkjp 

(&.)

01 WL/02/20-B-01 
-2022

ahy Njrpa g+q;fhtpd; 

,y. 21 cj;jpNahfg+h;t 

,y;yk; gOJghh;j;jy;

4.8 C5/C6/C7/C8 
(fl;blq;fs;)

2000.00 73>000/- 
2022.06.10 tiu 

nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;

02 WL/02/20-T-03 
-2022

Fkd Njrpa g+q;fhtpd; 

mSj;fk Ntyp 

kWrPuikj;jy;

6.5 C5/C6/C7 
(ePHg;ghrdk;)

2500.00 98>000/- 
2022.06.10 tiu 

nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;

03 WL/02/20-R-01 
-2022

cltyt Njrpa 

g+q;fhtpd;  

Mf;fpukpj;Js;s 

jhtuq;fis mfw;Wjy;

11.9 C5/C6 
(ePHg;ghrdk;

5>000.00 179>000/- 
2022.06.24 tiu 

nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;

04 WL/02/20-R-02 
-2022

YDfk;ntn`u 

Njrpa g+q;fhtpy; 

Mf;fpukpj;Js;s 

jhtuq;fis mfw;Wjy;

11.5 C5/C6 
(ePHg;ghrdk;)

5>000.00 173>000/- 
2022.06.24 tiu 

nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;

02. Nfs;tpNfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuypd; fPo; eilngWk;

03.  ,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F Nfs;tp Mtzq;fis 2022.03.30 tiu mur Ntiy nra;Ak; mYtyf ehl;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu gj;juKy;y td rPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; fzf;Fg; gphptpy; ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

04.  Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; rfy Nfs;tpjhuh;fshYk; fle;j 06 khj tq;fpf; $w;W kw;Wk; 05 tUlq;fs; cw;gLj;jg;gl;L 

KbTWj;jg;gl;l mjw;Fr; rkkhd 02 Ntiyfis rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; 10 kpy;ypaDf;F Nkw;gl;l NtiyfSf;F Nfs;tp 

Mtzq;fspy; Nfhug;gLk; jifikfis cWjp nra;tjw;fhf Vw;Wf; nfhs;sf; $ba mwpf;iffis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tp Mtzq;fis Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJld; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu 2022.03.30k; jpfjp tiu td 

rPtuhrpfs; gzpg;ghsh; ehafk;> tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; ngahpy; Fwpj;j epWtdj;jpd; fbjj; jiiyg;gpy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; vOj;J %y Ntz;Ljy; kw;Wk; CIDA gjpTg; Gj;jfk; kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhifia jpizf;fsj;jpd; 

fhrhshplk; nrYj;Jtjd; Nghpy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

06.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fs; Fwpj;j nraw;jpl;lq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;j;J Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

07.  Nkw;gb Nfs;tp gpizia tq;fp %yk; rkh;g;gpg;gjhapd; jug;gl;Ls;s ngWkjp jug;gl;Ls;s jpfjp tiu nry;YgbahFkhW 

mur mq;fPfhuk; ngw;w th;j;jf tq;fpapd; %yk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mjid fhrhf nrYj;Jtjhapd;  jpizf;fsj;jpd; 

fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr; rPl;bd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tp Mtzq;fSld; Nfs;tp 

gpizia rkh;;gpj;jpuhj Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd fPo; 5 kpy;ypad; my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l  xg;ge;jq;fSf;fhf fk;gdpfs; gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; gjpT nra;J PCA03 rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; 

rkh;g;gpf;f Ntz;baJld; mt;thwy;yhj Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

08.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis  %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad NtW Ntwhf fbj ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L kPz;Lk; 

xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j xg;ge;jj;jpd; ngah; kw;Wk; ,yf;fj;ij Fwpg;gplL 

2022.03.31 gp.g. 2.30 ,w;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ tdrPtuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpd; epjpg; 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp cs;spLk; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk; mj;Jld; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfis jpwj;jy; md;Nw (2022.03.31) gp.g. 2.30 ,w;F ,lk;ngWtJld; mjw;fhf cq;fSf;F my;yJ 

cq;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpf;F rKfkspf;fyhk;.

09.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; 0112 871537 njh. Ng. %yk; jpizf;fs gpujpg; gzpg;ghsh; (epjp)I mioj;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; gw;wpa jPHkhdk; vLf;Fk; chpik jpizf;fs ngWiff; FOtpw;F chpaJld;> ,t; 

mwptpj;jypy; my;yJ Nfs;tp khjphpfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s my;yJ Fwpg;gplg;glhj ,g;  ngWif tplaq;fSld; rk;ge;jg;gl;l 

VNjDk; tplaq;fs; gw;wpa jPHkhdk; ngw;Wf; nfhs;Sk; mjpfhuk; tdrPtuhrpfs; jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F chpaJ.

10.  Nfs;tpg;gj;jpuq;fisj; jahhpj;jy; rk;ge;jkhf Vw;gLfpd;w ve;j MF nryTfs; rk;ge;jkhf jiyth;> jpizf;fs ngWiff; 

FOtpdhy; nghWg;Gf;$wg;glkhl;lhJ.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff;FO>

tdrPtuhrpfs; ghJfhg;gj; jpizf;fsk;>

,y. 811/V> [ae;jpGu tPjp> 
gj;juKy;y.

Nfs;tp miog;G

ngWif mwptpj;jy;
 

cs;@h; mgptpUj;jp Nkk;ghl;Lj;jpl;lk; 
cs;@uhl;rp kd;wq;fspd; nraw;wpwd; ghpkhw;wk;-1 (PT1) jpwid 

tYg;gLj;jy; Ntiyj;jpl;lk; 

khe;ij fpof;F gpuNjrrig
01.  jiytH cs;@uhl;rpkd;w ngWiff;FO> khe;ij fpof;F gpuNjrrig> tlkhfhzk; jFjptha;e;j 

toq;Feh;fsplkpUe;J muf;FKj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis fPo;f;fhl;lg;gl;l ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;l 

nghUs; nfhs;tdTf;fhf NfhUfpd;whH.

02.  Njrpa Nghl;bf; Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;F mikthfNt Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ. 

03.  MHtKs;s toq;Feh;fs; (Suppliers) jiytH/ nrayhsh; khe;ij fpof;F gpuNjrrig> ( njhiyNgrp: 021 

228 3475> fax No: 021 228 3476 kpd;dQ;ry;: manthaieastps@yahoo.com) ,ypUe;J Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. mj;Jld; 11.03.2022 ,ypUe;J 01.04.2022 tiu Nkw;$wpa ,lj;jpy; Ntiy ehl;fspy; 

fhiy 09.00 kzp Kjy; khiy 15.00 kzp tiu Nfs;tp Mtzq;fis ghHitaplyhk;.

04.  Njitahd jFjpfspy; Fwpg;gpl;l nghUs; tif kw;Wk; Jiwapy; jPT KOtJk; guhkhpg;G> tpepNahfk;> 

nghUj;Jjy; kw;Wk; tpw;gidapy; Fiwe;jgl;rk; 3 tUl mDgtk; cs;slq;Fk;. Nkyjpf tpguq;fs;; 

Nfs;tp Mtzj;jpy; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.

05.  MHtKs;s Nfs;tpjhuHfs; G+uzkhd Nfs;tp Mtznkhd;iw Mq;fpy nkhopapy; jiytH /nrayhsh; 
khe;ij fpof;F gpuNjrrig vDk; Kftupapy; 11.03.2022 jpfjpapypUe;J 01.04.2022 e; jpfjp tiu fhiy 

09.00 kzpf;Fk; 15.00 kzpf;Fk; ,ilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh. 2000.00 ( midj;J thpfSk; 

cs;slq;f) nrYj;jp ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,j;njhif gzkhfr; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tp ,U gpujpfspy; (Original and duplicate) rkHg;gpf;fg;gl Ntz;Lk;. Original kw;Wk; Duplicate gpujpfs; 
jdpj;jdpahf rPy; nra;ag;gl;l ciwfspy; KiwNa Original kw;Wk; Duplicate vd;W Fwpg;gplg;gl Ntz;Lk;. 

,uz;L ciwfSk; ciwapd; Nky; ,lJ %iyapy;  Nfs;tpapd; ngah; kw;Wk; Nfs;tp ,y Fwpg;gplg;gl 

Ntz;Lk;. G+uzkhf epug;gg;gl;l Nfs;tp Mtzk; NeubahfNth my;yJ gjpTj;jghy; %ykhfNth 

jiytH / nrayhsh; khe;ij fpof;F gpuNjrrig vDk; Kfthpf;F 01.04.2022 Mk; jpfjp khiy 15.00 

kzpf;F Kd;gjhf fpilf;ff; $bajhf mDg;gpitf;fg;gl Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; %yk; mDg;gg;gLk; 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. gpe;jpa Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpahdJ> Nfs;tp Neuk; Kbtile;j 

clNdNa tUif jUk; Nfs;tpjhuhpd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

07.  Nfs;tpg; gpiz itg;Gj; njhifahdJ fPNo ml;ltizapy; fhl;lg;gl;lthW mikAk;.

08.  Nfs;tpahdJ Nfs;tp rkHg;gpf;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 49 (ehw;gj;Jnjhd;gJ - 20.05.2022) ehl;fs; 

tiuAk; nry;YgbahFk;.

,y Nfs;tp vz; Ntiy tpguk; xg;ge;j 

fhyk;

nfhs;td 

Tf;fhd kjpg;gPl; 

Lj; njhif 

(kpy;. &gh)

jpwf;Fk; 

jpfjpapy; 

,Ue;J 

Nfs;tpapd; 

nry;Yg 

bahFk; fhyk;

Ntz;lg;gLk; 

Nfs;tpg;gpiz

gpiz 

itg;G

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyk;

02 NP/14/44(2) 
/02/PT-1/2022

rpWth; 

G+q;fhtpw;fhd 

tpisahl;L 

cgfuzk; 

nfhs;tdTk; 

nghUj;JjYk;

45 

ehl;fs;

1.49 20.05.2022 20>000.00 17.06.2022

09.  Nfs;tpfs; njhlHghd Kd;Ndhbf; fye;Jiuahly; 25.03.2022e; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F khe;ij fpof;F 

gpuNjrrig mYtyfj;jpy; eilngWk;. MHtKs;s Nfs;tpjhuHfs; midtUk; ,f; fye;Jiuahlypy; 

jkJ nrhe;j nrytpy; te;J gq;Fgw;wyhk;.

jiytH> 
cs;@uhl;rp kd;w ngWiff;;FO> 
khe;ij fpof;F gpuNjrrig 
tlkhfhzk;. 

11.03.2022



,g;gj;jpupif mN]h]pNal;ll; epa+]; Ngg;gH]; xg; rpNyhd; ypkpll; fk;gdpauhy; nfhOk;G ,y. 35> b.MH. tp[atHjd khtj;ijapYs;s Nyf; `T]py; 2022 khu;r; khjk; 11k;; jpfjp nts;spf;fpoik mr;rpl;Lg; gpuRupf;fg;gl;lJ.

92022 khu;r; 11 nts;spf;fpoik11-03-2022

yhdp gp fkNf jdJ kidtp 
A+gp n[atjpAld; ,ize;J jdJ 
fdit nka;g;gl itj;jNghJ ,J 
Muk;gpj;jJ. me;jr; rpwpa mb 
,yq;ifapd; krhyhj; JiwiaAk; 
rikay; JiwiaAk; NtNwhu; 
gupkhzj;Jf;F ,l;Lr; nrd;wJ 
1984 Mk; Mz;by;  ,e;j N[hb 
rikay; njhopiy krhyhg; 
gLj;Jtjw;fhd tha;g;igj; 
Njbf;nfhz;bUe;jJ.
/g;uPyhd; ,g;NghJ krhyh 

tu;j;jfj;jpy; midj;J tPLfspYk; 
cgNahfpf;Fk; ngauhf 
khwpapUg;gJ midtUf;Fk;  
njupe;j tuyhW. ,yq;if 
,y;yj;jurpfs; kj;jpapy; /g;uPyhd; 
jdJ ,lj;ij epiyepWj;j mjpf 
fhyk; vLf;ftpy;iy. ,J xU 
rpwpa Kaw;rpapy; njhlq;fpa xU 
ek;gpf;ifahd gazk;.
,yq;ifapd; krhyhj; Jiwf;F 

xU ePz;l fij cs;sJ. 
fij> epr;rakhf> 7Mk; E}
w;whz;Lf;F gpd;Ndhf;fpr; nry;tjhf  
,Uf;fyhk;. Nkw;fj;jpau;fs; 
ehfuPfj;jpw;fhf Nghuhbf; 
nfhz;bUe;jNghJ> vkJ ehL  
krhyh epiwe;j ehlhf ,Ue;jJ. 
krhyhTf;F kl;Lky;y. Mdhy; 
mjd; jdpj;jd;ikf;fhf vkJ ehL 
mwpag;gl;lJ.
,yq;if> jg;NuhNgd; vd 

mwpag;gl;l fhyj;jpypUe;J> 
nkhj;jkhf krhyhg; nghUl;fis 
Vw;Wkjp nra;tjpy; <Lgl;bUe;jJ. 
Vw;Wkjpfs; mtw;wpd; nrhe;j 
ngWkjp Nru;itfisf; 
nfhz;bUe;jd. ntspehl;Lr; 
re;ijapy; fpilf;Fk; krhyhg; 
nghUs;fs; vd;d tu;j;jf 
ehkq;fspy; ,Ue;jhY vt;tsT 
tpiy cau;e;jhYk;> mJ ,yq;if 

krhyhjhd;. rhjhuz kdpjDf;F 
vl;lhj tpiyapy; ,Ue;jhYk;; mJ 
,yq;if krhyhjhd;. 
/g;uPyhd; 2003,y; 

gjpTnra;ag;gl;lJ. ,UgJ 
Mz;LfSf;F Kd;> /g;uPyhd; 
krhyhj; Jiwapy; Kjd;ikahd 
,lj;ijg; ngw;Ws;sJ. 
khj;jiwia jskhff; nfhz;l 
/guPPyhd; ,yq;if KOtJk; 
80>000f;Fk; Nkw;gl;l tpw;gid 
epiyaq;fisf; nfhz;Ls;sJ. 
yq;fh rnjhr> fhu;fpy;];> yh/g;]; 
kw;Wk; Mu;gpNfh Nghd;w gy;nghUs; 
mq;fhb tiyaikg;gpYk;;> 
38 tpw;gid epiyaq;fis 
cs;slf;fpa mtu;fsJ nrhe;j 
/g;uPyhd; ];khu;l; vf;];gpu]; 
tiyaikg;gpYk; ,e;j tpw;gid 
epiyaq;fs; fpilf;fpd;wd. Rkhu; 
16 tpw;gid epiyaq;fs; Nkw;F 

khfhzj;jpYk; kw;wit njw;fpYk; 
cs;sd.
/gpuPyhd; FOtpw;F 2022 Mk; 

Mz;L kpf Kf;fpakhdjhf 
cjakhdJ> epWtdk; rpwe;j 
ngupa mstpyhd njhopy; tiff;F 
toq;fg;gLk; kjpg;Gkpf;f gpshl;bdk; 
tpUjpdhy; ghuhl;lg;gl;lJ. Njrpa 
njhopy;Jiw rpwg;G tpUJfs; 
2022 ,y; krhyh njhlu;ghd 
njhopy;fSf;fhd jq;f tpUJ> 
mjw;Ff; fpilj;j kw;nwhU 
mq;fPfhuk;. 
ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F 

fzprkhd gq;fspg;ig toq;Fk; 
,yq;ifapd; jiyrpwe;j 
ifj;njhopy;fis nfsutpf;Fk; 
Njrpa njhopy;Jiw ,e;j rpwg;G 
tpUij toq;fpaJ.
/g;uPyhd; cw;gj;jpfspy; 

krhyhg; nghUl;fs;> rpwg;G krhyh 
fyitfs;> Nrhah> E}Ly;];> 
gh];jh> mg;gpilru;fs; kw;Wk; 
jhdpaq;fs; Mfpait mlq;Fk;.
thbf;ifahsNu uh[h 

vd;w fUj;ij mtu;fs; 
filgpbf;fpd;wdu;> vdNt 
Kiwahd ju Kfhikj;Jtj;ijg; 
gpd;gw;wp kypT tpiyapy; 
rpwe;j jukhd jahupg;GfSf;F 
ngau;ngw;wJ /g;uPyhd;> 
%yg;nghUl;fs; Kjy; ,Wjpg; 
nghUl;fs; tiu mtw;wpd; ju 
epu;thfj;jpy; njhlu;r;rpahd 
Ma;Tfisr; nra;tij 
tof;fkhf;fpAs;sJ. xt;nthU kzp 
Neuj;jpw;Fk; Rkhu; 150 Nrhjidfs; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.
jahupg;Gfspd; juj;jpw;fhd 

rhd;wpjo;fs; GMP rhd;wpjo;> 
ACCP rhd;wpjo;> midj;J 
jahupg;GfSf;Fk; ISO 22000 
jur; rhd;wpjo; kw;Wk; rpy 

jahupg;GfSf;fhd SLS rhd;wpjohy; 
mq;fPfupf;fg;gLfpd;wd. /g;uPyhd; 
jahupg;Gfs; Gj;Jzu;r;rp> eWkzk; 
kw;Wk; epwj;jpw;fhf mwpag;gLfpwJ.
/g;uPyhd; 700 cs;ehl;L kw;Wk; 

300 tpw;gid gpujpepjpfs; cl;gl 
1000 gzpahsu;fSf;F gzp; 
toq;fpAs;sJ.
7f;Fk; Nkw;gl;l ntt;NtW 

JiwfSld;> xt;nthU JiwAk; 
xU Jiwj; jiytUld; /g;uPyhd; 
kpfTk; cWjpahd epu;thf 
mikg;igf; nfhz;Ls;sJ.
/g;uPyhd; vz;lu;gpiur]pd; 

Kf;fpa Jiwfspy; re;ijg;gLj;jy; 
Jiw> tpw;gidj; Jiw> epjpj; 
Jiw> kdpjtsj; Jiw> ju 
Nkyhz;ikj; Jiw> cw;gj;jpj; 
Jiw jsghlq;fs; kw;Wk; 
jpl;lkply; Jiw Mfpait 
mlq;Fk;.
Culq;F fhyj;jpy; $l> /g;uPyhd; 

24 kzpNeuKk; ghjpf;fg;glhky;> 
mr;rkpd;wp cioj;J> Njrk; 
grpapd;wp ,Ug;gij cWjp 
nra;jJ. kQ;rs; kw;Wk; Fuf;fd; 
,wf;Fkjpf;F tpjpf;fg;gl;l 
fl;Lg;ghLfSld;> /g;uPyhd; jdJ 
jahupg;GfSf;fhd njhlu;r;rpahd 
tpepNahfr; rq;fpypj; Njitf;F 
nghUl;fis toq;Ftjw;fhf 
xU ngupa Ntshz; nrayhf;fj; 
jpl;lj;ijj; njhlq;fpaJ.
/g;uPyhd; jahupg;GfSf;F 

Mz;LNjhWk; Njitg;gLk; 
kQ;rspy; ghjp msT ,g;NghJ 
Ntshz; nrayhf;fj; jpl;lj;jhy; 
cs;ehl;bNyNa fpilf;fpwJ. 
,k;Kaw;rpahdJ cs;Su; 
tptrhapfis mtu;fsJ 
epyq;fspy; gapupLtjw;Fk;> 
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மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

'அல்லாஹ்வின் தூதரே! நீங்கள் 
ஷஃபலான் மலாதத்தில ர�லான்பு 
ர�லாறபது ரபலான்று ரேறு 

எநத மலாதத்திலும் ர�லான்பு ர�லாறபதத 
�லான் ்கலாணவிலத்' என்று �லான் கூறிய 
ரபலாது �பி (ஸல) அேர்கள் 'இது ேஜப் 
மறறும் ேமழலான் மலாதத்துக்கு இதைப்-
படை மலாதம். மனிதர்கள் அசிேத்ததயலா்க 
இருக்கின்்ற ஒரு மலாதமும் கூை. அத்து-
ைன் அகி்த்தலாரின் இேட்ச்கனலான அல-
்லாஹ்வுக்கு மனிதர்களின் ச்சயலபலாடு-
்கள் (அமல்கள்) ்சமரப்பிக்்கப்படுகின்்ற 
மலாதமும் இதுேலாகும். அதனலால �லான் 
ர�லான்பலாளியலா்க இருக்கும் நித்யில 
எனது ச்சயலபலாடு்கள் அல்லாஹ்வி -
ைம் ்சமரப்பிக்்கப்பை ரேண்டும் என்று 
ஆசிக்கிர்றன்' என்்றலார்கள் என உஸலாமலா 
இப்னு தஸத் (ேலி) அேர்கள் கூறியுள்-
ளலார்கள். 

(ஆதலாேம்: அபூ தலாவூத், �ஸலாஇ, 
இப்னு ஹுதஸமலா)

ேஜப் மலாதம் என்பது ்சஙத்கயலான 
�லான்கு மலாதங்களில ஒன்்றலாகும். அம்-
மலாதத்தில மனிதர்கள் அதி்கம் �ன்தம -
்கதள ச்சயயவும் பலாேங்களிலிருநது 
தவிரநது ச்கலாள்ளவும் முயறசி ச்சய -
ேலார்கள். ேமழலான் மலாதத்தின் ம்கத்துேம் 
்கலாேணமலா்கவும் �ன்தமயலான ்கலாரியங-
்கதள முன்சனடுப்பதற்கலான ததை்கள் 
குத்றேலா்க இருப்பதனலாலும் ேமழலா -
னில அதி்க �ன்தம்கதள ச்சயேலார்கள். 
ஆனலால ஷஃபலான் மலாதத்தில ்கேனயீ -
னமலா்க இருநதுவிைக் கூைலாது என்பதற-
்கலா்கரே �பி (ஸல) அேர்கள் இவேலாறு 
கூறினலார்கள் என்று எங்களலால புரிநது-
ச்கலாள்ள முடியும். 

ச்சயலபலாடு்கள் அல்லாஹ்விைம் 
்சமரப்பிக்்கப்பைல என்பது �லான்கு 
ேடிேங்களில அதமய முடியும் என்று 
இமலாம் இப்னுல த்கயிம் (ேஹ்) அேர -
்கள் ்கருதுகின்்றலார்கள். �லாளலாநதம், 

ேலாேலாநதம், ேருைலாநதம், மேணத்தின் 
பின்னர இறுதியலா்க அல்லாஹ்விைம் 
உயரத்தப்படுகி்றது. �லாளலாநத ச்சயல-
பலாடு்கள் ப்கலின் இறுதிப்பகுதியிலும் 
இருளின் ்கதைசி ர�ேத்திலும் உயரத்-
தப்படுகி்றது. ேலாேலாநத ச்சயலபலாடு்கள் 
திங்கள், வியலாழன் தினங்களிலும் ேரு -
ைலாநத ச்சயலபலாடு்கள் ஷஃபலான் மலாதத்-
திலும் அல்லாஹ்விைம் ்சமரப்பிக்்கப் -
படுகி்றது. ்கதைசியலா்க மேணமதைநத 
பின்னர ஒருேேது ச்சயறபலாடு்கள் 
முழுதமயலா்க அல்லாஹ்விைம் ஒப்பு-
விக்்கப்படுகி்றது. எனரே இத்தத்கய 
்சநதரப்பங்கதள �லாம் சி்றப்பலா்க பயன்ப-
டுத்திக்ச்கலாள்ள ரேண்டும். 

