
எ ரி வ ா யு வ வ 
தாங்கி வந்துள்ள 
க ப ்ப ல க ளு க் -
கான ககாடுப-
்ப ன வு க ள 
நேற்று முன்தி-
னம் மாவை 
க ெ லு த த ப -
்ப ட் டு ள ்ள 
நிவையில நேற்று முதல 
எரிவாயு இறக்கும் ்பணிகள ஆரம்பிக்-
கப்பட்டுள்ளன. 

3,500 கமட்ரிக் கதான் எரிவாயு 
அடங்கிய கப்பலில உள்ள எரிவா-
யுவவ ககரவைபபிட்டியில தவரயி-

றக்கும் ்பணிகள 
ஆ ர ம் ்ப ம ா கி -
யு ள ்ள த ா க 
லிட்நரா நிறு-
வனம் அறி-
விததுள்ளது.

ெ வ ம ய ல 
எரிவாயுவவ 
இ ற க் கு ம தி 

கெயத ஓமான் நிறுவனத-
திற்கு கெலுததப்பட நவண்டிய 8 மில-
லியன் அகமரிக்க கடாைர் கெலுததப-
்பட்டுள்ள ந்பாதிலும், எரிவாயுவிவன 
தவரயிறக்குவதில சிக்கல 
ஏற்்பட்டிருந்ததாக 

ஸ்ரீைங்கா க்பாதுஜன க்பரமுன (SLPP) 
்பாராளுமன்ற உறுபபினர்கள மூவர் க்பபர-
வரி மாதததில ்பாராளுமன்றததில மிகவும் 
சுறுசுறுப்பாக கெயற்்பட்ட ்பாராளுமன்ற 
உறுபபினர்க்ளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.   

ஐக்கிய மக்கள ெக்தி (SJB) மற்றும் தமிழ்த 
நதசியக் கூட்டவமபபு (TNA) 
்பாராளுமன்ற உறுபபினர்கள 

2021 உைக 
அழகி (Miss 
World) ்பட் -
டதவத ந்பாைந் -
தின் ககநராலினா 
க ்ப ை ா வ் ஸ் கி 

கவன்றுள்ளார். ககாநரானா கதாற்றுநோய கார-
ணமாக ஒததிவவக்கப்பட்ட கடந்த ஆண்டு 
உைக அழகி ந்பாட்டி கதன் அகமரிக்காவின் 
ந்பார்ட்நடா ரிக்நகாவில ேவடக்பற்றது.

இதில இரண்டாவது இடதவத இந்திய வம் -
ொவளிவயச் நெர்ந்த அகமரிக்கரான ஸ்ரீ வைனி 
க்பற்றார்.

நீர் கட்டணதவத கெலுத-
தாமல நிலுவவயிலுள்ள 
அவனதது நுகர்நவாருக்கு-
மான நீர் விநிநயாகதவத 
துண்டிப்பதற்கு ெவ்ப தீர்மா-
னிததுள்ளது.

நதசிய நீர் வழங்கல 
மற்றும் வடிகாைவமபபுச் ெவ்பயின் உதவிப 
்பணிப்பா்ளர் ஏக்கோயக்க வீரசிங்க இந்த விட -
யததிவனத கதரிவிததுள்ளார்.

ோட்ளாவிய ரீதியில குறிதத நீர் விநிநயாக 
துண்டிபபு ேடவடிக்வக நமற்ககாள்ளப்பட-
வுள்ளதாகவும்  அவர் குறிபபிட்டுள்ளார்.
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அண்ணே,  ்�ோல் ்ேசில நடந்த 
ஆர்பேோடடத்்த ேததி என்ன நி்்னக்-
கிறீங�, அரசோங�ம் ேோதது்ப ேயநது 
இருக்கு்�ோ....

 நீங� ்ேற,  இேங�ட கூத்த ேோதது 
அதுல ேந்த ச்ன்� சிரிக்குது,  ச்னத்த 
ேச்சி  ேடமும் வீடி்யோவும்  எடுக்�லோம்,  
்ேற எதுவு்� ேணணே முடியோது...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

24பக்்கங்கள் 1932 - 2022

    அரசுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது - ஜகத் குமார

எதிரணி நடத்தும் ப�ோரோடடங்கள் 

எந்தவி்தமோன அரத்்தமும் அற்றது

03

எரிக்பாருள மற்றும் மின்-
ொரப ்பாவவனவய இயன்ற -
வவர கட்டுப்படுததுவதன் 
மூைம் தற்ந்பாவதய கேருக்-
கடி நிவையில க்பாதுமக்க-
ளும் ோட்டுக்கு ஒததுவழபபு 
வழங்க முடியும் என ஜனாதி -

்பதி நகாட்டா்பய ராஜ்பக் ை 
கதரிவிததுள்ளார். இந்தக் 
கடினமான நேரததில அந்தப 
க்பாறுபவ்ப புரிந்துககாண்டு 
கெயற்்படுததுவார்கள என எதிர் -
்பார்ப்பதாகவும் அவர் 
குறிபபிட்டுள்ளார்.  

நாட்டு நநருக்கடி நிடைடய புரிநது நகாண்டு
நோடடுக்கு �ோரிய வெறறியய 
வ�றறுக்வ்கோடுத்்த பிரதிநிதி்கள் குழு

ஐக்கிய ோடுகள ெவ்பயின் மனித 
உரிவமகள ந்பரவவயின் 49 ஆவது 
கூட்டதகதாடரில இைங்வகயின் பிர -
திநிதிகளின் குழு முன்வவதத தர்க்கரீ-
தியான விடயங்கள மூைம் ோட்டுக்கு 
்பாரிய கவற்றிவய க்பற்றுக்ககாள்ள 
முடிந்துள்ளதாக கவளிோட்டு 
அலுவலகள அவமச்ெர் 

 ஐ.நாவில் முனடவைத்்த ்தரக்க ரீதியான விையஙகள்

'ஒபர நோடு - ஒபர சடடம்' வசயலணியிடம் 
்கல்வி அயமச்சு வசயலோளர ெலியுறுத்்தல் 
கலவியில அவனதது இன 

மக்களும் ஒற்றுவமயாக வாழ் -
வதற்குத தவடயாக உள்ள 
தீவிரவாத ந்பாதவனகள ஊக் -
குவிக்கப்படக் கூடாது என்று 
ஒநர ோடு ஒநர ெட்டம் கெய-
ைணியின் உறுபபினர்களிடம் 
கலவி அவமச்சின் கெயைா்ளர் ந்பரா-
சிரியர் கபிை சி. க்பநரரா வலியுறுததி-
யுள்ளார்.

அண்வமயில ஒநர ோடு – 
ஒநர ஒநர ெட்டம் உறுபபினர்-
கள கலவி அவமச்சின் கெயைா-
்ளவர ெந்திதத ந்பாநத இவ்வாறு 
கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இநதநவவ்ள கைாொர நிதி-
யததின் நோக்கங்களுக்குப 

புறம்்பாக கடந்த அரொங்கததில அந்த 
நிதியததின் ்பணதவத ்பயன்்ப-
டுததியதன் காரணமாக

கல்வியில் தீவிரவைா்த பபா்தடனகள் ஊக்குவிக்கப்பைக் கூைாது 

25 நோட்களுக்கு ப்தயெயோன 
எரிவ�ோருள் 10 நோட்களில் 

25 ோட்களுக்கு 
நதவவயான எரிக்பாருள 
எதிர்வரும் 10 ோட்களில ோட்-
டிற்கு கிவடக்கபக்பறும் என 
இைங்வக க்பற்நறாலியக் கூட்டுததா்ப-
னம் கதரிவிததுள்ளது.

114,000 கமட்ரிக் கதான் டீெலும், 
60,000 கமட்ரிக் கதான் க்பற்நறாலும் 

இரண்டு வாரங்களில கிவடக்-
கபக்பறும் என கூட்டுததா்ப-
னததின் தவைவர் சுமித விநஜ-
சிங்க கதரிவிததுள்ளார்.

இதற்கவமய, 40,000 கமற்றிக் 
கதான் டீெல தாங்கிய கப்பல ஒன்று 
எதிர்வரும் 21 அலைது 22 
ஆம் திகதியில ோட்வட 

21ஆம் திகதி கப்பல் வைருகிறது எனகிறது CPC

நோடடில் வ்கோபரோனோ 
பூரண ்கடடுப�ோடடில்

ககாநரானா வவரஸின் ்பர-
வவைக் கட்டுப்படுததுவதில 
க்பற்ற கவற்றிவயத கதாடர்வ-
தற்கு, மக்கள எதிர்காைததில  
க்பாதுமக்கள சுகாதார வழி-
காட்டலகவ்ள ந்பணி கெயற்-
்பட நவண்டும் என   சுகாதார 
அதிகாரிகள  நகாரியுள்ளனர்.

க்பாருள ககாளவனவு,   
ஆர்ப்பாட்டங்கள அலைது 
க்பாதுக் கூட்டங்களின் 
ந்பாது சுகாதார வழிகாட்-
டலகள கதாடர்பில அதிக 
கவனம் கெலுததப்பட 
நவண்டும் என 
சுகாதார நெவவகள 

சுகா்தார வைழிமுடறகடை பபண பகாரிக்டக

ஜனாதிபதியுைனான சநதிப்டப  

கூடடயமபபு சோ்த்கமோ்க 
�யன�டுத்்த பெண்டும்  

தற்ந்பாது தமிழ் மக்க்ளாகிய 
ோங்கள ்பைப்பட்டுக் காணப்படு-
கிநறாம். இவ்வாறான ெந்தர்ப்பத-
தில ஜனாதி்பதி ந்பச்சுவார்தவதக்கு 
அவழததுள்ளவமவய ொதுரியமா-
கப ்பயன்்படுதத நவண்டியது எமது 
கடவம என புக்ளாட் அவமபபின் 
தவைவரும், த.நத.கூ ்பாராளுமன்ற உறுபபினருமாகிய 
தர்மலிங்கம் சிததார்ததன் கதரிவிததுள்ளார்.  

தமிழ்த நதசியக்கூட்டவமபவ்ப ஜனாதி்பதி 

Manthiri.lk கணிப்பீட்டில் முடிவு   

சுறுசுறுப�ோ்க இயஙகிய   
MPமோர இெர்கள் ்தோன   

துண்டிப்ப்தற்கு சடப முடிவு 

நீர ்கடடணத்தில்
�ோரிய நிலுயெயோ?

2021 உல்க அழகியோ்க 
ப�ோலநது வ்கபரோலினோ

 TULF நபாதுச் நசயைாைராக 
ஆனந்த சங்கரிக்கு 
அஙகீ்கோரமளிபபு  

தமிழர் ஐக்கிய விடுதவை கூட்-
டணியின் (TULF) க்பாதுச்கெய-
ைா்ளராக வீ.ஆனந்த ெங்கரி நதர்-
தலகள ஆவணக்குழுவினால 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நதர்தலகள ஆவணக்குழு 
நேற்று முன்தினம் கூடிய ந்பாது, 

இந்த அறிவிபபிவன விடுததுள்ளது.
இதுதவிர, 2022ம் ஆண்டு அரசியல கட்சி-

யாக ்பதிவு கெயவதற்காக குறிபபிட்ட திகதிக்கு 
பின்னர் விண்ணபபிக்கப்பட்டிருந்த 3 கட்சிகளின் 
விண்ணப்பங்கள நிராகரிக்கப்பட்டுள்ள-
தாக நதர்தலகள ஆவணக்குழுவின்

அடர நூற்றாண்டு காைமாக அக்கடற  

அரசியல் தீரவுக்்கோ்க 
எெருடனும் ப�சுபெோம்

தமிழ் மக்களின் அரசியல 
தீர்வு விடயததில அவர நூற் -
றாண்டுகாைமாக  அக்கவற 
கெலுததி வருகின்நறாம். தீர் -
வுக்கான ேகர்வுகளில ெர்வநதெ 
ரீதியிலும் நதசிய ரீதியிலும் 
கதாடர்ச்சியான முயற்சிகளில 

ஈடு்பட்டு வருகின்ற கட்சி என்ற ரீதியில முழு 
ஆயததததுடநனநய எமது ந்பச்சுவார்தவதகள 
முன்கனடுக்கப்படுகின்றன. 

அரசியல தீர்வு விடயததில 

 பஸ் கட்ைண அதிகரிப்பு எதிநராலி

ரயிலில் �யணிபப�ோர 
வ்தோய்க 40% அதி்கரிபபு

நபாறுப்புக்கூறலிலிருநது ்தப்பிக்க முடியாது 

ஈஸடர ்தோக்கு்தலுக்கு   
யமத்திரிபய வ�ோறுபபு

ஏபரல 21 தாக்குதல ேடததப்ப-
டவுள்ளதாக புைனாயவு தகவல-
கள கிவடததிருந்தந்பாதிலும் 
அதவன தடுக்காதது கதாடர்பில 
்பாதுகாபபு அவமச்ெராக கட-
வமயாற்றிய முன்னாள ஜனா-
தி்பதி வமததிரி்பாை சிறிநென க்பாறுபபுக் கூற 
நவண்டும் என இைங்வக ெட்டததரணிகள ெங்கம் 
கதரிவிததுள்ளது. ெங்கததின் ொர்பில நமன்முவற-
யீட்டு நீதிமன்றில முன்னிவையான ஜனா-
தி்பதி ெட்டததரணி ெஞ்ஜீவ ஜயவர்தன 

ஜனாதிபதி ஊைகப்பிரிவு விைக்கமளிப்பு 

ஆளுநர அஜித் �்தவி விலக்்கல்
குறித்து வ�ோயயோன வசயதி

மததிய வங்கியின் ஆளுேர் அஜித 
நிவாட் கபராவை ்பதவி விைகுமாறு 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக கவளியாகி-
யுள்ள கெயதி முற்றிலும் க்பாயயானதா-
கும் என ஜனாதி்பதி நகாட்டா்பய ராஜ-
்பக் ை கதரிவிததுள்ளார்.  

மததிய வங்கியின் ஆளுேர் அஜித நிவாட் கபரால  மீது எனக்கு 
முழு ேம்பிக்வக உள்ளநதாடு, ோடு எதிர்நோக்கும் 
்பாரிய க்பாரு்ளாதாரச் ெவாலகவ்ள கவற்றிககாளவதில 

50 இலடசம் ரூ�ோ 
வெபரோயினுடன 
ஒருெர ய்கது

ககாழும்பு, 
முகததுவாரம் 
க ம த ெந் த க ெ -
வன ்பகுதி-
யில சுமார் 
50 இைட்ெம் ரூ்பா க்பறுமதியான 
கெநராயினுடன் ஒருவர் வகது 
கெயயப்பட்டுள்ளார்.

கிவடக்கபக்பற்ற ரகசிய தகவ-
லுக்கு அவமய முன்கனடுக்கப-
்பட்ட சுற்றிவவ்ளபபில குறிதத ே்பர் 
வகது கெயயப்பட்டதாக க்பாலிஸ்  
ஊடக ந்பச்ொ்ளர் சிநரஷட 
க்பாலிஸ் அததியட்ெகர்

முல்யலத்தீவில் இரு 
மோணவி்கள் மோயம்

முலவைததீவு – புது-
மாதத்ளன் ்பகுதி-
யில 14 வயதுவடய 
இரு மாணவிகவ்ள 
காணவிலவை என 
க்பாலிஸில முவறப-
்பாடு கெயயப்பட்டுள்ளது.

இவர்கள இருவரும் நேற்று முன்-
தினம் மாவைநேர வகுபபிற்காகச் 
கென்ற நிவையில வீடு திரும்்ப-
விலவை என க்பற்நறார் முலவைத-
தீவு க்பாலிஸ் நிவையததில முவறப-
்பாடு கெயதுள்ளனர்.

இது கதாடர்பில முலவைததீவு  
க்பாலிஸார் விொரவணகவ்ள முன்-
கனடுததுள்ளனர்.

 

இநதியோ இலஙய்கக்கு 
ஒரு பில். வடோலர ்கடன 

உணவுப்நபாருட்கள், மருநது வைடககள் நகாள்வைனவுக்காக

     அடமச்சர பிரசனன அறிவிப்பு

சுறறுலோ துய்றயினருக்கு 

Gas, எரிவ�ோருள் முனனுரியம   

03    அப்பிள், மாதுடை, திராட்டச விடைகள் அதிகரிக்கும் 

இ்றக்குமதி வசயயப�டும் 

�ழங்களுக்கு �ண்ட ெரி
    பட்டிப்நபாையில் சம்பவைம்

ரயிலிலிருநது ்தெறி வீழந்த 

சுறறுலோ �யணி உயிரிழபபு   

நாட்டு மக்களிைம் ஜனாதிபதி பகாரிக்டக ஐ.நா கூட்ைத்ந்தாைர குறித்து GL பீரிஸ் விைக்கம்

இைஙடக சட்ைத்்தரணிகள் சஙகம் சுட்டிக்காட்டு

நபட்டிகடை அதிகரிக்க திடணக்கைம் முடிவு 
ரயிலில ்பயணிப்பவர்க-

ளின் எண்ணிக்வக 40 வீதத-
தினால அதிகரிததுள்ளதாக 
ரயிலநவ திவணக்க்ளம் 
கதரிவிததுள்ளது.

எரிக்பாருள 06

நபாலிஸில் முடறப்பாடு பதிவு

எரிெோயு விநிபயோ்கம்   
இனறு மு்தல் ெழயமக்கு   

03 03

 (எம்.நக. ைாகுல ெமீது) 

இந்தியாவிடம் இருந்து 
இைங்வக ஒரு பிலலியன் 
கடாைவர கடனாக க்பறுவதற்-
கான ஒப்பந்தம் நேற்று வகச்-
ொததிடப்பட்டுள்ளது.

நிதி அவமச்ெர் ்பசில 
ராஜ்பக் ைவுக்கும்

எரிவ�ோருள், மின �ோெயனயய  
இயன்றெயர ்கடடுப�டுத்்தவும் 

டில்லியில் 
பநற்று ஒப்பந்தம்
டகச்சாத்்தானது

06
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இந்தியாவிற்கு உத்தியயாகபூர்ெ விஜயம் யமற்வகாண்டுள்்ள நிதி அமமச்்சர் பசில் 
ராஜபக் ஷ இந்திய பிரதமர் நயரந்திர யமாடி மற்றும் அந்நாட்டு  வெளிநாட்்டலுெல்கள் 
அமமச்்சர், கலாநிதி எஸ். வஜய்சஙகர், மின்சக்தி அமமச்்சர் ்சரிராஜ் குமார் சிங, வெளி -
யுறவுத்துமற வ்சயலா்ளர் ஸ்ரீ ஹர்ஷ் ெர்தன ஷ்ரிஙலா மற்றும் உதவி யதசிய பாது -
காப்பு ஆயலா்சகர் ஸ்ரீ விக்ரம் மிஸ்ரி உள்ளிட்்ட உயர்மட்்ட பிரதிநிதிகம்ள ்சந்தித்து கலந் -
துமரயாடினார். இந்த ்சந்திப்பில் இந்தியாவிற்கான இலஙமக உயர்ஸ்தானிகர் மிலிந்த 
வமாரவகா்ட, நிதி அமமச்சின வ்சயலா்ளர் எஸ்.ஆர். ஆட்டிகல மற்றும் இலஙமகக்கான 
இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் யகாபால் பாக்யல ஆகியயாரும் கலந்துவகாண்்டனர். 

நிதி அமைச்சரின் இந்திய விஜயம்

ஜெ னீவா மனித உரிமம-
கள் பேரமவயின் 
49 ஆவது அமர்வில் 

வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச்-
சர் பேராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ் தமை-
மமயில், நீதி அமமச்சர் அலி சப்ரி, 
உறேத்தி வழஙகல் மறறும் மருந்துகள் 
ஒழுஙகுேடுத்தல் இராஜாஙக அமமச்-
சர் பேராசிரியர் சன்்ன ஜயசுமண, 
வவளியுறவுச் வசயைாளர் அட்மிரல் 
பேராசிரியர் ஜயநாத் வகாைம்ேபக, 
பமைதிக வசாலிசிட்்டர் வஜ்னரல் 
வநரின் புள்பள ஆகிபயாமர உள்ள்டக்-
கிய குழுவவான்று வகாழும்பிலிருந்து 
கைந்து வகாண்டது.   

 மனித உரிமமகள் பேரமவயின் 
49ஆவது கூட்்டத்வதா்டரா்னது, 2021 
மார்ச் மாதம் நிமறபவறறப்ேட்்ட 46/1 
தீர்மா்னத்தின்ேடி, ஐ.நா. மனித உரி-
மமகள் ஆமணயாளரால் இைஙமக 
வதா்டர்ோ்ன எழுத்துமூைமா்ன புதிய 
தகவல்கமள சமேயில் சமர்ப்பிக்கும் 
முகமாக நம்டவேறறது்டன், குறித்த 
தீர்மா்னம் சம்மந்தப்ேட்்ட நா்டா்ன 
இைஙமகயின் அனுமதியின்றி, 47 
பேரமவ உறுப்பி்னர்களில் 22 பேர் 
மட்டுபம ஆதரவாக வாக்களித்த-
மமக்கு அமமய நிமறபவறறப்ேட்டி-
ருந்தது.   

 எதிர்காைத்தில் வழக்குத் வதா்டரும் 
பநாக்கத்து்டன் குறறச்சான்றுகமளச் 
பசகரிக்கும் ோத்திரத்மத உயர்ஸ்தானி-
கர் அலுவைகம் ஏறக பவணடும் என்-
ேதறகா்ன மிகவும் ஆேத்தா்ன முன்-
னுதாரணமாக இந்தத் தீர்மா்னத்தின் 
வசயறோட்டுப் ேந்தி 6 அமமந்திருந்-
தது. 46/1 தீர்மா்னத்திறகு ஆதரவாக 
வாக்களித்த நாடுகள் கூ்ட, அதன் அடிப்-
ேம்டக் குமறோடுள்ள தன்மமயின் 
காரணமாக, வோதுச் சமே தீர்மா்னம் 
48/141 இன் ஸ்தாேக ஆவணத்து்டன் 
ஒத்துப் போகாத ஐக்கிய நாடுகளின் 
மனித உரிமமகளுக்கா்ன உயர்ஸ்தா-
னிகர் அலுவைகத்திறகு ஒதுக்கப்ேட்-
டுள்ள இந்தப் புதிய ேணி குறித்து 
தமது 'வாக்கு விளக்கத்தில்' ஆட்பசே-
ம்னகமள முன்மவத்துள்ள்ன.   

 தீர்மா்னம் 46/1 இல் உள்ள ஓ.பி.6 
ஆ்னது, 'ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரி-
மமகளுக்கா்ன உயர்ஸ்தானிகர் அலுவ-
ைகத்தின் ேணியாக சான்மற பசகரிக்க, 

ஒருஙகிமணக்க, ேகுப்ோய்வு மறறும் 
ோதுகாக்கும் திறம்ன வலுப்ேடுத்த' 
மட்டுபம முயன்றுள்ள போதிலும், 
ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமமக-
ளுக்கா்ன உயர்ஸ்தானிகர் அலுவை-
கம் இப்போது 46/1 தீர்மா்னத்மத 
பமறபகாள் காட்டி 'இைஙமகயின் 
வோறுப்புக்கூறல் திட்்டத்மத' நிறுவி-
யுள்ளது.   

 இவவாறு, ஐக்கிய நாடுகளின் 

மனித உரிமமகளுக்கா்ன உயர்ஸ்தா-
னிகர் அலுவைகத்திறகுள் உள்ளகத் 
திறன் விருத்திப் ேயிறசியாக மட்டுபம 
இருக்க பவணடிய வசயைா்னது, 
தன்னிச்மசயாக ஒரு திட்்டத்தின் 
நிமைக்கு உயர்த்தப்ேட்டு, ஐக்கிய 
நாடுகளின் மனித உரிமமகள் பேரமவ-
யின் ஏம்னய வவளிப்புற வழிமுமறக-
ளு்டன் ேட்டியலி்டப்ேட்டுள்ளது.   