திங்கள், வியலாழக்கிழதம்களில 
ர�லான்பு ர�லாறபதற்கலான ்கலாேணம் 
குறித்து �பி்களலாரிைம் வினேப்படை 
ரபலாது 'அவவிரு தினங்களிலும் ச்சயல-
பலாடு்கள் ஒப்புவிக்்கப்படுகின்்றன. �லான் 
ர�லான்பலாளியலா்க இருக்கும் நித்யில 
அல்லாஹ்வுக்கு எனது அமல்கள் ்கலாட -
ைப்பை ரேண்டும் என்று விரும்புகி -
ர்றன்' என்்றலார்கள் 

(ஆதலாேம்: ஸுனன் திரமிதி) 
�பியேர்கள் ஷஃபலானில அதி்கமலா்க 

ர�லான்பு ர�லாற்றலார்கள். திங்கள் வியலா -
ழக்கிழதம்களில ர�லான்பிருநதலார்கள். 
்கலாத் மலாத் திக்ரு்கதள ஓதினலார்கள். 
அஸர, ஸுபஹ் சதலாழுத்க்கதள தூண்டி -
னலார்கள். ம்க்கு்கள் அதி்கமலா்க உ்கில 
்சஞ்சரிக்கும் ்சநதரப்பமலா்க இநர�ேங -
்கதள ்கருத முடியும். இநத ம்க்கு்கள் 
தலான் மனிதர்களின் பதிவு்கதள ்சமரப் -
பிக்்கவுள்ளலார்கள்.

இேவு ர�ே ம்க்கு்களும் ப்கல ர�ே 
ம்க்கு்களும் உங்கதள பின் சதலாைரநது 
ச்கலாண்ரை இருப்பலார்கள். ஸுபஹ், 
அஸர ர�ே சதலாழுத்க்களில உங்க -
ரளலாடு அேர்கள் இதணநது ச்கலாள்ேலார -
்கள். பின்னர அேர்கள் அல்லாஹ்தே 

ர�லாக்கி ச்சன்று விடுேலார்கள். எனது 
அடியலார்கள் எப்படி இருநதலார்கள் என்று 
அல்லாஹ் ர்கடபலான். அதறகு ம்க்கு -
்கள் �லாம் அேர்கதள விடடுேரும் ரபலாது 
அேர்கள் சதலாழுது ச்கலாண்டிருநதலார்கள். 
அேர்கதள �லாம் அதைநத ்சநதரப்பத்தி-
லும் அேர்கள் சதலாழுது ச்கலாண்டிருந -
தலார்கள் என்பலார்கள். 

(ஆதலாேம்: புஹலாரி, முஸ்லிம்)  
இத்தத்கய சி்றப்பு்கள் ஷஃபலான் 

மலாதத்துக்கு ்கலாணப்படைதமயலால �பி -
யேர்கள் �ல்ேங்கதள இம்மலாதத்தில 
அதி்கமலா்க ச்சயதுள்ளலார்கள். 'ேமழலான் 
மலாதம் தவிரத்து ரேறு எநத மலாதத்தி -
லும் �பியேர்கள் முழுதமயலா்க ர�லான்பு 
ர�லாற்கவிலத். ஷஃபலான் மலாதத்-
தில தலான் �பியேர்கள் மி்க அதி்கமலா்க 
ர�லான்பு ர�லாற்றலார்கள்' என்று ஆயிஷலா 
(ேலி) அேர்கள் குறிப்பிடடுள்ளலார்கள். 

(ஆதலாேம்: பு்கலாரி, முஸ்லிம்)

இவேத்கயில ஷஃபலான் மலாதத்தத 
அதைநதிருக்கும் �லாமும் இம்மலா -
தத்தத சி்றப்பலா்க பயன்படுத்தி �ன்தம -
்கதள அதி்கமலா்க ர்சரத்துக்ச்கலாள்ள 
முதனய ரேண்டும். அல்லாஹ்வுைன் 
சதலாைரபலான விையங்களுைன் மலாத்தி-
ேம் சுருங்கலாது மனிதனுக்கு பயனுள்ள 
்கலாரியங்களிலும் �லாம் ஈடுபலாடு ்கலாடை 
ரேண்டும். ச்சயலபடும் ரபலாது மனத் -
தூயதம என்பது மி்க முக்கியமலான-
தலாகும். 'இக்்லாஸ்' அற்ற ச்சயலபலா-
டு்கள் பயனற்றதேயலா்க மலாறிவிடும் 
என்பதுைன் உ்்க விையமலா்க ்கருதப் -
படும் விையங்கதளக்கூை �ன்தம 
தேக்கூடிய விையலா்க இக்்லாஸ் மூ்ம் 
மலாறறியதமக்்க முடியும். ்சண்தை்கள், 
்சச்சேவு்கள், முேண்பலாடு்கள், பிளவு்கதள 

்கதளநது ஒறறுதம, ஐக்கியம், மனிதம் 
மித்கக்கும் விதமலா்க �ைநது ச்கலாள்ள 
ரேண்டும். அல்லாஹ்விைம் அதி்கமலா-
்கக் த்கரயநதி பிேலாரத்ததன்களில ஈடு -
படுேதுைன் பலாேங்களுக்்கலான மன்னிப் -
தபயும் ர்கலாரி நிறரபலாம்.

ேமழலான் ச�ருஙகும் ரபலாது அததன 
ேேரேறபதற்கலா்க வீடு்கதள சுத்தம் 
ச்சயது ஒழுஙகுபடுத்தி ச்கலாடிக்்கம் -
பங்கதள �டடி ரேறு ப் ்கலாரியங்க-
ளின் மூ்ம் ேமழலாதன ேேரேறகும் 
மேபு நீண்ை ்கலா்மலா்க முஸ்லிம்்களிைம் 
்கலாணப்படுகி்றது. ேமழலானின் ேருத்க 
பறறி அதி்கம் ரபசிக்ச்கலாள்ேலார்கள். 
ேமழலானின் சி்றப்பு்கதளயும் அது 
சதலாைரபலான ்சடை திடைங்கதளயும் 
அறிநது ச்கலாள்ேது தலான் ர�லான்தப ேே -
ரேறபதற்கலான சி்றநத ேழியலாகும். 

அல குரஆன், ஹஜ் குறித்து குறிப் -
பிடும் ரபலாது 'பிேயலாணத்துக்்கலான 
்கடடு்சலாதனத்தத தயலாரபடுத்திக் 

ச்கலாள்ளுங்கள். நீங்கள் தயலார -
படுத்துகின்்ற மி்க சி்றநத 
பயண ஏறபலாடு 'தக்ேலா' என்்ற 
இத்றயச்சமலாகும்' (அல 

குரஅன் 02:197) என்று குறிப்பிடுகி -
்றது. இது ரபலான்ர்ற ேமழலானின் ர�லாக் -
்கமலான இத்றயச்சத்தத ஏறபடுத்திக் 
ச்கலாள்ளும் விதமலா்க ேமழலாதன ேே -
ரேறபரத ்சலா்சசி்றநததலாகும்.

இவேத்கயில தலான் �பி(ஸல) அேர -
்களும், தனது ரதலாழர்கதள ஷஃபலா -
னின் இறுதிப்பகுதியில திேடடி ேம -
ழலானின் சி்றப்பு்கதள நிதனவுபடுத்தி 
அததன பயன்படுத்திக்ச்கலாள்ள ஆரே -
மூடடியுள்ளலார்கள். 

'இரதலா ேமழலான் மலாதம் ேநதுவிட -
ைது. இது அருள் நித்றநத மலாதமலாகும். 
இம்மலாதத்தில ர�லான்பு ர�லாறபது உங -
்களுக்கு ்கைதமயலாக்்கப்படடுள்ளது. 
இம்மலாதத்தில சுேனத்தின் ேலாயில்கள் 
தி்றக்்கப்படும். �ே்கத்தின் ேலாயில்கள் 

மூைப்படும். அடடூழியம் புரியக்கூ -
டிய தஷத்தலான்்கள் வி்ஙகிைப்படும். 
இதிர் ஆயிேம் மலாதங்கதள விை 
சி்றப்பலான ஒரு இேவு உண்டு. யலார 
அதன் சி்றப்பு்கதள அதையத் தேறி 
விடுகி்றலாரேலா அேர தலான் தே்ற விடை -
ேேலாேலார. 

(ஆதலாேம்: �ஸலாஇ, ஸஹீஹுல 
ஜலாமிஃ அலபலானி)

ேமழலாதனப் பயன்படுத்தும் 
ர�லாக்கில �பி (ஸல) அேர்கள் 
ஷஃபலான் மலாதத்திலிருநது தயலாேலாகியுள் -
ளலார்கள். �லாமும் அவேலார்ற ேமழலாதன 
பயன்படுத்த எம்தம தயலாரபடுத்திக் 
ச்கலாள்ேதுைன் திடைமிடடு ேமழலாதன 
பயன்படுத்துரேலாம்.

இதற்கலா்கத் தனிப்படை முத்றயில 
அல குரஆனுைன் சதலாைரபிதன 
ஏறபடுத்தல, சதலாழுத்க்கதள ஜமலா -
அத்ரதலாடு சதலாழுதல, ஸுன்னத்தலான 
ேணக்்கங்களில ஈடுபடுதல ரபலான்்ற -
ேறறுைன் குடும்பமலா்க மதனவி பிள் -
தள்களுைன் இதணநதும் இேறத்ற 
ரபணிக்ச்கலாள்ள முடியும். ஸஹர உண -
வுக்்கலா்க எழும்பியது முதல மீண்டும் 
தூங்கச ச்சலேது ேதேயலான �லாளலாநத 
ேலாழதே திடைமிடடு பயன்படுத்திக் -
ச்கலாள்ள முடியும். 

ேமழலானில அல குரஆன் அருளப் -
படை மலாதம் என்்ற ேத்கயில தலான் 
ர�லான்புக்கு இவேலா்றலான சி்றப்பு்கள் 
கிதைக்்கப்சபறறுள்ளன. இவேத்க -
யில ேமழலானில அலகுரஆனுைனலான 
சதலாைரதப ரமம்படுத்துேது மி்கவும் 
அேசியமலானதலாகும். அல குரஆதன 
இேலா்கமலா்க ஓதி அதில ்யித்துப்ரபலாே -
தும் அததன மனனமிடுேதுைன் அதன் 
்கருத்து்கதள உணரநது பின்பறறுே -
தும் அல குரஆனுக்கு �ம் நித்றரேற்ற 
ரேண்டிய ்கைதம்களலாகும். எனரே 
ேமழலானுக்்கலா்க ஷஃபலானிர் தயலாேலா -
ரேலாம்.

ரமழானுக்கு தயாராகும் மாதம்

ஷஃபான்

எேரேலா ச்சயத தேறினலால 
ச்கலாரேலானலா ரதலாற்றம் 
சபறறு உ்கிறர்க சபரும் 

்சேலா்லானது. அதனலால உ்்க 
மக்்கள் இத்தேறுக்கு வித் 
ச்கலாடுக்கும் நித்க்குத் தள்-
ளப்படடுள்ளலார்கள். இவேலாறு 
தலான் உ்்கம் எதிரச்கலாண்-
டுள்ள எல்லா பிேசசிதன்களும் 
அதமநதிருக்கின்்றன. ஒரு சி்ர 
புரிகின்்ற தேறு, குற்றங்களின் 
விதளவு்கதள  எல்லா மக்்க-
ளும் அனுபவிக்கும்  நித்தம 
்கலாணப்படுகின்்றது. சுறறுசசூழல 
சதலாைரபில ஏறபடடுள்ள தலாக்-
்கங்களும் பலாதிப்பு்களும் இதறகு 
�ல் உதலாேணமலாகும். 

அதலாேது தேறு ச்சயதலால 
அல்லாஹ் தண்டிப்பலான் என்்ற 
பயம் இல்லாதம, ச்சலேங்க-
தளத் தரமம் ச்சயயலாது சுய�-
்த்துைன்  ச்சயறபைல, பணப -
்த்தில ஏதழ்கதள உதலாசீனம் 
ச்சயதல, கு்ப்சபருதமயுைன் 
்சண்தை ்சச்சேவு்களில ஈடுபைல, 
மனிதர்களுக்கு மடடுரம பூமி 
பதைக்்கப்படைது ரபலான்று, 
இயறத்க மறறும் பி்ற உயிரினங-
்கதள அழித்தல, முத்றயற்ற 
ேழி்களில ேருமலானம் ஈடடுதல 
என்்றபடி மனிதன் ச்சயகின்்ற 
ப்விதமலான தேறு்களின் விதள-
ேலா்கரே உ்்கத்தில குழப்பங்கள் 
ஏறபடுகின்்றன. ஆனலால பலாேங-
்களினலால ஏறபடும் விதளவு்கள் 
குறித்து அல்லாஹ் தன் அருள் 
மத்றயில இவேலாறு எச்சரிக்த்க 
ச்சயதுள்ளலான்,

'மனிதர்களின் த்க்கள் ரதடிக் -
ச்கலாண்ை (தீச ச்சயல்களின்) ்கலாே -
ணத்தலால ்கைலிலும், ததேயிலும் 
(�லா்சமும்) குழப்பமும் ரதலான்றின. 
(தீதம்களிலிருநது) அேர்கள் 
திரும்பிவிடும் சபலாருடடு அேர-
்கள் ச்சயதலார்கரள (தீவிதன்கள்) 
அேறறில சி்ேறத்ற (இவவு -்
கிலும்) அேர்கள் சுதேக்கும்படி 
அேன் ச்சயகி்றலான்'. 

(அல குரஆன்30:41)
இதன்படி ததேயிலும் ்கை-

லிலும் ஏறபடடுள்ள தலாக்்கங்க -
ளுக்கும் குழப்ப்கேமலான நித -்
்களுக்கும் மனிதனின் தே்றலான 

ச்சயறபலாடு்கரள அடிப்பதைக் 
்கலாேணங்களலா்க இருக்கின்்றன. 
அதனலால இஸ்்லாமிய ேழி்கலாட -
ைல்களுக்கு ஏறப மனிதர்கள் 
ச்சயறபை ரேண்டும். 

அரதர�ேம்  மறுதம �லாளில 
இநத உ்்கம் எப்படி இருக்கும் 
என்பததயும் அல குரஆன் குறிப் -
பிடடு தேக்்கத் தே்றவிலத். 
'அநத �லாளில மனிதன் விேண்டு 
ஓடுேலான். தன் ்சர்கலாதேதன 
விடடும், தன் தலாதய விடடும், 
தன் தநதததய விடடும், தன் 
மதனவிதய விடடும், தன் 
மக்்கதள விடடும். அன்று 
ஒவசேலாரு மனிதனுக்கும் அேன-
ேன் (அே்) நித்ரய ரபலாதுமலா -
னதலாயிருக்கும். 

(அல குரஆன் 80:34-37)
ஆ்கரே மறுதம �லாளில 

இத்றேன் முன்பு நிறகும் ரபலாது 
மனிதன் இவ உ்கில ேகிக் -
கும் பதவி, அதி்கலாேம், ச்சலேம் 
எதுவும் பயன் தேலாது. அச்சமயம் 
மனிதன் நித் எப்படி இருக் -
கும் என்பததரே இநத ே்சனங -
்கள் சேளிப்படுத்தி நிறகின்்றன. 
அததன அல்லாஹ்தஆ்லா, 'என் 
ச்சலேம் எனக்குப் பயன்பைவில-
த்ரய. என் ச்சலேலாக்கும் அதி -
்கலாேமும் என்தன விடடு அழிநது 
விடைரத' (என்று அேறறுேலான்). 
(அல குரஆன் 69:28, 29) என்று 
குறிப்பிடடு தேத்துள்ளலான்.

அதனலால இநத உ்்கம் மனி-
தர்களுக்கு மடடுமுரியதல், 
அதனத்து உயிரினங்களுக்குமலா-
னது. அநத உணரவுைன் ச்சயற-
பை ரேண்டும். இதன் நிமித்தம் 
தேறு்களில இருநதும், பலாேங்க-
ளில இருநதும் வி்கி இருக்்கவும். 
ச்சயத தேறு்களுக்கும், பலாேங்க-
ளுக்கும் இத்றேனிைம் பலாே மன்-
னிப்பு ர்கலாேவும் தே்றக்கூைலாது.

எனரே இத்றேன் ்கலாடடித் தந-
துள்ள ேழியில தனது ேலாழதே  
மனிதன் அதமத்துக் ச்கலாள்ேலான் 
என்்றலால இம்தமயிலும், மறுதம-
யிலும் அேனலால நிம்மதியலான, 
மகிழசசியலான ேலாழதே அனுப -
விக்்க முடியும். உ்்கமும் அதம-
தியும் ்சமலாதலானமும் நித்றநத 
பூமியலா்க தி்கழும்.

ரமழலானுக்கு ‘ஷஹ்ருல்லாஹ்’  ‘இத்ற-
ேனுதைய மலாதம்’ என்்ற தத்துேப் 
சபயரும் உண்டு. இத்றேனுைன் 

இதணத்து கூ்றப்படும் ஒவசேலாரு சபய-
ருக்கும், சபலாருளுக்கும் ஒரு தனி ம்கத்-
துேம் உண்டு. ்சலாதலாேண ஒரு சபலாருள் 
இத்றேனுைன் இதணயும்ரபலாது, அதன் 
அநதஸ்து உயரநத இைத்தத அதைநது 
விடுகி்றது.

உதலாேணமலா்க ‘ேசூல’ என்்றலால ‘தூதர’ 
என்று சபலாருள். இதுரே ‘ேசூலுல்லாஹ்’ 
- ‘இத்றேனின் தூதர’ என்று ேரும்ரபலாது 
மற்ற தூதர்கதள விைவும் இத்றத்தூதருக்கு 
தனிசசி்றப்பு உண்டு.

ேமழலான் இத்றேனின் மலாதமலா்க இருப்ப-
தினலால அேனது ்கடைதளப்படி அேனுக்-
்கலா்க உண்ணலாமல, பரு்கலாமல, விழித்தும், 
தனித்தும் இருக்்க முடிகி்றது. ‘ஆதமுதைய 
ம்கன் ச்சயகின்்ற ஒவசேலாரு ச்சயலும் அே-
னுக்ர்க இருக்கி்றது, ர�லான்தபத் தவிே. 
ர�லான்பு எனக்கு உரியது, அதறகு �லாரன 
கூலி ேழஙகுகிர்றன் என இத்றேன் கூறுே-
தலா்க �பி (ஸல) சதரிவிக்கி்றலார்கள்’. 

(ஆதலாேம்: பு்கலாரி)
‘எனக்்கலா்க ர�லான்பலாளி தமது உணதே-

யும், பலானத்ததயும், இசத்சதயயும் விட-
டுவிடுகி்றலார. ர�லான்பு எனக்கு மடடுரம 

உரியது. அதறகு �லாரன கூலி ச்கலாடுப்ரபன்’ 
என்றும், மறச்றலாரு அறிவிப்பில ‘அதறகு 
�லாரன கூலியலா்க இருப்ரபன்’ என்றும் 
இத்றேன் குறிப்பிடடுள்ளதலா்க �பி (ஸல) 
கூறினலார்கள்’ என்று  அபூஹூதேேலா (ேழி) 
அேர்கள் அறிவித்துள்ளலார.

ேமழலான் இத்றேனின் மலாதமலா்க இருப்-
பதினலால ஏதனய மலாதங்கதள விைவும்  
இம்மலாதம் முழுேதும் ர�லான்பு ர�லாறகின்-
ர்றலாம். மற்ற மலாதங்கதள விைவும் ேணக்்க 
ேழிபலாடு்களில சி்றநததலா்க அதமகி்றது 
இம்மலாதம். இதன் �லாட்களும், இேவு்களும், 
ப்கல்களும், ஒவசேலாரு மணி ர�ேமும், 
ஒவசேலாரு வினலாடியும் மற்ற மலாதங்கதள 
விைவும் உயரேலான இைத்ததப் பிடித்ததலா்க 
விளஙகுகி்றது.  

ேமழலானில ர�லான்பலாளி்களின் ஒவசேலாரு 
மூசசும் இத்றேனின் தஸ்பீஹ் (துதி 
பலாடுேது) ஆகும். அேர்களின் அழகிய 
ச்சயல்கள் �ன்தம்களலாகும். அேர்களின் 
ரேண்டுதல்கள் நித்றரேறறி ச்கலாடுக்்கப்-
படும். இத்றேன் ேமழலானின் ்கலா்ங்கதள-
யும், ர�ேங்கதளயும் அதன் ம்கத்துேம் 
்கருதி ரமன்தமயலா்க தேத்துள்ளலான். இநத 
்கலா் ர�ேங்களிலிருநது ஒவசேலாரு முஸ்-
லிமும் பயனதைநது ச்கலாள்ள ரேண்டும். 
இக்்கலா்த்ததப் பலாக்கியமலா்க நிதனத்து, 

தமது ஆயுதளப் பலாக்கியம் நித்றநத 
ேணக்்க ேழிபலாடு்களில ஈடுபடுத்தி ேளப்-
படுத்திக் ச்கலாள்ள ரேண்டும். ச்சலாலத -்
யும், ச்சயத்யும் இத்றதிருப்தியுைன் 
ச்சயலபடுத்த ரேண்டும்.

‘்கலா்த்தின் மீது ்சத்தியமலா்க! மனிதன் 
�ஷைத்தில இருக்கி்றலான். ஆயினும் இத்ற 
�ம்பிக்த்க ச்கலாண்டு, �ல்்றங்கள் ச்சய-
ரேலாதேயும், உண்தமதயப் ரபலாதித்து, 
சபலாறுதமதயயும் ரபலாதித்துக் ச்கலாள்ரேலா-
தேயும் தவிே’ 

(அல குரஆன் (103:1-3)
என்று சுடடிக்்கலாடடியுள்ளது.

‘ரததேயலானேறத்றத் திேடடிக் ச்கலாள்-
ளுங்கள். திேடடிக்ச்கலாள்ள ரேண்டியேற-
றில மி்கச சி்றநதது இத்றயச்சரம. அறிவு-

தையலாரே, என்தனரய அஞசுங்கள்’ என்று 
(அல குரஆன் (2:197) ேழி்கலாடடியுள்ளது.
எனரே, இநத இத்றயச்சத்ததயும், 

ரபணுதத்யும் ேளரத்துக் ச்கலாண்டு, 
ேலாழ�லாள் முழுேதும் அேறத்ற ்கதைப்-
பிடிப்பதறகு ஏறப ேலாழதே அதமத்துக் 
ச்கலாள்ரேலாம்.

மனிதர்கள் ஒவசேலாருேரும் தங்களது 
ேலாழக்த்கதய இனிதலா்க அதமத்துக் 
ச்கலாள்ேதற்கலா்க பலரேறு ேழிமு-

த்ற்களின் ஊைலா்க உதழத்தும் பிதழத்தும் 
ேருகின்்றலார்கள். யலார எவேழி்கதளப் 
பின்பறறினலாலும் அவேழி்கள் யலாவும் ர�ர-
தமயலா்கவும் �லாணயமுள்ளதலா்கவும் இருக்்க 
ரேண்டும். அவேலாறின்றி  ்சன்மலாரக்்க 
ச�றிமுத்ற்களிலிருநது தேறிச ச்சலேதலா்க 
அதே இருக்்க்லா்கலாது. அதலாேது மனிதன் 
உதழத்துப் சபறும் பணம் ஹ்லா்லான 
ேழி்கள் மூ்ம் ரதடிய பணமலா்க இருப்பது 
அேசியம். எேரும் ்சடை விரேலாதமலான 
குறுக்கு ேழி்களிலும் பி்றதே ஏமலாறறி 
ேஞசித்தும் பணத்தத ்சம்பலாதிப்பசதன்-
பது ்சமூ்க விரேலாதச ச்சயல்களலா்க மடடு-
மல்லாது அல்லாஹ்வின் பலாரதேயில 
பலாேமலானதலா்கவும் ஹேலாமலானதலா்கவும் அது 
அதமநதுவிடும்.

வியலாபலாேத்தின் ரபலாது அளதே நிறு-
தேயில ரமலா்சடி ச்சயேது, உண்தமதய 
மத்றத்து சபலாயதயக் கூறுேது, உதழப்-
புக்ர்கற்ற கூலி ேழங்கலாமல இருப்பது 
ரபலான்்ற ச்சயறபலாடு்கதள இஸ்்லாம் மி்க 
ரமலா்சமலான ச்சயல்களலா்கக் ்கருதுகின்்றது. 
அதனலால  இேறத்ற மனதிற ச்கலாண்ை 
தமது உதழப்தப ஒவசேலாருேரும் 
அதமத்துக் ச்கலாள்ள ரேண்டும்.

மனித ேலாழக்த்கக்கு பணம் அேசிய-
மலான ஒன்று. குடும்பம் �ைத்துேதிறகும் 
குடும்பத்தின் மகிழசசி, நிம்மதிக்கும் 
பணம்தலான் அடிப்பதை. இது ரபலான்று 
ேலாழக்த்கயின் எல்லாத் ரததே்கதள-
யும் சி்றப்பலா்க முன்சனடுப்பதறகு பணம் 
மி்கவும் முக்கியமலானது. இன்த்றய உ்கில 
பணமின்றி எதுவும் ச்சயய முடியது 
என்்ற நித் ்கலாணப்படுகி்றது. அதற்கலா-
்கப் பணத்தத எநத ேழியி்லாேது ர்சரத்-
துக்ச்கலாள்ேதிர்ரய ்கண்ணலா்க இருநது 
்கலா்த்ததக் ்கழிக்கும் ரபலாது ்சன்மலாரக்்க 
ேழிமுத்ற்கதள ம்றநதுவிை்லா்கலாது. 
எல்லா ்சநதரப்பங்களிலும் அல்லாஹ்வின் 
்கடைதள்கதளயும் �பி (ஸல) அேர்களின் 
ேழி்கலாடைல்கதளயும் பின்பறறி �ைக்்க 
ரேண்டும். 

இன்த்றய ்கலா்்கடைத்தில  அே்ச, 
தனியலார சதலாழில்கள், த்கத்சதலாழில, 
வியலாபலாேம் என பலரேறு ேத்கயலான 
சதலாழில்களில ஈடுபடடு பணம் ்சம்-
பலாதித்து ேருகின்்றனர. என்்றலாலும் 
எநதத் சதலாழி்லான ரபலாதிலும்  அததன 
சபலாறுப்ரபலாடும் திருப்திரயலாடும் ச்சயது 
முடிக்்க ரேண்டும். �லாம் ச்சயயும் சதலாழில-
்கதள மதிக்்க ரேண்டும். சதலாழில 
ச்சயயும் எங்கள் மீது மற்றேர்களுக்கு 
�ம்பிக்த்க ேே ரேண்டும். சதலாழி்லாளி 

தனது முத்லாளிக்கு விசுேலா்சமலா்கப் பணிபு-
ரிய ரேண்டும். இது அே்ச தனியலாரத்துத்ற 
உள்ளிடை அதனத்து துத்றயினருக்கும் 
சபலாருநதும்.  

அரதர�ேம் தங்களுக்்கலா்கப் பணிபுரியும் 
ஊழியர்கதள அன்பலா்க �ைத்த ரேண்டும். 
அேர்களுக்குரிய உரிதம்கதள ேழஙகி 
அேர்கதள ஆதரிப்பரதலாடு. அேர்களது 
உதழப்புக்ர்கற்ற ஊதியத்தத உரிய்கலா-
்த்தில ேழஙகிவிை ரேண்டும். 'சதலாழி-
்லாளிக்குரிய கூலிதய அேனது வியரதே 
்கலாயமுன் ச்கலாடுத்து விை ரேண்டும்' என 
�பி (ஸல) அேர்கள் கூறியிருப்பது இஙகு 
சுடடிக்்கலாடைத்தக்்கதலாகும். 

ரமலும் தன் இரு ்கேங்களலால உதழத்-
துச ்சலாப்பிடுேததவிை ரம்லான உணதே 
யலாரும் ்சலாப்பிடுேதிலத்' என்றும்  �பி 
(ஸல) அேர்கள் கூறியுள்ளலார்கள். ஆ்கரே 
அல்லாஹ் விரும்பும் ேழியில இஸ்்லாமிய 
ேழி்கலாடைல்கதளப் பின்பறறி உதழத்து 
்சநரதலாஷமலா்க ேலாழ முயறசிப்ரபலாம். அது 
ஈரு்கிலும் �ன்தம்கள் சபறறுத்தேக்கூடிய 
்கலாரியமலா்க இருக்கும்.

யூ.கே. றமீஸ் எம்.ஏ  (சமூேவியல்)

மனிதன்
தனது கரஙகளால்
ததடிக் ககாள்பவை

ைாழ்வுக்கான அடிப்பவைத் ததவை

இஸ்ாமிய ைழிகாடைலில் உவைத்து ைாழ்தைாம்!

மின்ார் இபறாஹிம்... எம்.ஏ. அத்ாஸ் ...
மாத்மற.

அபூ முஷீரா...
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தரம்_5 ெகுப்பு மாணெர்்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமமப் பரிசில் பரீடமசை மாதிரி வினாததாள் --– I I 1 மணிததியாலம் 15 நிமிடம்

(12ஆம் பக்்கம் பார்க்்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

மமாணவர்கமே! இம்மமாதிரி வினமாததமாளில் 60 வினமாககள் உள்ேன. எல்்மா வினமாககளுககும் உரிய விடைகடே 
இவ்வினமாததமாளிம்மய எழுதுஙகள். இவ்வினமாககளுககமான விடைகள் அடுதத வமாரம் பு்டமக கதிரில்  கவளியிைபபடும்.

Gyikg; guprpy; guPl;ir tpdhj;jhs; - gFjp II 
 
gpd;tUk; ge;jpia thrpj;J tpil jUf. 
 

I. ‘$ohdhYk; Fspj;Jf; Fb fe;ijahdhYk; frf;fpf; fl;L’ Nghd;w 
KJnkhopfs; ehk; clw; Rj;jj;ijg; Ngz Ntz;bajd; mtrpaj;ij 
typAj;Jfpd;wd my;yth? ehk; thOk; #oy; Rj;jkhdjhfTk; 
fhw;Nwhl;lKiladthfTk; ,Uj;jy; kpfTk; mtrpakhFk;. 
mg;nghOJjhd; Neha; nehbfspypUe;J ehk; tpLjiy ngw;W thoyhk;. 

 
1. NkNy Fwpg;gplg;gl;l ge;jp ekf;F typAWj;jpf; $WtJ ahJ? 
 

 ……………………………………………………………………………....... 
 
2. KJnkhopfs; vd;gjd; xj;jfUj;J ahJ? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
3. cau;jpiz jd;ik gd;ikg; ngau;r;nrhy; jUf? 
 

 ……………………………………………………………………………….. 
 
4. clw;Rj;jk; vDk; nrhy;iyg; gpupj;njOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
5. ge;jpapYs;s ,iznkhopnahd;wpid vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………. 
 
6. xj;j nghUs; jUf. 

 i. fe;ij  - ………………………………………………………… 
 

 ii. Rj;jk;  - ………………………………………………………… 
 
 

 II. nrhw;fis xOq;FgLj;jp fUj;Js;s thf;fpakhf;Ff. 
 

7. md;G / ehk; /  Ntz;Lk; /  capu;fsplj;jpy; /  nrYj;j 
 

 ……………………………………………………………………………… 
 
8. epid / cs;ssTk; / cg;gpl;ltiu 

 
 ………………………………………………………………………………. 
 
III. nghUj;jkhd nrhy;ypd; fPo;f; NfhbLf. 
 

9. Rje;jpukw;W tho;gtd; ……………………….. (mbik / ifjp) 
 
10. flw;fiuapy; kPd;gpbj; njhopyhsu;fs; jq;fpapUf;Fk; ,lk;  
 

 …………………………… (thb / khb) 
 

IV. gpd;tUk; gonkhopfisg; G+uzg;gLj;Jf. 
 

11. MwpYk; rhT ………………………………………………………………. 
 
12. njhl;by; gof;fk; …………………………………………………………… 
 
V. kuGj; njhlUf;Fupa fUj;ij vOJf. 
 

13. Kfk; kyu;jy;  -  ……………………………………………… 
 

14. fhJ Fj;Jjy;  - ……………………………………………… 
 
VI. nghUj;jkhd nrhy;iy vOJf. 
  

15. gidf;F tlyp Nghd;W Ntk;Gf;F ………………………………………... 
 

16. ML ke;ij Nghy khd; ……………………………………………………. 
  

VII.  

17. Mq;fpyj;jpy; vOJf. 
 
 
 
 
 
 

i.     ii.   
 
 

 ……………………………  ………………………………... 
 
 
18. rpq;fs fUj;ij jkpopy; vOJf. 

 i. ehd; gbf;fpd;Nwd; 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 

 ii. ehq;fs; tpisahLNthk; 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 

VIII. glj;ij mtjhdpj;J Nfl;fg;gLk; Nfs;tpfSf;F tpil jUf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Njiria tpUk;GNthu; vj;jid Ngu;? 
 

 ……………………………………………………………………………… 
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Njhir 
gpl;L 

,bag;gk; 

 

VII.  

17. Mq;fpyj;jpy; vOJf. 
 
 
 
 
 
 

i.     ii.   
 
 

 ……………………………  ………………………………... 
 
 
18. rpq;fs fUj;ij jkpopy; vOJf. 

 i. ehd; gbf;fpd;Nwd; 
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்கடநத ொர (04.03.2022) 
வினாததாள்- 1 இற்கான விமட்கள்
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திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

IX. rupahd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 
 
30. ru;tNjr uPjpahf nghUl;fSf;F toq;fg;gLk; jur;rhd;wpjo; 

 i. SLS    ii. ISO    iii. LED 

 

31. ahidf;fhy; Nehapid cz;L gz;Zk; Esk;G 

 i. mNdhgpy];  ii. <b];    iii. fpAnyf;]; 

 

32. mabd; Fiwghl;bdhy; Vw;gLk; Neha; 

 i. fz;lkhiy  ii. njhz;ilf; fug;ghd;  iii. ePupopT 

 

33. nfhOk;G efuj;jpy; flYld; fyf;Fk; ejp 

 i. fsdp fq;if  ii. kfhtyp fq;if  iii. [pd; fq;if 

 

34. #upa xsp %yk; clypy; cw;gj;jpahFk; tpw;wkpd; vJ? 

 i. tpw;wkpd; A  ii. tpw;wkpd; B  iii. tpw;wkpd; D 

 

35. ehk; Rthrpf;f gad;gLk; thA vJ? 

 i. fhgdpnuhl;irl;L ii. xl;rprd;   iii. iejurd; 

 

36. gpd;tUk; nghUl;fspy; jdpegu; ghtidf;FupaJ 
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54. ,yq;ifapy; rdj;njhif mjpfkhd khtl;lk; 

 i. nfhOk;G   ii. tTdpah   iii. Ky;iyj;jPT 

 

55. gl;lk; xd;wpid nra;tjw;F Njitahd nghUs; 

 i. Jzp   ii. fapW   iii. jpRf;fljhrp 

 

56. gpd;tUtdtw;Ws; thridj; ijyk; jahupf;fg; gad;gLk; G+ vJ? 

 i. nrk;gUj;jp  ii. ky;ypif   iii. jhkiu 

 

57. kpff;Fiwthd ghtizf; fhyj;jpidf; nfhz;l czTg;nghUs; ahJ? 

 i. ghy;kh   ii. upd;kPd;   iii. Nahfl; 

 

58. jput epiyapYs;s xU cNyhfk; 

 i. ghjurk;   ii. <ak;   iii. nts;sp 

 

59. ghJfhg;gw;w ,lnkhd;wpy; Ntiy nra;gtu; fl;lhakhf mzpe;jpUf;f 

Ntz;baJ 

 i. jiyf;ftrk;  ii. fOj;Jg;gl;b  iii. ifAiw 

 

60. “ehd; nrd;w Rw;Wyh” vd;w jiyg;gpy; 5 nrhw;fSf;F Fiwahj 

%d;W thf;fpaq;fs; vOJf. vOtha; gadpiy njhlu;G rupahdjhf 

,Uf;;f Ntz;Lk;. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………. 
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இந்து சமய கலாசார அலுவல்-
கள் திணைககளத்தின் ஏற்ாட்டில்  
திருக்காவில் பிர்ேச சசயலகம் 
நடாத்தும்  சேய்வீக கிராம நிகழ்வு 
நாணளமறுதினம் 13 ஆம் திகதி 
திருக்காவில் ஸ்ரீ  சித்திர்வலாயுே 
சுவாமி ஆலயத்தில்  இடம்ச்ற-
வுள்ளது.

இந்நிகழ்வில் ேம்பிலுவில்  
அறசநறி ்ாடசாணல ்ோணே திணர 
நீககம்  மறறும் கணல கலாசசார ் ண்-
்ாட்டு  நிகழ்வுகளுடன் அறசநறி 
்ாடசாணல மாைவரகளுககாக 
சவளியிடப்ட்ட ்ாடநூல்  கண்-
காட்சியும் இடம்ச்றவுள்ளது.  

இந்நிகழ்வில் பிரேமர மஹிந்ே 
ராஜ்கக்ஷவின் இந்து மே இணைப -
்ாளர சிவஸ்ரீ  ராமசந்திர குருககள் 
்ாபு சரமா அவரகள் திருமுன் -
னிணல அதிதியாக கலந்து சிறபபிக -
கவுள்ளதுடன், நிகழ்வின் ேணலணம  
அதிதியாக  திருக்காவில் பிர்ேச 
சசயலாளர ே. க்ஜந்திரன், பிரேம 
அதிதியாக  அம்்ாணற மாவட்ட 
அரசாஙக அதி்ர ்ஜ.எம்.ஏ.டக-
லஸ் மறறும் சகௌரவ அதிதியாக  
மாவட்ட ்மலதிக அரசாஙக 
அதி்ர ்வ.சஜகதீசன் உட்்ட 
்லர கலந்து சகாள்ளவுள்ளணம 
குறிபபிடத்ேககது.

மாளிணகககாடு குறூப, ச்ரியநீலா-
வணை வி்சட நிரு்ரகள்

  
கல்முணன கடறகணரப ்ள்ளிவா-

சல் ணமயவாடியில் மண் நிரபபி 
புனரணமபபு சசய்வது சோடர்ாக 
்ாராளுமன்ற உறுபபினர எச.எம்.
எம்.ஹரீஸ் புேன்கிழணம (9) திடீர 
கள விஜயம் ஒன்றிணன ்மற-
சகாண்டு ்ாரணவயிட்டார. இவ் 
விஜயத்தின் ்்ாது கல்முணன 
பிர்ேச சசயலாளர ்ஜ.லியாககத் 
அலி, உேவி திட்டமிடல் ்ணிப-
்ாளர எம்.சஜள்ர, கல்முணன 
முணஹத்தீன் ஜும்மாப ள்ளிவா-
சல் ேணலவர டாகடர எஸ்.எம்.ஏ 
அஸீஸ் உள்ளிட்ட ்லர கலந்து 
சகாண்டனர.  

இக கலந்துணரயாடலில் ணமய-
வாடியிணன புனரணமபபு சசய்து 
முடிப்ேறகு ்ாராளுமன்ற உறுபபி-
னர ேனது நிதி ஒதுககீட்டில் இருந்-
தும், கல்முணன நாகூர ஆண்டணக 
ேரகா ஷரீப கடறகணரப ்ள்ளிவா-
சல் மறறும் கல்முணன முணஹதீன் 
ஜும்ஆ ச்ரிய ்ள்ளிவாசல் 
நிதியில் இருந்தும் ச்ாதுநல 
அணமபபுகள் மூலமாக கிணடக-
கபச்றும் நிதிகளின் ஊடாகவும் 
உடனடியாக ணமயவாடியிணன 
புனரணமப்ேறகு தீரமானிககப்ட்-
டுள்ளது.   

ஒலுவில் வி்சட நிரு்ர
  
அககணரப்றறு நீரப்ாசன ச்ாறியி-

யலாளர பிரிவுககுட்்ட்ட கல்்லாயா 
வலது கணர நீரப்ாசன பிரிவில் சிறு 
்்ாக சநறசசய்ணகககான விணேப-
புப ்ணிகள் இம்மாேம் 17ம் திகதி 
ஆரம்பித்து ஏபரல் 07ஆம் திகதிக-
குள் நிணறவு சசய்ய ்வண்டுசமன, 
அம்்ாணற மாவட்ட அரசாஙக அதி்ர 
்ஜ.எம்.ஏ. டகளஸ் சேரிவித்ோர.  

2022ஆம் ஆண்டுககான சிறு்்ாக 
சநறசசய்ணகககான ஆரம்்க கூட்டம் 
புேன்கிழணம (09) அககணரப்றறு 
பிர்ேச சசயலகத்தில் நணடச்றறது. 
இதில் உணரயாறறுணகயி்ல்ய ்மற-
கண்டவாறு கூறினார.  

அவர சோடரந்தும் கருத்து சேரி-
விகணகயில், இம்முணறயும் ்சேனப 
்சணளணய ்யன்்டுத்தி சநற 
சசய்ணக ்மறசகாள்ளப்ட ்வண்-
டுசமனவும், விவசாயிகளுககு 
்ேணவயான ்ரிந்துணரககப்ட்ட 
அளவு ்சேன ்சணள மறறும் ்சேன 
திரவம் என்்ன மானிய அடிப்ணட-
யில் வழஙகப்டுசமனவும் சேரிவித்-
ோர. ்சேனப்சணள மறறும் ்சேன 

திரவம் என்்ன மாவட்டத்திலுள்ள 
உரக களஞ்சிய சாணலகளில் களஞ்சி-
யப்டுத்ேப்ட்டுள்ளோகவும் சேரி-
வித்ோர.  

இரசாயன உரம் மறறும் இரசாயக 
கிருமிநாசினிகள் ்்ான்றவறணற 
இறககுமதி சசய்வேறகு அரசாங-
கம் அனுமதியளித்துள்ளோகவும், 
ேற்்ாது நாட்டில் ஏற்ட்டுள்ள 
சடாலர பிரசசிணன காரைமாக அேற-
கான இறககுமதி கால ோமேமாகுசம-
னவும் சேரிவித்ோர.  

இறககுமதி சசய்யப்டும் இர-
சாயன உரம் மறறும் கிருமிநாசினி-
கள் என்்வறணற கட்டுப்ாட்டு 
விணலககு விவசாயிகளுககு வழஙகுவ-
ேறகு விவசாய அணமசசு மறறும் விவ-

சாயத் திணைககளம் என்்ன உர விற-
்ணனயாளரகளிடம் ்்சசுவாரத்ணே 
நடாத்தி அேனூடாக கட்டுப்ாட்டு 
விணலககு இரசாயன உரம் மறறும் 
கிருமிநாசினி வழஙகுவேறகு நடவ-
டிகணக எடுககப்டும்.  

விவசாயிகள் ோமதிககாது குறிப-
பிட்ட காலப ்குதிககுள் ேமது 
விணேபபுப ்ணிகணள முன்சனடுகக 
்வண்டுசமன ்கட்டுள்ளார.   

அம்்ாணற ்சனநாயககா சமுத்திரத்-
தில் 03 இலட்சத்தி 50 ஆயிரத்தி 800 
ஏககர சதுர அடி நீர மட்டம் காைப-
்டுகின்றது. இம்முணற மட்டுப -்
டுத்ேப்ட்ட அளவி்ல்ய விவசாய 
சசய்ணக முன்சனடுககப்டவுள்ளது 
என்றார.  

்ாலமுணன வி்சட நிரு்ர

ச்ாத்துவில்  ஆோர ணவத்தியசாணலககு அம் -
பியூலன்ஸ் வாகனம் வழஙகுேல் மறறும்  ணவத் -
தியசாணலயில் புதிோக நிரமாணிககப்ட்ட 
உைவு மண்ட்ம், வாகனத்  ேரிபபிடம் ஆகி -
யவறணற ணவ்வ ரீதியாக திறந்து ணவககும் 
நிகழ்வு புேன் கிழணம  (09) இடம்ச்றறது.

ச்ாத்துவில் ஆோர ணவத்தியசாணல 
ணவத்திய அத்தியட்சகர சடாகடர  ரீ.எஸ்.ஆர.
ரி.ஆர.ரஜாப ேணலணமயில் இடம்ச்றற இந்-
நிகழ்வில், ்ாராளுமன்ற  உறுபபினர எஸ்.எம்.
எம்.முஷாரப, கிழககு மாகாை சுகாோர  அணமச-
சின் சசயலாளர திருமதி ்ஜ.்ஜ.முரளிேரன், 
கல்முணன பிராந்திய சுகாோர  ்சணவகள் ்ணிப -
்ாளர ணவத்திய கலாநிதி ஐ.எல்.எம்.றி்ாஸ் 

ஆகி்யார பிரேம  அதிதிகளாகவும், கல்முணன 
பிராந்திய சுகாோர ்சணவகள் பிரதிப ்ணிப -
்ாளர  எம்.பி.ஏ.வாஜித்,  திட்டமிடல் பிரிவு 
ணவத்திய அதிகாரி எம்.சீ.எம்.மாஹிர  உள் -
ளிட்ட ்லர சகௌரவ அதிதிகளாகவும்  கலந்து 
சிறபபித்ேனர.

இேன்்்ாது  கிழககு மாகாை சுகாோர அணமச-
சின் சசயலாளரினால் ச்ாத்துவில் ஆோர  ணவத்-
தியசாணலககு புதிய அம்பியூலன்ஸ் வாகனம் 
வழஙகி ணவககப்ட்டதுடன், உைவு  மண்ட-
்ம் மறறும் வாகன ேரிபபிடம் என்்னவும் அதி-
திகளினால் திறந்து  ணவககப்ட்டது.

குறித்ே  நிகழ்வில் கலந்து சகாண்ட பிரேம 
மறறும் சகௌரவ அதிதிகள் ணவத்தியசாணல  
உத்தி்யாகத்ேரகள் மறறும் ஊழியரகளினால் 
ச்ான்னாணட ்்ாரத்தி  சகௌரவிககப்ட்டனர.

்ாராளுமன்ற  உறுபபினர முஷாரபின் நிதி -
சயாதுககீட்டின் ஊடாக்வ,  ச்ாத்துவில் 
ஆோர  ணவத்தியசாணலயில் உைவு மண்ட்ம், 
வாகனத் ேரிபபிடம் ஆகியன  நிரமாணிககப்ட் -
டணம குறிபபிடத்ேககது.