 பமலும், எமது மக்கள் அம்னவ-
ருக்கும் நல்லிணக்கம் மறறும் மனித 
உரிமமகமள முன்வ்னடுப்ேமத 
இைக்காகக் வகாணடு, வதா்டர்ச்சியா்ன 
பதசிய வசயறோடுகமள ஆரம்பித்து 
நம்டமுமறப்ேடுத்துவதில் இைஙமக 
அரசாஙகம் தீவிரமாக ஈடுேட்டுள்ள-
வதாரு தருணத்தில், இந்த அம்னத்து 
விபராதமா்ன ந்டவடிக்மககளும் 
வஜனீவாவில் இ்டம்வேறறு வருகின்-
ற்ன. எ்னபவ, இைஙமகயின் நிமைப்-
ோடு மறறும் வகாவிட்-19 வதா்டர்ோ்ன 
சவால்களுக்கு மத்தியிலும் இைஙமக 
இந்த வி்டயத்தில் அம்டந்து வகாண-
டுள்ள குறிப்பி்டத்தக்க முன்ப்னறறம் 
ஆகிய்ன குறித்து இந்த சமே, ஐ.நா. 
உறுப்பு நாடுகள் மறறும் ஏம்னய சம்-
ேந்தப்ேட்்ட வசயறோட்்டாளர்கள் 
உட்ே்ட வஜனீவாவில் உள்ள ேஙகுதா-
ரர்களுக்கு இைஙமக விளக்கமளிப்ேது 
முக்கியமா்னதாகும்.   

 மனித உரிமமகள் பேரமவயின் 

உயர்மட்்ட அமர்வு 49 இல் 2022 
மார்ச் 01ஆந் திகதி உமரயாறறிய 
வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச்சர், 
ேைதரப்புக் கட்்டமமப்பில் ேஙபகற-
ோளராக, அபிவிருத்திக்கா்ன உரிமம 
உட்ே்ட பதசிய அரசியைமமப்பு, 
சட்்ட மறறும் நிறுவ்னக் கட்்டமமப்புக்-
களில் மனித உரிமமகமள அம்டந்து 
வகாள்வதறகா்ன முயறசிகளில் ஈடுே-
டுகின்ற இைஙமகயின் நீண்டகாை 

சுயவிவரம் மறறும் இது சம்ேந்தமா்ன 
இைஙமகயின் சாதம்னகமள எடுத்-
துக் காட்டி்னார்.  

 உறுப்பு நாடுகளின் இமறயாணமம 
சமத்துவக் பகாட்ோட்டின் அடிப்ே-
ம்டயில் மனித உரிமமகள் பேரமவ 
நடுநிமைமம, புறநிமை மறறும் பதர்ந்-
வதடுக்காத வகாள்மககளால் வழிந்டத்-
தப்ேடுவதன் முக்கியத்துவத்மதயும் 
இதன்போது வலியுறுத்திய அமமச்சர், 
புறம்ோ்ன காரணஙகளால் வதா்டங-
கப்ேட்்ட தண்டம்னக்குரிய, அரசியல்-
மயமாக்கப்ேட்்ட, பிளவுேடுத்தும், 
உதவாத ந்டவடிக்மககளுக்கு ஆட்பச-
ேம்னகமளத் வதரிவித்தார்.   

 2022 மார்ச் 04ஆம் திகதி இைஙமக 
வதா்டர்ோ்ன எழுத்துமூைமா்ன புதிய 
தகவைறிக்மக அறிமுகப்ேடுத்தப்-
ேட்்டமதத் வதா்டர்ந்து இ்டம்வேறற 
ஊ்டாடும் உமரயா்டலில், சம்ேந்தப்-
ேட்்ட நாடு என்ற வமகயில், இைஙமக 
மீதா்ன 46/1 தீர்மா்னம் மனித உரிமம-
கள் பேரமவயின் ஸ்தாேகக் பகாட்-
ோடுகளுக்கு பநர் எதிரா்னது என்ே-
தம்ன சுட்டிக்காட்டி, இைஙமகயின் 
சார்ோக வவளிநாட்டு அலுவல்கள் 
அமமச்சர் பீரிஸ் அறிக்மக ஒன்மற 
வவளியிட்்டார். உயர்ஸ்தானிகரின் 
எழுத்துபூர்வமா்ன புதிய தகவல் 
அறிக்மகயில் இ்டம்வேறறிருந்த ோர-
ேட்சமா்ன மறறும் ஊடுருவும் அம்-

சஙகமளயும் அவர் சமேக்கு சுட்டிக் 
காட்டி்னார்.     உயர்ஸ்தானிகரின் 
எழுத்துபூர்வ புதிய தகவல் அறிக்மக 
வதா்டர்ோ்ன ஊ்டாடும் உமரயா்ட-
லில், நல்லிணக்கத்திறகா்ன அரசாஙகத்-
தின் குறிப்பி்டத்தக்க முயறசிகமளப் 
ோராட்டி, ேைதரப்பு ஈடுோட்டிறகா்ன 
முக்கிய அடிப்ேம்டயாக புறநிமை 
மறறும் ஆக்கபூர்வமா்ன ஒத்துமழப்-
பின் முக்கியத்துவத்மத மீணடும் 
வலியுறுத்திய உைகளாவிய வதறகின் 
வேரும் எணணிக்மகயிைா்ன நாடுக-
ளில் இருந்து இைஙமகக்கு பிராந்திய 
ஆதரவு மறறும் ஒறறுமம கிம்டத்-
தது. ஊ்டாடும் உமரயா்டலில் அறிக்-
மககமள வழஙகிய 45 நாடுகளில் 31 
நாடுகள் இைஙமகக்கு ஆதரவாகப் 
பேசியுள்ள்ன. இந்தப் பேச்சாளர்கள் 
வதறகு, வதன்கிழக்கு மறறும் மத்திய 
ஆசியா, ைத்தீன் அவமரிக்கா மறறும் 
ஆபிரிக்காவில் உள்ள அரசுககமளப் 
பிரதிநிதித்துவப்ேடுத்தி்னர்.   

 சவுதி அபரபியா, எகிப்து, பிலிப்-
மேன்ஸ், பநோளம், வகன்யா, எத்தி-
பயாப்பியா, மாமைதீவு, சீ்னா, கியூோ, 
ஜப்ோன், சிரிய அரபுக் குடியரசு, 
வியட்நாம், வகாரியா ஜ்னநாயக மக்கள் 
குடியரசு, வவனிசுபவைா, மநஜீரியா, 
ோகிஸ்தான், கம்போடியா,  ரஷயக் 
கூட்்டமமப்பு, வைே்னான், உகண்டா, 
வேைாரஸ், சிம்ோப்பவ, எரித்திரியா, 
வதறகு சூ்டான், ைாபவா மக்கள் ஜ்னநா-
யகக் குடியரசு, எமன், ஈரான், மநஜர், 
கசகஸ்தான், ேஙகளாபதஷ மறறும் 
அசர்மேஜான் ஆகிய்ன ஊ்டாடும் 
உமரயா்டலில் இைஙமகக்கு ஆதரவா-
கப் பேசிய 31 நாடுகளாகும்.   

 பமலும், இைஙமக வதா்டர்ோ்ன 
ஊ்டாடும் உமரயா்டமைத் வதா்டர்ந்து 
வி்டயம் 2 மீதா்ன வோதுவிவாதத்தில், 
நல்லிணக்கம் மறறும் சட்்ட சீர்திருத்-
தஙகமளத் வதா்டஙகுவதிைா்ன இைங-
மகயின் முயறசிகமள வதன்வகா-

ரியா அஙகீகரித்துள்ளது.  பகாவிட்-19 
வதா்டர்ோ்ன சவால்கமளப் வோருட்ே-
டுத்தாமல், சட்்டச் சீர்திருத்தம் உட்ே்ட 
பதசிய வசயன்முமறகளின் மூைம் 
நல்லிணக்கம் மறறும் மனித உரிமம-
கமள பமம்ேடுத்துவதறகா்ன இைங-

மகயின் அர்ப்ேணிப்மே உைகளாவிய 
வதறகின் அரசுகள் அஙகீகரித்த்ன. 
தன்்னார்வ பதசிய வசயன்முமறகமள 
ஆதரிப்ேதன் முக்கியத்துவத்மத 
மனித உரிமமகள் பேரமவ மறறும் 
சர்வபதச சமூகம் ஆகிய்ன சுட்டிக் காட்-
டியது்டன், ோரேட்சமறற தன்மம, 
பதர்ந்வதடுக்காத தன்மம மறறும் அர-
சியல்மயமாக்கம் வசய்யாமம ஆகிய 
அடிப்ேம்டக் வகாள்மககமள நிமை-
நிறுத்தி்ன.   

 இைஙமகயின் உள்ளக அரசியை-
மமப்பு மறறும் ஆட்சி வி்டயஙகளின் 
நுணணிய முகாமமத்துவம் மறறும் 
ஐ.நா. சாச்னம் மறறும் சம்ேந்தப்ேட்்ட 
ஐ.நா. வோதுச் சமே மறறும் மனித உரி-
மமகள் பேரமவத் தீர்மா்னஙகளின் 
விதிமுமறகமள கட்்டாயமாக கம்டப்-
பிடிக்க பவணடியதன் அவசியம் 
மறறும் தமையீடு 

ஆகிய்ன பிரதிநிதிகளால் வலியுறுத்-

தப்ேட்்ட வி்டயஙகளில் அ்டஙகும். 
சர்வபதச உதவிக்கா்ன தமது முன்னு-
ரிமமகள் மறறும் ேகுதிகமளத் தீர்-
மானிக்கும் அதிகாரம் அரசுகளுக்கு 
இருக்கும் வமகயில், சர்வபதச மனித 
உரிமமகள் வோறிமுமறகளு்டன் ஒத்-
துமழப்ேது எந்தவிதமா்ன வவளியக 
அழுத்தஙகளும் உட்ே்டாமல் இருக்க 
பவணடும் என்றும், கூட்டுறவு ந்டவ-
டிக்மக மட்டுபம உணமமயில் ேய-
னுள்ளதாக இருக்கும் என்றும், ஒரு 
நாட்டில் மனித உரிமமகமள உண-
மமயாக வலுப்ேடுத்த ேஙகளிக்கும் 
என்றும் வலியுறுத்தப்ேட்்டது.   

 ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமமக-
ளுக்கா்ன உயர்ஸ்தானிகர் அலுவைகம் 
'வோறுப்புத் திட்்டம்' ஒன்மற நிறுவுவ-
தா்னது அதன் ஆமணமய மீறுவதாகக் 
குறிப்பிட்டு, சாட்சியஙகமள பசகரிப்-
ேதில் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரி-
மமகளுக்கா்ன உயர்ஸ்தானிகர் அலு-
வைகத்திறகு அமமக்கப்ேட்டுள்ள 
வகிோகத்மத சிை பிரதிநிதிகள் ஏறறுக் 
வகாள்ளவில்மை. 3 மில்லியன் அவம-
ரிக்க வ்டாைர் பிராந்தியத்தில் இந்த 
ஆமணயின் அதிகப்ேடியா்ன வசைவு 
குறித்தும் கருத்து வதரிவிக்கப்ேட்்டது.   

 மனித உரிமமகள் பேரமவ 49 அமர்-
வுக்குப் ேக்க அம்சமாக, வகாழும்பில் 
இருந்து விஜயம் வசய்திருந்த பிரதி-
நிதிகள் குழுவி்னர் பின்வரும் வவளி-
நாட்டுப் பிரதிநிதிகளு்டன் இருதரப்பு 
சந்திப்புக்களில் ஈடுேட்்ட்னர்.   

(06 ஆம் ேக்கம் ோர்க்க)

நல்லிணக்கம், மனித உரிமம்கமை முன்னெடுப்பமத   
இலக்ககா்கக ்்ககாண்டு இலஙம்கயினெகால் ்ெயற்பகாடு்கள்
ஆனால் ஜஜனீவாவில் விர�ாதைான நடவடிக்மககள்  

மனித உரிமமகள் யபரமெயின
49ஆெது அமர்வில் இலஙமக அரசு
முனமெத்துள்்ள வதளிொன நிமலப்பாடு  



இறக்குமதி செய்யப்படும் 
்பழங்களுக்கு ்பண்ட வரி

இறக்குமதி செய்யப்படும் 
்பழங்கள் உள்்ளடங்க்ளா்க 
ஒன்பது ச்பாருட்களுக்்கான 
விசெட ்பணட வரி அதி்கரிக்்கப-
்படடுள்்ளது.

இந்த வரி அதி்கரிபபு அடுத்த 6 
மா்தங்களுக்கு அமுலில் இருக்-
கும் என நிதி்யமமச்சு அறிவித-
துள்்ளது.

விசெட ்பணட வரிச்ெடடத-
தின கீழ் நிதி அமமச்ெர் ்பசில் 
ராஜ்பக்ஷ இந்த வரி அதி்கரிபம்ப 
சமறச்காணடுள்்ளார்.

ரயிலிலிருந்து தவறி   
வீழந்த சுற்றுலா   
்ப்யணி உயிரிழபபு  
்பதும்ள தின்கரன விசெட நிரு்பர்  

ச்காழும்பில் இருநது ்பதும்ள 
ச�ாக்கி ்ப்யணித்த உடரடட 
சமணிக்ச்க ரயிலிலிருநது ்தவறி 
வீழ்நது சவளி�ாடடு சுறறுலா 
்ப்யணி ஒருவர் உயிரிழநதுள்்ளார்.  

குறித்த ரயிலில் ்ப்யணித்த 
சமற்படி சுறறுலா ்ப்யணி, ்பட-
டிபச்பால ரயில் நிமல்யததிறகு 
அருகில் ச�றறு முனதினம் (16) 
பிற்ப்கல் ்தவறி கீசழ வீழ்நது ்படு-
்கா்யமமடந்த நிமலயில், நுவசர-
லி்யா ச்பாது மவததி்யொமலயில் 
அனுமதிக்்கப்படடார்.  

பினனர் சமலதி்க சிகிச்மெ-
்களுக்்கா்க ச்காழும்பில் உள்்ள 
்தனி்யார் மவததி்யொமலச்யான-
றுக்கு மாறறப்படடு 
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தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 மார்ச் 18 வெள்ளிக்கிழனம

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  10.30  -  12.00ெனர
சு்பநேரம : கானல : 09.00  -  10.30ெனர

பிலெ ெருடம - ்பங்குனி  4

இன்னறைய சு்பதினம

14 முதல் 18 ெனர

வதாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 05.03
லுஹர்  - 12.21
அஸர்  - 03.35
மஃரிப்  - 06.22
இஷா  - 07.31

 நமஷம  - நினறைவு

ரிஷ்பம  - - வ்பாறுனம

மிதுனம - - தனம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமமம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துலாம  - ேன்னம

விருச்சிகம - - மறைதி

தனுசு  - வெறறி

மகரம - - சுகம

கும்பம - வசலவு

மீனம - - ்பாராட்டு

நயாகம: சிதத-அமிர்த நயாகம

3

இராசி ்பலன்கள்

கலாநிதி இராமச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சர்மா)

கனடியன் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல195.26 204.12

யூர�ொ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல278.29 288.81

ஐப்ொன் டயன்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.1570 2.2543

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல185.58 192.47

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல263.51 271.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல270.59 281.79

அடெரிக்க ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல249.96 259.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல183.25 192.37

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 608.26

குவைத் டினொர் 755.13

ஓெொன் ரியொல் 595.66

கட�ொர் ரியொல் 62.81

சவூதி ரியொல் 61.12

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 62.43

நாணய
மாற்று

இனறைென் ேம ஒவவொருெருக்கும 
்பலவிதமான ொய்ப்புகனளத தருகி-
றைார். அெர் தரக்கூடிய ொய்ப்புகனள 
ோம சரியான விதததில் ்பயன்்படுததி 
ொழுமந்பாது ொழக்னகயில் வெறறி 
வ்பறுகிநறைாம.

 அதநதாடு இனறைெனின் ஆசீர்ொ-
ததனதயும நினறைொகப் வ்பறுகிநறைாம. 

இனறைென் தரும ொய்ப்புகனள 
்பயன்்படுததாதந்பாது, அல்லது அந்த 
ொய்ப்புகனளத தெறைாகப் ்பயன்்படுத-
தும ந்பாது ோம இனறைெனுனடய தண்-
டனனக்கு ஆளாகின்நறைாம. 

நிலக்கிழார் ஒருெர் தன்னுனடய 
நிலததிநல திராட்னச ்பயிரிட்டுவிட்டு 
வேடும ்பயணம ஒன்னறை நமற-
வகாள்கிறைார். அெர் அந்த திராட்னச 
நதாட்டதனத தன்னுனடய ்பணியாளர்-
களுக்கு குததனகக்கு வகாடுக்கிறைார். 
கனிகனளப் ்பறிக்கக் கூடிய காலம 
ெந்த ந்பாது அெர் தன்னுனடய 
ஏனனய ்பணியாளர்கனள அனுப்பி 
தனக்குரிய ்பங்னக நகட்கின்றைார்.   

அந்த குததனகக் காரர்கள் அெர் 
அனுப்பிய ்பணியாளர்கனள துன்-
புறுததுகிறைார்கள். இறுதியாக அந்த 
தனலெர் தன்னுனடய ஒநர மகனன 
அனுப்புகிறைார். அெனரயும 
அெர்கள் வகானல வசய்கிறைார்-
கள். அனதக் கண்ட அெர், 

அந்த வகாடிய குததனகக் காரர்கனள 
அடிததுத துரததிவிட்டு நெறு சிலருக்கு 
அந்த நதாட்டதனத உரினமயாகக் 
வகாடுக்கிறைார். அதாெது அந்த குத-
தனகக் காரர்கள் தங்களுக்கு அந்த 
வ்பரியெர் வகாடுதத ொய்ப்ன்ப சரி-
யாகப் ்பயன்்படுததவில்னல. மாறைாக 
அந்த ொய்ப்ன்ப தெறைாக ்பயன்்ப-
டுததினார்கள். எனநெதான் வ்பரிய-
ெருனடய தண்டனனக்கு ஆளாகின்-
றைார்கள். ோமும இனறைென் ேமக்குத 
தரும அருனமயான ொய்ப்புகனள 
சரியாக ்பயன்்படுதத நெண்டும. அந்த 
ொய்ப்புகனள ோம தெறைாக ்பயன்்ப-
டுததும ந்பாது, நிச்சயமாக ோம இனறை-
ெனுக்கு எதிரானெர்களாக மாறி விடு-
கிநறைாம. 

ேமமுனடய ந்பானதப் ்பழக்கெ-
ழக்கங்கள், சுயேலம, ோன் என்றை 
எண்ணம, ஆணெம இனெவயல்லாம 
இனறைென் ேமக்கு வகாடுதத வ்பாறுப்பு-
கனள சரியாக வசய்ெதறகு தனடயாக 
அனமகின்றைன. 

ஆகநெ இனறைென் தந்துள்ள 
வ்பாறுப்புகனள உணர்ந்து இனறைெ-
னுக்கு உண்னமயுள்ளெர்களாக ொழ 
முயறசிப்ந்பாம.

அருட்தந்னத அருண் வரக்ஸ்...

தவக்கால சிநதனை
வாயபபுக்்களை ்ப்யன்படுத்துவவாம்

ெமூ்கததின �ல்வாழ்வுக்கு அச்சு -
றுததும் திடடமிடப்படட ்தவறான 
்த்கவல்்கள் ச்தாடர்பில் ஏதும் �ட-
வடிக்ம்க எடுக்்க சவணடும். இத-
்தம்க்ய ச்பாயப பிரொரங்கம்ளயும் 
அ்தறகுப ச்பாறுப்பானவர்்கம்ள-
யும் எதிர்ச்காள்வ்தறகு எமக்கு சில 
ச்பாறிமுமறச்யானறு அவசி்யம் 
என நீதி அமமச்ெர்  அலி ெபரி ச்தரி-
வித்தார்.  

இலஙம்க இமை்ய ்ப்யனர் -
்களுக்கு மி்கவும் ்பாது்காப்பான 
இமை்ய செமவ்கம்ள வழஙகு -
வ்தற்கா்க உல்க்ளாவி்ய இமை்ய 
நிறுவனங்களுடன கூடடு மு்யறசி-
்கம்ள உருவாக்குவம்த ச�ாக்்கமா்கக் 
ச்காணட SafeWebLK, திடடம் ஊட-
்கததுமற அமமச்ெர் ட்ளஸ் அழ்கப-
ச்பரும மறறும் நீதி அமமச்ெர் அலி 
ெபரி ஆகிச்யாரின ்பங்களிபபுடன 
ஆரம்பிதது மவக்்கப்படடது. இந்த 
நி்கழ்வில் உமர்யாறறி்ய அமமச்ெர் 
சமலும்குறிபபிடும்கயில்   

"அரொங்கத ்தரபபிலிருநது இந்த 

திடடததிறகு �ாங்கள் முழு அர்ப்ப-
ணிபபுடனும் ஆ்தரவுடனும் இருக் -
கிசறாம். அமனதது ஜன�ா்ய்க 
�ாடு்களிலும் ்கருததுச் சு்தநதிரம் இன-
றி்யமம்யா்தது. அந்த உரிமம இல்-
லாவிடில் �ாம் அடிமம்க்ளா்க வாழ 
சவணடியிருக்கும். உச்ெ அ்ளவில் 
்கருததுக்்கம்ள சவௌியிடவும் விமர்-

ெனங்கம்ள முனமவக்்கவும் இட -
மளிக்்க சவணடும். அவறமற ்கட-
டுப்படுததுவதில் அர்த்தமில்மல. 
ஆனால் ெமூ்கததின �ல்வாழ்மவ 
அச்சுறுததும் திடடமிடப்படட 
்தவறான ்த்கவல்்கள் ச்தாடர்பில் 
�ாம் ஏ்தாவது செய்ய சவணடும். 
இத்தம்க்ய ச்பாயப பிரச்ொரங்கம்ள-

யும் அ்தறகுப ச்பாறுப்பானவர்்கம்ள-
யும் எதிர்ச்காள்வ்தறகு எமக்கு சில 
ச்பாறிமுமற்கள் ச்தமவ. குறிப்பா்க 
ெமூ்க ஊட்கங்கள் உட்பட இமை-
்யதம்தப ்ப்யன்படுததும் குடிமக்்கள் 
ச்பாறுப்பான ்த்கவல்ச்தாடர்பு்கம்ள 
சமம்்படுததுவதில் முனனணியில் 
இருக்்க சவணடும் எனறார்.  