அேணனத் சோடரந்து  சசஙகாமம் பிர்ேசத் -
திறகு விஜயம் ்மறசகாண்ட சுகாோர அணமச -
சின் சசயலாளர  மறறும் பிராந்திய சுகாோர 
்சணவகள் ்ணிப்ாளர உள்ளிட்ட குழுவி -
னர  அப்குதியில் ்ாழணடந்து சசயற்ா -
டறற நிணலயில் காைப்ட்ட சுகாோர மத்திய  
நிணலயத்திணனயும் ்ாரணவயிட்டனர.  ்த்து 
நாட்களுககுள் குறித்ே  சுகாோர மத்திய நிணல -
யத்திணன புனரணமத்து மககள் ்ாவணனககு 
ணகயளிப்ோக  ்மற்டி குழுவினர உறுதிய -
ளித்துள்ளனர.
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கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமமச்சின்
செயலாளர் ச�ாத்துவிலுக்கு விஜயம்
பல்வேறு நிகழ்வுகளிலும் பங்கற்பு

காத்ான்குடி பிர்்ச சசயலகததில 
்கக் ்ரபபடுத்ல  கணகாட்சி

அட்்ாளைச்சளை சநள் கட்்்தள்  
்ேம்படுததும் ்வேளல திட்் நிகழ்வு

ஓட்்ோவேடி பிர்்ச சசயலகததில
சரவே்்ச ேகளிர திை நிகழ்வு

திருக்்காவிலில 
ச்ய்வீக கிராே நிகழ்வு

இளைஞர 
யுவேதிகளுக்கு
பயிற்சிசெறி

விவேசாயிகளின் 
விபரஙகள் 
்சகரிபபு

உயர ேட்்  
கலநதுளரயா்ல

்ாலமுணன கிழககு தினகரன் நிரு்ர

சகப்சா  நிறுவனம் பிர்ேச 
சசயலகஙகள்,  ்ாடசாணல-
கள், மறறும் கிராம மட்டஙகள் 
்ோறும் ச்ாது மககள் அரச  
உத்தி்யாகத்ேரகள், மாைவர-
கள், இணளஞர யுவதிகளுககான  
்ல்்வறு திட்டஙகணள  அமுல் -்
டுத்தி  வருகின்றது.

இேறகணமவாக அம்்ாணற  
மாவட்டத்ணே ்சரந்ே மூவின 
இணளஞர யுவதிகளுககான 
இரண்டு நாள் ்யிறசிசநறி   நிந்-
ேவூர ்ோம்பு கண்டத்தில் அண்-
ணமயில் இடம்ச்றறது. 

இந்நிகழ்வில்  நிந்ேவூர பிர்ேச 
சசயலாளர ஏ.எம்.அபதுல் 
லத்தீப, சகப்சா நிறுவனத்தின்  
திட்டப ்ணிப்ாளர ஏ.்ஜ.
காமில் இம்டாட்,  உட்்ட 
்யிறசி சநறியின்   வளவாளர-
களாக எஸ்.சிறீேரன், ்க.புவ-
்னந்திரன், ஆகி்யார கலந்து 
சகாண்டனர.

நறபிட்டிமுணன தினகரன் நிரு்ர

சம்மாந்துணற சடயந்ேலாவ, 
சவளககணட விவசாயக கண்டங-
களில் ச்ரும்்்ாக  சநறசசய்-
ணகயில் ஈடு்ட்டு ்ாதிபபுறற 
விவசாயிகளின் வி்ரஙகள் 
ேற்்ாது  ்சகரிககப்ட்டு வரு-
கின்றன. சடயந்ேலாவ விவசாய 
விரிவாககல் திணைககளத்தின்  
மூலம் இேறகான விண்ைப்ங-
கள் கமநல அணமபபுகளிடம் 
வழஙகப்ட்டு பூரைப்டுத்-
ேப்ட்ட விண்ைப்ஙகள்   
திணைககளத் ேணலவரிடம் ஒப-
்ணடககப்ட்டு வருவணே காை 
முடிகிறது.

 ்ாதிககப்ட்ட  விவசாயிக-
ளின் வி்ரஙகணள அறிய அதிகா-
ரிகள் கமநல காபபுறுதிச சண் 
உத்தி்யாகத்ேரகள் வயணல ்நர-
டியாக ்ாரணவயிடவுள்ளோக 
சேரிவிககப்டுகிறது.

மட்டககளபபு மாவட்ட விவ-
சாயிகள் இழபபீட்ணட ச்றற 
நிணலயில், அம்்ாணற மாவட்ட 
விவசாயிகளும் அேணன விணர-
வாகப ச்ற சம்ந்ேப்ட்ட 
அதிகாரிகள்  நடவடிகணக ்மற-
சகாள்ள ்வண்டுசமன  விவசா-
யிகள் ்வண்டு்காள் விடுககின்-
றனர.

சிறு்பாக விள்பபு பணிகள்   
ஏபரல 07 நிளைவு சசய்ய ்வேணடும்

ஆரம்ப கூட்டத்தில் அம்பபாறை மபாவட்ட அரசபாங்க அதி்பர்

புதிய காத்ோன்குடி தினகரன் நிரு்ர

காத்ோன்குடி பிர்ேச சசயலகத்-
தில் ்கக ேரப்டுத்ேல் ்்ாட்டியும் 
்கக கண்காட்சியும் (08) சசவ்வாய்க-
கிழணம (08) நணடச்றறது.

காத்ோன்குடி  பிர்ேச சசயலகத்-
தினால் ட்ரீம் ்கக நிறுவனத்தின் 
அனுசரணையுடன்   ்கக  ேரப்டுத்-
ேல் ்்ாட்டியும் ்கக கண்காட்சியும் 
நணடச்றறது.

இதில் சவறறியீட்டியவரகளுக -
கான ்ரிசில்களும் ்்ாட்டியில் ்ங-
கு்றறியவரகளுககான சான்றிேழ்க-
ளும் வழஙகப்ட்டன.

இதில்  காத்ோன்குடி பிர்ேச 
சசயலாளர யு.உேய சிறீேர, உேவி 
பிர்ேச சசயலாளர  திருமதி  எம்.
எஸ்.சில்மியா, கைககாளர சசல்வி 
ஏ.சித்திரா, சமுரத்தி  ேணலணம-
யக முகாணமயாளர திருமதி ்த்மா 
சஜயராஜ், நிருவாக உத்தி்யாகத்ேர 
திருமதி  ஜாயிோ ஜலால்தீன், ட்ரீம் 
்கக நிறுவனத்தின் ஆசிரிணயகள் 
காத்ோன்குடி  பிர்ேச சசயக உத்தி -
்யாகத்ேரகள் என ்லரும் கலந்து 
சகாண்டனர.  

இேன் ்்ாது ்ல்்வறு விேமாக 
வடிணமககப்ட்டு ேயாரிககப்ட்ட 
்கக வணககள் ணவககப்ட்டிருந்ேன.

ஒலுவில் கிழககு தினகரன் நிரு்ர

மாகாை சண்கள் மறறும்  உள் -
ளூராட்சி விவகாரஙகள் இராஜாஙக 
அணமசசின் உள்ளூர ்மம்்ாட்டு 
ஆேரவு  திட்டத்தின் கீழ், அட்டா-
ணளச்சணன சந்ணேககான கட்ட -
டத்ணே ்மம்்டுத்தும்  ்வணலத்-
திட்டத்தின் ஆரம்் நிகழ்வு 
நணடச்றறது.

அட்டாணளச்சணன  பிர்ேச 
சண் ேவிசாளர ஏ.எல்.அமானுல்லா 
ேணலணமயில் நணடச்றற இந்-
நிகழ்வில்,  அம்்ாணற பிராந்திய 
உள்ளூராட்சி உேவி ஆணையாளர 
கமல் சநத்மினி பிரேம  அதிதியா-
கக கலந்து சகாண்டு ்வணலத் திட்-
டத்தின் ச்யர ்லணகயிணன தீணர 
நீககம்  சசய்து ணவத்ோர.

இந்நிகழ்வில்  அட்டாணளச-

்சணன பிர்ேச சசயலாளர 
எம்.ஏ.சீ.அஹமட் சாபீர, பிரேம 
ச்ாறியியலாளர  ஏ.எம்.சாஹிர, 
அட்டாணளச்சணன  ஜும்ஆப ்ள்-
ளிவாசல் ேணலவர   எம்.எஸ்.எம்.
ஜுணனதீன்,  சட்டத்ேரணி எஸ்.எம்.
ஏ.கபூர,   பிர்ேச சண்  சசயலாளர 
எம்.ஐ.எம்.்ாயிஸ், பிர்ேச சண் 
உறுபபினரகள்,பிர்ேச சண் உத்தி -
்யாகத்ேரகள் எனப ்லரும் கலந்து  
சகாண்டனர.

மாகாை சண்கள்  மறறும் உள் -
ளூராட்சி விவகாரஙகள் இராஜாஙக 
அணமசசின் உள்ளூர ்மம்்ாட்டு  
ஆேரவு திட்டத்தின் கீழ், சுமார 8.5 
மில்லியன் ரூ்ா சசலவில் அட்டா-
ணளச்சணன  சந்ணேககான கட்டி-
டத்ணே ்மம்்டுத்தும் ்வணலத்திட்-
டம்  சசயற்டுத்ேப்டவுள்ளணம 
குறிபபிடத்ேககது.

கல்குடா தினகரன் நிரு்ர

சரவ்ேச  மகளிர தினத்ணே முன்-
னிட்டு ஓட்டமாவடி பிர்ேச சசயல-
கம் ஏற்ாடு சசய்ே  ச்ண்களினால் 
்மறசகாள்ளப்டும் உள்ளுர சோழில் 
முயறசியாளரகளின்  கண்காட்சியும், 
ச்ாருட்கள் விற்ணனயும் பிர்ேச 
சசயலக ்கட்்்ார கூடத்தில்   சசவ்-
வாய்ககிழணம (08) இடம் ச்றறது.

பிர்ேச சசயலாளர  வீ.ேவராஜாவின் 
ேணலணமயில் இடம்ச்றற நிகழ்வில் 
கல்குடா கல்வி வலய உேவி  கல்வி 
்ணிப்ாளர திருமதி எம்.ஏ.றிஸ்மியா 
்ானு, ணகத்சோழில் அணமசசின்  மட்-
டககளபபு மாவட்ட இணைப்ாளர 
கீரத்ேனா சுோகரன் ஆகி்யார கலந்து  
சகாண்டனர.

மகளிர அபிவிருத்தி உத்தி்யாகத்-

ேர சஜ.ஹாபீலா,  ்ேசிய சோழில் 
முயறசி அதிகார சண் உத்தி்யாகத்ேர 
திருமதி எச.யூ.ஹப்ா,  ஏறறுமதி அபி-
விருத்தி சண் அபிவிருத்தி உத்தி்யா-
கத்ேர எம்.பி.யூ.ஹபி்ா, சிறு  சோழில் 
முயறசி அபிவிருத்தி உத்தி்யாகத்-
ேர ஆர.எம்.சுணகர மறறும்  எம்.எப.
சி்ானா ஆகி்யாரின் ஏற்ாட்டில் 
உள்ளுர சோழில் முயறசியாளரகளின்  
கண்காட்சியும் ச்ாருட்கள் விற்ணன-
யும் இடம் ச்றறது.

இதில்  உள்ளுர சோழில் முயறசி-
யாளரகளின் சிரட்ணடயில் ேயாரிககப-
்ட்ட ச்ாருட்கள்,  மர்வணலப்ா-
டுடனான ச்ாருட்கள், மட்்ாண்ட 
ச்ாருட்கள், ணேயல் அலஙகாரம் 
்்ான்ற  ச்ாருட்கள் கண்காட்சிப் -்
டுத்ேப்ட்டதுடன் விற்ணனயும் சசய்-
யப்ட்டது.

ொமழச்்சேமைமைச் ் சேர்்ந்த ் ்தசேமானை எம்.ஐ.எம் நொஸ் (ஸலாமி) எழுதிை 'பல்லிை 
சேமூகத்தில் இை நல்லிணக்கம்' என்ற நுமல அணமமயில் நீதி அமமச்சேர் அலி சேப்ரியி -
டம் அெரின அலுெலகத்தில் மெத்து மகைளித்்த்பாது. அருகில் ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம் 
மீடிைா ்பாரத் ்தமலெர் என.எம். அமீனும் காணப்படுகி்றார்.
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நீர்வீழ்ச்சிகளில் ஏற்படும்
மரணஙகள் அதிகரிப்பு
இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர் 

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் நீர் -
வீழ்ச்சிகளில் ஏற்படும் மரணங் -
கள் அதிகரித்துள்்ளதாக இரத்தி -
னபுரி மாவட்ட நீர்வீழ்ச்சிகள் 
பாதுகாப்பு அமம ப்பு கவமை 
ததரிவித்துள்்ளது.   

அதிலும் இரத்தினபுரி வழியாக 
சிவதனாளிபாத மமை தெல்லும் 
யாத்திரிகர்கள் களுகங்மக 
உடப்ட பை நீர்நிமைகளில் நீரா -
டுகின்றனர். இதன்பாது ஏற்ப -
டும் கவனயீனம் காரணமாக உயி -
ராபத்துககம்ள எதிர்தகாண்டு 
வருகின்றனர்.   

சிை வாரங்களுககு முன இரத் -
தின பைாபைாபத்தை ஊ்டாக 

ஓடும் க ளுகங்மகயில் நீரா்டச் 
தெனறு தவள்்ளத்தில் சிககி 3 மர -
ணங்கள் ஏற்படடிருநதன. அது -
மடடுமினறி சிவதனாளிபாத 
மமை யாத்திமரக காைத்தில் 
மடடுமனறி ஏமனய சூழ்நிமை -
களிலும் இப்பிர்தெ நீர்நிமைக -
ளில் குளிககவும் உ ல்ைாெமாகக 
கழிககவும் வரும் பயணிகள் கவ -
னயீனம் காரணமாக உயிராபத் -
துகம்ள எதிர்்நாககியுள்்ளதாக 
இவவமமப்பு சுடடிககாட டு -
கி்றது.  

இரத்தினபுரி மாவட்டத்தினூ -
்டாக சிவதனாளிபாத மமைககுச் 
தெல்லும் மூனறு வீதிகளிலும் 
களுகங்மக  வ்ளமவ கங்மகயும் 
இவற்றின கிம்ளயாறுகளும் நீர் -

வீழ்ச்சிகளும் அதிகமாகககாணப் -
படுகின்றன. 

இப்பிர்தெத்திலும் மத்தி ய 
மமை நாடடின எல்மை பகுதிக -
ளுககும் மமழ தபயவதால் நீர் -
நிமைகளில் தவள்்ளம் ஏற்படுவ -
துண்டு. 

இநநிமைமமயால் நீர்நிமைக -
ளில் அடிககடி உயிராபத்துககள் 
ஏற்படுகின்றன.   

என்வ நீர்நிமைகம்ள நாடி 
வரு்வார் இவவி்டங்களில் 
உள்்ள அறிவுறுத்தல்கம்ள 
வாசித்து அவதானமாக தெயற் -
பட்டால் உயிராபத்துககளிலி -
ருநது தவிர்நது தகாள்்ளைாம் 
எனவும் இவவமமப்பு அறிவு -
றுத்தல் வழங்கி வருகி்றது.  

கிராமத்துக்கு ஒரு வீடு நாட்டுக்கு எதிர்்ாலம் எனும் வெமலத்திட்்டத்தின் கீழ் உக்குெமை 
பிரவேச வசயலாைர் பிரிவில் வோ்டங்ல் வேன்மனை கிராமத்தில் நிர்மாணிக்்ப்பட்டுள்ை 
வீட்ம்ட ்பயனைாளி்ளி்டம் ம்யளிக்கும் நி்ழ்வு வநற்று இ்டம்வ்பற்்றது. இேன்வ்பாது 
மாத்ேமை  மாெட்்ட ்பாராளுமன்்ற உறுபபினைர் வராஹனை திசாநாயக்் நா்டாமெ வெட்டி 
வீட்ம்ட தி்றந்து மெப்பமே ்ப்டத்தில் ்ாணலாம்
 ்ப்டம் மாத்ேமை சுழற்சி நிரு்பர்

பச்சைக் க�ொழுந்து இன்மையொல் 
தேயி்ை கேொழிறசைொ்ை�ள் பொதிப்பு
பைாங்தகாம்ட தினகரன 
நிருபர்

்தயிமை ததாழிற்ொ-
மைகம்ள ந்டாத்தி தெல்ை 
்தமவயான பச்மெக 
தகாழுநது இனமமயால் 
தபரும் பினனம்டமவ 
ெநதித்துள்்ளதாக  ததாழிற்-
ொமை முகாமமயா்ளர் 
ததரிவித்தனர்.

்தயிமை உற்பத்திககாக 
பயனபடுத்தும் இரொயன உரம் மற்றும்  
இரொயன மருநதுகள் இனமமயால் 
்தயிமைத் ்தாட்டங்கள் பாதிககப்-
படடுள்்ளது்டன பச்மெக தகாழுநதும் 
வீழ்ச்சியம்டநதுள்்ளது.

்தயிமை உற்பத்தி தெயயவும், 
்தயிமை ததாழிற்ொமைகம்ள ந்டாத்-
திச்தெல்ைவும்  ததாழிற்ொமைகளுககு 
நா்ளாநதம் ்தமவப்படும் பச்மெக  
தகாழுநதனின அ்ளவு இத்தினங்களில் 
நூற்றுககு 30% வீதம் மாத்திர்ம கிம்டப்-
பதாக ்தயிமைத் ததாழிற்ொமை உரி-
மமயா்ளர்கள் ததரிவித்தனர்.

்தயிமை ததாழிற்ொமையிமன 
ந்டாத்திச் தெல்ை நா்ளாநதம் ்தமவப்-
படும் பச்மெக தகாழுநதின அ்ளவு 
நூற்றுககு 70% வீழ்ச்சியம்டநதுள்்ளதாக 
ததரிவிககின்றனர். இதன காரணமாக 
ததாழிற்ொமைகம்ள ந்டாத்திச் தெல்ை 
முடியாத நிமை உருவாகியுள்்ளதாக 

அவர்கள் சுடடிக காடடுகின்றனர். 
்தயிமை உற்பத்திற்கு ்பாதுமான 
அ்ளவு பச்மெக தகாழுநது கிம்டக-
காமமயினால் பைாங்தகாம்ட பிர-
்தெத்திலுள்்ள ்தயிமைத்ததாழிற்-
ொமைகள் பைவற்றில் ்தயிமை 
உற்பத்திகள் ஒருநாள் விடடு ஒருநாள் 
்மற்தகாள்்ள தீர்மானித்துள்்ளனர். 
வ்ைதபா்ட- இராெகமை- தெரமி-
டிகை- சீதகை- ்வவல்வத்த- ெமணை-
வத்த- பினனவை- எல்்ைதபாை- மஸ்-
ஸனன- ஊதவல்ை- குருதபவிை ஆகிய 
பகுதிகளிலிருநது கிம்டககும் பச்மெக 
தகாழுநதிமனக தகாண்டு இப்பிர்த-
ெத்திலுள்்ள ்தயிமை ததாழிற்ொமை-
கள் இயங்கி வருகின்றன. ்தயிமை 
ததாழிற்ொமைகள் மூ்டப்பட்டால் 
அங்கு பணி புரியும் அமனத்து ததாழி-
ைா்ளர்களின வாழ்வாதாரமும் பாதிக-
கப்படுதமன முகாமமயா்ளர் ததரிவித்-
தார்.

மலையகத்தில் கடும் வறட்சி
குடிநீலர ப்பறறுகபகொள்வதில் சிரமம் 

மஸ்தகலியா தினகரன வி்ெ்ட நிருபர் 

 மத்திய மமைநாடடில் க்டநத சிை 
மாதங்க்ளாக கடும் வ்றடசி நிைவுவ-
தால் சுத்தமான குடிநீமர தபற்றுக-
தகாள்வதில் மககள் தபரும் சிரமங்-
கம்ள எதிர்்நாககுகின்றனர். 

ஆர். பி. ்க. பிைாண்்்டெனுககு 
உரித்தான மஸ்தகலியா புரவுனசீக 
்தாட்ட மககள் சுத்தமான குடிநீமர 
தபற்றுகதகாள்வதில் தொல்-
தைண்ணா துனபங்கம்ள எதிர்-

்நாககிவருகின்றனர்.  இப்பகுதியில் 
சுமார் 250 குடும்பங்கள் உள்்ளன.  

க்டநத பை தொப்த காைமாக 
இவவாறு வ்றடசியான காைத்தில் 
குடிநீர் இல்ைாமல் மககள் அவதிப் -
படுகின்றனர்.  வ்றடசியான காைத்-
தில் இம்டககிம்ட நீர் இம்றககும் 
இயநதிரம் மூைம் குடிநீர் வழங்கப்ப-
டுகின்றது. எனினும் தற்்பாது அநத 
இயநதிரம் பழுது அம்டநது வரும் 
நிமையுள்்ளது.   சுமார் 50 ஆண்டு 

காைம் உப்யாகிககும் அநத பழமம-
யான இயநதிர ஊ்டாக நீமர வழங்கு-
கின்றனர் இருநத ்பாதும் மாதத்தில் 
பை நாடகள் இநத இயநதிரம் பழுது 
அம்டநது விடுவதால், ்தாட்ட 
மககள் பாதிககப்படடு வருவதாக 
புகார் ததவிககின்றனர். 

குடிநீர் தடடுப்பாட்டால் அத்-
்தாட்ட ததாழிைா்ளர்கள் தங்களின 
குழநமதகம்ள பள்ளிககு அனுப் -
பவும், பணிககு தெல்ை முடியாத 

நிமை ஏற்படடுள்்ளது. 
்தாட்ட அதிகாரிகள் முன 

வநது சுத்தமான குடிநீமர தபற்று 
தகாடுகக ஆவண தெயய ்வண்டும் 
என ்காரிகமக விடுககின்றனர். 
தற்்பாது பவுெர் மூைம் வழங்கப்-
படும் நீர் சுத்திகரிப்பு தெயயாமல் 
வழங்கப்படுவதால் பை ்நாயகள் 
பரவும் அபாயம் ஏற்படடுள்்ளது என 
்தாட்ட ததாழிைா்ளர்கள் ததரிவித்த-
னர்.

சுயநை அரசியல் தேறுபொடு�்ை மைறந்து 
ஒனறி்ைந்து கசையறபடதேண்டும் 
உககுவம்ள வி்ே்ட நிரூபர்

நாடடில் ஏற்படடுள்்ள அொ -
தாரண சூழ்நிமையில் இருநது 
நாடம்டயும் நாடடு மககம்ளயும் 
பாதுகாத்தி்ட சுயநை அரசியல் 
்வறுபாடுகம்ள ம்றநது  ெகை அர -
சியல் கடசிகளும் ஒனறிமணநது 
தெயற்ப்டககூடிய காைம் தற்்பாது 
உருவாகியுள்்ளதாக மாத்தம்ள 
மாநகர ெமபயின மாநகர முதல்வர் 
ெநதனம் பிரகாஷ் ததரிவித்தார். 

மாத்தம்ள மாநகர ெமபயின 
மாதாநத தபாதுககூட்டம் ்நற்று 
(10ஆம் திகதி)  மாநகர ்கட்பார் 
கூ்டத்தில் இ்டம்தபற்்ற ்பா்த 
்மற்கண்்டவாறு ததரிவித்தார். 

ததா்டர்நது கருத்து ததரிவித்த 
அவர் நாடடில் தற்்பாது எரிதபா -
ருள், மினொரம் உடப்ட ெகைவித -
மான அத்தியாவசிய ்தமவகளும் 
ஸ்தம்பிதம் அம்டநத நிமையில் 

காணப்படுகின்றது. நாடடில் 
ஏற்படடுள்்ள மினொர தடடுப் -
பாடம்ட நிவர்த்தி தெயய  வீதி 
வி்ளககுகம்ள இரவு ்நரத்தில் 
எரியவிடுவமத முற்்றாக தவிர்த் -
துகதகாள்ளுமாறு  ்வண்டு்காள் 
விடுககப்படடுள்்ளது. 

அதற்கிணங்க மாத்தம்ள மாநகர 
ெமப எல்மைககுடபட்ட ெகை வீதி 
வி்ளககுகம்ளயும் இரவு ்நரத்தில் 
தெயழிைகக தெயய ்வண்டும்.  
மாத்தம்ள மாநகர பிரதான வீதி, 

ராஜவீதி. தகாங்காவமை உடப்ட 
நகரருககுள் இருககும் சிை வீதிகள் 
மாத்திரம் வீதி வி்ளககுகம்ள 
தெயற்படுத்தி்ட முடிவு எடுத்துள் -
்்ளாம். மண்தணண்தணய தடடுப் -
பாடு காரணமாக சிை ்நரங்கள் 
மாத்திரம் தமழுகுவர்த்திகம்ள 
உப்யாகிககும்படியும் மாநகர 
முதல்வர் ்கடடுகதகாண்டுள் -
்ளார்.

தகா்ரானா ெவால்கம்ள முறி -
யடித்து நாடம்ட ஒரு ெரியான 
பாமதயில் தகாண்டு தெல்ை முற்ப -
டும்்பாது அத்தியாவசிய தபாருட -
களின தடடுப்பாடு தம்நாடம்ட 
ஆககிரமிகக ததா்டங்கியுள்்ளது. 
இவற்றுககு முகம்தகாடுத்து இநத 
ெவால்கம்ள முறியடித்தி்ட முற்ப -
டும் ்பாது ரஷ்ய உக்ரன யுத்தம் 
எமது நாடடுககு பைவிதமான 
ெவால்கம்ளயும் ஏற்படுத்தியுள்்ள -
தாக அவர் ததரிவித்தார். 

மஸவ்லியா பிரவேச சம்பக்குட்்பட்்ட ்பகுதியிலுள்ை ்ர்பபிணி ோயமார்்ளுக்கு சத்து -
ணவு ெழஙகும் மெ்பெம் வநற்று ்ாமல மாெட்்ட மெத்தியசாமல மெத்திய அதி்ாரி. 
ஜ. ஈர்ஜாட் ேமலமமயில் இ்டம்வ்பற்்றது. பிரவேச சம்ப ேவிசாைர் வ்ாவிந்ேன் வசம் -
்ப்ெள்ளியினைால் ம்ளிர் தினைத்மே முன்னிட்டு  35 ்ர்பபிணி ோயமார்்ளுக்கு 
96000/= ரூ்பாய மதிபபுள்ை சத்துணவு வ்பாதி்ள் ெழங்ப்பட்்டனை.  நி்ழ்வில் மஸ-
வ்லியா பிரவேச சம்ப உறுபபினைர்்ள், அேன்வசயலாைர், மஸவ்லியா மாெட்்ட மெத்-
தியசாமல மெத்தியர்்ள், உத்திவயா்த்ேர்்ள் ்லந்து வ்ாண்டு சி்றபபித்ேனைர். 
 மஸவ்லியா தினை்ரன் விவச்ட நிரு்பர்

 புரவுன்சீக் வோட்்ட மக்்ள் வேரிவிபபு

்ண்டி ந்ரிலுள்ை ஸ்ரீ வசல்ெ விநாய்ர் வ்ாவிலில் அண்மமயில் நம்டவ்பற்்ற வ்ாடிவயற்்ற நி்ழ்வின் வ்பாது பிடிக்்ப்பட்்ட ்ப்டம்.    
 ்ப்டங்ள் நாெலபபிட்டி சுழற்சி நிரு்பர்   

குளவிக்கொட்டுககு 
இலககொகி ஒருவர் பலி 
தைவாககமை 
குறூப் நிருபர்

லிந து ம ை 
த ென கூ ம் ஸ் 
் த ா ட ்ட த் தி ல் 
் ந ற் று முன -
தினம் (9) 
மாமை கு்ள -
விகதகாடடுககு இைககாகி ஒருவர் 
உயிரிழநதுள்்ளார். தெனகூம்ஸ் 
்தாட்டத்மதச் ்ெர்நத நானகு 
பிள்ம்ளகளின தநமதயான ெவரி 
அந்தானி ்ஜாெப்  (வயது 65) 
எனபவ்ர இவவாறு உயிரிழநதுள் -
்ளார். தனது மமனவியும் மகளும் 
தெனகூம்ஸ்  7 இைகக மமையில் 
வி்றகு ்ெகரித்துகதகாண்டிருநத -
்பாது இச்ெம்பவம் இ்டம்தபற்றுள் -
்ளது. ்ெகரித்த வி்றமக சுமநதுவர 
தென்ற்பாது அங்கு மரதமானறிலி -
ருநத கு்ளவிக கூத்டானறு கமைநது 
இவமர தகாடடியுள்்ளது. இத -
மனயடுத்து பிர்தெவாசிக்ளால் 
லிநதுமை மவத்தியொமையில் 
அனுமதித்த ்பாதும் அவர்  உயிரி -
ழநதுள்்ளார். 

UK ரடனம் பவுன்்டேன மற்றும் 
வனனி ்ொப் ஆஸ்தி்ரலியா நிறு-
வனத்தின அனுெரமணயு்டன தி்றன 
பைமக வகுப்பம்ற தி்றப்புவிழா அண்-
மமயில் ்க/ததஹி   பூனுகை தமிழ் 
வித்தியாையத்தில் மிக பிரம்மாண்்ட-
மான மும்றயில் நம்டதபற்்றது.

இப்பா்டொமையானது மிகவும் 
பினதங்கிய  வறுமமக்காடடின கீழ் 
வாழும் குடும்பங்கம்ளச் ்ெர்நத மாண-
வர்கள் கல்வி பயிலும் ஒரு பா்டொமை 
எனபது குறிப்பி்டத்தககது. 

 அதிபர் திரு. K ரகுநாதன தமை-
மமயில் நம்டதபற்்ற இநநிகழ்வில் 
ததாண்டு நிறுவனங்கள், கல்வி அதிகா-
ரிகள், தபற்்்றார், ஆசிரியர்கள் மாண-
வர்கள் எனப் பைரும் கைநது சி்றப்-

பித்தனர்.  இப்பா்டொமை தமைமம 
ஆசிரியரின உமரயில் நவீன தி்றன 
வகுப்பம்றகம்ள  அனபளிப்புச் 
தெயதவர்களுககு  நனறி பாராடடி , 
காைத்திற்்கற்ப சி்றநத ததாழில்நுடப 
வெதிகளு்டன இநத வகுப்பம்ற வி்ளங்-
குவதாகவும் இதனூ்டாக எதிர்காைத்-
தில் மாணவர்களின கல்வி தரத்மத 
உயர்த்த முடியும் என உறுதி தமாழி 
கூறினார்.

திறன ேகுப்ப்றத் திறப்புவிழொ
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ம ழ ை க க ா ப் பு க 
கூடாரத்தின் கீைான 
திராடழசப் பயிர்ச -
சசயழக அறுவழட 
விைா ்ேற்றுமுன்தினம் 
புதன்கிைழம யாழ்ப் -
பாணம்- இளவாழை முள் -
ளாழனக கிராமத்தில் 
இடம்சபற்்றது.

கிளிசோசசி பிராந்திய 
விவசாய ஆராயசசி நிழை -
யமும்- யாழ் மாவடட 
பிரதி மாகாண விவசாயப் 
பணிமழனயும் இழணந்து முன் -
சனடுத்த அறுவழட விைாவில், 

பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் அஙக -
ஜன் இராமோதனின் பிரத்தி்யக 
சசயைாளரும், இழளஞர் மற்றும் 
விழளயாடடுத்துழ்ற அழமசசின் 
வடமாகாண இழணப்பாளரு -
மான கு்ைந்திரன் சிவராம் மற்றும் 
வடககு மாகாண விவசாய அழமச -
சின் சசயைாளர் அ.சிவபாைசுந்த -
ரம் ஆகி்யார் கைந்து சகாண்டு 
அறுவழட விைாவிழன ஆரம்பித் -
தனர். 

இந்நிகழ்வில் பிரதம விருந்தின -
ராக கைந்து சி்றப்பித்த அஙகஜன் 
இராமோதன் எம்.பியின் சசயைா -
ளர் சிவராம் கருத்துத் சதரிவிகழக -
யில்;

அஙகஜன் இராமோதன் விவசாய 
பிரதி அழமசசராக இருந்த காைத் -
தில் இைஙழகயின் திராடழசப் 
பயிர்சசசயழகழய ஊககுவிககும் 
முகமாக யாழ். மாவடடத்ழத 
திராடழசப் பயிர்சசசயழக உற் -
பத்தி வையமாக சதரிவு சசயதிருந் -
தார்.

அதனடிப்பழடயில் கிளிசோசசி 
விவசாய ஆராயசசி மற்றும் அபி -
விருத்தி நிழையத்தால் புதிய இன 
திராடழசப் பயிர்கள் அறிமுகம் 
சசயயப்படடு தற்்பாது அந்த 
புதிய வர்ககஙகள் அதிக விழளசச -
ழைத் தருகின்்றன.

இைஙழகயில் திராடழசப் பயிர்ச -
சசயழக சவற்றிகரமாக இடம் -
சபறும் ஒ்ர மாவடடமாக யாழ் 
மாவடடம் விளஙகுகின்்றது.

தற்்பாது ோடடில் நிைவும் 
சபாருளாதார சேருககடி காரண -

மாக சவளிோடுகளில் இருந்து 
இ்றககுமதி சசயயப்படும் திராட -
ழசகழள மடடுப்படுத்தும் பட -
சத்தில் உள்ளூர் திராடழசப் பைங -
களுககு சி்றந்த சந்ழத வாயப்புக 
கிழடககும்.

என்வ திராடழச சசயழகக -
குரிய மண் வளத்ழதக சகாண்ட 
விவசாயிகள் திராடழச பயிர்சசய -
ழகழய ்மற்சகாண்டு தமது வாழ் -
வாதாரத்ழத உயர்த்திகசகாள்ள 
்வண்டும் என ்மலும் அவர் சதரி -
வித்திருந்தார்.
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முல்ழைத்தீவு மணைாறு பிர்த -
சத்தில் கண்ணிசவடி அகற்றும் ேட-
வடிகழககழள தழடயின்றி முன் -
சனடுத்துசசசல்வதற்கு டீசலிழன 
சபற்றுத்தருமாறு மாவடட அரச 
அதிபரிடம் ்காரிகழக விடுத்துள்ள -
னர்.  

இதுசதாடர்பில் மனிதாபிமான 
கண்ணிசவடி அகற்்றல் சர்வ்தச 
சதாண்டர் நிறுவனத்தினர் ்ேற்று 
முன்தினம் மாவடட அரசாஙக 
அதிபர் க.விமைோதழன  சந்தித்து 
கைந்துழரயாடியுள்ளனர். 

இககைந்துழரயாடலில் ோடடில் 
ஏற்படடுள்ள எரிசபாருள் பற்்றாக-
குழ்ற காரணமாக பல்்வறு சசயற்-
பாடுகள் முடஙகி ்பாயுள்ளதுடன்  
சபாதுமககளும்  பல்்வறு சிரமங-
கழள எதிர்்ோககி வருகின்்றனர்.

முல்ழைத்தீவு மாவடடத்தில் எரி -
சபாருழள சபற்றுக சகாள்வதில் 
பல்்வறு சேருககடிகள் காணப்படு -
கின்்றன.  இந்நிழையில் மணைாறு 
பிர்தசத்தில் ்மற்சகாள்ளப்படும் 

மனிதாபிமான கண்ணிசவடி அகற் -
றும் பணிகள் எரிசபாருள் பற்்றாக-
குழ்ற காரணமாக பின்னழடழவ 
சந்தித்துள்ளன. 

 பணியாளர்கழள ஏற்றி இ்றககு-
வது மற்றும் கனரக வாகனஙகழள 
இயககுவதற்கு எரிசபாருள் பற்்றாக-
குழ்ற காரணமாக சேருககடி நிழை 
காணப்படுவதாக அந்நிறுவனத்தின் 
பிரதிநிதிகளால் சதரிவிககப்படடுள்-
ளது.

தஙகு தழடயின்றி பணிகழள 
முன்சனடுககக கூடிய வழகயில் 
எரிசபாருழள சபற்றுத்தருமாறு 
மாவடட அரசாஙக அதிபரிடம் 
்காரிகழக முன்ழவககப்படடுள் -
ளது. 

அதற்கு பதிைளித்த மாவடட 
அரசாஙக அதிபர் இைஙழக சபற்-
்்றாலிய கூடடுத்தாபனத்திற்கு இது 
சதாடர்பில் சதரியப்படுத்தி ேடவ-
டிகழக எடுப்பதாக சதரிவித்தார். 

டீசல் இன்மையால் கண்ணிவெடி 
அகற்றும் பணிகளுக்கு இ்ையூறு
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கிளிசோசசி மாவடடத்திற் -
கான விஜயத்திழன ்மற் -
சகாண்டுள்ள அழமசசர் டகளஸ் 
்தவானந்தா ்ேற்று பல்்வறு 
நிகழ்வுகளில் கைந்து சகாண்டி -
ருந்தார்.  

்ேற்ழ்றய (10-.03-.2022) தினம் 

கிளிசோசசி மாவடட சசயை -
கத்தில் ேழடசபற்்ற மாவடட 
ஒருஙகிழணப்புக குழு மீளாயவு 
கூடடத்தில் மாவடடத்தில் இவ் -
வாண்டு முன்சனடுககப்படும் 
அபிவிருத்திகள் சதாடர்பில் கைந் -
துழரயாடப்படடது. 

்ேற்று பகல் 11 மணிககு 
ேழடசபற்்ற இககைந்துழரயாட -

லில் கிளிசோசசி மாவடட அர -
சாஙக அதிபர் ரூபவதி ்கதீஸ் -
வரன், கழரசசி கண்டாவழள 
பசசிழைப்பள்ளி பூேகரி பிர்தச 
சசயைகஙகளின்   பிர்தச சசய -
ைாளர்கள் மற்றும் துழ்றசார் 
திழணககள அதிகாரிகள் கைந்து 
சகாண்டிருந்தழம குறிப்பிடத் -
தககது.

கிளிவ�ாச்சிக்கு அ்மைச்சர் ைக்்ளஸ் விஜயம்
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வரைாற்று சதான்ழம வாயந்த 
ேல்லூர் மந்திரி மழன யன்னல் 
மற்றும் ஜன்னல் கம்பிகள் என்பன  
களவாடப்படடுள்ளன.

மந்திரி மழனயின் பின் பககமாக 
காணப்படட ஜன்னல்களின் கம்-
பிகள் மற்றும் யன்னல் என்பழவ 
சபயர்த்சதடுககப்படடு திருடப்பட-
டுள்ளன. இது சதாடர்பில் ் காப்பாய 
சபாலிஸ் நிழையத்தில் முழ்றப்பாடு 
பதிவு சசயயப்படடுள்ளது. இத-
ழனயடுத்து சபாலிஸார் விசாரழண-

கழள முன்சனடுத்துள்ளனர்.
மந்திரி மழன என்பது யாழ்ப் -

பாண மாவடடத்தின் தழைேகராக 
இருந்த ேல்லூர் அரசதானி காைத் -
்தாடு சதாடர்புபடும் ஒரு கடடடமா -
கும். 

்பார்த்துக்கயரால் யாழ்பாண 
அரசு ழகப்பற்்றப்படுவதற்கு முன்-
னுள்ள காைப்பகுதி வழர அழமசச-
ரின் இருப்பிடமாக இருந்துள்ளது. 

இது 13 நூற்்றாண்டுககு முற்பட-
டது. இககடடடம் சசஙகடடி சுண்-
ணாம்பு சாந்து மரஙகள் ஓடுகள்-
சகாண்டு கடடப்படடுள்ளது.

நல்லூர் மந்திரி மனை 
ஜனைல், கம்பிகள் திருட்டு 

மாவட்்ட ஒருங்கினைப்புக் குழு 
மீளாய்வு கூட்்டத்திலும் பங்்கற்பு

்காப்பாய குறூப் 
நிருபர்

யாழ்.்பாதனா 
ழ வ த் தி ய ச ா -
ழைககு 50 இைட -
சம் ரூபா பணம் 
கனடா ோடடு 
பு ை ம் ச ப ய ர்ந் த 
குடும்பம் ஒன்றி-
னால் அன்பளிப்பாக வைஙகி ழவக-
கப்படடது. 

அண்ழமயில் உயிரிைந்த சீைா 
சுகுமார் ஞாபகார்த்தமாக இந்த 
உதவிப்பணம் அவரது குடும் -
பத்தினரால் யாழ்.்பாதனா 
ழவத்தியசாழைககும் கனடா 
ழ வ த் தி ய ச ா ழ ை ச ய ான் று க கு ம் 

வைஙகப்படுவதாக அவரின் ேண்ப -
ரும் கனடா இைஙழக வர்த்தக சங -
கத்தின் தழைவருமான குைா சசல் -
ைத்துழர சதரிவித்தார்.

சீைா சுகுமார் இ்றப்பதற்கு முதல் 
சதரிவித்த விருப்பத்திற்கழமய 
இந்த உதவிகள் வைஙகப்படுவ -
தாக அவர் ்மலும் சதரிவித்தார். 

யாழ்.பபாதனா ்ெத்தியசா்ைக்கு நிதியுதவி

எரிசபாருள் பற்்றாககு-
ழ்றழய கண்டித்து முல் -
ழைத்தீவு - கழரதுழ்றப்-
பற்று பிர்தசசழப 
உறுப்பினர்கள் மாதாந்த 
சழப அமர்வுககு மாட-
டுவண்டியில் சசன்்ற-
னர்.

முள்ளியவழள காட-
டாவிோயகர் ஆைய 
முன் ்ற லி லி ருந் து 
இவ்வாறு சழப உறுப்பினர்கள் 
மூன்று  மாடடுவண்டிகளில் சழப 
அமர்வுககு பு்றப்படடிருந்தனர்.

குறிப்பாக தமிழ்த்்தசியககூட -
டழமப்ழபப் பிரதிநிதித்துவப்ப -
டுத்தும்  கழரதுழ்றப்பற்று பிர்த -
சசழபத் தவிசாளர் க.விஜிந்தன், 
உபதவிசாளர் ம.சதாம்ழமப் -
பிள்ழள, உறுப்பினர்களான சி.்ைா -

்கஸ்வரன், தி.இரவீந்திரன், இ.க -
வாஸ்கர், க.தவராசா, இ.கஜீதரன், 
ஈை மககள் ஜனோயகககடசி உறுப்-
பினரான இ.சஜகதீசன், தமிைர் விடு-
தழைககூடடனியின் உறுப்பினர்க-
ளான த.அமைன், ்மா.விககினா 
ஆகி்யார் இவ்வாறு மாடடுவண்-
டிகளில் சழப அமர்விற்குசசசன்-
றிருந்தனர்.

மைாடடுெண்டியில் மைாதாநத அமைர்விற்குச்
வசன்ற பிரபதசச்ப உறுப்பினர்கள்

ஈை மககள் ஜனோயகக கடசியின் 
ேல்லூர் பிர்தச நிர்வாகப் சபாறுப்-
பாளர் அம்பைம் இரவிந்திரதாசன்  
சி்றார்களின் வளமான எதிர்காைத்ழத 
உறுதிப்படுத்திகசகாள்ள எம்மாைான 
உதவிகழள அழமசசர் டகளஸ் ் தவா-
னந்தா ஊடாக என்றும் ் மற்சகாண்டு 
தரு்வன் என ஈை மககள் ஜனோயகக 
கடசியின் ேல்லூர் பிர்தச நிர்வாகப் 
ச ப ா று ப் ப ா -
ளர் அம்பைம் 
இ ர விந் தி ர த ா -
சன்  சதரிவித்-
துள்ளார்.

ச க ா க கு -
வில் ்மற்கு 
க ழ ை வ ா ணி 
முன் ப ள் ளி -
யின் வருடாந்த 
விழளயாடடு 
நிகழ்வுகள் ்ேற்-
ழ ்ற ய தி ன ம் 
ேழடசபற்்றன.

இதில் பிரதம அதிதியாக கைந்து 
சி்றப்பித்து உழரயாற்றுழகயி்ை்ய 
அவர் இவ்வாறு சதரிவித்துள்ளார்.

இதன்்பாது அவர் ்மலும் கூறு-
ழகயில் –

ோடு தற்்பாது பல்்வறு பிரசசி-
ழனகழள எதிர்சகாண்டு வருகின்-
்றது.  ஆனாலும் கல்வி ேடவடிகழக-
கழள முன்சனடுப்பதில் குறிப்பாக 
மாணவர்களின் பாதுகாப்பில் அர-
சாஙகம் அதிக கவனம் சசலுத்தி வரு-
கின்்றது. இதற்காக பை வி்சட திட-

டஙகழளயும் சசயது இன்று கற்்றல் 
ேடவடிகழககள் சி்றப்பாக முன்சன-
டுககப்படடு வருகின்்றன.

அ்த்ேரம் இந்த முன்பள்ளி மாண-
வர்களின் கற்்றல் சசயற்பாடுகழள 
ேவீன மயப்படுத்த இந்த அரசாஙகம் 
பல்்வறு ேடவடிகழககழள முன்-
சனடுத்துவருகின்்றது. குறிப்பாக 
அழமசசர் டகளஸ் ் தவானந்தா எமது 

பிர்தச முன்பள்ளிகளின் ேைன்களில் 
அதிக அககழ்ற சசலுத்தி வருகின்்றர்.

இதனால்தான் தற்்பாதும் அவர் 
தனது நிதி ஒதுககீடடில் முன்பள்ளிக-
கும் ஒதுககிடு சசயது சி்றார்களின் 
கற்்றல் சசயற்பாடுகளுககு உரமூடடி-
யுள்ளார். அந்தவழகயில் எமது இந்த 
முன்பள்ளி சி்றார்களின் ்மம்பாட-
டுககு ோம் என்றும் துழணயாக இருப்-
பதுடன் அதற்கான முயற்சிகழள 
முன்சனடுப்பதில் பின்வாஙகப் 
்பாவதில்ழை என்றும் சதரிவித்தி-
ருந்தழம குறிப்பிடத்தககது.

சிறுெர்களின ெ்ளமைான எதிர்காைத்்த 
உறுதிப்படுத்த ஈ.பிடி.பி து்ையாக இருக்கும் 

ஓமந்ழத வி்ேட 
நிருபர்

எமது பிரசசிழன-
யில் சர்வ்தச்ம 
தழையிட ் வண்டும் 
என வவுனியாவில் 
ஐந்து வருடஙகளாக 

தமது ்பாராடடம் சதாடர்ந்துவரு -
வதாக காணாமல் ஆககப்படடவர்க-
ளின் உ்றவுகள் சதரிவித்துள்ளனர். 

எமககு தீர்வு கிழடகக ்வண்டு -
மாக இருந்தால் சவளிோடுகளின் 
தழையீடு அவசியம் ஏற்படடுள்ளது. 
அசமரிககா, ஜ்ராப்பிய ஒன்றிய 

ோடுகள் ்ேரடியாக 
வந்து இப்பிரசசி-
ழனழய தீர்த்து 
ழவகக ்வண்டும் 
என்்ற ் காரிகழகழய 
முன்ழவத்து சதாடர் 
்பாராடடத்திழன 

்மற்சகாண்டு வருகின்்்றாம். 
இன்று எமது ்பாராடடத்ழத 

சவளிோடுகள் உன்னிப்பாக அவ-
தானித்து சகாண்டு இருககின்்றனர். 
ோஙகள் சவளிோடடின் தழையீடடி-
ழன்ய ேம்பி இஙகிருந்து ்பாராடி 
வருகின்்்றாம்.

ஐநது ெருைஙக்ளாக வதாைரும் பபாராடைம்
காைாமைல் ஆக்கப்படைெர்களின உ்றவுகள் கெ்ை

இராணுெத்தில் பணியாற்றிய நிமையில் உடல்்நைகுமைவு காரணமாக உயிரிழந்த யாழ்.
அச்சுவெலிமயச் வேர்ந்த ்தமிழ் இராணுெ வீரரின் இறுதிேடங்குகள் கடந்த மார்ச் 4 ஆம் 
திகதி அச்சுவெலி இநது மயானத்தில் இடம்வபற்ைது. இராணுெத் ்தளபதி வெனரல் ேவெந-
திர சில்ொவின் ெழிகாடடலின் கீழ், யாழ் பாதுகாப்புப் பமடத் ்தமைமமயக ்தளபதி 
வமெர் வெனரல் சுஜீெ வேனரத் யாபா சிவரஷட அதிகாரியாக இறுதி கிரிமயகளில் கைந-
துக் வகாணடமம குறிப்பிடத்்தக்கது. 
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W P  AAC-1596 Bajaj,  
2 0 12,  threewheel 
கூடிய விமைக் க�ாரி-

க்ம�க்கு. வெலிபல் 

பி னான்ஸ் பிஎல்சி,  

இை.  310,  �ாலி வீதி,  

வ�ாழும்பு-03. வ�ா.கப. 