ஊட்க மறறும் ்த்கவல் அமமச்ெர் 
டலஸ் அழ்கபச்பரும ச்தரிவிக்ம்க-
யில்;  

“சு்ய்தணிக்ம்க செ்யல்முமறம்ய 
்தான அரொங்கமும் சவகுஜன ஊட்க 
அமமச்ெர் எனற வம்கயிலும் ்தனிப-
்படட முமறயிலும் சமம்்படுத்த 
விரும்பும் ச்பாறிமுமற்யாகும். 
ஊட்கங்களில் ஆதிக்்கம் செலுததும் 
முக்கி்ய ஊட்கங்கள் கூட ்தவறான ்த்க-
வல்்கள், ச்பாலிச் செயதி்கள், சவறுக்-
்கத்தக்்க ச்பச்சு மறறும் இமை்ய 
இமடயூறு்கள் ஆகி்யவறறால் ்பாதிக்-
்கப்படடுள்்ளன. இந்த ச�ரததில், 
்தணிக்ம்கம்ய விட சு்ய ்கடடுப்பாடு 
மி்கவும் ச்பாருத்தமானது என்பம்த 
�ாங்கள் இனனும் �ம்புகிசறாம். 
SafeWebLK இன இந்த மு்யறசி்யா-
னது உள்ளூர் ்ப்யனர்்களுக்கும் ெர்வ-
ச்தெ ச்தாழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்-
கும் இமடச்ய ஒரு ஒழுஙகுமுமற 
்பாலமா்க மாறும். அது �ல்ல உறமவ 
உருவாக்கும். இது ்காலததின ச்தமவ 
எனவும் ச்தரிவித்தார்.  (்பா)  

திட்டமிட்ட தவறான தகவல் பிரசாரத்த  
தடுகக பபாறிமு்றப�ான்று அவசி�ம்
நீதி அமைச்சர் அலி ்சப்ரி தெரிவிப்பு

எரிச்பாருள் மறறும் எரிவாயு வழஙகுவ-
தில் சுறறுலாததுமறயில் ஈடு்படு்பவர்்களுக்கு 
முனனுரிமம வழஙகுமாறு சுறறுலாததுமற 
அமமச்ெர் பிரெனன ரைதுங்க ெம்்பந்தப்படட 
அமமச்ெர்்களிடம் ச்காரிக்ம்க விடுததுள்்ளார்.

இது ச்தாடர்பில் எரிச்பாருள் மறறும் எரிவாயு 
விற்பமன நிமல்யங்களுக்கு அறிவிக்குமாறும்  
அமமச்ெர் ச்காரிக்ம்க விடுததுள்்ளார்.  

இந்த வருடததில் இதுவமர சுமார் 235,000 
சுறறுலாப ்ப்யணி்கள் �ாடடிறகு 

சுற்றுலா து்றயினருககு 
Gas, எரிபபாருள் முன்னுரி்ம

"ச்காழும்பில் எதிர்க்்கட-
சி்கள் �டததும் ச்பாராட-
டங்க்ளால் அரசுக்கு எந்தப 
்பாதிபபும் ஏற்படாது " என 
ஸ்ரீலங்கா ச்பாதுஜன ச்பரமு-
னவின ்பாராளுமனற உறுப-
பினர் ஜ்கத குமார ச்தரிவித-
துள்்ளார். இது ச்தாடர்பில் 
ஊட்கங்களிடம் அவர் 
சமலும் ச்தரிவித்த்தாவது,

"ச்காவிட ச�ருக்்கடியு-
டன ச்தாடர்புமட்ய ்பல ்காரணி்க-
்ளால் அநநி்யச் செலாவணி ம்கயி-
ருபபு வீழ்ச்சி்யமடந்தது. இ்தன 
்காரைமா்க ஏற்படடுள்்ள ச்பாருட்க-

ளின விமலச்யறறத்தால் 
மக்்கள் து்யரமமடநதுள்்ள 
ச்பாதிலும், �ல்லாடசி அர-
சுக்கு மீணடும் அதி்காரதம்த 
வழங்க மக்்கள் ்த்யாரா்க 
இல்மல.

எதிர்க்்கடசியில் இருந்த-
ச்பாது எமது குழுவினரும் 
இதுச்பானற இலடெக்்க-
ைக்்கான ச்பாராடடங்கம்ள 
�டததினர். இ்தனால் எதிர்க்-

்கடசி்கள் பிமழப்பச்த ்தவிர மக்்க-
ளுக்கு எந்த ்ப்யனும் இல்மல.

்தறச்பாம்த்ய ச�ருக்்கடியிலிருநது 
�ாடமடக் ்காப்பாறறுவ்தறகு ஜனா-

தி்பதியும் நிதி அமமச்ெரும் ச்பரும் 
மு்யறசி்கம்ள சமறச்காணடு வருகின-
றனர்.

�ாடடில் பிைங்கம்ள மவதது 
பிமழபபு �டததும் மு்யறசியில் ஈடு-
்படடுள்்ள வர்த்த்கர்்கள் ்பலர் இருக்-
கினறனர். அரசு வழஙகும் வரிச்ெலு-
ம்கம்யப ்ப்யன்படுததி அவர்்கள் 
வருமானம் ஈடடி வருகினறனர்.

அரசிடம் இருநது வரிச்ெலும்க 
ச்பறறு, அ்தன ்பலமன மக்்களுக்கு 
வழங்கா்த இந்தத ச்தாழிலதி்பர்்கள், 
மக்்களுக்குப பூச்ொணடி ்காடட மு்யல்-
கினறனர் எனவும் இ்தனச்பாது ச்தரி-
விததுள்்ளார்.      

எதிரணி ந்டததும் பபாராட்டஙகள் 
எநதவிதமான அர்ததமும் அற்றது
அரசுக்கு எநெ பாதிப்பும் கிமையாது -  ஜகத் குைார

அனமச்சர் பிரசன்ன அறிவிப்பு

அப்பிள், மாது்ை, 
திராட்ச வி்லகள் 
அதிகரிககும்

மவததி்ய ்கலாநிதிதி ஞானசெ்கரன தின்கரன வார-
மஞெரியில் ச்தாடரா்க எழுதி்ய '்யாவரும் ச்களிர்' 
எனற ச்தாடரின ச்தர்நச்தடுக்்கப்படட ்கடடுமர்க-
ம்ளக் ச்காணட நூலின சவளியீடடு விழாவும், தி. 
ஞானசெ்கரனின 80ஆவது அ்கமவம்ய முனனிடடு 
ஞானம் ெஞசிம்க �டததி்ய இலக்கி்யப ச்பாடடி்களின 
்பரிெளிபபுவிழாவும் �ாம்ள (19) ெனிக்கிழமம ்காமல 
9.மணிக்கு ச்காழும்புத ்தமிழ்ச் ெங்க ெங்கரபபிள்ம்ள 
மணட்பததில் �மடச்பறும். 

சலக்்ஹவுஸ் தின்கரன மறறும் தின்கரன வாரமஞெரி 
ஏற்பாடடில் இடம்ச்பறவுள்்ள இநநி்கழ்விறகு 
தின்கரன, தின்கரன வாரமஞெரி 

'�ாவரும் பகளிர்'
நூல் பவளியீடடுவிழா

இலஙம்க ச்தாடர்்பான ஐக்கி்ய 
இராச்சி்யததின ்ப்யை ஆசலாெமன-
யில் ்தவறு்கள் உள்்ள்தா்கவும் இந்தப 
்ப்யை ஆசலாெமனம்ய திருததுமா-
றும் சவளிவிவ்கார அமமச்ெர் ச்பரா-
சிரி்யர் ஜி.எல். பீரிஸ் பிரித்தானி்ய 
அதி்காரி்களிடம் ச்காரியுள்்ளார்.  

பிரித்தானி்ய உ்யர் மடட அதி்கா-
ரி்களுடன இடம்ச்பறற ெநதிபபில் 
அவர் இது ச்தாடர்பில் ச்தரிவிததுள்-

்ள்தா்க சவளிவிவ்கார அமமச்சு கூறி-
யுள்்ளது.  

 இலஙம்கயில் ்ப்யங்கரவா்தத ்தாக் -
கு்தல்்கள் மறறும் அவறறின ்கணமூ-
டித்தனமான ்தனமம ்பறறி்ய ்ப்யை 
ஆசலாெமனயில் குறிபபிடப்பட-
டுள்்ள குறிபபு, �ாடு துடிப்பா்கவும், 
்பாது்காப்பா்கவும், அமமதி்யா்கவும், 
்பார்மவ்யா்ளர்்கம்ள வர -
சவறகும் ச்பாது,   

இலஙள்க சதா்டர்பான பிரித்தானி்ய   
்ப்யண ஆவலாெளனள்ய மாற்று்க

ஆர்ப்பாடடததில் ்கலநது 
ச்காணடவர்்களுக்கு மது -
்பானம் வழங்கப்படட்தா்க 
மக்்கள் விடு்தமல முனன-
ணியின ச்பாதுச்செ்யலா்ளர் 
ரில்வின சில்வா ச்தரிவித -
துள்்ளார்.  

இது குறிதது அவர் 
சமலும் ச்தரிவிக்ம்கயில்,   

அரொங்கததின செ்யற்பாடு்கம்ள 
்கணடிதது எதிர்க்்கடசி ்தமலவர் 

ெஜித பிசரம்தாெ ்தமலமம-
யில் ச்காழும்பில் எதிர்பபு 
ச்பாராடடம் ஒனறிமன 
முன ச ன டு த தி ருந ்த ன ர் . 
ஆனால் �ல்லாடசி அரொங -
்கதம்த ்கவிழ்க்்க மஹிந்த 
ராஜ்பக்ஷ அணியினர் 
இவவாசற ஒரு ஆர்ப்பாட -
டதம்த செய்தனர்.  

மது்பானங்கம்ள வழஙகி, 
ஆ்தரவா்ளர்்கம்ள 

மது்பானம் வழஙகி ஆதரவாைர்களை 
ஆ்டவிட்டு ெஜித் அரசி்யல் பிரொரம்  

இலங்னக அரசு நகாரிக்னக-  −அனமச்சர் ஜீ.எல்
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ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ்பாராளுமன்றை உறுப்பினர் இமதியாஸ் ்பாக்கிர் மாக்கார், ஓமான் 
ோட்டின் இலங்னகக்கான தூதுெர் அல்-வஷய்க் ஜுமாஹ் ஹமதான் அல்-ஷீஹினய சந்திதது 
இருதரப்பு உறைவுகள் மறறும இலங்னகயில் நிலவும வ்பாருளாதார வேருக்கடி குறிதது கலந்-
துனரயாடினார்.இரு ோடுகளுக்கும இனடயிலான நீண்டகால உறைவுகனள நமலும ெலுப்்ப-
டுதத நெண்டியதன் அெசியதனத இதன் ந்பாது ்பாக்கிர் மாக்கார் ெலியுறுததினார்.

அச�்கமான வீடு்கள், நிறு-
வனங்கள் மறறும் சூரி்ய 
்க்ளங்கள் மூலம் உற்பததி 
செய்யப்படும் மினொ-
ரதம்த ச்தசி்ய மின்கடட-
மமபபுடன இமைப்பதில் 
்தாம்தம் ஏற்படடுள்்ள்தா்க 
ச�டுஞொமல்கள் அமமச்-
ெரும் அமமச்ெரமவ உ்பகுழுவின 
்தமலவருமான சஜானஸ்டன ச்பர்-

னாணசடா ச்தரிவிததுள் -
்ளார்.  

எதிர்்காலததில் இவறமற 
ச்தசி்ய மின்கடடமமப-
பிறகுள் இமைப்ப்தறகு 
ச்தமவ்யான �டவடிக்ம்க -
்கள் எடுக்்கப்படும் என 
அமமச்ெர் சஜானஸ்டன 

ச்பர்னாணசடா சமலும் ச்தரிவித -
்தார்.  

வீடுகள், நிறுெனங்களில் உற்பததி வசய்யும

்தறச்பாது ஏற்படடுள்்ள 
எரிவாயு பிரச்சிமனம்ய 
விமரவில் தீர்வு ்காண்பது 
ச்தாடர்பில் மததி்ய வஙகியு-
டன ்கலநதுமர்யாடல்்கம்ள 
ஆரம்பிததுள்்ள்தா்க நு்கர்-
சவார் விவ்கார இராஜாங்க 
அமமச்ெர் லெந்த அலகி்ய-
வணை ச்தரிவிததுள்்ளார்.  

துமறமு்கததில் �க்கூற-
மிடடுள்்ள எரிவாயு ்கப்ப-
லில் இருநது எரிவாயுமவ 
்தமரயிறக்குவதில் சிக்்கல் 
ஏற்படடுள்்ளச்தாடு �ாை்ய 
்கடி்தங்கம்ள திறநது ்கடட-
ைங்கம்ள செலுததுவது 
ச்தாடர்பில் ்கலநதுமர்யாடப-
்படுவ்தா்க 

எரிவாயு பிரச்சி்ன்� தீர்கக  
மததி� வஙகியு்டன் பபச்சுவார்த்த மினொரத்ளத வதசி்ய மினொரக்  

்கட்்டளமபபில் இளணப்பதில் தாமதம்துமைமுகத்தில் ெரித்துள்ள கப்பலுக்கு  
தினமும் 15000 தைாலர் ொைெக் கடைணம்
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தமிழ்நாடு திருச்சியை தயையையிட-
ைநாகக் ககநாண்டு இைங்கி வரும் '்ந்-
தவனம் பவுண்்டசன்' ஆண்டு்தநா-

றும் உைக ைகளிர் தினதயத முன்னிட்டு 
பல்துயைகளில் சநாதிதத கபண்களுக்கு 
'சநாதயனப் கபண் விருது' வழங்கி சிைப்-
பிதது வருகிைது. 2022 ஆம் ஆண்டுக்-
கநான சநாதயனப் கபண்கள் விருது வழங்-
கும் விழநா 13. 03. 2022 அன்று கசன்யன 
அரும்பநாக்கம் விஜய் பநார்க்கில் சிைப்பநாக 
்யடகபறைது.  

்ந்தவனம் பவுண்்டசன் தயைவர் 
்ந்தவனம் சந்திர்சகரன் வர்வறபுயர 
வழங்க, கபநாருளநாளர் பநா.கதன்ைல் ்்நாக்-
கவுயர ஆறை நிகழச்சிகள் ஆரம்பைநாகின. 

'கனடநா உதைன்' வநார இதழின் பிரதை 
ஆசிைர் ஆர்.என்.்ைநா்கந்திரலிங்கம், 
'வளரும் அறிவிைல்' இதழ ஆசிரிைர் 
இ.்க, தி.சிவகுைநார், இைங்யக இைக்-
கிைப் புரவைர் ஹநாசிம் உைர், கபநாலிஸ்-
துயை உதவி ஆய்வநாளர் எஸ்.ரநாஜநா, 
ஸ்ரீகவங்க்டஸ்வரநா ஆசிரிைர் பயிறசிப் 
பள்ளி தநாளநாளர் திருைதி விஜைநா, ஊட-

கவிைைநாளர் எச். எச். விக்கிரைசிங்க, 
'கனடநா ரூபம்' வநாகனநாலி ரநாம் சங்கர், 
இைங்யக தினகரன் ் நாளிதழ ைறறும் வநார-
ைஞசரி பிரதை ஆசிரிைர் ்த. கசந்தில்-
்வைவர் ஆகி்ைநா சிைப்பு விருந்தினர்க-
ளநாகக் கைந்து ககநாண்டு விருது கபறை 

கபண்களுக்கு சநாதயனப் கபண் விருது 
வழங்கி சிைப்பிததனர்.  

்கநாைதிசங்கரன் (ை்ைசிைநா), தீஷைநா 
கருப்பசநாமி (்கநாயவ), கீதநா குணநாளன் 
(நீைகிரி), சுபததிரநா இரநா்ஜந்திரன் 
(கசன்யன), ்நாச்சிைநார் (கிழக்கு ஆபி-

ரிக்கநா), தமிழணங்கு (கசன்யன), சூரிைநா 
ைநாலின் (இைங்யக), எஸ்.்ைநாகனநா 
(கசன்யன), ைரு.்ந்தினி (புதுக்-
்கநாட்யட), ககௌசல்ைநா(ரநாணி ் பட்யட), 
கஜைைட்சுமி (புதுக்்கநாட்யட), 
சுஹநாசினி பரைநானந்தன் (இைங்யக), 

கவறறிச் கசல்வி சந்திரகைநா 
(இைங்யக), ஆர். சிரி்ைகநா (்சைம்), 
பி.கவிதநா(்சைம்), ைரு. பதமினி ரகு-
்நாதன் (கபங்களூர்), பதை்ைநாசனி 
்ைநா்கந்திரலிங்கம் (கனடநா), வநாசுகி 
ரநாஜநா (யஹதரநாபநாத), விஜி கவங்கட் 
(கசன்யன), ஜமுனநா ரவி (புதுச்்சரி), 
பரிைளநா வீர்சகரன் (திருவள்ளூர்), 
இவள் பநாரதி (கசன்யன), சுகன்ைநா 
கந்தசநாமி (கசன்யன), ப.நிதைநா 
(கசன்யன), சுஷநாந்தி சநாந்தகுைநார்(-
ைண்டன்) ஆசிைநாருக்கு சநாதயனப் 
கபண் விருது வழங்கப்பட்டது  

கசல்வி ஹரிப்பிரிைவின் ்டன-
மும், கசல்வி சநாய் கநாைததிரியின் தியர-
யியசப் பநாடலும் நிகழயவ அழகுபடுத-
தின. கவிஞர் கசநார்ணபநாரதி நிகழயவ 
கதநாகுதது வழங்க, ்ந்தவனம் பவுண்்ட-
சன் கசைைநாளர் எம். சநாதிக்பநாட்சநா அயன-
வருக்கும் ்ன்றி கதரிவிததநார்.

editor.tkn@lakehouse.lk

நாட்டின் ப�ாருளாதார பநருக்கடி ்கார-
ணமா்க அண்மக ்காலமா்க மக்கள் 
அனு�வித்து வருகின்்ற சிக்கல்களுககு 

வி்ரவில தீர்வு ஏற�டுபமன்்ற நம்பிக்்க்கள் 
தற்�ாது உருவாகியுள்ளன. நாட்டின் இன்்்றய 
பநருக்கடி நி்ல்ம பதாடர்�ா்க ஜனாதி�தி ்்காட்டா -
�ய ராஜ�க ஷ நாட்டு மக்களுககு ்நறறுமுன்தினம் 
ஆறறிய வி்ேட உ்ரயில இருந்து இந்த நம்பிக்்க 
மக்கள் மத்தியில ஏற�ட்டிருககின்்றது.   

இலங்்கயில ேமீ� ்காலமா்க ப�ாருட்்களின் 
வி்ல்கள் உயர்ந்துள்ளன. ே்மயல எரிவாயு மறறும் 
எரிப�ாருட்்களுககு அவவப்�ாது �ற்றாககு்்ற ஏற -
�ட்டு விடுகின்்றது. இதன் ்காரணமா்க மின்ோர பவட்டு 
அமுல�டுத்தப�ட ்வணடிய ்த்வ ஏற�டுகின்்றது.   

எரிப�ாருள் நிரபபு நி்லயங்களில நீணட கியூ 
வரி்ேயில வா்கனங்கள் ்காத்து நிற�்தக ்காண 
முடிகின்்றது. ே்மயல எரிவாயு்வப ப�றறுக ப்காள் -
வதற்கா்க மக்கள் தங்களது சிலிணடர்்கள் ேகிதம் 
எரிவாயு விற�்ன நி்லயங்களில ்காத்திருக்க 
்வணடிய நி்ல்மயும் ஏற�ட்டு விடுகின்்றது. இவ-
வா்றான நி்ல்மயானது மக்கள் மத்தியில ப�ரும் 
சிரமத்்தயும், நாட்டில ஒருவித அோதாரண நி்ல-
்ம்யயும் ஏற�டுத்தி விடுகின்்றது.   

மக்கள் அனு�விககின்்ற சிரமங்கள் ஒருபு்றம் 
இருக்்கயில, இன்்்றய பநருக்கடி நி்ல்ம்ய 
நாட்டின் எதிர்க்கட்சி்யச் ்ேர்ந்தவர்்கள் தங்களது 
அரசியல ஆதாயத்துக்கான வாயப�ா்கப �யன்�டுத் -
திக ப்காள்ள முற�டுவ்தயும் ்காணக கூடியதா்க 
உள்ளது. எதிர்க்கட்சியினர் ்கடந்த பேவவாயககிழ்ம -
யன்று தங்களது ஆதரவாளர்்க்ள ப்காழும்புககு 
அ்ழத்து வந்து நடத்திய ஆர்ப�ாட்டமும் இவறறில 
ஒன்்றாகும்.   

நாட்டின் �ல்வறு இடங்களிலிருந்தும் �ஸ்களில 
தங்களது ஆதரவாளர்்க்ள அவர்்கள் ப்காழும்புககு 
அ்ழத்து வந்து ஆர்ப�ாட்டத்்த நடத்தியிருந்தனர். 
எதிரணி ஏற்கன்வ சூளு்ரத்திருந்த்தப ்�ான்று 
அந்த ஆர்ப�ாட்டத்தில மக்கள் பவள்ளத்்தக ்காண 
முடியவில்ல. 'எதிரணியின் ஆதரவாளர்்கள் ப்காழும் -
பில கூடிக ்க்லந்தனர்' என்றுதான் அன்்்றய ஆர்ப -
�ாட்டத்்தப �றறிக கூ்ற ்வணடியுள்ளது.   

அது ஒருபு்றமிருக்க, அவர்்களது ஆர்ப�ாட்டத்தின் 
குறிக்்காள் என்னபவன்�்த்ய மக்களால பதளி -
வா்கப புரிந்து ப்காள்ள முடியாமலிருந்தது. உண-
்மயி்ல்ய மக்கள் அனு�விககும் துன்�ங்களுக-
குத் தீர்வு ்்காரி அவர்்கள் ஆர்ப�ாட்டப ்�ரணி்ய 
முன்பனடுத்தார்்களா? அலலது அரோங்கத் த்லவர்-
்க்ள அப்கௌரவப�டுத்த ்வணடுபமன்்ற குறிக்்கா -
ளில ஆர்ப�ாட்டத்்த ஏற�ாடு பேயதிருந்தார்்களா? 
எதிரணியின் ்நாக்கத்்தப புரிந்து ப்காள்வ்த குழப-
�மா்க உள்ளது.   

பி்ரதப ப�ட்டி சுமந்து வருவதும், ப்காடும்�ாவி 
எரிப�தும் நா்கரி்கமான அரசியல பேயற�ாடு்களலல. 
அரசியல பேயற�ாடு்களில மூன்்றாம்தர �ண�ா -
்க்வ அத்னக ப்காள்ள முடியும். அரசியல ஞானம் 
புரியாத �ாமர மக்க்ள உரு்வறறி ப்காழும்புககு 
அ்ழத்து வந்து, அநா்கரி்க பேயற�ாடு்களில ஈடு� -
டுத்துவபதன்�து அரசியல ஒழுக்கவிழுமியம் ஆ்காது.   

மக்கள் எதிர்ப்காள்கின்்ற சிரமங்க்ள அரசுககுத் 
பதரியப�டுத்துவதும், ்கணடனம் பதரிவிப�தும் தவறு 
அலல. ஆனால அரசியல ரீதியான ்�ாராட்டங்க்ள 
அநா்கரி்க மு்்றயில முன்பனடுப�து மு்்றயலல. 
எதிரணியின் அன்்்றய ஆர்ப�ாட்டத்்த நாட்டு 
மக்கள் பவறுபபுட்ன்ய ்நாககிய்த இவவிடத்தில 
குறிபபிடுவது அவசியம்.   

மக்கள் துன்�ப�டுவதா்க ்�ாலிக ்கணணீர் 
வடித்து, ்ம்ட்களில கூச்ேல ்�ாட ்வணடிய அவ-
சியம் இனி்மல எதிரணிககு இருக்கப ்�ாவதில்ல. 
ப�ாருட்்களின் வி்லயுயர்வு, ே்மயல எரிவாயுத் தட்-
டுப�ாடு, மின்ோர பநருக்கடி உட்�ட ப�ாதுமக்கள் ேமீ� 
்காலமா்க அனு�விககின்்ற சிக்கல்களுககு வி்ரவில 
தீர்்வக ்காண�தறகு ஜனாதி�தி ்்காட்டா�ய ராஜ-
�க ஷ துரிதமான நடவடிக்்க ்மறப்காணடுள்ளார்.   