0711 2 10 810 .

 018296

WP B I F- 9675 Honda 
CB16 0 ,  2018,  
moto r  c ycle கூடிய 

விமை க் க�ாரி-

க்ம� க்கு. வெலிபல் 

பினான்ஸ் பிஎல்சி,  

இை. 310,  �ாலி வீதி,  

வ�ாழும்பு-03. வ�ா.கப. 

0711210 810 .

 018294

 வ � ா ழு ம் பு - 0 5 ,  

வெவவைாக் வீ தியில் 

இ ல்  ஓர் சீன உணெ�-

த்தில் வெற்றிடங�ள். 

ப யிலுநர்/  பயிற்சி 

வபற்்ற வெயிடடர்�ள்,  

கிச்்சன் வெல்பர் ,  

டிஷ் வொஷர்ஸ் 

மற்றும் வெயிடடர்/  

மைடர்�ள். வ�ாடர்பு 

0 7 0 5 3 2 3 2 7 3 ,  

0 7 6 5 7 1 8 2 4 0 .

 016126

 கம்சன் பாஸ்மார் 

க�மெ. அமழக்�வும். 

07 7 7724178. 

T.Pratheep. 017835

Njrpa fy;tp epWtfk; - k`ufk 

ghlrhiy Kfhikj;Jt bg;Nshkh ghlnewp - 2022 / 2023
Njrpa fy;tp epWtfj;jhy; elhj;jg;gLk; Nkw;gb ghlnewpf;fhd 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd

ghlnewpapd; fhyk; : gd;dpuz;L khjq;fs; 

   epfo;epiy Clhd ,U jtizfis (Semester) nfhz;l 
fy;tprhu; nranyhOq;Ffs; eilngWk;.

ghlnewp eilngWk; ,lk; :  njhopy;thz;ik tpUj;jp kw;Wk; fy;tp Kfhikj;Jtj; Jiw> 
fy;tpj; jiyikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jt gPlk;> 
Njrpa fy;tp epWtfk;> kPg;Ng re;jp> ghJf;f

ghlnewpapd; nkhop %yk; : rpq;fsk; / jkpo;  

fl;lz tpguq;fs; 

tpz;zg;gf; fl;lzk;  : &gh 1>500/-

gjpTf; fl;lzk;  : &gh 1>000/-

ghlnewpf; fl;lzk;  :  &gh 50>000/- (rkkhd ,uz;L jtizfspy; fl;lzj;ijr; 
nrYj;j KbAk;)

tpz;zg;gq;fis mDg;g Ntz;ba topKiw

Njrpa fy;tp epWtfj;jpd; guPl;irfs; Jiwapd; ,izajsj;jpy; (https://www.exams.nie.lk/intakes/
new) ghlnewpf;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLjy; gw;wpa  jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. NkYk; 
,izajsj;jpy; Diploma in School Management ghlnewpf;Fupa Advertisement I njupT nra;J mjpy; 
jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;F Vw;g tpz;zg;gg; g btj;ijg; G+uzg;gLj;jTk;.

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp : 10.04.2022

fyhepjp Rdpy; [ae;j etuj;d
gzpg;ghsu; ehafk;
Njrpa fy;tp epWtfk;
k`ufk

ngWif mwptpj;jy;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

(xU-ciw tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghL)

ehL : ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR

nraw;wpl;lg; ngah;; :  Sri Lanka COVID-19 Emergency Response and Health 
Systems  Preparedness Project, Ministry of Health.

Xg;ge;j jiyg;G :  Proposed Modi cation and Upgrading of Old District 
General Hospital

  Hambantota to an Infectious Disease Hospital.
fld; ,yf;fk; : 6595-LK
RFB Reference No. : LK-MOH-224660-CW-RFB 

 
1.  Sri Lanka COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project ,d; 

MFnrytpw;fhf cyf tq;fpaplkpUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ                           

epjpapliyg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw `k;ge;njhl;ltpYs;s 

gioa khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; cj;Njrpf;fg;gl;l khw;wq;fs; kw;Wk; 

Nkk;gLj;jypd; gpd; njhw;W Neha; itj;jparhiyahf khw;wpaikg;gjd; xg;ge;jj;jpw;fhd 

gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  ,yq;if nfhtpl;-19 mtru Nrit kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; jahh;epiy 

nraw;wpl;lj;jpd; rhh;ghf nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J ,ilepfo;Tfs; mlq;fyhf ngNrt cld; 199>285>000 ,yq;if 

&gh MFnrytpy; kjpg;gplg;gl;Ls;s ̀ k;ge;njhl;l gioa khtl;l nghJ itj;jparhiyia 

khw;wq;fs; kw;Wk; Nkk;gLj;jypd; gpd;dh; njhw;W Neha; itj;jparhiyahf 

khw;wpaikg;gjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

  ,t;NtiyahdJ FiwghLfs;;;;;;;;;;;;;; mwptpj;jy; mlq;fyhf msitg; gl;;bay; kw;Wk; 

tiuglq;fspy; tpghpf;fg;gl;lthW `k;ge;njhl;l gioa itj;jparhiyia njhw;W 

Neha;; itj;jparhiyahf khw;WtjpYs;s khw;wq;fs; kw;Wk; Nkk;gLj;jy; Ntiyfis 

mlf;Ffpd;wJ. 

 eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ 180 ehl;fshFk;. 

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

tpiykDf;fSf;fhf ghtpj;J 2020 etk;gh; 4 Mk; gjpg;gpd; ~~IPF ,d; fld;ngWeh;fSf;fhd|| 

cyf tq;fpapy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;s Nfhhpf;ifnahd;iw ghtpj;J  

elhj;jg;gLnkd;gJld; ngWif xOq;Ftpjpfspy; tiuaWf;fg;gl;Ls;sthW midj;J 

jFjpAs;s tpiykDjhuh;fSk; gq;F ngwyhk;.  

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

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fl;bl eph;khzj;jpy; rp-3 juj;jpy; gjpT ngw;wth;fshfTk; 

epGzj;Jtj;ijAilath;fshfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,yq;if nfhtpl;-19 mtru Nrit kw;Wk; 

Rfhjhu Kiwikfs; jahh;epiy nraw;wpl;l> nraw;wpl;l gzpg;ghshplkpUe;J ngw;W 2022 

khh;r; 11 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 1 Mk; jpfjp tiuAk; nghJ tpLKiwfs; 

ePq;fyhf jpq;fl;fpoikapypUe;J nts;spf;fpoik tiuAk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J 

gp.g. 3.00 kzp tiuAk; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022 khh;r; 11 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 1 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzpapypUe;J 

gp.g. 2.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 30>000 ,yq;if &ghit nrYj;jpa 

gpd;dh;> fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapd; nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd 

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

Mtzq;fs; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

gzf;nfhLg;gdthdJ ,yq;if tq;fp jg;NuhNgd; fpisapYs;s 7040244 vd;w Rfhjhu 

Nritfs; gzg;ghsh; ehafj;jpd; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;glyhnkd;gJld; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ifNaw;Fk; NghJ me;j gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;;fs; 2022 Vg;uy; 4 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; fPNoAs;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; 

tpiykDf;Nfhuy; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; tpiykDjhuh;fspd; Fwpg;gplg;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dhy; gfpuq;fkhf 

jpwf;fg;gLtJld;  NtWahuhtJ egh;fSk; fPNoAs;s Kfthpapy; rKfkspf;fyhk;. 

8.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s 

cUkhjphpf;fikthd tpiykD gpizankhd;Wld; (2>000>000 ,yq;if &gh) 

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

9.  ̀ k;ge;njhl;l gioa khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; 2022 khh;r; 16 Mk; jpfjpad;W 

K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; xOq;F nra;ag;gLk;. 

10.  NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s KfthpahdJ  gpd;tUkhW:

nraw;wpl;l gzpg;ghsh;>

,yq;if nfhtpl;-19 mtru Nrit kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; jahh;epiy nraw;wpl;lk;>

4 Mk; khb> N[.Mh;. [ath;jd epiyak;>

191> jh;kghy khtj;ij> nfhOk;G-07> ,yq;if.

njhiyNgrp : +94 112 674 797
kpd;dQ;ry; :  tender.covid19 erhsp@gmail.com
njhiyefy; : +94 112 674 342

jiyth;>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

,yq;if nfhtpl;-19 mtru Nrit kw;Wk; Rfhjhu Kiwikfs; jahh;epiy nraw;wpl;lk;>

4 Mk; khb> N[.Mh;. [ath;jd epiyak;>

191> jh;kghy khtj;ij> nfhOk;G-07> ,yq;if.

jpfjp: 2022 khh;r; 11 Mk; jpfjpad;W.                   

2022 khh;r; 15Mk; jpfjpad;W Vy tpw;gidapD}lhf 60>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;* LKA09122F174 LKA18222I167 LKA36423C170

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

20,000 20,000 20,000 60,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 khh;r; 15

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 khh;r; 18

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 khh;r; 18

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 khh;r; 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;fg; 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> MdhYk; 
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; l;nu]hP]; gpvy;rp; 2639883

vd;v];gP gd;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 rdehaf 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;

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

fsdp> Njthy tPjp> 667/16V ,y; trpf;Fk; 
jk;kpf;fh ky;ythur;rp Mfpa ehd;> 
,yf;fk; 1509 ,d; fPo; gf;f ,yf;fk; 
16424 mjpfhug; Gj;jfj;jpd; 288 ,d; fPo; 
2019.09.25 md;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 
rl;lj;juzpAk;> gpurpj;j nehj;jhhpRk; 
rj;jpag;gpukhz MizahsUkhd jpU. 
lg;spA.vk;. fphp\hd;j gz;lhu vd;gthpdhy; 
mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l ,yf;fk; 01630 
kw;Wk; 2019.09.26 jpfjpa mw;Nwhzp 
jj;Jtj;jpd; gpufhuk;> fhyp> fe;jtj;j> 
gd;ry xOq;if <.V. gTy]; khtj;ij> 
,yf;fk; 46 ,y; trpf;Fk; nfyp];l]; 
Nuh`pj la]; FztHjd vd;gtUf;F 
toq;fg;gl;l mw;Nwhzp jj;JtkhdJ 
,d;W Kjy; nray;tYg;ngWk; tifapy; 
,uj;Jr; nra;ag;gl;Ls;sJ vd ,yq;if 
murhq;fj;jpw;Fk; nghJ kf;fSf;Fk; 
,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

jk;kpfh ky;ythur;rp
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,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;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/21/PT/17/053  1500 Mtrs. of Cloth Drill for Year 
2022

15,000.00 1,000.00 30-03-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/04/055 Trouser Black, Blue, & White – 1700 
Nos.

30,000.00 1,000.00 30-03-2022
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; tp;iykD 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 khh;r; 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 rdehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if mjpNtf neLQ;rhiy tUkhdj;jpdhy; epjpaplg;gLfpwJ

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;

xU tUl fhyj;jpw;F mjpNtf neLQ;rhiy 
nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpw;F 
guhkhpg;G thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy; (2022/2023)

1.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaj;jpw;fhf jFjp kw;Wk; jifikfis KOikahf g+h;j;jp nra;Js;s jdpegh;fs; 

kw;Wk; epWtdq;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapd; (RDA) rhh;gpy; tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;. 

,q;F f;W} nfg;fs; kw;Wk; ePH; gTrh;fs; vd ,U xg;ge;jq;fs; cs;sd vd;gJld; tpiykDjhuh;fs; 

xd;W my;yJ ,uz;bw;Fk; jdpj;jdpahf tpiyf;Nfhuyhk;. KOikahd tpguq;fs; tpiykD Mtzj;jpy; 

jug;gl;Ls;sd. rfy tpiykDf;fSlDk; gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s ngWkjpf;fhd tpiyf;Nfhuy; 

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

guhkhpg;G thfdq;fs; (Wet Fj;jif mbg;gilapy;)

,y.
thfdj;jpd; 

tif
xg;ge;j ,yf;fk; vz;zpf;if

xU khjj;jpw;fhd 

J}uk;/ fp.kP.
tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp &gh

01 f;W} nfg; RDA/EOM&M/PRC/2022/MNT/01 02 2500 10>000.00

02 ePh; gTrh;fs; RDA/EOM&M/PRC/2022/MNT/05 02 1500 kw;Wk; 2500 30>000.00

2.  Mh;tKs;s jFjptha;e;j tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> 

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig> mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphpT> 

ngWif gphptpypUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp: 038-2289122 njhiyefy;;: 038-2289560) vd;gJld; 

tpiykD Mtzq;fis  mYtyf Neuq;fspy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-03-11Mk;; jpfjpapypUe;J 2022-03-31Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9.00 kzp 

Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>000.00 &gh +  80.00  (ngNrt) &ghitr; 

nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig mjpNtf 

neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT (EMO&M) gzpg;ghsUf;F vOj;J 

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

KOikahd njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

4.  tpiykDf;fis 2022.04.01Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l  Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; tpiyf;Nfhuypy; fye;J  nfhs;s njhpTnra;ag;gl;l 

tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

5.  tpiykDf;fs; 2022-07-01Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

tpiykDg; gpizKwp 2022-07-29Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO>

Nk/gh gzpg;ghsh; (EMO & M) gphpT>
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.
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SC/FR/95/2020 vd;w ,yf;fKila 

caH ePjpkd;w mbg;gil chpik tpz;zg;gk; njhlHghf 

toq;fg;gLk; mwptpj;jy;

2020.02.19Mk; jpfjpaplg;gl;l RTM ,y. 936 (CRTM1247) ,w;F mikthf 

,yq;if nghyp]pd; gjtp Vw;wk; ngw;w ngz; nghyp]; rhH[z;l; my;yJ 

nghyp]; rhH[z;l; ,w;fhdJ

murpayikg;gpd; 126(2) cWg;Giuapd; fPOk; gpufhuKk; kDjhuHfSf;F 

mtHfspd; tpz;zg;gj;ij Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;fhf mDkjpia caH 

ePjpkd;wkhdJ toq;fpAs;snjd ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

tpz;zg;gkhdJ 2022.03.29Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F nfhOk;G-12> 

`y;];Nlhg;gpYs;s caH ePjpkd;wj;jpy; tprhuizf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gLk;.

Nkw;$wg;gl;Ls;s mbg;gil chpikfs; tpz;zg;gj;jpw;F P-2 vd 

milahskplg;gl;L rkHg;gpf;fg;gl;Ls;s mjhtJ C.D. tpf;fpukuj;d nghyp];kh 

mjpgUf;nfjpuhf caH ePjpkd;wj;jpy; Kbtpd;wp ,Uf;Fk; NkNyAs;s ghq;F 

kw;Wk; ,yf;fKs;s mbg;gil chpikfs; tpz;zg;gkhdJ 1Mk; vjpHthjpapdhy; 

2020.02.19 Mk; jpfjpaplg;gl;L toq;fg;gl;Ls;sjhd NkNyAs;s RTM ,yf;fkhd 

636  (CRTM 1247) ,y; mike;Js;s epakdq;fis kDjhuHfs; Ml;Nrgid 

njhptpj;j NkNyAs;s ,yf;fkpl;l tpz;zg;gk; njhlHghf mwptpj;jy; toq;Fk;gb 

kDjhuHfSf;F ePjpkd;wk; NkYk; cj;juT ,lg;gl;Ls;sJ.

nfhOk;G - 12> `y;];Nlhg;gpYs;s ,yq;if caH ePjpkd;wj;jpy; 2022.03.29 

Mk; jpfjpad;W ,e;j tpz;zg;gkhdJ tprhuizf;F vLj;Jf; nfhs;sg;gLnkd 

fUj;jpy; nfhs;sTk;.

,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;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/20/051 80 Nos. Fork Li   Tyres 700 X 12    68,000.00 1,000.00 31-03-2022
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; tp;iykD 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 khh;r; 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
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khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; ,uh[hq;f mikr;R

tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspy;  JICA  epjpaplg;gl;l fpuhkpa cl;fl;likg;G 

mgptpUj;jp nraw;wpl;lk; 

(fld; ,yf;fk;: SL-P 116)

nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid> Cth khfhzk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G - gbepiy II

jpfjp: 11-03-2022

fld; xg;ge;j ,yf;fk;: SL-P 116
IFB No: SL -P116/ UP2/RR/2021/20
IFB No: SL- P116/UP2/AW/2020/05
 IFB No: SL- P116/UVA/WS/2020/05

1.  tsh;r;rpngWk; gpuhe;jpaq;fspy; rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd; epWtdj;jplkpUe;J (JICA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ 
tsh;r;rpngWk; gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa cl;fl;likg;G nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJ. ,f;fld; ngWiffspd; 
gFjpnahd;iw  fe;jnfl;ba gpuNjr rigapYs;s gJS Xahtpw;Ff; FWf;fhf k`nfNy ghyj;ij eph;khzpj;jy;> fe;jnfl;ba gpuNjr nrayhsh; 
gphptpYs;s njby;y fpuhk Nritahsh; gphptpy; njby;y kw;Wk; kq;fl mizf;fl;bd; gpujhd fhy;tha; kw;Wk; cg fhy;tha;fis Nkk;gLj;Jjy;> 
nrhuzhnjhl;l gpuNjr nrayhsh; gphptpd; Nghypaj;j fpuhk Nrtfh; gphptpYs;s fe;jnghl;lnty fhy;tha; kw;Wk; kPf`fpTy gpuNjr nrayhsh; 
gphptpd; fSf`fe;Ju fpuhk Nritahsh; gphptpy; nte;jd;Nfnty fhy;tha; kw;Wk; cg fhy;tha; vd;gtw;iw Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; ntypNfKy;y  
cg jpl;lj;jpw;fhd ePh; toq;fy; jpl;lj;ij eph;khzpj;jy;  Nghd;w gzp xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytopf;f 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ [g;ghdpd; ODA fld;fspd; fPohd ngWiff;fhd Vw;Gilajhd topfhl;bfSf;fikthf eilKiw %yk; elhj;jg;gLtJld; 
fld; cld;gbf;ifapy; tiuaWf;fg;gl;lthW jFjpAs;s tsehLfspd; midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,jpy; gq;Fngw;wyhk;. 

3.  gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;fhf jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis Cth khfhzj;jpd; 
rhh;gpy; khfhz ngWiff; FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.

 i.  nghjp ,yf;fk;: SL -P116/UP2/RR/2021/20

   nraw;wpl;l mKyhf;fj;jpd; 2Mk; gbepiyapd; xU gFjpahf Cth khfhzj;jpYs;s gJis khtl;lj;jpd; fe;jnfl;ba gpuNjr rigapYs;s 
gJSXahtpw;F FWf;fhf k`nfNy ghyj;ij eph;khzpj;jy; xg;ge;j ,yf;fk;: SL -P116/UVA/RR/2021/20 ,e;j Ntiyfspy; Abutment of 
Wing wall, ,wq;FJiwapd; eph;khzk;> rpwg;Gf; fl;likg;gpd; eph;khzk; kw;Wk; mZFKiwfspd; eph;khzk; vd;gd mlq;Ffpd;wd.

 ii. nghjp ,yf;fk;: SL- P116/UP2/AW/2020/05

   fe;jnfl;ba gpuNjr nrayhsh; gphptpd; jby;y fpuhk Nrtfh; gphptpYs;s jby;y> Gy;Ny vy> nrhuzhnjhl;l gpuNjr nrayhsh; gphptpd; 
Nghypaj;j fpuhk Nrtfh; gphptpYs;s Nghypaj;j> kPf`fpTy gpuNjr nrayhsh; gphptpd; fYf`fe;Ju fpuhk Nritahsh; gphptpYs;s 
fYf`fe;Ju fpuhkq;fspd; ePH;g;ghrd Nkk;gLj;jy; Kiwikfis eph;khzpj;jy; kw;Wk; epiwT nra;jy;.

 iii. nghjp ,yf;fk;: SL- P116/UVA/WS/2020/05

   Flh XatpYs;s cs;sPg;Gf; fl;likg;gpd; eph;khzk; cl;gl ntypNfKy;y cg jpl;l ePh; toq;fy; Kiwikfis eph;khzpj;jy; kw;Wk; 
epiwT nra;jy;>  Roughing tbfl;b> ngNuh rPnke;J jiuf; fPo; ePh;j;Njf;fk;> trjpfs; fl;blk;> rfy Jizg;ghfq;fs; rfpjkhd 
FNshhpNd\d; nghjp> %y ePh; gpujhdj;jpw;F uPVC toq;Fjy; kw;Wk; gjpj;jy; kw;WK; uPVC tpepNahff; Foha; tiyaikg;G> 
thy;Tfis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy;> kjF flitfs;> fpilkl;l Jisapliyg; gad;gLj;jp tPjpf; flitfs; kw;Wk; tPLfSf;fhd 
,izg;ig toq;Fjy;.

xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> tpiykD Mtzq;fspy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s rpy jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;fs; fPNo 

ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

njhlh;

,y.
nghjp ,y.

kPsspf;fg; 

glhj 

itg;Gj; 

njhif

tpiy kDg;

gpiz
CIDA gjpT epjpaply; 

epytuk;

epjpaply; 

tsq;fs;
eph;khz mDgtk;

01 SL -P116/
UP2 /

RR/2021/20

20>000.00 
,.&gh

1.7 kpy;ypad; 
,y. &gh 

tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gLk; 
ehs; Kjy; 
147 ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;

ghyq;fs; eph;khzj;jpy; 
Mff; Fiwe;jJ 
C4 my;yJ mjw;F 
Nkw;gl;l jug; gjpT   
eph;khzf; ifj;njhopy; 
mgptpUj;jp mjpfhu 
rigapd; (CIDA) 
nry;YgbahFk; gjpTr; 
rhd;wpjo; 

fle;j 3 
tUlq;fspy; 
tUlhe;j 
ruhrhp 
eph;khz 

epjpg;Gus;T 
Mff; 

Fiwe;jJ 
140 kpy;. 
,. &gh

jputr; 
nrhj;Jf;fs; 
my;yJ 
fld; 

trjpapd;  
njhif 
Mff; 

Fiwe;jJ 
40 kpy;. ,. 

&gh

fle;j 7 tUlq;fspy; 
jpUg;jpfukhf (xt;nthd;Wk; 
Mff; Fiwe;jJ 50 kpy;. 
,. &gh ngWkjpahd) 
g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,jw;F 
epfuhd  Mff; Fiwe;jJ 
xU xg;ge;jk;

02 SL- P116/
UP2/ 

AW/2020/05

18>000.00 
,.&gh

1.50 kpy;ypad; 
,y. &gh 

tpiykDf;fs; 
jpwf;fg;gLk; 
ehs; Kjy; 
147 ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;

1. ePh;g;ghrdk; kw;Wk; 
tbfhyikg;G fhy;tha; 
eph;khzj;jpy; Mff; 
Fiwe;jJ C4 juk;
 
2. ,yq;ifapy; 
fk;gdpg; gjpthshpdhy; 
toq;fg;gl;l gjpTr; 
rhd;wpjopd; gpujp 
3. PCA 3 gbtk; 

fle;j 3 
tUlq;fspy; 
tUlhe;j 
ruhrhp 
eph;khz 

epjpg;Gus;T 
Mff; 

Fiwe;jJ 
118 kpy;. ,. 

&gh

jputr; 
nrhj;Jf;fs; 
my;yJ 
fld; 

trjpapd;  
njhif 
Mff; 

Fiwe;jJ 
31 kpy;. ,. 

&gh

fle;j 7 tUlq;fspy; 
g+h;j;jp nra;ag;gl;l 47 kpy;. 
,. &ghtpw;Ff; Fiwahj  
,jw;F epfuhd  Mff; 
Fiwe;jJ xU xg;ge;jk;

03 SL- P116/
UVA/ 
WS/2020/05

28>000.00 
,.&gh

1.75 kpy;ypad; 
,y. &gh 

(tpiykDf;fs; 
rkh;g;gpf;fg;gl;l 
,Wjp  ehs; 
Kjy; 147 
ehl;fs; 

nry;Ygbahjy; 
Ntz;Lk;)

1. ePh; toq;fy; kw;Wk; 
rhf;filj; Jiwapy; 
CIDA C4 my;yJ 
mjw;F Nkw;gl;l juk;
2.  ,yq;ifapd; 
kj;jpa my;yJ 
khfhz tpahghug; 
gjpT mjpfhu rigapd;  
gjpTr; rhd;wpjopd; 
gpujp 
3. PCA 3 gbtk; 
(,e;j tpiyf; 
NfhuYf;fhf 1987,d; 
3Mk; ,;yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;;jpd; 
fPo; xg;ge;jq;fs; 
gjpthshplk; gjpT 
nra;jpUj;jy;)

2018 [dthp 
1Mk; jpfjp 

Kjy; 
mKyhFk; 
tifapy; 
fle;j 3 

tUlq;fspy; 
tUlhe;j 
ruhrhp 
eph;khz 

epjpg;Gus;T 
Mff; 

Fiwe;jJ 
146 kpy;. ,. 

&gh

jputr; 
nrhj;Jf;fs; 
my;yJ 
fld; 

trjpapd;  
njhif 
Mff; 

Fiwe;jJ 
39 kpy;. ,. 

&gh

fle;j 10 tUlq;fspy; 
Mff; Fiwe;jJ gpd;tUk; 
$Wfis jpUg;jpfukhf 
epiwT nra;jpUj;jy;.

1.  uPVC 

Foha;fs; toq;Fjy; kw;Wk; 
gjpj;jypy; Mff; Fiwe;jJ 
xU xg;ge;jk; my;yJ ,jw;F 
epfuhd Mff; Fiwe;jJ 
10 fp.kP. ePskhd Foha; 
xg;ge;jk; 

2. fl;likg;G rptpy; 
Ntiyfs;> fsQ;rpaf; 
$Wfs;> trjpf; fl;bl 
Ntiyfs; kw;Wk; ngNuh 
rPnke;J jiu ePh;j;Njf;fk; 
cs;slq;fyhf Mff; 
Fiwe;jJ xU xg;ge;jk; 

3. fl;Lg;ghl;L ngdy;fs; 
rfpjk; Neub gk;gpfs; kw;Wk; 
ePhpy; mkpo;e;jpaq;Fk; gk;gpfs; 
cl;gl ePh; toq;fy; kpd;rhu 
- ,ae;jpu cgfuzq;fs; 
> jput FNshhpNdl;lh; 
Kiwikia toq;Fjy;> 
epWTjy; cs;slq;fyhd 
Mff; Fiwe;jJ xU 
xg;ge;jk; kw;Wk; gFjpahd 
jd;dpaf;f KiwikAld; 
,ize;j Ntiyfs;

Fwpg;G (II)
  $l;LKaw;rp Nghd;wtw;wpf;F CIDA gjpTj; Njitg;ghL jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik jfTj;jpwdpd; 2.1.4 ,yf;fKila ruj;ij jaTnra;J 

ghh;itaplTk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; tpiykDf;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy; vd;gtw;iw  
gJis> 37/2, gz;lhuehaf;f khtj;ij> nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkidapd; khfhz nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;syhk;. 
njhiyNgrp: 055 2232490> kpd;dQ;ry;: ridepuva@gmail.com. 

5.  Nkw;gb ml;ltizapy; (1) 3Mk; gphptpy; tpghpf;fg;gl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s Kfthpf;F 
vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 
njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022-03-11Mk;; jpfjp 
Kjy; 2022-03-30Mk; jpfjp tiuapyhd rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs; kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; nghJthd epge;jidfspYs;s Vw;ghLfNs Ntiyfspd; ngWiff;fhd [g;ghdpd; 
ODA  fld;fspd; fPo; epakkhf;fg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; Vw;ghLfshFk;.

7.  %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~ 
nghjp ,yf;fk; ........... (Nkw;gb ml;ltizapd; gpufhuk;) nghjpf;fhd tpiyf;Nfhuy;||   vdf; Fwpg;gpl;L ~~tsh;e;J tUk; gpuhe;jpaq;fspd; 
fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;> 37/2, gz;lhuehaf;f khtj;ij> gJis||  vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; my;yJ 
Nkw;gb miktplj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L 2022-03-31Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; 
nra;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rfy tpiykDf;fSlDk; 01Mk; ,yf;f ml;ltizapd; 03Mk; gphptpd; gpufhuk; tpiykDg; gpiznahd;W 
,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpiz KwpahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kw;Wk; gjpT nra;ag;gl;l 
tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l epge;jidfsw;w cj;juthjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

8.  tpiykDf;fs;  gJis> 37/2, gz;lhuehaf;f khtj;ij> tsh;e;J tUk; gpuhe;jpaq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;> khfhz 
nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
KbTWj;jg;gl;L mjd;gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. 

9.  gJis> 37/2, gz;lhuehaf;f khtj;ij> tsh;e;J tUk; gpuhe;jpaq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G mgptpUj;jpj; jpl;lk;> jpl;l mKyhf;fy; myfpy;; 
2022-03-22Mk; jpfjp tpiyf;NfhuYf;F Kd;duhd $l;lk; gpd;tUk; Neuq;fspy; ,lk;ngWk;. 

 xg;ge;j ,yf;fk;: SL -P116/ UP2/RR/2021/20 - K.g. 10.00 - K.g. 10.30
 xg;ge;j ,yf;fk;: SL- P116/UP2/AW/2020/05  - K.g. 10.30 - K.g. 11.00 
 xg;ge;j ,yf;fk;: SL- P116/UVA/WS/2020/05  - K.g. 11.30 - K.g. 12.00

gpujhd nrayhsh;>

gpujhd nrayhsh;  mYtyfk;>

Cth khfhz rig>

u[ tPjp> gJis.

kpd;dQ;ry; : ridepuva@gmail.com
njhiyNgrp : 055-2232490

njhiyefy; : 055-2232490

jpfjp: 2022-03-11

kf;fs; tq;fp
1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;f jpUj;jj;jpd;gb 1961 Mk; Mz;bd; 290 

Mk; gpuptpd; fPo; tpw;gid mwptpj;jy;

 fhzp epyk;> fhzpapypUf;Fk; fl;blq;fs; kw;Wk; midj;Jk; 
mlq;fyhf kjpg;Gkpf;f tu;j;jfr;nrhj;jpd; Vy tpw;gid 

mDkjp ngw;w epy msitahsu; W.M.M. mNrhf tp[aNfhd; vd;gtuhy; 2 Ig;grp 2004 

,y; jahupf;fg;gl;L epytiugl ,yf;fk; 1561,y; nyhl;1 vd Fwpf;fg;gl;L rfyJk; 

gpupf;fg;gl;l mk;gygpl;ba Fk;Gu vd miof;fg;gLk; epykhdJ mNj epy msitahsuhy; 

kPs Ma;T nra;ag;gl;L nyhl; 010-01F tiu gpupf;fg;gl;lJ mj;Jld; kj;jpa khfhzk;> 

fz;b khtl;lk;> al;bEtu fe;Jgyhj;j Nfhuis gl;bJtu gpuNjr nrayfg;gpuptpy;> 

RLfz;zht efurig vy;iyf;Fl;gl;l flyj;fk fpuhk Nrtfu; gpuptpdpy; mike;Js;sJ 

$wg;gl;l fhzp tlf;nfy;iy : nyhl;,y 01E kw;Wk; 01D ,dhYk; 

fpof;nfy;iy : Fwpj;j fhzpapd; kpFjpapypUe;J gpupf;Fk; tau;NtypapdhYk; 

njw;nfy;iy : nfhOk;G - fz;b gpujhd tPjpapdhYk; 

Nkw;nfy;iy :  nyhl; ,y 01Bkw;Wk; 10 MYk; (ehky; n[aNrfutpw;FupaJ) 

#og;gl;bUf;fpwJld; fhzpapd; gug;gsT midj;J vl;L jrk; ,uz;L 

xd;gJ Ngh;r; (A-O R-O P-8.29) MFk;

kf;fs; tq;fpapdhy; vkf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo;> 
ehd; NkNy cs;s nrhj;Jf;fis nghJ Vyj;jpy; 

nts;spf;fpoik 01 Vg;uy; 2022 md;W K.g 10.30 ,w;F
kf;fs; tq;fp fLfz;zht fpis ,y.141> fz;b tPjp> fLfz;zhitapy; tpw;gid 

nra;fpNwd;. 

gpuhe;jpa Kfhikahsu;> 

gpuhe;jpaj; jiyikf; fhupahyak;. 

jyjh tPjp> fz;b. njhiyNgrp ,yf;fk;: 081-2228385 

nrhj;Jf;fhd top 

fLfz;zhit efupypUe;J fz;b tPjpapy; gpypkj;jyht Nehf;fp 500 kPl;lu; J}uk; ,y. 

10118 I cila fhy;tha; tiu nrd;why;> fz;b - nfhOk;G gpujhd tPjpapid 

Nehf;fpathW ,lJ Gwj;jpy; Fwpj;j ,lj;ij fhzyhk; 

jPu;khd mwptpg;GfSf;fhf 

Nkyjpf jfty;fspw;F 2021 rpj;jpiu khjk; 23 Mk; jpfjp mur tu;j;jkhdp kw;Wk; nla;yp 

epA+];> jpdkpd kw;Wk; jpdfud; gj;jpupiffis ghu;f;fTk;. 

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw 

Vy tpw;gidapy; ntw;wpngw;w nfhs;tdthsu;> tpw;gidapd; Kbtpy; gpd;tUk; njhiffis 

nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk;. 

(1) nfhs;tdT nra;ag;gl;l tpiyapd; 10% (gj;J rjtPjk;) 

(2) cs;@u; mjpfhu rigf;Fr; nrYj;jg;glNtz;ba tpw;gid tup 1% (xU rjtPjk;) 

(3) tpw;gid tpiyapy; Vyjhuu; juF 2.5% (,uz;liu rjtPjk;) 

(4) tpw;gid nryTfs; kw;Wk; gpw fl;lzq;fs; (,Ug;gpd;) 

(5) tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiu tup 

(6)  nfhs;Kjy; tpiyapd; kpFjp 90% tpw;gidapd; gpd;du; 30 ehl;fSf;Fs; kf;fs; tq;fp 

fLfz;zht fpis> ,y.141> fz;b tPjp> fLfz;zhit vDk; Kftupapy; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gpl;lthW 30 ehl;fSf;Fs; Fwpg;gpl;l gzj;ij nrYj;j Kbatpy;iy vdpy; 

Vw;fdNt nrYj;jpa nfhs;Kjy; tpiyapd; 10% ,id gwpKjy; nra;a tq;fpf;F cupik 

cs;sJld; nrhj;ij kWtpw;gid nra;tjw;Fk; tq;fpf;F cupik cz;L. cupj;J cWjpfs; 

njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fis fPo;f;fhZk; Kftupapy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

gpNukrpup tLNf 

cupkk; Vyk; vLg;gtu;> 

ePjpkd;w Mizahsu;

'cj;gyh" re;jfpuptj;j> fk;g`h

Tel 0777003939> 0716172804> 0711659616 
Kd;dwptpg;gpd;wp Nky; Fwpg;gpl;l Vytpw;gidia ,uj;Jr; nra;aTk;/epWj;jTk; tq;fpf;F 
cupik cz;L.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
ngUe;njUf;fs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 

xg;ge;j ,y: RDA/EOM&M/Beli/Pro/Bid/2022/10
1.  Njrpa Nghl;b Kiwik (NCB) ,d; fPo; Nkw;gb ngWiff;fhf jifikAk; jFjpAk; 

cs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp 

mjpfhu rig (RDA) rhHghf> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff;FOj; jiytH 

miof;fpd;whH.

2.  Nkw;gb ngWifapd; fPohd toq;fYf;fhd nkhj;j Njitg;ghL gpd;tUkhW.

lgps;nfg;/ fhH / SUVs 3 Nos rhujp kw;Wk; vhpnghUs; ,d;wp (Dry Lease 
basis)Ntd; 5 Nos

f;W}nfg; 2 Nos
f;W}nfg; 1 No rhujp kw;Wk; vhpnghUSld;  (Wet lease 

basis)

3.  Nkw;gb jdp my;yJ gy thfdq;fSf;fhf tpiykDr; nra;a tpiykDjhuHfs; 

mDkjpf;fg;gLtH.

4.  2022.07.08 tiu nry;YgbahFk;> xt;nthU thfdj;jpw;Fk; &gh 10>000.00 ngWkjpapy; 

XH tpiykD gpizia tpiykDTld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. gj;juKy;y> nld;rpy; 

nfhg;NgfLt khtj;j> ~kfneFk k`nkJu|> ,y. 216> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 

rig> gzpg;ghsH ehafj;jpd; ngahpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l 

XH ek;gfkhd epWtdj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; epge;jidaw;w cj;juthj 

gbtj;jpy; tpiykDg; gpiz ,Uj;jy; Ntz;Lk;. XH nry;YgbahFk; tpiykDg; 

gpiz ,izf;fg;glhj ve;j tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

5.  &gh 1>000.00 + 80 (VAT) kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; Nghpy;> tHj;jf 

tpLKiw jtpHe;j thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu 2022.03.24 tiu 

XH vOj;J %y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; ngypaj;j> f`tj;j> tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rig> Nkyjpf gzpg;ghsH (EOM&M gphpT) my;yJ gz;lhufk> 

ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig gzpg;ghsH (EOM&M gphpT) 

,d; mYtyfj;jpypUe;J MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; XH KOikahd njhFjp 

tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;Jk; 

Kiw fhrhf ,Uf;Fk; mYtyf Neuq;fspy; Nkw;gb mYtyfq;fspy; ,ytrkhf 

tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

6.  nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ngypaj;j> 

f`tj;j> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> Nkyjpf gzpg;ghsH (EOM&M gphpT) tpw;F 

Neupy; ifaspf;fyhk;. tpiykDf;fs; 2022.03.25 gp.g. 2.30 ,w;F %lg;gLk; jhkjkhd 

tpiykDf;fs; Vw;fg;gl;lkhl;lhJ. tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G cldbahfj; 

jpwf;fg;gLk; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; 

tpiykD jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; rKfkspf;f mDkjpf;fg;gLtH.

7.  MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis ngypaj;j> 

f`tj;j> tPjp> mgptpUj;jp mjpfhu rig neLQ;rhiyfs; guhkhpg;G kw;Wk; 

Kfhikj;Jt gphpT> ngWif gphptpypUe;J ngw;wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 

0472251892> 0774782704> 0763179185> ngf;]; - 047-2251891> E-mail: prcbeleom.rda@
gmail.com)

2. 

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig ngWiff; FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig.

2022/2023 tUl fhy vy;iyf;fhf mjpNtf neLQ;rhiy 

,af;Fjy;> guhkhpg;G> epHtfpj;jw; gphptpd; njw;F mjpNtf 

neLQ;rhiy ePbg;Gg; gFjp (nfhlfk Kjy; kj;jis tiu) 

,w;fhd gazpfs; Nghf;Ftuj;J thfdq;fis thliff;F ngwy;
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tiuaWf;fg;gl;l Rfhjhuj; 

jpizf;fsj;jpd; $l;LwT rpf;fdf; 

fld; toq;fy; njhlHghd rq;fk; 

37/36> gd;ry tPjp> nfhOk;G-10

$l;l miog;Gf;fhd mwptpj;jy; 
midj;J mq;fj;jtHfSf;Fk; 

57 Mk; kfhrigf; $l;lk; - 2022.04.02
vkJ rq;fj;jpd; 57Mk; Mz;bw;fhd 

kfhrigf; $l;lk; 2022 Vg;uy; 02 rdpf;fpoik 

K.g. 9.00 ,w;F k`ufk Njrpa ,isQH Nrit kd;w ,isQH rig 

muq;f tshfj;jpy; eilngw ,Ug;gjdhy; mjpy; fye;Jnfhs;SkhW 

Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk;. 

cq;fs; Kd;nkhopTfs; ,Ug;gpd; 2022.03.20Mk; jpfjpf;F Kd;dH 

vdf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

gzpg;ghsH rigapd; fl;lisg; gpufhuk;> 

lg;spA.V.B. tpkyuj;d> 

nrayhsH> 

2022 khHr; 11Mk; jpfjp 

,yq;if Njrpa itj;jparhiy

nfhOk;G-10

ngWif mwptpj;jy; 
,yq;if Njrpa itj;jparhiyapy;> fPNo Fwpg;gplg;gLk; Ntiyfis Kd;ndLg;gjw;fhf ICTAD ,y; gjpT nra;Js;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 
tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 2022.03.11k; jpfjp K.g. 9.00 Kjy; 2022.03.29 gp.g. 3.00 tiu ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; fhrhsH gphptpw;F 

XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 4>000.00/- 2>500.00 nrYj;Jtjd; Nghpy;> nghJ epHthf mYtyfj;jpypUe;J tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; fbj ciwapy; cs;slf;fg;gl;L nghwpaplg;gl;L> fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; ngaiuf; 

Fwpg;gpl;L> 2022.03.30 K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;ff;$bajhf> fPNo Fwpg;gplg;gLk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ gpujk fzf;fhsH 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

tpiykDf;fs; Vw;wf;nfhs;sy; %lg;gl;lTld; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. mj;Jld; xg;ge;jf;fhuHfs; my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; ,e;j Ntisapy; rKfkspf;fyhk;. 

,y. Ntiy

kjpg;gplg;gl;l 

njhif 

&. rjk;

juk;

kPsspf;fg;gLk; 

tpiykDg; gpiz 

&. rjk;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; 

&. rjk;

Fwpg;G

01. thHl; ,y. 17 - 22 ,w;F fopg;giw fl;blj; 

njhFjpia epHkhzpj;jy; 

(AC-1/10/2022)
35>519>553.50

tpNrlk;: fl;blk; 

juk; C5 my;yJ 

mjw;F Nky;

550>000.00 4>000.00

tpiykD 

Mtzq;fis 

Nrfhpf;Fk; NghJ 

kjpg;gplg;gLk; 

tpiykDf;fs; 

&. 5>000>000/- Nkw;gLk; 
NghJ nghJ xg;ge;j 

gjpTr; rhd;wpjo; 

rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

02 gz;lhuehaf;f fl;blj;jpy; ngy;fdp gpuNjrj;jpy; 

deco tiyfis toq;Fjy;> ,izj;jy;> 

nghUj;Jjy;.

(AC-1/42/2020)

9>994>000.00

tpNrlk; fl;blk; 

juk; C7 my;yJ 

mjw;F Nky;
150>000.00 2>500.00

03 tpgj;J Nritfs; Nehahspfs; fhj;jpUg;G 

gpuNjrj;jpw;F $iuia epHkhzpj;jy;

(AC-1/44/2020)
11>739>651.00

tpNrl: fl;blk; 

juk;: C6 my;yJ 

mjw;F Nky;

176>000.00 4>000.00

kUj;JtH W.K. tpf;ukrpq;`
jiytH> 

ngWiff; FO> 

,yq;if Njrpa itj;jparhiy> 

nfhOk;G-10.

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G - (NCB) 

cs;ehl;L toq;fy;

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ,U gf;fKk; Kyhkplg;gl;l 
Mh;l; Ngg;giu (Imported Double Side Coated Art Paper) toq;Ftjw;F tpw;gidahsh;> 
,wf;Fkjpahsh; my;yJ cw;gj;jpahsh;fs; %ykhf mth;fspd; cs;ehl;L Kfth;fshf 
nraw;gLk; jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; 
Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyth; 
miof;fpd;whh;.

Nfhitf; FwpaPL njhif cUg;gb tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwp

SPC/SUP/FI/002/2022/07 200 

nk.njh.

,wf;Fkjp nra;ag;gl;l ,Ugf;fKk; 

Kyhkplg;gl;l Mh;l; Ngg;gh; 317mm/ 
120gsm -ma  

&gh 400>000.00

1.  tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

2.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikahf gpd;tUk; jFjp 
%yg;gpukhzq;fis tpiykDjhuh;fs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 m.  Kfthpd; epiyik cw;gj;jpahshpd; mq;fPfhuk; / mw;NwhHzp jj;Jtk; 
toq;fg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 M.  nry;YgbahFk; tpahghug; gjpT

3.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-03-18Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F 
murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdj;jpy; ,lk;ngWk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-03-11Mk; jpfjp Kjy; 2022-03-30Mk; jpfjp 
tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 
xU njhFjpf;F kPsspf;fg;glhj 5>000.00 &ghitr; nrYj;jp> ghJf;f> gdhYt> 
murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;> toq;fy; KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd 
Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd 
tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

5.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 
,lJgf;f %iyapy; Nfs;tp FwpaPl;byf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L ghJf;f> gdhYt> murhq;f 
mr;rff; $l;Lj;jhgdk;> toq;fy; Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L my;yJ jiyth;> murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;> 
gdhYt> ghJf;f vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; 2022-03-31Mk; jpfjp K.g. 
11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; 
tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l cldLj;J 
jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; tpiykDjhuh;fs;  my;yJ 
mth;fspd; gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

6.  tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l ehs; Kjy; 45 ehl;fhl;b ehl;fSf;Fr; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

7.  Nfhhpf;if gpiz Kwpahf gz itg;G my;yJ murhq;f mr;rff; 
$l;Lj;jhgdj;jpd; jiyth; / nghJ KfhikahsUf;Fr;  
nrYj;jf;$bajhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
,yq;ifapy; nraw;gLk; fPh;j;jp tha;;e;j tq;fpnahd;wpdhy; 
toq;fg;gl;l epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjnkhd;iw 
tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis 2757500 vDk; njhiyNgrp / njhiyefy; 
,yf;fj;jpD}lhf toq;fy; KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf; 
nfhs;syhk;.

jiyth;>
ngWiff;FO>
murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;>
gdhYt> ghJf;f.

2022-03-10.

khtj;jfk gpuNjr rig
ngWif mwptpj;jy;

khtj;jfk gpuNjr rigapd; jfdr;rhiyf;F K.V.A. 7.5 mstpyhd 
kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpunkhd;iwf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 
tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. mjw;fhd tpguf;Fwpg;Gf;fslq;fpa 
tpiykDg;gbtq;fis mYtyf Neuq;fspy; gpujhd mYtyfj;jpy; 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. (K.g. 8.30 - gp.g. 3.00)

  tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjp :  2022.03.23 
gp.g. 3.00

  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp :  2022.03.24 
K.g. 10.00

  tpiykDj;jpwf;fg;gLk; jpfjp :  2022.03.24 
K.g. 10.30

  midj;J tpguq;fs; kw;Wk; tprhuizfspw;fhf: 037-2299821 / 
037-2299275

 ngWiff;FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;

fky; ngNuuh>
khtj;jfk gpuNjr rig>
khtj;jfk

BUDDHIST AND PALI UNIVERSITY 
OF SRI LANKA

INVITATION FOR BIDS
OBTAINING CLEANING SERVICE FOR THE 

YEAR 2022/2023
CONTRACT No.: BPU/DPC/01/2022

1.  The Chairman, Department Procurement Committee, Buddhist 
and Pali University of Sri Lanka, on behalf of the Buddhist and Pali 
University of Sri Lanka invites sealed bids from eligible and qualifi ed 
bidders for Obtaining Cleaning Services, Buddhist and Pali 
University of Sri Lanka. Bids should be submitted for all premises. 
However, the University has the right to take a fi nal decision.