இது பதாடர்�ான நடவடிக்்க்க்ள ்மறப்காள் -
வது மாத்திரமன்றி, பநருக்கடி்க்ளத் தீர்ப�தற -
்கான ்கடு்மயான தீர்மானங்க்ள ்மறப்காணடு 
்கண்காணிப�தறகும் நடவடிக்்க எடுக்கப�ட்டுள்ள-
தா்க ஜனாதி�தி பதரிவித்திருககின்்றார். இன்்்றய 
பநருக்கடி நி்்றந்த ்கால்கட்டத்தில, சிக்கல்களுககுத் 
தீர்வு ்காண�தற்கா்க அரசியல ்�தங்க்ள ம்றந்து 
அ்னவரும் இ்ணந்து பேயற�டுவதறகு முன்வர 
்வணடுபமனவும் ஜனாதி�தி தனது உ்ரயின் ்�ாது 
அ்ழபபு விடுத்துள்ளார்.   

உல்களாவிய ப்காவிட் ப�ருந்பதாறறு ்காரண-
மா்க இலங்்க மாத்திரமன்றி உலகின் அ்னத்து 
நாடு்களு்ம இன்்்றய ்காலத்தில ்கடு்மயான 
�ாதிபபு்களுககு உள்ளாகியுள்ளன. ப�ாருளாதாரம் 
மாத்திரமன்றி அ்னத்துத் து்்ற்களு்ம ப�ரிதும் 
�ாதிக்கப�ட்டுள்ளன. உள்நாட்டு உற�த்தித் து்்றயில 
ஏற�ட்டுள்ள வீழ்ச்சி, ஏறறுமதி இ்றககுமதி வர்த்த்கத்-
தில உருவான �ாதிபபு என்ப்றலலாம் ஒவபவாரு நாட் -
டினதும் ப�ாருளாதாரமும் வீழ்ச்சி நி்ல்மககு உள்-
ளாகியுள்ளது.   

இலங்்கயின் இன்்்றய ப�ாருளாதார பநருக்க -
டிககும் ப்காவிட் ப�ருந்பதாறறுதான் ்காரணமாகும். 
இந்த உண்ம்ய ம்்றத்து, மக்க்ளத் தி்ேதி-
ருபபும் ்நாககுடன் எதிரணியினர் பேயற�ாடு்க்ள 
முன்பனடுத்து வருவது ்கணடிக்கப�ட ்வணடியதா -
கும். எதிரணியின் ்நாக்கத்்த மக்கள் நன்கு புரிந்து 
ப்காள்வது அவசியம்.
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தெய்வீக சிறப்புகள் நிறறநெ 
பங்குனி உதெரத திருநாள்

நநெவனம் பவுண்டேசன் ஏறபாட்டில்
சாெறனப் தபணகள் விருது விழா

இந்துக்களின் மிக முக்கிை புனித 
்றதினங்களில் 'பங்குனி உதத-
ரததிரு்நாள்' கதய்வீகம் நியைந்த 

பை தததுவங்கயளக் ககநாண்ட விரத 
்நாளநாகும். சிததியர ைநாதம் கதநாடங்கி 
பங்குனி ைநாதம் வயர வரும் ஒவகவநாரு 
கபௌணர்மியுடன், அல்ைது அதனுடன் 
அண்மிதது வரும் பன்னிரண்டு ்ட்சததி-
ரங்களின் சீர் நியைந்த கபநான்னநாட்கயள 
புனித தினங்களநாக அனுஷடிக்கும் வழக்-
கம் இந்துக்களின் பநாரம்பரிைம் ஆகும். 
அவவயகயில் பன்னிரண்டநாவது இறுதி 
ைநாதைநாகிை பங்குனியில்,பன்னிரண்டநா-
வது ்ட்சததிரைநான 'பங்குனி உததரம்' 
அயைைப் கபறையை ஓர் வரப்பிரசநாதம் 
ஆகும்.   

கதய்வ அவதநாரங்களின் பை வி்ஷட 
நிகழவுகள் ்யடகபறைது இப்பங்குனி 
உததர ்ந்்நாளில் ஆகும்.சிவன், பநார்வதி 
திருைணம் ்டந்்தறிைது இததினததில் 
ஆகும். அசுரர்களின் ககநாடிை ஆளுயை-
யையை ்வருடன் கயளை முருகப்கப-
ருைநான் சையர ஆரம்பிததது இந்்நாளில், 
இப்்பநாரில் கவறறி கண்ட கவறறி்வ-
ைநாயுதப் கபருைநானுக்கு இந்திரன் தன் 
புதல்விைநாகிை கதய்வநாயனயை பரிசநாக 
வழங்கி, திருைணக்்கநாைம் ககநாண்ட 
தினமும் இப்பங்குனி உததர ்ன்னநா-
ளி்ை ஆகும்.

முருகனின் அறுபயட வீடுகளிலும் 
பங்குனி உததரததிரு்நாள் கவகு விைரியச-
ைநாக ்யடகபறும்.குறிப்பநாக முருகனின் 
மூன்ைநாம்பயட வீடநான ஆவினன்குடி என்-
ையழக்கப்படும் பழனியிலும், ைதுயரக்க-
ரு்க அயைந்துள்ள முருக்வலின் முதற-
பயட வீடநான திருப்பரங்குன்ைததிலும் 
இைட்சக்கணக்கநான பக்தர்கள் புயடசூழ 
இப்கபருவிழநா அனுஷடிக்கப்படும்.   

சுந்தரமூர்ததி ் நாைனநாருக்கு மீனநாட்சி சுந்-
த்ரஷவரரநாக சிவன் திருக்கல்ைநாணக்-
்கநாைக் கநாட்சி அருளிைதும் இப்பங்குனி 
உததர ்ந்்நாளி்ைைநாகும். இரநாைகநாவிைத-
தில் ஸ்ரீரநாைர் சீதநா,இைட்சுைணன் ஊர்மி-
யள,பரதன் ைநாண்டவி,சததுருக்கன் ஸ்ரு-
தகீர்ததி ஆகி்ைநாரின் ைணவிழநா மிதியை 
்கரில் ைஹரிஷி விஸ்வநாமிததிரர், ஜனகச்-
சக்ரவர்ததி தயையையில் ்டந்ததும் இப்-
பங்குனி உததர திரு்நாளில்தநான்.

"பலி விழநா பநாடல் கசய் பங்குனி உததர 

ஒலி விழநா" எனும் அருட்பநா திருஞநா-
னசம்பந்தர் புரநாணததில் கூைப்பட்டுள்-
ளது. இங்்க பலிகைன்பது பையனயும், 
ஒலிகைன்பது தயளததயையும் குறிக்-
கும். ்கநாயத ஆண்டநாள் ஸ்ரீ ரங்கைன்-
னநார் கபருைநானுடன் திருைணக்்கநாைம் 
ககநாண்டதுவும் இததிரு்நாளி்ை ஆகும். 
சிவனின் தவதயதக் கயளதத ைன்ைதயன 
சிவனநார் தன் க்றறிக்கண்ணில் ் தநான்றிை 
தீப்கபநாறிைநால் எரிதது சநாம்பைநாக்கினநார். 
இதனநால் ரதிைநானவள் சிவயன ்்நாக்கி 
கடுந்தவம் இைறறி ைன்ைதயன மீண்டும் 
உயிர்ப்பிக்கச் கசய்த ் ந்்நாளும் இந்்நா்ள. ஸ்-
ரீைகநாைட்சுமி அவதரிதத புனித தினமும் 
இததின்ை.திருைநாலி க்ஞசைதில் 
ைட்சுமி வநாசம் ககநாண்ட ்றதினமும் ஓர் 
பங்குனி உததர்ை.

பூர்வ கஜன்ைததில் திருைநாலின் 
புதல்விகளநாக இருந்த அமுதவள்ளி,-
சுந்தரவள்ளி ஆகி்ைநார் ைறுபிைவியில் 
்த்வந்திரனின் கதய்வத திருைகள் 
கதய்வநாயனைநாகவும்,்வடுவ குைததவ-
னநாகிை ்ம்பிரநாஜனின் ைகள் குைைகள் 
வள்ளிைநாகவும் அவதரிதது, இருவரும் 
முருகயன அயடந்து, திருைணக்்கநாைம் 
பூண்ட ்ன்னநாளும் இதுவநாகும்.   

ஐைப்பன் அவதரிதத சிைப்புத 
தினமும் இப்பங்குனி உததர ்ன்னநாள். 
்ைநாபமுததியர எனும் கன்னியகயை, 
இயைவனின் ஆயணப்படி அகததிை 
ைநாமுனிவர் ைணம் கசய்ததும் இப்கபநான்-
னநாளி்ைதநான்.கநாயரக்கநால் அம்யைைநார் 
முக்திையடந்த ்நாளும் இந்்நா்ள. ரதி 
ைன்ைதன்,்த்வந்திரன் இந்திரநாணி,-

்நான்முகன் சரஸ்வதி ஆகிை இயைை-
வதநாரங்கள் ைணக்்கநாைம் பூண்டதும் 
இப்பங்குனி உததர ்ந்்நாளி்ை. கநாஞ-
சிப்பதியில் கநாைநாட்சிைநானவள் ஆறறு 
ைணலில் சிவனநார் திரு்ைனியை லிங்க-
ைநாக வடிவயைதது ஆலிங்கனம் கசய்து 
சிவயன அயடந்ததும் ஓர் பங்குனி உதத-
ர்ை ஆகும். இடும்பன் கநாவடி ககநாண்டு 
்டம் புரிை ஆரம்பிதத நிகழவு ்டந்ததும் 
இததினததில்தநான்.

பங்குனி உததரததிரு்நாளில் பை 
கதய்வத திருைணங்கள் ்யடகபறைதநால் 
இந்்ந்்நாளுக்கு 'கல்ைநாண விரதததிரு-
்நாள்' என்ை கபைரும் உருவநானது. ைண-
வநாழக்யகயை எதிர் ்்நாக்கும் ஆண்கள், 
கபண்கள், இல்வநாழவில் பிரிந்தவர்கள் 
ஒன்று கூட இப்பங்குனி உததிர ்ந்்நா-
ளில் இயைவயன ்வண்டி விரதமிருப்-
பின் இல்வநாழக்யக சீர் ககநாண்டதநாக 
அயையும் என்பது ஜதீகம். 

அவவயகயில் இன்று வரைநாறறுச் 
சிைப்பு மிக்க கம்பயள அன்யன ஸ்ரீ முத-
துைநாரிைம்ைன் ஆைைததில்  பங்குனி உத-
தரவிழநா ்கநாைநாகைைநாக அனுஷடிக்கப்-
படுகின்ைது. இவவநாைை பங்குனி உததர 
பதது தின திருவிழநாயவ முன்னியிட்டு 
கரகம் பநாலிததல்,முயளப்பநாலியகயி-
டல் ஆகிைவறறுடன் இறுதி பங்குனி 
உததரததன்று ைஞசள் நீரநாடல்,சிறுமிைர்க-
ளின் கும்மி ்டனம் ்பநான்ை கதநான்யை 
நியைந்த கிரநாமிை பநாரம்பரிைம் ககநாண்ட 
நிகழவுகள் ்யடகபறுவது இவவநாைைத-
தின் வழயைைநான சிைப்புகளநாகும்.

ததசிை தநாவரவிைல் பூங்கநா தியணக்-
களம் ்பரநாதயன அரச தநாவரவி-
ைல் பூங்கநாவிறகுள் தநாவரவிைல் 

அருங்கநாட்சிைகதயத நிறுவ திட்டமிட்-
டுள்ளது. ்பரநாதயன தநாவரவிைல் பூங்-
கநாவின் 200 ஆவது ஆண்டு நியையவ 
முன்னிட்டு இந்த அருங்கநாட்சிைகம் 
நிர்ைநாணிக்கப்படவுள்ளதநாக அரச தநாவர-
விைல் பூங்கநாவின் பணிப்பநாளர் ்நாைகம் 
கஷ்ைநாமி கிருஷணரநாஜநா கதரிவிததுள்-
ளநார்.

்பரநாதயனயில் உள்ள அரச தநாவரவி-
ைல் பூங்கநாவில் இந்த அருங்கநாட்சிைகம் 
அயைக்கப்படவுள்ளதுடன், ்நாட்டின் 

தநாவரவிைல் தகவல்கள் ைநாததிரைன்றி 
சர்வ்தச தநாவரவிைல் ைறறும் அருங்கநாட்-
சிைக ்தநாறைம் பறறிை பரந்தளவிைநான 
விஞஞநான ைறறும் வரைநாறறுத தகவல்-
கயளயும் உள்ளடக்கியுள்ளதநாக அயை-
யுகைன கைநாநிதி கஷ்ைநாமி கிருஷண-
ரநாஜநா கதரிவிததநார்.

1821 ஆம் ஆண்டு ஆங்கி்ைைரநான 
அகைக்சநாண்டர் மூன் என்பவரநால் 
இந்தப் பூங்கநா நிறுவப்பட்டது. தநாவரவி-
ைல் பூங்கநா பறறிை விரிவநான புததகதயத 
கவளியிடுவதறகநான ஏறபநாடுகள் ்ைற-
ககநாள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டு பை 
விழநாக்களுடன் அதன் இருநூைநாவது 
ஆண்டு விழநாயவக் ககநாண்டநாடத திட்ட-
மிடப்பட்டுள்ளது.

நியனவு முததியர கவளியீடு, தநாவ-
ரங்கயளப் பநாதுகநாப்பதறகநான புதிை 
வீகடநான்யை நிர்ைநாணிததல், தநாவரங்-
கள் கதநாடர்பநான சிறுவர் கல்வி நியை-
ைகைநான்யை ஸ்தநாபிததல், ைைர் கநாட்-
சிசநாயை ைறறும் பழங்கநாைதது உணவு 
வயககளுக்கநான அயனதது உறபததியை-
யும் உருவநாக்குதல் உள்ளிட்ட பை விட-
ைங்கள் இந்த ஆண்டு நியைவில் இடம்-
கபைவுள்ளதநாக பணிப்பநாளர் ்நாைகம் 
கதரிவிததநார்.
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ஏக்கர் நிைப்பரப்பில் அயைந்துள்ள இந்த 
பூங்கநா, இைங்யகயின் அயனததுத தநாவ-
ரங்களுக்கும் தநாைகைநாகவும், உைகின் மிக 
அரிதநான அழிந்து வரும் தநாவரங்களின் 
தநாைகைநாகவும் உள்ளது.

இந்த பூங்கநாவில் ்நாட்டில் உள்ள 
அயனதது தநாவரங்களின் ைநாதிரிகளுடன்  
தநாவர ைரபணு அயைப்பும் உள்ளது. தற-
சைைம் கபநாதுைக்களுக்கு திைக்கப்படநாத 
சிை கியளகள் இந்த வருடநாந்த விழநாவி-
யனைடுதது சிை ்நாட்களுக்கு கபநாதுைக்-
களின் பநாவயனக்கநாக திைந்து யவக்கப்-
படும் என ்தசிை தநாவரவிைல் பூங்கநா 
தியணக்களததின் பணிப்பநாளர் ்நாைகம் 
கைநாநிதி கஷ்ைநாமி கிருஷணரநாஜநா 
்ைலும் கதரிவிததநார்.

நெருக்கடிககுத் தீர்வு ்காணும்  
தீர்க்கமான ெடவடிக்்க்கள்

ைையதைநால் பூரிததுப் ்பநாய்க் கடயைகயள ைைந்திருப்ப-
வர்கள், அப்படி ைைந்து ்பநாய் அழிந்து ்பநானவர்கயள 
நியனததுப் பநார்ததுத திருந்திக் ககநாள்ள ்வண்டும்.

இ்கழ்ச்சியின் ப்கட்டா்ர உள்ளு்க தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் ்மந்துறும் ்�ாழ்து

்பராெறன ொவரவியல் பூங்கா
ஆரம்பிககப்பட்டு 200 ஆணடுகள்

சாகித்்ய ரத்னா

எஸ.்க்ணேன் ஆச்ோரி ேதீஷ்...?
(உப நச்யலாளர், (்கம்ப்ள

ஸ்ரீமுத்துமாரி்யம்மன் தேவஸோன 
பரிபாலன ச்ப)

எம்.ஏ.அமீனுலலா...?

இரு நூற்றாண்டு 
நிற்வு விழறாறை
க�றாண்்றாடுைதறகு 
விரிைறான ஏற்றாடு



உக்ரைன் மீதான ரைஷ்ாவின் ப்ை-
ய்டுப்பு நான்்ாவது வாரைத்த எட்-
டியிருககும் நி்ையில் த்ைந்ர் 
கிய்வ், மரியுயபால், யெர்னிஹிவ் 
மற்றும் ்ார்கிவ்வில் முற்று்் தீவி-
ரைப்படுததப்பட்டுள்ளது. ரைஷ்ப் 
ப்ை ந்ர்புற ்ம்ங்ள, மருதது-
வம்ன்ள, பாைொ்ை்ள மற்றும் 
உ்ர்்நத அடுககுமாடி குடியிருப்பு்ள 
மீது ஏவு்்ை்்்ள வீசி வருகிறது.   

மூன்று மில்லி்னுககும் அதி -்
மான உக்ரைனி்ர்்ள அ்தி்்ளா் 
நாட்்ை விட்டு யவளிய்றி இருப்-
பயதாடு யமலும் இரைண்டு மில்லி்ன் 
யபர் உள நாட்டியைய் இைம்யப-
்ர்்நதிருப்பதா் ஐ.நா குறிப்பிட்டுள-
்ளது. ஆயிரைக்ைக்ான யபாது-
மக்ள ய்ால்ைப்பட்டிருப்பதா் 
உக்ரைன் அதி்ாரி்ள குறிப்பிட்டுள-
்ளனர்.  

மததி் கிய்வ் மீது ஒரு வாரைத-
திற்கு யமல் குண்டு்ள விழு்நது வரு-
கின்றன. த்ைந்்ரை யநாககி ரைஷ் 
ப்ை முன்யனற முடி்ாத நி்ையில் 
15 கி.மீற்றருககு அப்பால் இரு்நது 
ஏவு்்ை்்்ள வீசி வருகிறது.   

“ரைஷ் துருப்பினர் எமது வாழ்வ 
நரை்மாககியுள்ளனர். மக்ள உைவு, 
நீர் அல்ைது மின்ொரைம் இன்றி இரைவு, 
ப்ல் நிைததடி மு்ாம்்ளில் இரு்நது 
வருகிறார்்ள” என்று கிய்வ் பிரைா்ந-

தி் த்ைவர் ஒயைகசி குயைபா 
உக்ரைன் யதா்ைக்ாட்சிககு யதரி-
விததுள்ளார்.   

உக்ரைனில் கிட்ைததட்ை 
அ்னதது மு்ன்ளிலும் ரைஷ்ப் 
ப்ை முன்யனற முடி்ாமல் ஸதம்-
பிததிருப்பதா் பிரிட்ைன் இரைாணுவ 
உ்ளவுப் பிரிவு யதரிவிததுள்ளது.   

“உக்ரைனின் எதிர்ப்பு சிற்நத 
மு்றயில் ஒருஙகி்ை்நது இைம்-
யபற்று வருகிறது” என்று பிரிட்ைன் 
பாது்ாப்பு அ்மச்சின் அறிக் -்
யில் கூறப்பட்டுள்ளது. “அ்னதது 
பிரைதான ந்ரைங்ள உட்பை உக்ரை-
னின் யபரும் பகுதி யதாைர்்நது 
உக்ரைனி்ர் ்்்ளில் உள்ளது” 
என்று அது குறிப்பிட்டுள்ளது. “த்ரை 
வழி்ா் முன்யனற முடி்ாத ்ாரை-
ைததால் யபாதுமக்ள மீது யெல் 
தாககுதல் நைததுவது குண்டுவீசு-
வது என ரைஷ்ாவின் மு்ற்சி்ள 
இப்யபாது வான் வழி தாககுதல் -்
ளுககு மாறியுள்ளது” என்று உக்ரைன் 
இரைாணுவம் குறிப்பிட்டுள்ளது.   

இ்நத ப்ைய்டுப்பு ்ாரைைமா் 
இதுவ்ரை சுமார் தமது 500 ப்ை-
யினயரை ய்ால்ைப்பட்டிருப்பதா் 
ரைஷ்ா கூறி் நி்ையில் அது 7,000 
ஐ யநருஙகுவதா் அயமரிக் உ்ளவுப் 
பிரிவு ்ணிததுள்ளது.   

இயதயவ்்ள உக்ரைனில் ரைஷ்ா 

தனது இைக்் எட்டும் என்றும் 
யமற்்ததி் நாடு்ளின் யமைாதிக-
்ம் மற்றும் ரைஷ்ா்வ துண்ைாககும் 
மு்ற்சி்ளுககு அடிபணி்ப்யபாவ-
தில்்ை என்றும் ரைஷ் ஜனாதிபதி 
வி்ளாடிமிர் புடின் யதரிவிததுள்ளார்.   

உக்ரைனின் மததி் நி்ைப்பாடு 
பற்றி யபெ தாம் த்ாரைா் இருப்பதா-
்வும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.   

அ்மச்ெர்்ள மததியில் ்ை்நத 
புதன்கிழ்ம உ்ரை்ாற்றி் புடின், 
“எதிர்்ாைததில் உக்ரைனின் நாஜி 
ஆதரைவு அரைசு யபரைழி்வ ஏற்ப-
டுததும் ஆயுதங்்்ள யபற்று 
ரைஷ்ா்வ இைககு ்வக்க கூடி் 
ொததி்ம் உள்ளது” என்று குறிப்பிட்-
ைார்.   

உக்ரைனின் ஜனநா்் மு்றயில் 
யதர்வான த்ைவர்்்்ள நவ நாஜி 
ய்ாள்் ய்ாண்ைவர்்ள என்று 
யதாைர்்நது கூறி வரும் புடின் அவர்-
்ள நாட்டின் கிழககில் உள்ள ரைஷ் 
யமாழி யபசுபவர்்ள மீது இனப்படு-
ய்ா்ையில் ஈடுபடுவதா் குற்றம்-
ொட்டுகிறார்.   

இயதயவ்்ள அயமரிக் பாரைாளு-
மன்றததில் வீடிய்ா யதாழில்நுட்-
பம் மூைம் உ்ரை்ாற்றி இருககும் 
உக்ரைன் ஜனாதிபதி யெயைன்ஸகி, 
உக்ரைனின் வான் த்ை வ்ை்ம் 
ஒன்்ற உருவாககுவது பற்றி 

மீண்டும் ஒருமு்ற வலியுறுததியுள-
்ளார். எனினும் இ்நதக ய்ாரிக்்்் 
அயமரிக்ா மற்றும் யநட்யைா நிரைா -்
ரிததுள்ள்ம குறிப்பிைததக்து.   

உக்ரைனுககு கூடுதைா் 800 மில்-
லி்ன் யைாைர்்ள மதிப்பிைான 
இரைாணுவ உதவி்் வழங் அயம-
ரிக் ஜனாதிபதி யஜா ்பைன் ஒப்பு-
தல் யதரிவிக் உள்ளார்.   

இ்நத உதவியில், பீரைஙகி எதிர்ப்பு 

ஏவு்்ை்ள மற்றும் உக்ரைனுககு 
சிறப்பான விதததில் ப்ன்பட்ை 
ஜாவ்லின் மற்றும் ஸடிங்ர் ஏவு -்
்ை்ள உளளிட்ை ்வெ வா்ன 
எதிர்ப்பு ஏவு்்ை்்்ள அதி்்ள-
வில் வழஙகுதல் ஆகி்்வ அைங-
கும் என, அயமரிக் ஊை்ங்ள யதரி-
விததுள்ளன.  இதனி்ைய், ரைஷ் 
ப்ைய்டுப்புக்ான எதிர்வி்ன 
குறிதது ஆயைாசிக் யநட்யைா நாடு-

்ளின் பாது்ாப்பு அ்மச்ெர்்ள 
பிரைஸ்ஸல்ஸில் ெ்நதிப்பு ஒன்்ற 
நைததினர். யநட்யைா உறுப்பினர் 
நாடு்ளின் த்ைவர்்்்ள ெ்நதிப்-
பதற்்ா்வும், ஐயரைாப்பி் ஒன்றி் 
த்ைவர்்ளின் மாநாட்டில் ்ை்நது-
ய்ாளவதற்்ா்வும், அயமரிக் ஜனா-
திபதி யஜா ்பைன் அடுதத வாரைம் 
பிரைஸ்ஸல்்ஸஸுககு ப்ணிப்பார் என 
எதிர்பார்க்ப்படுகிறது.    
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உக்ரைன் ப�ோர் 4ஆவது வோரைத்தை  
ததைோட்டது: மனிதை இழப்பு அதிகரிப்பு  
ரஷ்ய பமைகளுக்கு முட்டுக்கட்மை

ரைஷ்ய நோட்டவருககு  
புடின் எச்சரிக்க

ரைஷ்ாவுககு எதிரைா்ச் யெ்ல் -
படுயவாருககு அ்நநாட்டு ஜனா -
திபதி வி்ளாடிமிர் புட்டின் எச்ெ-
ரிக்் விடுததுள்ளார்.  

யொ்நத நாட்்ைப் புறக -்
ணிதது யமற்்ததி் நாடு்்்ள 
ஆதரிப்யபா்ரை அவர் துயரைாகி -
்ள என்று வர்ணிததார்.  

அவர்்்்ளக ய்ாண்யை 
ரைஷ்ா்வ அழிக் யமற்-
்ததி் நாடு்ள திட்ைமிடுவதா் 
அவர் குறிப்பிட்ைார். துயரைாகி்ளுக -
கும் யதெபகதர்்ளுககும் இ்ையி -
ைான யவறுபாட்்ை ரைஷ்ர்்்ளால் 
உையன யொல்லிவிை முடியும் 
என்றார் அவர்.  

ரைஷ்ாவில் பைம் ெம்பாதிதது 
ஆனால் மனத்ளவில் யமற்்ததி் 
நாடு்ளுககு ஆதரைவு தருயவாருககுத 
புடின் ்ண்ைனம் யதரிவிததார்.  

பல்ைாண்டு்்ளா், உளநாட்டு 
விவ்ாரைங்்்ள எதிர்ப்யபார் மீது 
ரைஷ்ா ்டும் நைவடிக்் எடுததுவ-
ருகிறது. 

புடினின் ஆட்சியின் கீழ முதல் பிரை -
தமரைா் இரு்நதவரும், எதிர்க்ட்சி 
அரைசி்ல்வாதியுமான  மிக்்ல் 
்ாசி்யநாவ் ரைஷ் ஜனாதிபதியின் 
்ருதது்ளுககுக ்ண்ைனம் யதரிவித-
தார்.

 ரைஷ்ா்வ அழிக் புடின் தனது 
நைவடிக்்்்்ளத தீவிரைப்படுததி-
யிருப்பதா் அவர் யொன்னார். அ்த 
எதிர்ப்யபார் மீது யபரி் அ்ளவில் 
அைககுமு்ற நைவடிக்்்ள 
ஆரைம்பிக்ப்படும் என்ப்தய் 
புடின் அறிவிப்பு ்ாட்டுவதா்வும் 
அவர் ட்விட்ைரில் பதிவிட்ைார்.  

புடி்ை ‘ப�ோர் குற்றவோளி’  
என்று அ்ழததைோர் ்�்டன்
ரைஷ் ஜனாதிபதி வி்ளா -

டிமிர் புடி்ன அயமரிக் 
ஜனாதிபதி யஜா ்பைன் 
முதல் மு்ற்ா் ‘யபார்க 
குற்றவாளி’ என்று குறிப் -
பிட்டுள்ளது இரு நாடு்ளுக-
கும் இ்ையிைான உற்வ 
யமலும் பதற்றததுககு உள -
்ளாககும் என்று ்ருதப்படுகி -
றது.  

யவள்்ள மாளி்்யில் 
பததிரி்்்ா்ளர் ஒருவரின் 
ய்ளவிககு பதிைளிககும்-
யபாது ்பைன் இவ்வாறு 
குறிப்பிட்ைார்.  

ரைஷ் ஜனாதிபதி புடி்ன ்ண் -
டிக் ்பைன் இதுயபான்ற யொல் -
ைாை்ை ப்ன்படுததுவது இதுயவ 
முதல் மு்ற. யமலும் இதுயதாைர்-
பா் ்ருததுத யதரிவிதத யவள்்ள 
மாளி்் ்பைன் “அவரைது இத்ததி-
லிரு்நது யபசி்தா்” கூறி்து.  

இ்நத நி்ையில், ்பைனின் ்ருத -

துககு பதிைளிததுள்ள ரைஷ்ா, இது 
“மன்னிக் முடி்ாத யொல்ைாட்சி” 
என்று யதரிவிததுள்ளது.  

“உை்ம் முழுவதும் ஆயிரைக்ைக-
்ான மக்்்ள ய்ான்று குவிதத குண்-
டு்ளுககு பின்னணியில் உள்ள ஒரு 
நாட்டு ஜனாதிபதியின் இதத்்் 
யொல்ைாட்சி்ள ஏற்றுகய்ாள்ள 
முடி்ாத்வ மற்றும் மன்னிக் 

முடி்ாத்வ என்று நாங்ள 
நம்புகியறாம,” என்று ரைஷ் 
அரைசு யெய்தி நிறுவனமான 
ைாஸஸிைம் அ்நத நாட்டு 
அரைசின் யெய்தித யதாைர்பா-
்ளர் டிமிட்ரி யபஸய்ாவ் கூறி -
யுள்ளார்.  

அயமரிக் யநரைப்படி, 
புதன்கிழ்ம்ன்று நை்நத 
பததிரி்்்ா்ளர்்ள ெ்நதிப் -
பின்யபாது, பததிரி்்்ா்ளர் 
ஒருவர், “இதுவ்ரை நை்ந-
த்த பார்தத பின், நீங்ள 
புடி்ன ஒரு யபார்க குற்ற-

வாளி என்று அ்ழப்பதற்கு த்ாரைா் 
உளளீர்்்ளா?” என்று ய்ட்ைார்.  

இ்நத ய்ளவிககு முதலில் 
“இல்்ை” என்று பதிைளிதத 
்பைன், பின்னர் உைனடி்ா், 
“நான் குறிப்பிடுயவனா என்று ய்ட்-
டீர்்்ளா? ஆம், அவர் ஒரு யபார்க 
குற்றவாளி என்று நான் நி்னககி-
யறன்” என்று கூறினார்.    

முற்று்்யில் உள்ள யதற்கு 
ந்ரைான மரியுயபாலில் யபாதுமக -
்ள அ்ைக்ைம் யபற்றிரு்நத 
தி்ரை்ரைஙகு ஒன்றின் மீது ரைஷ் 
ப்ை குண்டு வீசி்தா் உக்ரைன் 
குற்றம்ொட்டியுள்ளது.   

அ்நதக ்ட்ைைததில் 1,000 
மற்றும் 1,200 வ்ரை்ானவர்்ள 

அ்தி்்ளா் தஞெம் யபற்றிரு்நத -
தா் ந்ரின் பிரைதி யம்ர் யெய்ய்ய் 
ஓர்யைாவ் பி.பி.சி யெய்திச் 
யெ்வககு யதரிவிததுள்ளார். 

உயிரிழப்பு்ள பற்றி உைன் 
உறுதி யெய்்ப்பைவில்்ை.  ்ட் -
ைைததில் யபரும் யெதங்ள 
ஏற்பட்டிருப்பது தாககுதலுககு 

பின்னரைான பைங்ள ்ாட்டுகின் -
றன. ரைஷ்ாவின் வான் தாககுதல் 
மற்றும் யெல் வீச்சு்ள முன்னர் 
ம்ப்யபற்று மருததுவம்ன, 
யதவாை்ம் மற்றும் குடியிருப் -
பும் யதாைர்மாடிக ்ட்டிைத்த 
இைககு ்வதத்ம குறிப்பிைத -
தக்து.

த�ோதுமககள் தைஞ்சம்்டநதை 
தி்ரை்யரைங்கு மீது தைோககுதைல்

ப�ோ்ரை நிறுததை ரைஷ்யோவுககு  
ஐ.நோ நீதிமன்்றம் உததைரைவு
உக்ரைனில் இைம்யபறும் 

இரைாணுவ நைவடிக்்்் உைன் 
நிறுததும்படி நீதிக்ான ெர்வயதெ 
நீதிமன்றம் ரைஷ்ாவுககு உததரை-
விட்டுள்ளது. ரைஷ்ாவின் ப்ைப் -
பிரைய்ா்ம் ஆழ்நத ்வ்ை்் 
ஏற்படுததி இருப்பதா் அது குறிப் -
பிட்டுள்ளது.   

“உக்ரைன் பூமியில் 2022 யபப் -
ரைவரி 22 ஆம் தி்தி ஆரைம்பிக்ப் -
பட்ை இரைாணுவ நைவடிக்்்் 
ரைஷ்ா உைன் இ்ைநிறுதத 
யவண்டும்” என்று ஐ.நாவின் உ்ர் 
நீதிமன்றததின் நீதிபதி்ள உததரை -

விட்டுள்ளனர். இது யதாைர்-
பில் ்ை்நத புதனன்று இைம்-
யபற்ற உததரைவில் 13–2 என 
தீர்மானம் நி்றயவற்றப்பட்-
ைது.   

இ்நத நீதிமன்றததின் தீர்ப்-
பு்ள ்ைப்பாடு்ை்து என்-
றயபாதும் அத்ன யெ்ற்-
படுததுவதற்்ான யநரைடி 
்ட்ை்மப்பு இல்்ை. 
இதனால் அ்நதத தீர்ப்பு்ள 
்ை்நத ்ாைங்ளில் சிை நாடு-
்்ளால் புறக்ணிக்ப்பட்டுள-
்ளன.     

ஜப்�ோன் நிலநடுககம்:  
பமலும் இருவர் �லி

ஜப்பானின் வைகிழககுக 
்்ரைய்ாரைததில் ஏற்பட்ை நிைந-
டுக்ததில் யமலும் இருவர் உயி-
ரிழ்நதுள்ளனர். இதன்மூைம் 
நிைநடுக்ததில் உயிரிழ்நயதார் 
எண்ணிக்் 4 ஆ் அதி்ரித-
தது. நிைநடுக்ம் யதாைர்பில் 
சுனாமி எச்ெரிக்்யும் விடுக-
்ப்பட்ைது.   

நிைநடுக்ததில் 100ககும் 
அதி்மாயனார் ்ா்முற்றனர். 
ஆயிரைக ்ைக்ான ஜப்பானி-
்ர்்ளின் வீடு்ளில் மின்ொரைத 
த்ை ஏற்பட்ைது. குறிப்பா்த 

த்ைந்ர் யைாககிய்ாவிலுள்ள 
சிை வட்ைாரைங்ளில் நிைநடுக-
்ததுககுப் பின்னர் மின்ொரை விநி-
ய்ா்ம் த்ைப்பட்ைது.   

அவற்றில் யபரும்பாைானவற்-
றில் மூன்று மணி யநரைததுககுள 
மின்ொரை இ்ைப்பு மீண்டும் 
திரும்பி்து.   

அடுதத சிை நாட்்ளில் கூடுத-
ைான நிை அதிர்வு்ள ஏற்பைக-
கூடும் என்பதால் அரைொங்ம் 
அதி் விழிப்புைன் யெ்ல்படும் 
என ஜப்பான் பிரைதமர் பூமிய்ா 
கிஷிைா யதரிவிததுள்ளார்.

ததைன் தகோரி்யோவில்   
தகோபரைோைோ உச்சம்

வ ென் 
வ க ா ரி ்ய ா -
வில் முன்-
வ ெ ப் -
ப ப ா து ம் 
இல்்ாெ அளவில் 600,000க்கும் 
பமறபட்பைாருக்குக் வகாபராொ மெரஸ் 
வொறறு உறுதிவெய்யப்பட்டுள்ளது.  
கைநெ புெென்று அங்கு 400,000 பபர் 
பாதிக்கப்பட்ைெர். பமலும் 429 பபர் உயி-
ரிழநதுள்ளெர்.  

உ்க அளவில் பாதிக்கப்பட்ைெர்களில் 
சுமார் 20 வீெத்திெர் வென் வகாரி்யா-
மெச் பெர்நெெர்கள்.  

கைநெ ொரம் நாட்டின் ஜொதிபதி 
பெர்ெலுக்காக நைத்ெப்பட்ை வபரி்ய அள-
வி்ாெ அரசி்யல் பிரொரங்கள் காரண-
மாகப் பாதிக்கப்பட்பைார் எண்ணிக்மக 
கணிெமாக அதிகரித்துள்ளொய, உள்ளூர் 
ஊைகங்கள் வெரிவித்ெெ.  

வ்டதகோரி்யோ  ஏவுக்ை 
ப்சோதை்ை பதைோல்வி

ெ ை வ க ா ரி -
்யத் ெம்நகர் 
பிப்யாங்்யாங் -
கில் கைநெ 
பு ெ ென் று 
பாயச்ெப்பட்ை 
ஏவுகமண பொல்வியுற்றது குறித்து ெை-
வகாரி்யா இதுெமர கருத்து எெமெயும் 
வெரிவிக்கவில்ம்.   

பிப்யாங்்யாங்கின் ெர்ெபெெ விமாெ 
நிம்்யத்தின் அருகிலிருநது புெென்று 
புவியீர்ப்பு ஏவுகமண ஒன்று, பாயச்ெப்-
பட்ை சிறிது பநரத்திப்ப்ய வெடித்ெொ-
கத் வென்வகாரி்யா வெரிவித்ெது.   

சுமார் 3 மில்லி்யன் பபர் ெசிக் -
கும் நகரத்தின் ஆகா்ய வெளியில் 
ஏவுகமண வெடித்ெது வொைர்பில் எந -
ெவிெமாெ பைங்கபளா அமெ பநரடி -
்யாகக் கண்பைாரின் அனுபெபமா பகி -
ரப்பைாெது அதிெ்யமாய இருப்பொகக் 
கூ்றப்படுகி்றது.   
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நல்லிணக்்கம், மனித... (02 ஆம் பக்்கத் வதாடர்)
தூதுெர்/ ஐக்கிய இராச்சியத்தின் பிரதி 

நிரநதரப் பிரதிநிதி ரீடடா பிவரஞ்ச் அெர்-
்களால் ஒருங்கிமணக்்கப்படட ஐக்கிய 
இராச்சியத்தின் வதற்கு மற்றும் மத்திய 
ஆசியா, ஐ.நா மற்றும் வபாதுநலொய 
இராஜாங்்க அமமச்்சர் தாரிக் அ்கமத் 
பிரபு, வபாதுநலொய வபாதுச் வ்சய-
லாளர் பரரானஸ் படரிசியா ஸ்வ்காட-
ரலண்ட, திரமார்-வலஸ்ரடவின் வெளி-
யுறவு மற்றும் ஒத்துமழப்பு அமமச்்சர் 

திருமதி அடல்ஜி்சா மாக்ரனா, இஸ்லா-
மிய ஒத்துமழப்பு அமமப்பின் தூதுெர், 
நிரநதரப் பார்மெயாளர் மற்றும் நிரந-
தரப் பிரிதிநிதி திருமதி நசிமா பாக்லி, 
உல்க புலமமச்வ்சாத்து அமமப்பின் 
பணிப்பாளர் நாய்கம் ரடரன் டாங், 
்சவூதி அரரபியாவின் நிரநதரப் பிரதி-
நிதி அப்துலஸிஸ் எம்.ஓ. அல்ொசில், 
பலஸ்தீனத்தின் வெளிநாடடு அமமச்்சர் 
ரி்சாத் அல் மாலிகி மற்றும் வஜனிொ-

வில் உள்ள ஐ.நா. வுக்்கான பலஸ்தீ-
னத்தின் நிரநதரப் பிரதிநிதிஇப்ராஹிம் 
கிமரஷி, பாகிஸ்தானின் மனித உரிமம-
்களுக்்கான மத்திய அமமச்்சர் திருமதி 
ஷிரீன் எம் ம்சாரி மற்றும் வஜனிொ-
வில் உள்ள பாகிஸ்தானின் நிரநதரப் 
பிரதிநிதி ்கலீல் ஹஷ்மி, வதன்னாபிரிக்-
்காவின் ்சர்ெரத்ச உறவு்கள் மற்றும் ஒத்-
துமழப்பு அமமச்்சர் ்கலாநிதி. நரலடி 
பாண்ரடார், எகிப்தின் மனித உரிமம்கள் 

மற்றும் மனிதாபிமான விெ்காரங்்களுக்-
்கான வெளிநாடடு அலுெல்்கள் பிரதி 
அமமச்்சர் ்காலித் எல் பக்ரி, எகிப்தின் 
நிரநதரப் பிரதிநிதி அஹமத் இஹாப் 
அப்வதலாஹத் ்கமாவலல்டின், வஜனி-
ொவில் உள்ள அவமரிக்்காவின் நிரந-
தரப் பிரதிநிதி திருமதிபாத்ரஷேபா வநல் 
க்ரராக்்கர், ஐக்கிய இராச்சியத்தின் நிரந-
தரப் பிரதிநிதி ம்சமன் ரமன்லி மற்றும் 
திருமதி அமண்டா, அவுஸ்திரரலியாவின் 

நிரநதரப் பிரதிநிதி ர்காரரலி, ஈரான் இஸ்-
லாமியக் குடியரசின் நீதித்துமறயின் 
பிரதித் தமலெர் ்கலாநிதி ்கவ்சம் ்கரிபா-
பாடி, ஈரானின் நிரநதரப் பிரதிநிதி மாண்-
புமிகு எஸ்மாயில் ப்காய் ஹமாரன, 
துருக்கியின் நிரநதரப் பிரதிநிதி ்சாதிக் 
அர்ஸ்லான், ஐ.நா மனித உரிமம 
ரபரமெயின் ஆமணயாளர் மிச்வ்சல் 
பச்வலட, ஆர்வஜன்டினாவின் நிரநதரப் 
பிரதிநிதியும் மனித உரிமம்கள் ரபரமெ-

யின் தமலெருமான வபடரிர்கா வில்ரல-
்காஸ், பங்்களாரத்சத்தின் நிரநதரப் பிர-
திநிதி மு்கமது முஸ்தாபிசுர் ரஹமான்,    
இநரதாரனசியாவின் நிரநதரப் பிரதிநிதி 
வபப்ரியன் ரடயார்ட    இரதரெமள 
உற்பத்தி ெழங்்கல் மற்றும் மருநது்கள் 
ஒழுங்குபடுத்தல் இராஜாங்்க அமமச்்சர் 
ரபராசிரியர் ்சன்ன ஜயசுமண ஆகிரயார் 
பின்ெருரொருடன் இருதரப்பு ்சநதிப்புக்-
்களில் ஈடுபடடார்்கள்.

சுறுசுறுப்பா்க இயங்கிய...   
ஐவர் முதல் ஐந்து இடங்களில் உள்ள-
னர்.    manthri.lk ஆல் நடததப்படட 
்கணக்்கடுபபின்படி, 2022 ்்பப்ர-
வரியில் ்பா்ராளுமன்றததில் மி்கவும் 

சி்றப்பா்க ்ெயற்படட ஐந்து எம்.பி.க-
்க்ளா்க பினவருவவார் அறிவிக்கப்பட-
டுள்ளனர்.   

அமமசெர் வ�ான்ஸடன ்்பர்-

னாணவடா முதலிடததிலும் அடுதது 
அமமசெர் அலி ெபரியும் மூன்றாவ-
தா்க ஐ.ம.ெ உறுபபினர் லக்மன 
கிரி்யல்லவும் அறிவிக்கப்படடுள-

்ளனர்.4 ஆவதா்க அமமசெர் ்பந்துல 
குணவர்தனவும் 5 ஆவது இடததில் 
த.வத.கூ எம்.பி ொணககியன ்ராெமா-
ணிக்கமும் உள்ளனர். (்பா)   

எரிவபாருள், மின் பாெமனமய...  
உல்க ெந்மதயில் எரி்்பாருளின 

விமல இருமடங்கா்க அதி்கரிததுள-
்ளது. இதனால்தான நம் நாடடிலும் எரி-
்்பாருளின விமல அதி்கரிக்கப்படுவது 

தவிர்க்க முடியாததா்க இருககின்றது. 
நம் நாடடில் வா்கனங்களுககு மடடு-
மினறி மினொ்ர உற்பததிககும் எரி்்பா-
ருள அதி்க்ளவில் ்பயன்படுததப்படு-

கி்றது.   அதனால்தான, முடிந்தவம்ர 
புதுபபிக்கததக்க வலுெகதி மூலங்க-
ம்ளப ்பயன்படுதத நான ்தாடர்ந்தும் 
்கலந்தும்ரயாடி குறிதத நிறுவனங-

்கம்ள ஊக்கப்படுததி வருவதா்க ்தரி-
விததுள்ள அவர்,  எரி்்பாருள மறறும் 
மினொ்ரப ்பாவமனமய இயன்றவம்ர 
கும்றககுமாறு வ்காரியுள்ளார்.  

நாடடுக்கு பாரிய வெற்றிமய... 
வ்ப்ராசிரியர் ஜீ.எல். பீரி்ஸ ்தரிவித-
துள்ளார்.

இலஙம்க ்தாடர்பில் அடிக்கடி 
்பல்வவறு அறிகம்க்கம்ள வ்காரு-
வதன மூலமான ்பயன்கள எனன? 
நாடு ஒனறின உள்ள்க விடயங்க-
ளில் இந்த வம்கயில் அழுததங -
்கம்ள வமற்்காளவதன வநாக்கம் 
எனன? அமனதது நாடு்கம்ளயும் 
ஒவ்ர மாதிரி ்கருதி இவவா்றான குற-
்றசொடடு்களுககு உட்படுததுவது 
வ்பான்ற விடயங்கம்ள இககுழுவி-
னர் ஐககிய நாடு்கள ெம்பயின மனித 
உரிமம்கள வ்ப்ரமவ  பி்ரதானியிடம் 
வ்களவி எழுபபியதா்கவும் ்வளி-
நாடடு அலுவல்்கள அமமசெர் சுட -
டிக்காடடினார்.

இது ்தாடர்்பா்க அ்ரொங்க த்கவல் 

திமணக்க்ள வ்கடவ்பார் கூடததில் 
நமட்்பற்ற ஊட்க ெந்திபபில் 
அமமசெர் வ்ப்ராசிரியர் ஜீ.எல்.பீரி்ஸ 
்தளிவு்படுததினார்.

மனித உரிமம்கள வ்ப்ரமவயின 
49 ஆவது கூடடத்தாடரில் இலங -
ம்கககு ஆத்ரவா்க 45 நாடு்களில் 32 
நாடு்கள ஆத்ரவு ்தரிவிதததா்க சுட -
டிக்காடடிய அமமசெர்,  நாடமட 
்காடடிக்்காடுப்பதறகு ெம்கால 
அ்ரொங்கம் உடன்படடிருந்தால் 
எஞ்சிய நாடு்களின ஒததுமைபம்ப 
்்பறறுக்்காள்ள முடியும் எனறும் 
கூறினார். நாடமட ்காடடிக ்்காடுப-
்பதறகு ெம்கால அ்ரொங்கம் எந்த 
வம்கயிலும் தயார் இல்மல எனறும் 
அமமசெர் இதனவ்பாது குறிப -
பிடடார்.