2.  The intended Service Period is one (01) year from the date of 25th 
of April 2022 to 24th of April 2023 with a Probation period of three 
months.

3.  Bidding will be conducted through National Competitive Bidding 
procedure. However, limited to the bidders who registered within the 
administrative boundary of the Western Province.

4.   To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have 
been blacklisted and shall be a registered Business Organization in 
Sri Lanka under the Business registration laws and minimum of three 
years’ experience in the fi eld of providing Cleaning/Janitorial services at 
the time of submission of the bid and at least one similar project with 
contract value not less than LKR.10 million.

5.   Interested eligible bidders may obtain further information from 
the Assistant Registrar (Administration), Buddhist and Pali 
University of Sri Lanka and inspect the Bidding Document at the 
address given below from 8.30 a.m. to 3.30 p.m. (Tel: 011-2857786) 
from 16th of March 2022 to 30th of March 2022 during working 
days.

6.   A complete set of Bidding Documents (in duplicate) can be purchased 
on payment of a non-refundable fee of Rs.2,000.00. Payments shall be 
made at the Shroff Counter of the Buddhist and Pali University of 
Sri Lanka.

7.   A Pre-Bid meeting will be held on 24th March 2022 at 1.00 p.m. at the 
Board Room No 2, 1st fl oor, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, 
No.37, Moragahahena Road,Pitipana Town, Homagama.

8.   Bids shall be valid up to 29th of June 2022.

9.   Bids shall be accompanied by a bid security valued of Rs. 130,000.00 
obtained from a commercial bank approved by the Central Bank of 
Sri Lanka (CBSL) valid up to 29th of July 2022.

10.  Sealed Bids in duplicate should be sent to the below mentioned address 
by registered post or can be deposited to tender box in Administration 
Division at or before 2.00 p.m. on 30th of March 2022. Both the 
original and the duplicate of the bids should be enclosed in one cover and 
top left-hand corner shall be marked “BPU/DPC/01/2022”. The name 
and address of the fi rm submitting the bids should appear on the cover.

11.   Bids will be opened immediately after closing of bids on the date of 30th 
of March 2022 at the Board Room No 2, 1st fl oor, Buddhist and Pali 
University of Sri Lanka, No 37, Moragahahena Road, Pitipana Town, 
Homagama. Authorized bidders can be participated.

Late bids will be rejected. 

The Chairman,
Department Procurement Committee, 
No. 37, Moragahahena Road, 
Homagama.
Tel: 0112857786 Fax:0112892333
11 March 2022



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

ஜெர்மனி ஜென்னிஸ் 
வீரர அஜெக்சாணெர 

ஸ்ஜவெரரவுககு 8 வெசாரம் தடெ

ஜெர்மனி ஜென்னிஸ் வீரர அஜெக்-
சாணெர ஸ்ஜவெரரவுக்கு 8 வொர காெ 
தடெயும், கூடுதொக ரூ.33 இெடசம் 
அபராதமும் விதிக்கபபடடுள்ளது.

உெக ஜென்னிஸ் தரவெரிடசயில் 
3-வெது இெம் வெகிபபவெரும், ஒலிம்-
பிக் சம்பியனு்மான அஜெக்சாணெர 
ஸ்ஜவெரரவ் (ஜெர்மனி) கெநத ்மாதம் 
ஜ்மக்சிரகாவில் நெநத அகபுல்ரகா 
பகிரஙக ஜென்னிஸ் ரபாடடியில் 
பஙரகற்று விட்ளயாடிய ரபாது 
சர்சடசயில் சிக்கினார. இரடடெ-
யர பிரிவில் பிரரசிலின் ்மாரஜசரொ 
ஜ்மரொவுென் இடைநது ஆடிய 
அவெர முதொவெது சுற்றில் ொயிட 
கி்ளாஸ்பூல் (இஙகிொநது)- ஜெலி-
யாவொரா (பின்ொநது) இடையிெம் 
ரபாராடி ரதால்விடய தழுவினார. 

இநத ஆடெத்தின் ரபாது சிெ 
புளளிகட்ள நடுவெர எதிர ரொடிக்கு 
வெழஙகிய ரபாது ஆடரசபித்த 

அஜெக்சாணெர ஸ்ஜவெரரவ், இறுதி-
யில் நடுவெடர அ்சசுறுத்தும் வித்மாக 
அவெர அ்மரநதிருநத ரசர மீது 4 முடை 
ஜென்னிஸ் ரபடொல் ஆரவெச்மாக 
ஓஙகி அடித்தார. அவெரது ஜசயொல் 
அஙகு பரபரபபு ஏற்படெது. 
ஜதாெரநது அவெர அநத ரபாடடியின் 
ஒற்டையர பிரிவில் இருநது அதிரடி-
யாக நீக்கபபடொர.

 இது குறித்து ஆணகள ஜென்னிஸ் 
சம்ர்ம்ளனம் விசாரடை நெத்தியது. 
இதன் முடிவில் 24 வெயதான அஜெக்-
சாணெர ஸ்ஜவெரரவுக்கு 8 வொர காெ 
தடெயும், கூடுதொக ரூ.33 இெடசம் 
அபராதமும் விதிக்கபபடடுள்ளது. 
அத்துென் ஓராணடு காெம் அவெரது 
நெத்டத தீவிர்மாக கணகாணிக்கப-
படும். இநத காெக்கடெத்தில் அவெர 
ஏதாவெது தவெறு ஜசயதால் கடும் தண-
ெடனக்குள்ளாக ரநரிடும் என்று எ்சச-
ரிக்கபபடடுள்ளது.

்மடெக்களப்பு அருவி ஜெண்கள் 
வெெயட்மப்பினசால் ்ம்களிர தினதடதஜயசாடடி 

்மடெக்களப்பில் ரெசாடடி நி்கழ்வு்கள்

புதிய காத்தான்குடி தினகரன் நிருபர

்மடெக்க்ளபபு ்மாவெடெ அருவி 
ஜபணகள வெடெயட்மபபினால் ்மகளிர 
தினத்டதஜயாடடி ரபாடடி நிகழ்வுகள  
(05) திகதி சனிக்கிழட்ம ்மடெக்க்ளபபு 
ஜவெபர ட்மதானத்தில் இெம்ஜபற்ைது.

பாராபடசத்டத உடெத்ஜதறி - ஜபண 
ச்மத்துவெத்டத ்மதித்திடு' எனும் 
ஜதானிபஜபாருளில் சரவெரதச ்மகளிர 
தினத்டதஜயாடடி குறித்த  ரபாடடி 
நிகழ்வுகள ஒழுஙகு ஜசயயபபடடிருந -
தது.

்மடெக்க்ளபபு ்மாவெடெ அருவி 
ஜபணகள வெடெயட்மபபின் ஏற்பாட-
டில் அதன் தடெவெர சடெத்தரணி 
திரு்மதி.்மயூரி ெனன் தடெட்மயில் 

குறித்த நிகழ்வுகள 
இெம்ஜபற்ைது.

்மடெக்க்ளபபு ்மாவெ 
டெ அரசாஙக  அதிபரும் 
்மாவெடெ ஜசயொ்ளரு -
்மாகிய ரக.கருைாகரன் 
அவெர பிரத்ம அதிதியாக 
க ெந து ஜ க ா ண டி ருந த 
நிகழ்விற்கு விரசெ 
அதிதியாக ்மாவெடெ 
விட்ளயாடடு உத்தி -
ரயாகத்தர வி.ஈஸ்பரன் 

கெநதுஜகாணடு நிகழ்விடன சிைபபித்தி-
ருநதார.

இன்டைய தினம் ்மடெக்க்ளபபு 
்மாவெடெத்திலுள்ள 11 பிரரதச ஜசயெக 
பிரிவுகளில் உள்ள பிரரதச ்மடெ 
அணிகள எல்ரெ ்மற்றும் கயிறு இழுத்-
தல் ரபாடடிகளில் பஙரகற்பதற்காக 
கெநதுஜகாணடிருநததுென், விட்ள-
யாடடு நிகழ்வுகளில் ஆரவெத்துென் கெந-
துஜகாணடிருநதனர.

இதன்ரபாது ்மகளிர தினத்திடன முன் -
னிடடு அருவி ஜபணகள வெடெயட்மப -
பின் பணிபபா்ளரும் சடெத்தரணியு-
்மான ்மயூரி ெனகனால் அரசாஙக அதிபர 
ரக.கருைாகரனிெம் ்மகெர ஒன்றும் 
டகயளிக்கபபடெது.

கிரிக்கெட்டில் புதிய விதிமுறைகெறை அறிமுகெம் 
்ெய்யும் ்ெர்லிப�ோன் கிரிக்கெட் கெழகெம்

எதிரவெரும் ஒக்ரொபர ்மாதத் -
தில் இருநது அமுலுக்கு வெரும் 
வெடகயில், கிரிக்ஜகட ரபாடடிக-
ளில் ஒன்பது புதிய விதிமுடைகட்ள 
அறிமுகம் ஜசயயவுள்ளதாக ஜ்மரலி -
ரபான் கிரிக்ஜகட கழகம்  குறிபபிட-
டிருக்கின்ைது.

கிரிக்ஜகட விட்ளயாடடின் 
சடெவிதிமுடைகளுக்கு ஜசாந-
தக்காரரக்ளாக காைபபடுகின்ை 
ஜ்மரலிரபான் கிரிக்ஜகட கழகம், 
கெநத வொரம் ஏற்பாடு ஜசயத த்மது 
பிரதான குழுக் கூடெத்தின் ரபாரத 
புதிய விதிமுடைகளுக்கான அனு்ம-
தியிடன வெழஙகியிருக்கின்ைது.

புதிதாக அறிமுகம் ஜசயயபபட -
டுள்ள விதிமுடைகளில் முக்கிய 
விதிமுடையாக வீரரகளின் பிரதி -
யீடு பற்றிய விதிமுடை காைபப-
டுகின்ைது. இநத விதிமுடையில் 
கிரிக்ஜகட ரபாடடிகளில் வீரரகள 
பிரதியீடு ஜசயயபபடும் ரபாது, பிர -
தியீடு ஜசயயபபடும் வீரர தவெறுகள 
இடழக்கும் படசத்தில், குறித்த தவெ -
றுகளுக்கு பிரதியிெபபடெ வீரரும் 
காரை்மாக அட்மவொர எனக் குறிப-
பிெபபடடிருக்கின்ைது.

இரணொவெது புதிய விதிமுடை 
வீரரகளின் ஆடெமிழபபு ஜதாெர-
பில் ரபசுகின்ைது. இநத விதிமு -

டையில் துடுபபாடெவீரர ஒருவெர 
பிடிஜயடுபபில் ஆடெமிழக்கும் 
ரபாது, புதிய துடுபபாடெவீரர 
அநத வீரரின் முடிவுத் துடுபபாடெ 
முடன எதுவொக இருநதரதா அதில் 
இருநது புதிய பநதிற்காக துடுப-
பாெ ரவெணடும் எனக் குறிபபிெப -
படடிருக்கின்ைது. இநத விதிமுடை 
ஜ்மரலிரபான் கிரிக்ஜகட கழக  
ஆரொசடனக்கு அட்மய கெநத 
ஆணடு இஙகிொநதில் முதல் 
முடையாக ஒழுஙகு ஜசயயபபடெ 
“த ென்ரட” ஜதாெரில் பரீடசாரத்த 
ரீதியில் உபரயாகம் ஜசயயபபடடி-
ருநதட்ம குறிபபிெத்தக்கது.

மூன்ைாவெது புதிய விதிமுடை-

யில், Dead Ball ஜதாெரபிொன ்மாற் -
ைஙகள ர்மற்ஜகாள்ளபபடடிருக்-
கின்ைன. 

அதன்படி பநது வீசபபடுகின்ை 
சநதரபபஙகளில் அதற்கு ்மனிதர 
ஒருவெரினாரொ அல்ெது விெஙகு 
ஒன்றினாரொ ஜவெளித்தடெ ஏற்ப-
டுத்தபபடும் சநதரபபத்தில் குறித்த 
பநது, Dead Ball என நடுவெரகள 
மூெம் அடழக்கபபடும் எனத் ஜதரி-
விக்கபபடடிருக்கின்ைது. அத்துென் 
Wide Ball ஜதாெரபிொன புதிய 
விதிமுடையும் அறிமுகம் ஜசயயப-
படடிருக்கின்ைது.

்மற்றுஜ்மாரு புதிய விதிமுடை-
யில், துடுபபாடெ வீரரகளுக்கு 

நன்ட்ம ரசரக்கும் வித்மாக ஆடுக-
்ளத்திடன விடடு விெகி்ச ஜசல்லும் 
வெடகயில் உள்ள Dead Ball கட்ள 
ஆடுக்ள எல்டெக்குள ஆடுவெதற்-
கான சநதரபபம் துடுபபாடெவீரரக-
ளுக்கு வெழஙகபபடடிருபபரதாடு, 
துடுபபாடெ வீரரகள குறித்த 
பநதிடன அடிக்க முடியா்மல் 
ஜசல்லும் ரபாது அது நடுவெரகள 
மூெம் No Ball என அடழக்கபபடும் 
எனக் ஜதரிவிக்கபபடடிருக்கின்ைது.

அத்துென் எஞ்சிய விதிமுடைக-
ளில் முக்கிய்மானதாக க்ளத்தடுபபு 
ஜதாெரபிொன விதிமுடை அட்ம-
கின்ைது. 

இநத விதிமுடையில் க்ளத்தடுபபு 
அணி க்ளத்தடுபபு தவெறுகட்ள 
ர்மற்ஜகாளளும் ரபாது, குறித்த 
தவெறுக்காக துடுபபாடும் அணி 5 
அபாராத (Penalty) ஓடெஙகட்ளப 
ஜபற்றுக் ஜகாளளும் எனக் குறிபபி-
ெபபடடிருக்கின்ைது.

இடவெ தவிர அறிமுகம் ஜசயயபப -
ெவிருக்கும் புதிய விதிமுடைகளில் 
இறுதியாக எதிரவெரும் காெஙகளில் 
பநதுவீ்சசா்ளரகள பநதுவீசும் சந-
தரபபஙகளில் பநதின் மீது உமிழ்-
நீரிடன உபரயாகம் ஜசயய அனு-
்மதிக்கபபெ்மாடொரகள எனவும் 
கூைபபடடிருக்கின்ைது.

19 வெயதுககுடெடரெசாருக்கசான டிவிஷன் 3 
ரெசாடடி்களில் ரெசாரசாடி ஜவென்்றது இந்துக ்கல்லூரி

இெஙடக பாெசாடெ கிரிக்-
ஜகட அணிகளுக்கு இடெயிொன 
19 வெயதுக்குடபடரொருக்கான 
டிவிஷன் 3 ரபாடடிகளில்  (09) 
யாழ்பபாைம் ்மத்தியக் கல்லூரி 
்மற்றும் யாழ்பபாைம் இநதுக் 
கல்லூரி அணிகள ஜவெற்றிகட்ள 
பதிவுஜசயதிருநதன.

ஜகாவிட-19 ஜதாற்று காரை்மாக 
அணிக்கு தொ 50 ஓவெரகள ரபாட-
டிக்ளாக நெத்தபபடும் இநத 
பருவெகாெத்துக்கான ரபாடடித்-
ஜதாெரில் யாழ்பபாைம் ்மத்தியக் 
கல்லூரி அணியினர அற்புத்மான 
துடுபபாடெத்டத ஜவெளிபபடுத்தி 
ஜவெற்றிடய பதிவுஜசயதுக்ஜகாண-
ெதுென், யாழ்பபாைம் இநதுக் 
கல்லூரி அணியினர புனித பத்திரி-
சியார அணிடய 3 விக்ஜகடடுகள 
வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினர.

ஸ்கநதவெரராதயக் கல்லூரி 
ட்மதானத்தில் நடெஜபற்ை இந-
தபரபாடடியில், துடுபபாடெ 
வீரரகளின் மிக்சசிைபபான பிரகா-
சிபபு ்மற்றும் ரஞ்சித்கு்மார நியூட-
ெனின் சகெதுடை பிரகாசிபபு 
என்பவெற்றின் உதவியுென் யாழ். 
்மத்தியக் கல்லூரி அணி 248 ஓட-
ெஙகள வித்தியாசத்தில் அபார 
ஜவெற்றிடய பதிவுஜசயதது.

ரபாடடியில் முதலில் துடுப-
ஜபடுத்தாடிய ்மத்திய கல்லூரி 
அணிசாரபாக மூன்ைாமிெக்க 
வீரர நியூடென் 89 ஓடெஙகட்ள 
வி்ளாசி நல்ெஜதாரு ஆரம்பத்டத 
ஜபற்றுக்ஜகாடுக்க, ்மத்தியவெரி-
டசயில் ஆடிய ஸ்ரீதரன் சாரஙகன் 
99 பநதுகளில் 109 ஓடெஙகட்ள 
வி்ளாசி சதம் கெநதார.

இவெரகளின் இநத ஆரம்பங-
கட்ள சரியாக பயன்படுத்திக்-
ஜகாணெ நிசாநதன் அெய, 4 சிக்-

ஸரகளுென் 52 ஓடெஙகட்ள 
ஜபற்றுக்ஜகாடுக்க, ்மத்திய 
கல்லூரி அணி 50 ஓவெரகள 
நிடைவில் 9 விக்ஜகடடுகட்ள 
இழநது 359 ஓடெஙகட்ள குவித்-
துக்ஜகாணெது.

பின்னர க்ளமிைஙகிய ஸ்கநத-
வெரராதயக் கல்லூரி அணி மிகப-
ஜபரிய இெக்டக ரநாக்கி துடுப-
ஜபடுத்தாடியதில், துடுபபாடெ 
வீரரகள கடுட்மயான அழுத்-
தத்டத எதிரஜகாணெனர. ்மத்திய 
கல்லூரி அணிக்கு துடுபபாடெத்-
தில் பெம் ஜகாடுத்த நியூடென் 
பநதுவீ்சசிலும் எதிரணிக்கு சவொல் 
ஜகாடுத்தார.

 ஸ்கநதவெரராதயக் கல்லூரி 
அணி 39.3 ஓவெரகள நிடைவில் 
108 ஓடெஙகட்ள ்மாத்திரம் 
ஜபற்று சகெ விக்ஜகடடுகட்ளயும் 
இழநது ரதால்வியடெநதது. ஸ்-
கநதவெரராதயக் கல்லூரி சாரபாக 
எஸ்.அனுசாநத் 16 ஓடெஙகட்ள 
அதிபடச்மாக ஜபற்றுக்ஜகாள்ள, 
்மத்தியக் கல்லூரி சாரபாக நியூட-
ென் 22 ஓடெஙகளுக்கு 4 விக்-

ஜகடடுகட்ள வீழ்த்தினார.
யாழ்பபாைம் இநதுக் கல்லூரி 

ட்மதானத்தில் நடெஜபற்ை இந-
தபரபாடடி குடைநத ஓடெங-
கட்ள ஜகாணெ ரபாடடியாக 
இருநதாலும், இறுதிவெடர விறுவி-
றுபடப ஏற்படுத்தியஜதாரு ரபாட-
டியாக அட்மநதிருநதது.

ரபாடடியில் இநதுக் கல்லூரி 
அணி க்ளத்தடுபடப ரதரவு-
ஜசயய, முதலில் துடுபஜபடுத்-
தாடிய பத்திரிசியார கல்லூரி 
அணி 41.3 ஓவெரகள துடுபஜப-
டுத்தாடி 112 ஓடெஙகளுக்கு 
சகெ விக்ஜகடடுகட்ளயும் இழந-
தது. இநதுக் கல்லூரி அணிடய 
ஜபாருத்தவெடர எஸ். சுபரைன் 
சிைபபாக பநதுவீசி 26 ஓடெஙக-
ளுக்கு 5 விக்ஜகடடுகட்ள வீழ்த்த, 
பி. ்மதுசன் புனித பத்திரிசியார 
அணிக்கு 20 ஓடெஙகட்ள அதிக-
படச்மாக ஜபற்றுக்ஜகாடுத்தார. 
இதில், இநதுக் கல்லூரி அணி 24 
ஓடெஙகட்ள ர்மெதிக ஓடெஙக-
்ளாக வெழஙகியிருநதது.

ஒருநாள ரபாடடிகளில் இது-

ரபான்ை ஜவெற்றியிெக்கு இெகு-
வொனதாக இருநதாலும், பத்திரிசி-
யார கல்லூரி அணி ரபாடடிடய 
இெகுவொக விடடுக்ஜகாடுக்க-
வில்டெ. ஜதாெர்சசியாக இநதுக் 
கல்லூரி அணியின் விக்ஜகடடு-
கட்ள சாயத்த பத்திரிசியார அணி 
கடுட்மயான சவொடெ ஜகாடுத்-
தது.

ஒரு கடெத்தில் இநதுக் கல்லூரி 
அணி 58 ஓடெஙகளுக்கு 7 விக்-
ஜகடடுகட்ள இழநது தடு்மாறி-
யது. ஜவெற்றி பத்திரிசியார கல்லூரி 
பக்கம் திரும்பிய ரபாதும், இநதுக் 
கல்லூரி அணியின் தடெவெர டி.க-
ெனாத் ்மற்றும் எல். பிரியநதன் 
ஆகிரயார இறுதிவெடர ஆடெமி-
ழக்கா்மல் தொ 28 ஓடெஙகட்ள 
ஜபற்றுக்ஜகாடுக்க, 44.3 ஓவெரகள 
நிடைவில் 3 விக்ஜகடடுகள மீத-
மிருக்க இநதுக் கல்லூரி அணி 
ஜவெற்றிடய த்மதாக்கிக்ஜகாண-
ெது. 

பத்திரிசியார கல்லூரி சாரபாக 
்மயூரன் ஜசௌத்ென் 3 விக்ஜகடடு-
கட்ள வீழ்த்தினார.

இந்திோவின் 75-வது சு்தந்திர தின கைாண்டாட்டம “ஆசாதிைா அமரித் மேஹாத்ஸவ்” எனும சிறபபு நிைழ்வுைள வரிகசயில் ஒரு ்பகுதிோை,  ோழ் இந்திே துகை தூ்தரை அதிைாரிைளும, 512 ஆவது ்பக்டேணியின் இராணுவ வீரர்ைளும நடபு ரீதிோன கைப்பந்து ே்பாடடி-
யில் (ை்டந்்த க்பபரவரி 19, 2022) விக்ளோடினர். ோழ் இந்திேத் துகைத்தூதுவர் ராேைஷ் நடராஜ் மற்றும ைர்னல் கஜைத் குமார ஆகிேோர் ்பந்க்த ்பரிமாறி க்தா்டகர துவக்கி கவத்்தனர். 512 ஆவது ்பக்டேணியின் ைட்டக்ள அதிைாரி ேைைல் கைா்டவத்்த நிைழ்வில் 
ை�ந்துகைாண்டார். ே்பாடடியின் நிகறவில் இரு அணிைளுக்கும ேைாபக்பைள வழஙைப்பட்டன. இரு நாடுைளுக்கிக்டயி�ான உறவு 2500 ஆணடுைளுக்கும ேம�ானது மற்றும இது ே்பான்ற ந்டவடிக்கைைள இந்திோவிற்கும இ�ஙகைக்கும இக்டயி�ான நடபுறகவ ேமலும 
உறுதிப்படுத்தும.
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