மனித உரிமம்கள வ்ப்ரமவயின 
ஆமணயா்ளர் அலுவல்கததின 
ஊடா்க விடுக்கப்படும் அறிகம்க-
யின சில விடயங்களில்  உடன்பட 
முடியாது எனறு சுடடிக்காடடிய 
அமமசெர், ஆமணயா்ளர் இந்த 
அறிகம்கயில் உள்ளடககியுள்ள 
்்பரும்்பாலான விடயங்கள இலங -
ம்கயின உள்ள்க நடவடிகம்க்கள 
்தாடர்்பானது. இந்த விடயங்கள 
ஐககிய நாடு்கள ெம்பயின விடயங -
்களுககு எந்தவம்கயிலும் ்்பாருதத-
மற்றது எனறும் குறிபபிடடார்.

இது மாததி்ரமனறி 3 இல் 2 
்்பரும்்பானமம மக்களின ்பலதமத 
்்பறறுள்ள ெம்கால அ்ரொங்கததில் 
தமலயீடு்கம்ள வமற்்காளவதறகு 
ெர்வவதெததிறகு எந்த வம்கயிலும் 

உரிமம இல்மல எனறும் நாடடின 
உள்ள்க விடயங்கள ்தாடர்பில் 
விமர்ெனங்கம்ள வமற்்காணடு 
அறிகம்க்கள முனமவக்கப்படுவது 
்்பாருததமற்றது எனறும் அவர் 
கூறினார்.

இது  ஐககிய நாடு்கள ெம்பயின 
அடிப்பமட ெடடங்களுககும் வ்காட -
்பாடு்களுககும் வந்ரடியா்க மு்ரண்பட-
டதாகும் எனறும் அமமசெர் வமலும் 
்தரிவிததார்.

இந்த ஊட்க ெந்திபபில் நீதி 
அமமசெர் �னாதி்பதி ெடடதத்ரணி 
அலிெபரி மறறும் ்வளிநாடடு 
அலுவல்்கள அமமசசின ்ெயலா-
்ளர் வ்ப்ராசிரியர் அடமி்ரல்  �யனாத 
்்காலம்்பவ்க உளளிடவடார் ்கலந்து-
்்காணடனர்.

ஒரர நாடு - ஒரர ்சடடம்'... 
்கலாொ்ர நிதியததின அடிப்பமடப 
்பணி்களுககு தறவ்பாது நிதி இல்மல 

என வதசிய ம்ரபுரிமம்கள, அ்ரஙகு 
்கமல மறறும் கி்ராமிய சிற்பக 

்கமல்கள வமம்்பாடடு அலுவல்்கள 
இ்ரா�ாங்க அமமசெர் விது்ர விககி்ர -

மநாயக்க ்தரிவிததுள்ளார்.

இநதியா இலங்ம்கக்கு.... 
இந்திய அ்ரொங்கததின பி்ரமு்கர்்க-
ளுககும் இமடயில் இடம்்்பற்ற ெந்-
திபபின பினனவ்ர   இந்த ஒப்பந்தம் 
ம்கசொததிடப்படடுள்ளது.

இந்தியாவிடம் இருந்து 7 ஆயி-
்ரதது 580 வ்காடி ரூ்பாய் மதிபபிலான 
வ்காதுமம மா, சீனி , அரிசி மறறும் 
மருந்துப ்்பாருட்கம்ள ்்காளமுதல் 
்ெய்வதறவ்க இவ  ஒப்பந்தம் ம்கச-
ொததிடப்படடுள்ளது. 

 ்்காவ்ரானா ்ப்ரவல் ்கா்ரணமா்க 
்பல்வவறு ்நருக்கடி்கம்ள ெந்திதத 
இலஙம்கககு  ்்பறவ்றாலியப 
்்பாருட்கள ்்காளமுதலுக்கா்க 

இந்திய அ்ரசு 3,750 வ்காடி ரூ்பாய் 
்கடனுதவி அளிததது. இந்நிமல-
யில், பி்ரதமர் நவ்ரந்தி்ர வமாடிமய 
இலஙம்க நிதியமமசெர் ்பசில் ்ரா�-
்பகக்ஷ வநறறு முனதினம் புதுடில்லி-
யில்  ெந்திததார். அபவ்பாது ் ்பாரு்ளா-
தா்ர ்நருக்கடியினவ்பாது தங்களுககு 
உதவியதற்கா்க அவர் நனறி கூறினார்.

இந்தச ெந்திபபு குறிதத பி்ரதமர் 
வமாடி, இந்தியா எபவ்பாதும் இலங-
ம்கககு உதவ தயா்ரா்க இருககி்றது 
என ்தரிவிததுள்ளார்.   வமலும் 
வவ்ளாணமம, புதுபபிக்கததக்க எரி-
ெகதி, சுறறுலா, மீனவர் பி்ரசசிமன 

என இரு த்ரபபு விவ்கா்ரங்கள 
குறிதது இரு தமலவர்்களும் ்கலந்-
தும்ரயாடியதா்க  அவவறிகம்கயில் 
குறிபபிடப்படடுள்ளது. 

குறிப்பா்க மீனவர்்கம்ள மனிதாபி-
மானததுடன அணுகுவது, ம்கதாகும் 
மீனவர்்கம்ளயும் அவர்்களின ்படகு-
்கம்ளயும் உடனடியா்க விடுவிப்பது 
்தாடர்பிலும் ்கலந்தும்ரடியுள்ளதா-
்கவும்  இலஙம்க தூத்ர்கததின அறிக-
ம்கயில் வமலும் ்தரிவிக்கப்பட-
டுள்ளது.

  இந்திய ்வளிவிவ்கா்ரததும்ற 
அமமசெர் ்�ய்ெங்கர், நிதியமமசெர் 

நிர்மலா சீதா்ராமன மறறும் இந்திய 
வதசிய ்பாது்காபபு  ஆவலாெ்கர் 
விக்ரம் மி்ஸரி ஆகிவயாம்ரயும்  ்பசில் 
்ரா�்பகக்ஷ ெந்திததார். அபவ்பாது இந்-
தியாவிடம் இருந்து வ்காதுமம மாவு, 
சீனி , அரிசி மறறும் மருந்து ்்பாருட-
்கம்ள ்்காளமுதல் ்ெய்யவதற்கான 
ஒப்பந்தமும் ம்கசொததிடப்படடது. 

இலஙம்கயில் இம்மாதம் நமட-
்்ப்றவுள்ள 5 ஆவது பிம்்ஸ்டக 
மாநாடடில் ்பஙவ்கறகுமாறு  பி்ரத-
மர் நவ்ரந்தி்ர வமாடிககு அமமசெர் 
்்பசில் ்ரா�்பக ஷ அமைபபும் விடுத-
துள்ளமமயும் குறிபபிடததக்கது.

ஆனநத ்சங்்கரிக்கு... 
தமலவர் நிமல் புஞ்சிவேவா ்தரிவித-
துள்ளார். அ்ரசியல் ்கடசியா்க ்பதிவு ் ெய்-
வதற்கா்க 76 விணணப்பங்கள இதுவம்ர 

கிமடக்கப்்பறறுள்ளதா்க அவர் 
வமலும் ் தரிவிததார்.  எதிர்வரும் ்காலப-
்பகுதியில் குறிதத ்கடசியின பி்ரதிநிதி்கள 

வநர்மு்கத வதர்வுக்கா்க அமைக்கப்படு-
வார்்கள என வதர்தல்்கள ஆமணககுழு-
வின தமலவர்  ் தரிவிததுள்ளார்.

50 இலட்சம் ரூபா... 
நிோல் தல்துவ ்தரிவிததுள்ளார். 
ெந்வத்கந்பரிடமிருந்து 519 கி்ராமுக -
கும் அதி்க்ளவான ்ேவ்ராயின 

வ்பாமதப்்பாருள ம்கப்பற்றப -
்படடுள்ளது. ம்கதானவர், மு்கத -
துவா்ரம் ்பகுதிமயச வெர்ந்த 42 

வயதுமடயவர் என ்்பாலி்ஸ 
ஊட்க வ்பசொ்ளர் வமலும் ்தரிவித -
துள்ளார்.

எரிொயு விநிரயா்கம்...   
்தரிவிக்கப்படடிருந்தது. ்கடனுக -
்கான ்காலம் நிம்றவமடந்துள்ள 
நிமலயில், வமலும் 6 மில்லியன 
அ்மரிக்க ்டாலர் இனம்றய தினத -
திறகுள ்ெலுததப்பட வவணடும் 
என குறிதத நிறுவனம் அறிவுறுததி -

யிருந்தது.   ்்காழும்பு தும்றமு்கத -
திறகு அருகிலுள்ள ்கடற்ப்ரபபில் 
12 நாட்க்ளா்க இந்தக ்கப்பல் நஙகூ -
்ரமிடடுள்ளது.

இந்நிமலமமயினால் இ்ரணடு 
எரிவாயுக ்கலன்களில் இருந்தும் 

எரிவாயுமவ இ்றககும் ்பணி தாம -
தமானவதாடு இது ்தாடர்்பான 
்கலந்தும்ரயாடல்்கள இடம்்்பறறு 
உடன்பாடு எடடப்படட நிமலயில் 
அமவ இ்றக்கப்படுவதா்க அறிய 
வருகி்றது.    இந்த ்நருக்கடி 

நிமலயால் லிடவ்ரா நிறுவனம் எரி -
்்பாருள விநிவயா்கதமத நிறுததி -
யிருந்தது.இந்த நிமலயில் இனறு 
முதல் விநிவயா்கம் வைமமககு 
திரும்பும் என எதிர்்பார்க்கப்ப -
டுகி்றது.

25 நாட்களுக்கு ரதமெயான... 
வந்தமடயவுள்ளது. வமலதி்க டீெல் 
ஏப்ரல் மாதம் முதல் வா்ர ்காலப்ப-
குதியில் கிமடக்கப்்ப்றவுள்ளது. 
எனவவ நாடடில் எரி்்பாருள தட -

டுப்பாடு ஏற்படுவதறகு  ெந்தர்ப்பம் 
இல்மல்யனவும் அவர் ்தரிவித-
தார்.

எரி்்பாருள நி்ரபபு நிமலயங்க-

ளுககு பி்ரவவசிப்பவர்்கள முனனர் 
தாம் ்்பறறுக்்காணட அ்ளவிமன 
்காடடிலும், தறவ்பாது அதி்க்ளவில் 
்்பறறுக்்காள்ள முயறசிப்பவத எரி -

்்பாருள ்பற்றாககும்றககு ்கா்ரணம் 
என இலஙம்க ்்பறவ்றாலியக கூட-
டுததா்பனததின தமலவர் வமலும் 
குறிபபிடடுள்ளார்.

கூடடமமப்பு ்சாத்கமான...   
வ்பசசுவார்தமதககு அமைததுள்ளது 
்தாடர்பில் ்கருததுத ் தரிவிதத அவர்,  

�னாதி்பதி தானா்க எங்கம்ளப வ்பச-
சுவார்தமதககு அமைக்கவில்மல. ெர்-
வவதெம் ்தாடர்ந்து ்்காடுததுவரும் 

அழுததம், மனித உரிமம வ்ப்ரமவயின 
மம்றமு்கமான அழுததங்கள, அறிக-
ம்க்கள மறறும் இந்தியத த்ரபபினரின 
வலியுறுததல் ்கா்ரணமா்கவும் தறவ்பாது 
நாடடில் ஏற்படடிருககும் ்்பாரு்ளா-

தா்ர ்நருக்கடி ்கா்ரணமா்கவவ �னா-
தி்பதி கூடடமமபம்பப வ்பசசு வார்த-
மதககு அமைததுள்ளார்.  

இது தவி்ர வ்காடடா்பய ்ரா�்பகெ 
�னாதி்பதியா்கப ்பதவிவயற்ற ்காலத-

திலிருந்து ெந்திப்பதற்கான வந்ரதமத 
ஒதுககிததரும்்படி தமிழ்த வதசியக கூட-
டமமபபின தமலவர் இ்ரா.ெம்்பந்தன 
்கடிதம் மூலம் வ்காரிகம்க விடடிருந்-
தார் எனறும் அவர் குறிபபிடடார். 

ஆளுநர் அஜித் பதவி வில்கல்...
்பலமான ஒரு ெகதியா்க அவர் ்ெயற்ப-
டுவதா்க அவர் குறிபபிடடுள்ளார்.  

மததிய வஙகியின ஆளுநர் அஜித 
நிவாட ்கப்ராமல ்பதவி விலகுமாறு 
அறிவிக்கப்படடுள்ளதா்க ்வளியாகி-
யுள்ள ்ெய்தி ்தாடர்பில் அறிகம்க-

்யானம்ற ்வளியிடடுள்ள �னாதி-
்பதி ஊட்கபபிரிவின அறிகம்கயில்,  
IMF தூதுககுழு, அதி்காரி்கள ்பறறி 
்கலந்தும்ரயாடவில்மல என்பவதாடு, 
மததிய வஙகியின ஆளுநர் ்கப்ரால் 
அவர்்களும் ்கலந்து்்காணட அந்தக 

கூடடததில், நிதிப பி்ரசசிமன்கள 
மடடுவம ்கலந்தும்ரயாடப்படடதா்க-
வும் ் தரிவிக்கப்படடுள்ளது.  

இதுவ்பான்ற ்்பாய்யான மறறும் 
வ்பாலியான அறிகம்க்க்ளால் மனம் 
த்ள்ராமல், நமது நாடடின ்ஸதி்ரத-

தனமம மறறும் வ்ளர்சசிக்கா்க அவரின 
அமனதது முககிய ்பணி்கம்ளயும் 
்தாடர்ந்து முன்னடுககுமாறு, நான 
மததிய வஙகியின ஆளுநர் ்கப்ராலுககு 
தனிப்படட மும்றயில் அறிவிததிருப்ப-
தா்கவும் �னாதி்பதி ் தரிவிததுள்ளார்.  

ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு...   
இதமன ் தரிவிததுள்ளார்.  

ஏப்ரல் 21 தாககுதமல தடுப்பதறகு 
நடவடிகம்க எடுக்காமமயின ஊடா்க 
அடிப்பமட மனித உரிமம மீ்றல் 
இடம்்்பறறுள்ளதா்க குற்றஞ்ொடடப-
்படடு தாக்கல் ் ெய்யப்படடுள்ள அடிப-

்பமட உரிமம மனு வநறறு முனதினம்  
மீணடும் நீதிமனறில் விொ்ரமணககு 
அமைக்கப்படடது.  

குறிதத மனுமவத தாக்கல் ்ெய்-
துள்ள இலஙம்க ெடடதத்ரணி்கள 
ெங்கம் ொர்பில் மனறில் முனனிமல-

யான வ்பாவத �னாதி்பதி ெடடதத்ரணி 
ெஞ்ஜீவ �யவர்தன இதமனக குறிப-
பிடடுள்ளார்.  

பி்ரதம நீதிய்ரெர் �யந்த �யசூரிய, 
புவவன்க அலுவிோ்ர, எல்.டீ.பீ.
்தஹி்தனிய, முர்து ்்பர்னாணவடா, 

எ்ஸ.தும்ர்ரா�ா, ஏ.எச.எம்.டீ.நவா்ஸ 
மறறும் ஷி்ரான குண்ரதன ஆகிய நீதி-
ய்ரெர்்கள அடஙகிய ஆயம் முனனி-
மலயில் குறிதத வைககு மூன்றாவது 
நா்ளா்கவும் அமைக்கப்படடமம குறிப-
பிடததக்கது. 

அரசியல் தீர்வுக்்கா்க... 
�னாதி்பதியுடன மடடுமல்ல ெ்கல 
த்ரபபுடனும் எந்த வந்ரததிலும் வ்பச-
சுவார்தமத நடதத நாம் தயா்ரா்கவவ 
உளவ்ளாம் என தமிழ் வதசிய கூடட-
மமபபின தமலவர் ஆர்.ெம்்பந்தன 
்தரிவிததார்.

�னாதி்பதியுடன தமிழ் வதசிய கூட-
டமமபபு முன்னடுக்கவுள்ள வ்பசசு-

வார்தமத ்தாடர்பில் கூடடமமபபின 
்பா்ராளுமன்ற குழுககூடடததின வ்பாது 
ெம்்பந்தன ் தளிவு்படுததியிருந்தார்.

இதனவ்பாது �னாதி்பதி வ்காடடா-
்பய ்ரா�்பக்ஷவுடன நமட்்ப்றவிருந்த 
ெந்திபபில் ்கலந்தும்ரயாட வவணடிய 
விடயங்கள குறிதது ெம்்பந்தன கூட-
டமமபபின உறுபபினர்்களிடததில் 

எடுததுககூறியுள்ளார்.  இந்நிமலயில் 
�னாதி்பதிமய ெந்திக்க முனனர் அவரு-
டன வ்பெவுள்ள விடயங்கம்ள ்கடிதம் 
மூலம் ்தரியப்படுததலாம், அதறகு 
�னாதி்பதி வைஙகும் ்பதிமலப-
்்பாருதது �னாதி்பதிமய ெந்திப்பதா 
இல்மலயா என்பது குறிதது ஆ்ரா-
யலாம். எந்தவித முன ஆயததமும் 

இல்லாது �னாதி்பதிமய ெந்திப்பதில் 
அர்ததமில்மல என ்டவலா தமலவர் 
்ெல்வம் அமடக்கலநாதன கூடட-
மமபபின தமலவர் ெம்்பந்தனிடததில் 
வலியுறுததியுள்ள நிமலயில், அது 
குறிதது தமிழ் வதசிய கூடடமமபபின 
்கருததிமன ்தரிவிககும் வ்பாவத ெம்-
்பந்தன இதமன ் தரிவிததார்.

நாடடில் வ்காரரானா... 
பி்ரதிப ்பணிப்பா்ளர் நாய்கம், நிபுணத-
துவ மவததியர் வேமந்த வே்ரத வ்காரி-
யுள்ளார்.

எதிர்வரும் ்பணடிம்கக ்காலததில் 

்்காவ்ரானா மவ்ர்ஸ ்ப்ரவுவமதக 
்கடடுப்படுதத மக்கள இபவ்பாவத 
முன்னசெரிகம்க நடவடிகம்க-
்கம்ள எடுக்க வவணடும் என வமலும்  

அவர் ்தரிவிததார். ்கடந்த ்காலததில் 
்்காவ்ரானா ம்ரணம் மறறும் ்தாற்றா-
்ளர் ்தாம்க ்வகுவா்க கும்றந்தது.
இதமன வ்பணும் வம்கயில் ்்பாதுமக-

்கள ஒததுமைககுமாறு வ்கா்ரப்படடுள-
்ளது. ்கடந்த 15 ஆம் தி்கதி ்்காவ்ரானா 
்தாறறினால் ஒருவர் மாததி்ரவம உயிரி-
ைந்திருந்தமம  குறிபபிடததக்கது.

ரயிலில் பயணிப்ரபார்... 
விமல அதி்கரிபபுடன ்ப்ஸ ்கடட -
ணம் அதி்கரிததுள்ள நிமலயில், 
்ரயிலில் ்பயணிபவ்பாரின எண -
ணிகம்க அதி்கரிததுள்ளதா்க 
்ரயில்வவ வ்பாககுவ்ரதது அததியட-

ெ்கர் ்காமினி ்ெனவி்ரதன ்தரிவித-
துள்ளார். அதறகிணங்க, ்பயணி்க-
ளின வ்காரிகம்கககு ஏற்ற வெதியான 
வெமவமய வைஙகுவதறகு உதவத -
சிததுள்ளதா்க அவர் கூறியுள்ளார்.

அவதவந்ரம், வ்பாககுவ்ரததில் 
ஈடு்படும் ்ரயில்்களின ்்படடி்கம்ள 
அதி்கரிககுமாறு ்்பாறியியலா்ளர்்க-
ளுககு ஆவலாெமன வைங்கப்பட-
டுள்ளதா்க அவர் ்தரிவிததார்.

இதனிமடவய, ்பயணி்களின அதி-
்கரிபபுககு ஏற்ப வெதி்கம்ளயும் வமம்-
்படுததுவது அவசியம் என ்ரயில் 
நிமலய ்்பாறுப்பதி்காரி்கள ெங்கம் 
்தரிவிததுள்ளது.

க�ொட்ொஞ்சேனை ஸ்ரீரொதொ கிருஷ்ண
 ஆலய க�ௌர பூர்ணிமொ விழொ   

்்காழும்பு, புதுச்ெடடித ்தரு  ஸ்ரீ்ராதா கிருஷண  ஆல-
யததில் ஸ்ரீமெதனய ம்காபபி்ரபுவின அவதா்ரதமத்யாடடி 
்்கௌ்ர பூர்ணிமா  வநறறு   17ஆம் தி்கதி வியாைககிைமம 
ஆ்ரம்மானது.  இனறு ்வளளிககிைமம ேரிநாம ெஙகீர்தத-
னம், ஸ்ரீமெதனய ம்காபபி்ரபுவிறகு விவஷட அபிவஷ்கம், 

தவததிரு ்�ய்பதா்க சுவாமி அவர்்கள ்பறறிய ்கா்ணாளி 
ஒளி்ப்ரப்பல் என்பன இடம்்்பறறு ்பகதர்்களுககு பி்ரொதம் 
வைங்கப்படும். இந்த ்்கௌ்ரபூர்ணிமா விைாவில் ்கலந்து-
்்காணடு ்ப்கவான அரும்ளப ்்பறறுக்்காளளுமாறு ்பகதர்-
்கள வவணடுவ்காள விடுககின்றனர். 

ஸ்ரீ கதிர்வேலாயுத சுவோமி 
திருக்காயில் சத்துரு சம்ார ்்ாமம

்்காழும்பு 13, ்கதிவ்ரென வீதியில் 
அமமந்துள்ள  ஸ்ரீ ்கதிர்வவலாயுத 
சுவாமி திருகவ்காயிலில் இனறு  ்வள-
ளிககிைமம ்காமல 8 மணி முதல் ்ப்கல் 
1 மணிவம்ர  ெததுரு ெம்ோ்ர வோமம் 

மி்கவும் சி்றப்பா்க நமட்்ப்றவுள்ளது.   
அமனவரும் ்கலந்து ்்காணடு ெ்கல 
ஐ்ஸவர்யங்கம்ளயும் ்்பறறுய்யுமாறு 
ஆலய அ்றங்காவலர்்கள அமைபபு 
விடுததுள்ளனர்.

இறக்குமதி வ்சய்யப்படும்... (03 ஆம் பக்்கத் வதாடர்)

வரி அதி்கரிபபினால் இ்றககு -
மதி ்ெய்யப்படும் தயிர், அபபிள, 
தி்ராடமெ, சீ்ஸ ஆகியவறறின 
விமல்கள அதி்கரிக்கப்படும் 
வாய்பபு்கள உள்ளதா்க ்தரிவிக -
்கப்படடுள்ளது.

இதன்படி, ஒரு கிவலாகி்ராம் 
ஆபபிள மீதான வரி 200 ரூ்பா -
வினாலும், ஒரு கிவலாகி்ராம் 
தி்ராடமெ மீதான வரி 100 ரூ்பாவி -
னாலும் அதி்கரிக்கப்படவுள்ளது.

அததுடன, ஒரு கிவலாகி்ராம் 

வதாடம்்பைததிற்கான வரி 75 ரூ்பா -
வினால் அதி்கரிக்கப்படடுள்ளது. 

மாதும்ள கிவலாகி்ராம் ஒன -
றிற்கான விவெட ்பணட வரி 
100 ரூ்பாவால் அதி்கரிக்கப்பட -
டுள்ளது. 

அததுடன ஒரு கிவலா தயிருக -
்கான வரி 200 ரூ்பாவினாலும், 
்பாலாமடக்கடடிக்கான (சீ்ஸ) 
விவெட ்பணட வரி ஒரு கிவலா -
வுககு 400 ரூ்பாவா்கவும்  அறிவிக -
்கப்படடுள்ளது.

ரயிலிலிருநது தெறி... (03 ஆம் பக்்கத் வதாடர்)

சிகிசமெ ்்பறறுவந்த நிமலயில் 
வநறறி்ரவு உயிரிைந்துள்ளார்.  

ம்ரணிததவர் ்மாேமட 
அபதுல் ேமீட (32) என்ற எகிபது 
நாடடவர் என அமடயா்ளம் 
்காணப்படடுள்ளார்.  

ஒரு வா்ரததிறகு முனனர் 

இலஙம்க வந்த அவர், எல்ல 
வநாககி ்ரயிலில் ்பயணிததுக -
்்காணடிருந்த வ்பாது ்படடிப்்பால 
்ரயில் நிமலயததுககு அருகில் மிதி -
்பலம்கயிலிருந்து தவறி வீழ்ந்துள -
்ளதா்க விொ்ரமண்களில் ்தரிய -
வந்துள்ளது. 

சுற்றுலா ... (03 ஆம் பக்்கத் வதாடர்)

வரும்க தந்துள்ளதா்கவும், கிடடத-
தடட 50,000 சுறறுலாப ்பயணி்கள 
நாடடில் தஙகி இருப்பார்்கள என 
எதிர்்பார்க்கப்படுவதா்கவும் அவர் 
கூறினார்.  

இந்த நிமலமமமய ்கருததிற -
்்காணடு ்்பறவ்றாலிய கூடடுததா்ப -
னம் மறறும் எரிவாயு நிறுவனங்க-

ளுககு எரி்்பாருள மறறும் எரிவாயு 
விநிவயா்கததில் சுறறுலா வெமவ 
வைஙகுநர்்கள மறறும் சுறறுலா 
அபிவிருததி அதி்கா்ரெம்பயில் ்பதி-
வு்ெய்யப்படட ந்பர்்களுககு முன -
னுரிமம வைங்க ெந்தர்ப்பம் வைங -
்கப்பட வவணடு்மன அமமசெர் 
வ்காரியுள்ளார்.   

'யாெரும் ர்களிர்'... (03 ஆம் பக்்கத் வதாடர்)

பி்ரதமஆசிரியர் வத.்ெந்தில் 
வவலவர் தமலமம தாங்கவுள்ளார்.

இந்நி்கழ்வில் பி்ரதம விருந்தின-
்ரா்க வலகேவு்ஸ நிறுவனததின 
தமலவரும், நிம்றவவறறுப ்பணிப-
்பா்ளருமான �னாதி்பதி ெடடதத -
்ரணி டபளியு. தயா்ரதன ்கலந்து சி்றப -
பிக்கவுள்ளார்.

்்கௌ்ரவ விருந்தினர்்க்ளா்க 

்்காழும்பு ஈ்ொபற வ்ளா்க துமண -
வவந்தர் வ்ப்ராசிரியர் வொ. ெந்தி-
்ரவெ்க்ரம் , ்்காழும்புத தமிழ்ச 
ெங்கத தமலவர் ெடடத்ரணி ந. 
்காணடீ்பனும் ்கலந்து சி்றபபிக -
்கவுள்ளார். இலககியப பு்ரவலர் 
அல்ோஜ் ோசிம் உமர் நி்கழ்விறகு 
முனனிமல வகிப்பவதாடு முதல் பி்ர-
திமயயும் ்்பறறுக்்காளவார்.

இலங்ம்க வதாடர்பான... (03 ஆம் பக்்கத் வதாடர்)

அடிப்பமட யதார்ததததிறகு மு்ர -
ணானது என்பமத ்வளிவிவ்கா்ர 
அமமசெர் சுடடிக்காடடியுள்ளார்.  

உல்க்ளாவிய ்தாறறுவநாயின 
விம்ளவா்க நாடடின சுறறுலாத 
தும்ற புததுயிர் ்்ப்றத ்தாடங -
கியுள்ள மறறும் அதன ்்பாரு்ளா -
தா்ரதமத மறுசீ்ரமமக்க ்வளி -
நாடடுப ்பணம் வதமவப்படும் 
வவம்ளயில், ்பயண ஆவலாெமன -
யில் இதுவ்பான்ற தவ்றான தனமம -
்கள நிலவும் ்்பாரு்ளாதா்ர ்பாதிப -
பு்கம்ள அதி்கரிக்கககூடும் எனறு 

அமமசெர் குறிபபிடடுள்ளர்.   
இந்த வருடததின முதல் இ்ரணடு 
மாதங்களில் இலஙம்கக்கான சுற -
றுலாப ்பயணி்களின வரும்க அதி -
்கரிததுள்ளமத அமமசெர் கூறியுள -
்ளார்.  

இலஙம்க ்தாடர்்பான பிரித -
தானியாவின ்பயண ஆவலாெ -
மனமய திருததுமாறும் ்வளி -
விவ்கா்ர அமமசெர் பிரிததானிய 
அதி்காரி்களுககு அமைபபு விடுத -
தார்.   

மதுபானம் ெழங்கி ... (03 ஆம் பக்்கத் வதாடர்)

ஆடவிடடு, ெஜித பிவ்ரமதாெ -
வின அ்ரசியல் பி்ரொ்ரதமத ்ெய்ய 
நடவடிகம்க எடுக்கப்படடவத 
தவி்ர உணமமயில் மக்களின பி்ரச -
சிமனககு தீர்வு வவணடும் என்ற 
வநாக்கததில் இந்த ஆர்ப்பாடடம் 
முன்னடுக்கப்படவில்மல.   

ஆ்கவவ எம்மம ்்பாறுததவம்ர -
யில் ்ரா�்பக்ஷவினரும், ெஜித த்ரப -
பினரும் ஒவ்ர ்ெயற்பாடடில் தான 

ஈடு்படடு வருகின்றனர்.  இதுவம்ர 
்காலமா்க இவர்்கள இ்ரணடு த்ரப -
பினரும் ்வவவவறு ்்பயர்்களில் 
ஆடசி ்ெய்துள்ளனர். 

அதனால் தான மக்கள ஒடடு -
்மாததமா்க வீதிககு இ்றஙகி 
தமது அன்றாட வாழ்கம்கக்கா்க 
வ்பா்ராடும் நிமலமம உருவாகி -
யுள்ளது என்றார்.  

எரிொயு பிரச்சிமனமய... (03 ஆம் பக்்கத் வதாடர்)

அவர் குறிபபிடடுள்ளார்.   ் டாலர் 
்பற்றாககும்ற ்கா்ரணமா்க நாணய 
்கடிதங்கள விடுவிக்கப்படாமமயி-
னால் ்்காழும்பு தும்றமு்கததில் 
நஙகூ்ரமிடடுள்ள எரிவாயு அடஙகிய 
்கப்பலில் இருந்து எரிவாயுமவ தம்ர-
யி்றக்க முடியாத நிமல ஏற்படடுள-
்ளது.  

குறிதத ்கப்பலில் 3,500 ்மடரிக 

டன எரிவாயு உள்ளவதாடு அது 3 
நாட்களுக்கான வதமவமய பூர்ததி 
்ெய்யும் என லிடவ்ரா நிறுவனம் 
்தரிவிததுள்ளது.  

அததுடன எரிவாயு தம்ரயி்றக-
்கப்படாததால் நா்ளாந்தம் 15,000 
்டாலர் தாமதக ்கடடணம் ்ெலுதத 
வநரிடடுள்ளதா்கவும் ்தரிவிக்கப்ப-
டுகி்றது. 

மின்்சாரத்மத ரதசிய... (03 ஆம் பக்்கத் வதாடர்)

சூரிய ்க்ளங்கள மூலம் உற -
்பததி ்ெய்யப்படும் மினொ -
்ரதமத வதசிய மின ்கடடமமப -
புடன வெர்க்காமம மறறும் 
தாமதப்படுததுவது ்தாடர்பில் 
துரிதமா்க அறிகம்க ெமர்பபிக -
குமாறு அமமசெ்ரமவ உ்பகுழு 
உரிய அதி்காரி்களுககு ்பணிப -
பும்ர விடுததுள்ளதா்க அமமச -
ெர் வ�ான்ஸடன ்்பர்னாணவடா 
வமலும் ்தரிவிததார்.  

முனனாள எரிெகதி அமமசெர் 
உதய ்கம்மனபிலவின வீடடிலும் 
சூரிய ்க்ளங்கள ்்பாருததப்பட -
டுள்ள வ்பாதிலும், அதனூடா்க 
உற்பததி ்ெய்யப்படும் மினொ்ரம் 

வதசிய மின்கடடமமபபுடன இது 
வம்ர இமணக்கப்படவில்மல 
என்பது இது குறிதது வமற்்காள -
்ளப்படட விொ்ரமணயின வ்பாது 
்கணடறியப்படடுள்ளது. 

வதசிய மினொ்ர ்கடடமமபபுக -
்கான இமணபம்ப வைஙகுவதறகு 
ஆறு மாதங்களுககு வமல் ்ென -
றுள்ளதா்க அமமசெ்ரமவ உ்பகு -
ழுவினால் அவதானிக்கப்படடுள -
்ளது. இவவிவ்கா்ரம் ்தாடர்்பா்க 
அமமசெ்ரமவ உ்ப குழு ்கவனம் 
்ெலுததியமதயடுதது, அதமன 
வதசிய மின்கடடமமபபுடன 
இமணக்க நடவடிகம்க எடுக்கப -
்படடது என்றார்.  
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(அஷ்ரப் ஏ சமத்)

பள்�வாசலுக்கு நல்வரவு எனும் 
�ட்டத்�ன் �ழ்  ெகாள்ளுப்�ட்� 
ஜ�ம்ஆப்  பள்�வாசலுக்கு 100 க்கும் 
ேமற்பட்ட   சேகாதர இனங்கைளச் 
ே ச ர்ந் த வ ர் -
கள் உட்பட   
��ஸ்தவ மத 
ெ ப � ய ா ர் க -
ளும்   ேநற்று 
(17) வருைக 
தந்தனர். இந் 
�கழ்�ைன 
ெவள்ளவத்-
ைத�லுள்ள  
இ ஸ் ல ா -
�ய கற்ைக 
ம த் � ய 
�ைலய  இன ஐக்�யத்�ைன ஏற்ப-
டுத்தும் �றுவனம் 10வது தடைவ-
யாக  ஏற்பாடு ெசய்�ருந்தது.  

இந் �கழ்வுகள்  �ைலயத்�ன் 
தைலவர் எம். இல்யாஸ், உப 
தைலவர்  அ�ப் ஹ�ைசன், அஷ்-
ெஷய்க்  மு�ர்  முழப்பர்  ஆ�ேயார்-
கள் ெந�ப்படுத்�னர்.   பள்�வாசல் 
உள்  �ர்மாணம், அங்கு முஸ்�ம்க-
ளது ெதாழுைக முைறகள், ெதாழு-
ைகக்காக வுளு  ெசய்யும் முைற,  
அரபு எழுத்த�கள்,  அல்-குர்ஆன் 

�ளக்கங்கள் முஸ்�ம்களது உணவு 
முைறகள், மருேதாண்�க் கைலகள் 
ேபான்ற பல்ேவறு கலாசார பழக்க 
வழக்க  முைறகள் ெதாடர்�ல் 
பல்�ன சமுகத்�னர்களுக்கு �ளக்-
கம் அ�க்கப்பட்டது. அத்துடன் 

அங்கு வருைக தந்தவர்களது  சந்-
ேதகங்களுக்கும் ெத�வுகள் வழங்-
கப்பட்டன. அங்கு  வருைக தந்த 
சேகாதர இனத்ெதாருவர் கருத்து ெத�-
�க்ைக�ல், நாங்கள் இன்று தான் 
வாழ்நா�ல் முதல் முைறயாக பள்�-
வாசல் ஒன்றுக்கு வருைக தந்து முஸ்-
�ம்களது மத வ�பாடுகள் ெதாடர்-
�ல் �ைறய �டயங்கைள அ�ய 
மு�ந்தது. பல சந்ேதககங்களுக்கு   
ெத�வும் கண்ேடாம் என  ெத��த்-
தனர். 

ெகாள்ளுப்பிட்டி ஜும்ஆ பள்ளிவாசலுக்கு 
சேகாதர இனத்தினர் நல்லிணக்க விஜயம்

"பள்ளிவாசலுக்கு நல்வரவு" 

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460)
7Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

fe;jsha; gpuNjr nrayhsupd; Fwpg;G ,y: 

DS/KAN/PLA/07/ACQ227/T

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y: 

4/3/9/2018/MV/247

,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; ml;ltizapy; 

tpgupf;fg;gLk; fhzp nkhuf`fe;j> fSfq;if 

mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; nkjpupfpupatpypUe;J 

fe;jsha; mf;NghGu NgukLt re;jp tiuahd 

khw;Wg; ghij mikg;gjw;F RtPfupf;f 

murhl;rpahu; vz;zpapUf;fpwhu;fs;> Nkyjpf 

tpguq;fSf;F ,yf;fk; 2268/76 nfhz;l 

2022.02.24 jpfjpa ,yq;if [dehaf Nrh\

yprf; FbauR mjptpN\l tu;j;jkhdpiag; 

ghu;f;fTk;.

ml;ltiz 

khtl;lk; : jpUNfhzkiy

gpuNjrr; nrayfg; gpupT : fe;jsha;

fpuhk mYtyu; gpupT :   ,y 227/T gl;Lfr;rpa 
gpupT

fpuhkk; : NgukLt 

fhzpapd; ngau; :   

(Fwpg;gpl;l Muk;g tiuglj;jpw;F ,zq;f) - 

Nkw;Fwpj;j ,yf;fk; nfhz;l mjptpN\l 

tu;j;jkhdp mwptpj;jypd;gb

tiugl ,yf;fk;  :  tiugl ,y.260132 

tya ,y. 7 gj;jpu 

,y.02

tp];jPuzk; : 1.1968 n`f;lahu;

Jz;L ,yf;fk;  : 

124,125,126,129,130,131,132,133,134,135,136,140,
141,142,143,144,147,148,149,150,151,152,154,155,
156,157,158,160,161,162,164,165,168,172,173,174,
177,178,179,180,181,182,185,186,187,188,189,192,
193,194,196,197,198,199,202,203,204,205,207,208,
211,212,214,215,216,217,218,219,225,226,227,228,
229,231,233,234,236,237,239,240,243,244,245,246, 
247,250,251,252,253,254,257,258,259,260,264,265, 
266,267,271,272,273, ,274,277,278,279

vd;.vk;.cNgf;\hFkhhp

gpuNjr nrayhsh;> fe;jsha;

2022/03/15 Mk; jpfjp>

fe;jsha; gpuNjr nrayfj;jpy;

tyy;yhtpl;l gpuNjr rig
ngWif mwptpj;jy;

tyy;yhtpl;l gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd 01Mk; ,yf;f ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s Mjdq;fis 
2022-05-01Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-31Mk; jpfjp tiu Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhf Mh;tKs;sth;fsplkpUe;J 
tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,jw;Fg; Gwk;ghf rigf;Fj; Njitahd 02Mk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ePh; kw;Wk; kpd;rhu 
Jizg;ghfq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

•  Mjdq;fis Fj;jiff;F toq;Ftjw;F ,iaghd kw;Wk; nghUl;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,iaghd 
tpz;zg;gg; gbtq;fs;> nghUl;fspd; gl;bay; kw;Wk; mtw;iw Kd;itf;f Ntz;ba tpjk; vd;gtw;iw 
2022-03-21Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-08Mk; jpfjp tiuapy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; ,q;F fhl;lg;gl;Ls;s 
fl;lzj;ijr; nrYj;jp rigapd; kPf`njd;d jiyik mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

•  mt;thW ngw;Wf;nfhz;l tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022-04-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd;dh; fpilf;Fk; 
tifapy; jiyth;> tyy;yhtpl;l gpuNjr rig> kPf`njd;d vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 
Ntz;Lk;. mt;thwy;yhtpby; me;j Neuj;jpw;F Kd; rigapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;. 2022-04-11Mk; jpfjp K.g. 10.05 kzpf;F kPf`njd;d tyy;yhtpl;l gpuNjr rigapd; gpujhd 
mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

•  ,e;j tpiyfs; 06 khj fhyj;jpw;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; vd;gJld; njhpT nra;ag;gl;l toq;FeUf;F 
,J gw;wp mwptpj;jjd; gpd; ,uz;L thu fhyj;jpDs; nghUl;fis toq;Fjy; Ntz;Lk;.

•  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis flik Neuq;fspy; gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fisj; njhlh;Gnfhz;L 
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; Vida ,iaGila tpguq;fs; tpz;zg;gg; gbtj;Jld; toq;fg;gLk;.

njhiyNgrp: 0342284024
njhiyefy;: 0342284015
kpd;dQ;ry;: wpsmeegahathanna55@gmail.com

ml;ltiz 01

njh. 
,y.

tpguk;

kPsspf;fg; 
glhj Nfs;tp 
tpz;zg;gf; 
fl;lzk; 
(&gh)

kPsspf;fg; 
gLk; Nfs;tp 

gpiz 
itg;Gj; 
njhif 
(&gh)

khjhe;j 
Mff; 

Fiwe;j 
Fj;jifj; 
njhif 
(&gh)

01. tyy;yhtpl;l gpuNjr rig kPf`njd;d gpujhd 
mYtyf ,lg;gug;gpy; mike;Js;s Gjpjhf 
eph;khzpf;fg;gl;l rpw;Wz;br;rhiyf; fl;blk;

2000.00 10000.00 10000.00

ml;ltiz 02

njh. 
,y.

tpguk;

kPsspf;fg; 
glhj Nfs;tp 
tpz;zg;gf; 

fl;lzk; (&gh)

01. midj;J tifahd kpd;rhu Jizg;ghfq;fs; kw;Wk; tPjp tpsf;Ffs; 1000.00

02 midj;J tifahd ePh; Jizg;ghfq;fs; 1000.00

2022-03-16Mk; jpfjp tyy;yhtpl;l gpuNjr rig cNjdp mj;JNfhuis>
gpujhd mYtyfj;jpy;. nfsut jiyth;>
 tyy;yhtpl;l gpuNjr rig>
 kPf`njd;d.

ngWif mwptpj;jy; 
rKHj;jp mgptpUj;jp jpizf;fsk; 

rKHj;jp> kidg; nghUshjhuk;> Ed; epjpak;> tpahghu mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

rKHj;jp mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd;> rKHj;jp tq;fpfspw;Fj; Njitahd kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy;> epWTjy;fspw;fhd tpiykDf; Nfhuy;. 

rKHj;jp mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; fPo; ehL g+uhTk; mike;Js;s rKHj;jp tq;fpfspf;Fj; Njitahd 

kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf fPo;f;fhzg;gLk; tpjkhf Nghl;b 

hPjpapyhd tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ. 

njh. ,yf;fk; cUg;gb Njitahd vz;zpf;if

01 5 to 6 Kva generators (Single Phase) 976

kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhd jifikAs;s toq;FeHfs;  chpj;jhd 

gz;lq;fis tpw;gid nra;jy;> toq;fy; kw;Wk; guhkhpj;jy; Jiwfspy; 10 tUlq;fs; my;yJ mjw;F 

Nkw;gl;l mDgtj;Jld; $ba Njrpa kl;lj;jpy; gjpT nra;ag;ngw;Ws;s (EM01 n[dNul;lH toq;fy;) 
tpahghunkhd;whf ,Uj;jy; fz;bg;ghd NjitahFk;. CIDA epWtdj;jpd; jifikiag; g+uzg;gLj;Jk; 

toq;FeHfs; khj;jpuk;> epge;jidfs; kw;Wk; tpguf;Fwpg;Gf;fslq;fpa ngWifg; gbtq;fis> kPsspf;fg;glhj 

&gh 55>000/- ,w;fhd njhifia> rKHj;jp mgptpUj;jpj;  jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsH ehafj;jpw;F 

fhrhfr; nrYj;jpa ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il> jpizf;fsj;jpd; ngWifg; gphptpy; rkHg;gpj;J> 2022.03.18 

Kjy; 2022.04.20 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

(tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;ifapy;> %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ,uz;L gpujpfshf jdpj;jdp 

ciwfspy; NrHj;J njhopy;El;gk; kw;Wk; epjpapay; gpNuuizfs; jdpj;jdpahfr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.)

rKHj;jp mgptpUj;jpj; jpizf;fs epjpg; gphptpy; fl;lzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; tpz;zg;gg;gbtq;fspy; 

khj;jpuk; tpiykDr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;nkd;gJld;> g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2022.04.21 

md;W K.g. 10.30 ,w;F Kd;dH fpilf;ff; $bathW. gzpg;ghsH ehafk;> rKHj;jp mgptpUjpj; jpizf;fsk;> 

4Mk; khb> nrj;rphpgha (Kjyhk; gbepiy) gj;juKy;y" vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ rKh;j;jp 

mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;. 

2022.04.21 md;W K.g. 10.00 ,w;F rKHj;jp mgptpUj;jpj; jpizf;fsj;jpd; Nfl;NghH $lj;jpy; 

tpiykDj;jpwf;fg;gLtJld;> mt; Ntisapy; tpz;zg;gjhuHfs; my;yJ mtHfspd; mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> 'n[dNul;lHfisf; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;tjw;fhd tpiykD" vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. ,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd; 

njhiyNgrp ,yf;fk; 0112876604 %yk; ngWif Kfhikahshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

n[dNul;lH nfhs;tdT njhlHghd jifikAs;s toq;FeHfisj; NjHe;njLf;Fk; ,Wjpj; jPHkhdk; 

ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk; vd;gjidj; jaT nra;J ftdpf;fTk;. 

jiytH> mikr;rpd; ngWiff; FO> 

rKHj;jp> kidg; nghUshjhuk;> Ed;epjpak;> 

tpahghu mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R 

1Mk; khb> (,uz;lhk; gb epiy) nrj;rphpgha> gj;juKy;y. 

tpiykD mioj;jy;
gpujhd mikr;R - rg;ufKt khfhz rig

rg;ufKt khfhzj;jpd; futzy;y Mjhu itj;jparhiyapy; Vw;fdNt mike;Js;s 

jpz;kf;fopT Rj;jpfupg;Gj; njhFjpia jpl;lkply;> mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 

Nkk;gLj;jy;fspw;fhf jifikAk; jFjpAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J 

jpwe;j Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; Kiwikapd; fPo;> rg;ufKt  

khfhz rigapd; gpujhd mikr;rpd; ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf; Nfhug;gL;fpd;wJ.

•  Nkyjpf  tpguq;fis www.sg.gov.lk  vd;w ,izaj;jpy; gpuNtrpj;J download 
,d; fPOs;s Tender  Notice ,w;Fs; nrd;W gpujhd mikr;rpdhy; ntspaplg;gl;Ls;s  

“futzy;y Mjhu itj;jparhiyapy;  Vw;fdNt mike;Js;s jpz;kf;fopT 

Rj;jpfupg;Gj; njhFjpia jpl;lkply;> mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy;“ 
%yk; my;yJ

•  Neubahf http:// sg.gov.lk/sgpc/downloads –sub –tender/ ,w;Fs; gpuNtrpj;J 

gpujhd mikr;rpdhy; gpuRupf;fg;gl;Ls;s 'futzy;y Mjhu itj;jparhiyapy; 

Vw;fdNt  eilKiwapYs;s  jpz;kf;fopT Rj;jpfupg;Gj; njhFjpia  jpl;lkply;> 

mgptpUj;jp  nra;jy; kw;Wk; Nkk;gLj;jy;" %yk; my;yJ

•  http: //sg.gov.lk/  sgpc/chief – ministry /  gpuNtrpj;J download fPOs;s Tender Notice 
,w;Fs; gpuNtrpj;J> 'futzy;y Mjhu itj;jparhiyapy; Vw;fdNt mike;Js;s 

jpz;kf;fopT Rj;jpfupg;Gj; njhFjpia jpl;lkply;> mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; 

Nkk;gLj;jy;" fspw;F njhlHGgly;  %yk; jfty;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

•  ,f;ifj;njhopy; njhlHghd Nkyjpf jfty;fis gpujhd mikr;rpy;> Neupy; 

rKfkspj;J  my;yJ gpd;tUk; njhiyNgrp %yk; mYtyf Neuq;fspy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. NjitahdtHfs; K.g.9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu thuNtiy 

ehl;fspy; ,ytrkhf tpiykDg; gbtq;fisg; guprPyid nra;J nfhs;syhk;.

jiytH>

gpujhd mikr;rpd; ngWiff; FO>

gpujhd mikr;R.

rg;ufKt khfhz rig>

Gjpa efuk;> 

,uj;jpdGup. 

njh.Ng 045-2223298/ 045-2222204
0703713726 ehyf

njhiy efy; 045-2223298

2022 khHr; 18 Mk; jpfjp

Nghjdh itj;jparhiy - ,uj;jpdGhp 

Nfs;tpf;fhd miog;G
,uj;jpdGhp Nghjdh itj;jparhiyapd; gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

2022Mk; Mz;bw;F Njitahd fPo; Fwpg;gplg;gLk; ngWiff;fhf jifikAk; 

jFjpAKs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

njhlH 

,yf;fk;

Nfhit ,yf;fk;/ 
Nfs;tp ,yf;fk;

cUg;gb/ tpguk; Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp 

01 THR/FBA/SC/08/2022
fhfpjhjpfs; 

(A4 ngf;fl;/ NuhdpNah 
\Pl; ngf;fl; Nghd;wd)

20>000.00

02 THR/FBA/SC/09/2022
ghtidg; nghUl;fs; 

(nlNlhy;/ gw;whp Nghd;wd)
10>000.00

03 THR/FBA/SC/10/2022 Fg;ig cs;spLk; igfs; 35>000.00

  xt;nthU Nfs;tp ,yf;fj;jpw;Fk; NtWNtwhf &. 2>000.00 kPsspf;fg;gLk; Mtzf; 

fl;lzq;fis nrYj;jpa gpd;dH Nfs;tp Mtzj; njhFjpfis fPo;f;fhZk; 

Kfthpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tp Mtzq;fs; 2022.04.08 tiu mYtyf 

ehl;fspy; (mur nghJ tpLKiw jpdq;fs; jtpHe;jJ) K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 

tiu tpepNahfpf;fg;gLk;. 

  xU Nfs;tpjhuUf;F NkNy Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tp ,yf;fq;fs; ve;j mstpw;Fk; 

Nfs;tpfis rkHg;gpf;f KbAk;> vd;Wk; mjw;fhf NtWNtwhf Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. (khw;Wf; Nfs;tpfs; Vw;fg;glkhl;lhJ) 

  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ gzpg;ghsH gzpkidapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.04.11 K.g. 10.30 ,w;F KbTWj;jg;gLtJld; mjd; 

gpd;dH fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. 

  2022.04.11 K.g. 10.30 ,w;F Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; 

Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhuk; mspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspg;gjw;F mDkjp mspf;fg;gLk;. 

  Nfs;tpfs; cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tp  

,yf;fk;/ Nfhit ,yf;fj;ij fPo;f;fhZkhW Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

 c+k; - “THR/FBA/SC/08/2022”
  tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gLk; cUg;gbfs; rfyjpw;Fk; njspthf ,zq;fhzf;$ba 

tpjj;jpy; jahhpf;fg;gl;l rhk;gps; rkHg;gpj;jy; fl;lhakhFk;. mt;thuy;yhj 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

  ve;jf; Nfs;tpiaAk; my;yJ mjd; xU gFjpia ve;jf;fhuzKk; $whkNyNa  

Vw;wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr ngWiff; FOtpw;F chpaJ. 

  Njitaw;w jhkjq;fisj; jtpHg;gjw;fhf Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

tUifjUtjw;F Kd;G jaT nra;J 045-2222261(307) ,yf;fj;ij mioAq;fs;.

jiytH> 

gpuNjr ngWiff; FO> 

Nghjdh itj;jparhiy> 

,uj;jpdGhp.

2022.03.18
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ngWif mwptpj;jy; 
tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> tY kw;Wk; rf;jp kw;Wk; tPlikg;G kw;Wk; eph;khz mikr;R

kj;jpa khfhzk;
kj;jpa khfhz tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> tY kw;Wk; rf;jp kw;Wk; tPlikg;G kw;Wk; eph;khz mikr;rpd; ngWiff; FOtpd; jiyth; chpj;jhd Jiwapd; 
fPo;> eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigAld; gjpT ngw;w xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapy; fl;bl eph;khzj;jpw;fhf 
tpiykDf;fis NfhUfpd;whh;. 5 kpy;ypad; &gh my;yJ 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gl;l tsKs;s tpiykDf;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 03 Mk; ,yf;f nghJ 
xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

2022.03.21 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.11 Mk; jpfjp tiu ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; fl;bl eph;khzj;jpw;fhf 
eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigaplkpUe;J ngw;w ,w;iwtiuahf;fy; gjpTj; Gj;jfj;ij toq;Ftjd; %yk; fz;b> Nghfk;gu> vnfyg;nghy 
Fkhhp`hkp khtj;ij> 09 Mk; ,yf;fj;jpYs;s khfhz tPjp mjpfhurig nghJ KfhikahshplkpUe;J xt;nthU mk;rj;jpw;nfjpuhfTk; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 
kPsspf;fg;glhj njhiff;fhd gzf;nfhLg;gdT gw;Wr;rPl;Lf;fis rkh;g;gpg;gjd; %yk; tpiykD Mtzj;ij ngw;Wf; nfhs;syhk;. kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; 
fl;lzkhdJ 158100110000022 vd;w kf;fs; tq;fp fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fg;gl;L gw;Wr;rPl;lhdJ Nfs;tp Mtzq;fis toq;Ftjw;fhf toq;fg;gly; 
Ntz;Lk;. 

Kf;fpak;: tq;fp gw;Wr;rPl;lhdJ gpd;tUk; tpguq;fis mlf;fpapUj;jy; Ntz;Lk;. 

xg;ge;jf;;;;fhuhpd; ngah; kw;Wk; Kfthp.

nraw;wpl;lj;jpd; xg;ge;j ,yf;fk;.

cq;fspd; tpUg;gKs;s xt;nthU nraw;wpl;lj;jpw;Fk; jdpj;jdpahf chpj;jhd kPsspf;fg;glhj gzf;nfhLg;gdTfs; jdpj;jdpahf  vOjg;gly; 
Ntz;Lk;. 

xt;nthU tpiykDtpw;Fk; ,U gpujpfspy; chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDg; gbtq;fs; xg;ge;j ,yf;fk; kw;Wk; ngah; my;yJ Fwpg;gpl;l 
Nfs;tp Mfpatw;iw Fwpg;gpl;L %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd Fwpg;gpl;L Kj;jpiuaplg;gl;L jdpj;jdpahd ciwfspy; Nrh;f;fg;gl;L fPNoAs;s Kfthpf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022.04.19 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 
tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuk; Kbe;jJk; cldbahfNt fz;b> al;bEtu tPjp> 109 Mk; ,yf;fj;jpYs;s tPjp 
mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> rf;jp kw;Wk; tY kw;Wk; tPlikg;G eph;khz mikr;rpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; ngw;w 
gpujpepjpfs; Nfs;tpfis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

2022.03.29 Mk; jpfjpad;W K.g. 9.30 kzpf;F khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; fz;b> Nghfk;gu> vnfynghy Fkhhp`hkp khtj;ij> 09 Mk; 
,yf;fj;jpYs;s jiyik mYtyfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

Nkyjpf tpguq;fis rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; 081-2052279> 081-2204378> 081-2066382 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;f@lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

Gjpa xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;F Kd;duhf khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; fPo; 2021 Mk; Mz;by; epiwNtw;wg;gl;l xg;ge;jf;fhuh;fspd; 
xg;ge;jq;fs; ghprPyid nra;ag;gLk;. mj;Jld; Ntiyfspd; ngWif njhlh;ghf epjp mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l epjpr;; Rw;wwpf;iffSk; ghprPyid 
nra;ag;gLk;. tpiykDjhuhpdhy; toq;fg;gLk; rhd;W gfUk; Mtzq;fs; midj;Jk; Jy;ypakhfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s 
gzpg;GiufSf;fikthfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. ,t;thwhd rhd;W gfUk; Mtzq;fspd; Jy;ypaj;jpw;F tpiykDjhuh; KOikahd nghWg;igNaw;f 
Ntz;Lnkd;gJld; ,e;j g+h;j;jp nra;ag;glhj nraw;ghLk; tpiykDf;fis epuhfhpg;gjw;fhdnjhU fhuzkhFk;. 

ngWiff; FOj; jiytuhdth; ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; midj;J Nfs;tpfisAk; epuhfhpg;gjw;F my;yJ ve;jnthU Nfs;tpiaAk; 
toq;fhkypUg;gjw;Fk; Mff;Fiwe;j tpiyAs;s tpiykDit Vw;Wf; nfhs;s Njitapy;iy vd;w flg;ghl;ilAk; nfhz;Ls;shh;. toq;Fk; NeukhdJ 
ngWiff; FOtpdhy; jPh;khdpf;fg;gLk;. 

tPjp mgptpUj;jp> Nghf;Ftuj;J> jiyth;>
tY kw;Wk; rf;jp kw;Wk; tPlikg;G ngWiff; FO.
,y. 109> al;bEtu tPjp>
fz;b.

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig

Nfs;tpg; gl;bay; - 2022 - 1 Mk; fl;lk;

,y. xg;ge;j ,yf;fk; tpsf;fk; CIDA gjpT

mstPl;Lg; 
gl;bay; - 
MFnryT 
(kpy;ypad; 
&ghtpy;)

kPsspf;fg;glhj 
njhif (Nfs;tp 
gbtf; fl;lzk;)

tpiykDg;gpizapd; ngWkjp 
(nry;YgbahFk; fhyg;gFjp 120 ehl;fs;)

nuhf;fg; gzj;jpy;
tq;fp gpizaj;jp 
D}lhf (&ghtpy;)

fz;b khtl;lk;

guhkhpg;G

epiwNtw;W nghwpapayhshpd; mYtyfk;> fz;b

1. CPC/PRDA/MAIN/
K/KAN/2022/01

mUg;nghy mg;yhz;l; 

tpLjpfis GJg;gpj;jy;
rp-7-rp-6 5.77 3>500.00 29>000.00 58>000.00

                                                         Vidait

epiwNtw;W nghwpapayhshpd; mYtyfk;> fk;gis

2 CPC/PRDA/COM.BUILD/
K/GAM/2022/02

fk;gis filfs; 

fl;blj;njhFjpapd; $iu 

nuhg;> cUf;F $iu 

kw;Wk; Vida Ntiyfs;

rp-6-rp-5 24.92 7>000.00 125>000.00 250>000.00

Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;
fhy; eiltsq;fs;> gz;izfs; Nkk;ghL> ghy; kw;Wk; 

Kl;il rhHe;j ifj;njhopy; ,uh[hq;f mikr;R 

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsk;
fhy; eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpdhy; jpizf;fsj;jpw;Fj; Njitahd fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nfhs;tdT kw;Wk; epHkhzg; gzpapd; 
nghUl;L nghUj;jkhd kw;Wk;  jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuHfsplk; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1. nfhs;tdTfs;

tpla 
,y

tplak;
tpiykDg; 

ghJfhg;G njhif 
(&gh)

tpiykD kPsg;ngw 
Kbahj fl;lzk; 

&gh

tpiykD 
toq;Fk; 
fhyk;

tpiykD 
jpwf;Fk; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

1.1 nraw;ifKiw rpidg;gLj;jy; (AI) 
cgfuzf; nfhs;tdT - 2022

300>000.00 6000/-
2022.03.18 Kjy; 
2022.04.07 tiu

2022.04.08
K.g. 11.00

2. epHkhzg; gzpfs; 

tpla 
,y.

tplak;

Mff; 
Fiwe;jJ 

ICTAD
gjpT

nghwpapa 
yhsuJ 
kjpg;gPL 

tpiykDg; ghJfhg;G 
njhif (&gh)

tpiykD kPsg; 
ngwKbahjJ 
fl;lzk; (&gh)

tpiykD 
toq;Fk; 
fhyk;

tpiykD 

KbTj; 
jpfjpAk; 
NeuKk; 

tq;fp 
cj;juthjk; 
Kd;itg;g 
jhapd;

fhR 
nrYj;J 
tjhapd; 

2.1

kpUf Muha;r;rp 

epWtdj;jpd; (VRI) tpyq;F 
,y;yj;jpw;F gpd;dhy; 
jw;fhg;GRtiu ,bj;jy; 
kw;Wk; epHkhzpj;jy; 

C7 ,w;F 
Nky;

5>242>454.00 52>425.00 26>213.00 &gh 2>500.00

2022.03.18 
Kjy; 

2022.04.07 
tiu

2022.04.08
K.g. 11.00

01.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsj;jpd; epjpg; gzpg;ghsH gzpkidapy; ,Ue;J mYtyf Neuj;jpy; 

(K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu) ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykDf;fis cs;spl;L mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; tplaj;jpd; ngaiu njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

02.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis KbTj; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;dh; fpilf;fj;jf;fjhf fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ epjpg; gphptpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapDs; ,lyhk;. 

03.  Nkyjpf jftYf;fhf fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsj;jpd; ,izaj;jsj;ij ghh;itaplTk;. (www.daph.gov.lk)

gzpg;ghsH ehafk;/ jiytH (jp.ngh.nfh.F)

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsk;

,yf;fk; 1020> j.ng. ,yf;fk; 13> 081-2385701 ePbg;G - 290/291
nfl;lk;Ng> Nguhjid.  njhiyNgrp ,y: 081-2388197/ 081-2385227

081-2388120/ 081-2388189 

tpNrl mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy; 
Ky;Nyhpaht> Gjpa efuk;> `pk;Gl;lhd> mgpdthuhk tPjp> 

,y. 303/4A ,y; trpf;Fk; (Nj.m.m. 197728400136) kw;Wk; 

flTr; rPl;L ,y. PB LKAN 8622672 nfhz;l jpNd\; Fkhu 

Nrdhehaf;f Mfpa vd;dhy;> 2021.07.28k; jpfjp xf;yz;l; 

epa+rpyhe;jpy; xg;gkplg;gl;l tpNrl mw;Nwhzp mDkjpg;gj;jpu 

mw;Nwhzp mjpfhhpahf ngaH Fwpg;gplg;gl;l khyNg> 

f`d;njhl;l tPjpapy; ,y. 94/7/23 ,y; trpf;Fk; (Nj.m.m. 

,y.: 805641118V) nfhz;l jpUkjp. [afe;j Kjpad;NryhNf 

jpy;`hd; Nrdhdp rk;gj; gz;lhuTf;F toq;fg;gl;Ls;s 

mw;Nwhzp mjpfhuj;ij ,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if tho; rfy kf;fSf;Fk; 

mwpe;Jnfhs;tjw;fhf ,j;jhy; njhptpf;fpNwd;. 

- jpNd\; Fkhu Nrdhehaf;f

,y. 65/3> ]h`puh tPjp ju;fh 

efiur; Nru;e;j Njrpa milahs 

ml;il ,y. 197760901243 

nfhz;l mg;Jy; ryhk; 

]pahdh Mfpa ehd; vdJ 

kfshd Kfkj; ypahj; 

Z]{`h (Zuha) ypahj; 

vd;w ngaiu K`kj; ypahj; 

Z]{`h (Zuha) vd 

khw;WfpNwd; vdTk; ,dpNky; 

rfy Mtzq;fspYk; mtu; 

Gjpa ngaiuNa gad;gLj;Jthu;> 

mt;thNw ifnahg;gkpLthu; 

vdTk; ,j;jhy; %yk; ,yq;if 

muRf;Fk; nghJkf;fSf;Fk; 

mwpaj;jUfpNwd;.

mg;Jy; ryhk; ]pahdh (jha;)

mwptpj;jy;ngaH khw;wk;ngaH 

khw;wj;jpw;fhd 

gfpuq;f mwptpj;jy;

fk;gdpapd; gioa ngaH:

nkhdhNuh Nfhy;l; nrf;fpAupl;b 

NrHtpr]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

fk;gdp ,y:- PV 00231836
gjpT mYtyf Kfthp: ,y. 

76> 5Mk; xOq;if> ehty

fk;gdpapd; Gjpa ngaH: 

nkhdhNuh gpuPkpak; nrf;fpAhpl;b 

NrHtpr]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

nrayhsHfs;

ngaH khw;wk;

nfhOk;G khtl;lk;> 

nfhyd;dht gpuNjr 

nrayfg; gphptpd; N1> 
etfk;Gu nty;yk;gpl;ba> 

nfhOk;G 14 vd;w 

Kfthpapy; trpf;Fk; 

uhN[e;jpud; f;tpd;l]; 

RFkhud; Mfpa ehd; 

,d;W Kjy; uhN[e;jpud; 

f;tpd;l]; nuh\hd; vd;w 

ngaiug; gad;gLj;Jtnjd 

,yq;if Fbaurpw;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

uhN[e;jpud; f;tpd;l]; 

nuh\hd;

nkhwl;Lt gy;fiyf;fofk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

nkhwl;Lt gy;fiyf;fof Nguhrphpah; gl;ltj;jtpj;jhd tpLjp
kw;Wk; tpLjp fpuhkk; mj;Jld; mitfspd; Rw;Wg;Gwj;ij Rj;jpfhpj;jy;

Contract No.: UM/CWS/MD/ENCL/2021/08

1.  2022.04.06 Mk; jpfjpad;W gp.g 2.30 kzp tiu nkhwl;Lt gy;fiyf;fof Nguhrphpah; gl;ltpj;jhd 
tpLjp kw;Wk; tpLjp fpuhkk; mj;Jld; mitfspdhy; Rw;Wg;Gwj;ij Rj;jpfhpg;gjw;fhf 
jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nkhwl;Lt gy;fiyf;fofj;jpd; 
rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 
miof;fpd;whh;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLnkd;gJld; mjd; gpd;dh; 
tpiykDf;fs; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; 
tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW miof;fg;gLfpd;wdh;. khw;W 
topahd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

2.  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhd jFjpf;fhf gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhftpUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

•  tpahghu gjpTr; rl;lq;fspd; fPo; ,yq;ifapy; gjpT ngw;w tpahghu 
epWtdnkhd;whftpUj;jy; Ntz;Lk;> mj;Jld;

•  tpiykDit rkh;g;gpf;Fk; Ntisapy; Rj;jpfhpg;G Nritfis toq;Fk; Jiwapy; 
Mff; Fiwe;jJ Ie;J tUl mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  tpiykDjhuhpdhy; epiwNtw;wg;gLk; midj;J jw;Nghja Rj;jpfhpg;G Nrit 
nraw;wpl;lq;;fspd; nraw;ghl;L rhd;wpjo;fis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

•  fle;j %d;W tUlq;fspy; 8 kpy;ypad; ,yq;if &ghtpw;F Fiwahj xg;ge;jg; 
ngWkjpapy; Mff; Fiwe;jJ xU epfuhd Rj;jpfhpg;G Nrit nraw;wpl;lj;ij 
nraw;gLj;jpapUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; NritfSf;fhd 
rpNu\;l cjtp gjpthshplkpUe;J ngw;W nkhwl;Lt> fl;Lngj;j> nkhwl;Lt gy;fiyf;fof 
gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; Nritfs; gphptpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf 
ghPl;rpg;gJld; (njhiyNgrp/njhiyefy;: 0112-651594) Nkyjpf jftiy nkhwl;Lt 
gy;fiyf;fof guhkhpg;G gphptpd; Ntiyfs; nghwpapayhshplkpUe;J (0112-650042) ngw;Wf; 
nfhs;syhk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 
kzpf;Fkpilapy; tpiykDf;fis toq;Ftjw;fhd ,Wjp Neuk; tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;F Kd;duhf ,lg;gug;ig ghPl;rpf;FkhW Nfl;Lf; 
nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

6.  2022.03.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.01 Mk; jpfjp tiuAk; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; %thapuk; ,yq;if &ghit (3>000 ,.&gh) 
nkhwl;Lt gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; nrYj;jpa gpd;dh;> gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; 
NritfSf;fhd rpNu\;l cjtp gjpthsUf;F tpahghu jiyg;Gf; fbjnkhd;wpy; vOj;J 
%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 
nra;ag;glyhk;. 

7.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022.04.06 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F 
Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; 
Ntz;Lk;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; NeubahfNt xg;gilf;fg;glyhnkd;gJld; 
nkhwl;Lt> gy;fiyf;fof gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; NritfSf;fhd rpNu\;l cjtp 
gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapYk; Nrh;f;fg;glyhk;. 

8.  2022.03.30 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F nkhwl;Lt gy;fiyf;fof gpujhd Ntiyfs; 
kw;Wk; Nritfs; mYtyfj;jpy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lkhdJ eilngWk;. 

9.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fpAs;sthwhd gbtj;jpy; 
135>000 ,yq;if &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 2022.08.02 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10. tpiykDf;fs; 2022.07.05 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

Jiz Nte;jh;>
nkhwl;Lt gy;fiyf;fofk;>
fl;Lngj;j> nkhwl;Lt.

kPl;fg;glhj 
jq;f eiffis
Vyj;jpy; tpw;wy;

cj;JUcLt/fgy;ynfhl/ gyd;ndhUt/
n`huz /   nkhuf`N`d / 
nghf;FDtpl;l/ tPjpanfhl/Kdfk/ ud; 
Ruf;Fk; n`hud/ gyd;ndhUt/
Nfhuiyk kw;Wk; nghf;FDtpl;l kj;jp 

Mfpa fpuhkpa tq;fpfspy; mlF 

itf;fg;gl;L ,Jtiu kPl;fg;glhj rfy 

eiffSk; 2022 khh;r; 26Mk;  27Mk; 

jpfjpfspy; K.g. 9.00 kzpf;F 

jiyikaf tshfj;jpy; t/g n`huz 

gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpdhy; 

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

nghJ Kfhikahsh;

t/g n`huz g.Neh.$. rq;fk;>

,y. 113> = Nrhkhee;j khtj;j>

n`huz.

tpiykD mwptpj;jy;
2022.04.07 Kjy; 2022.12.31 tiu cf;Ftis 

gpuNjr rig nghJr;re;ij ,yf;fk; 17 

khl;biwr;rpf;filiaf; Fj;jiff;F tpLjy;

cf;Ftis gpuNjr rigf;F chpj;jhd nghJr;re;ijapYs;s 

,yf;fk; 17 cila filia 2022Mk; Mz;by; khl;biwr;rp 

tpw;gid nra;tjw;fhf Fj;jiff;F tpLtjw;fhf tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

02.  epge;jidfSld; $ba tpz;zg;gg;gbtq;fis thu ehl;fspy; 

K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 02.45 tiu> cf;Ftis gpuNjr 

rigapy; kPsspf;fg;glhj &gh 3500.00 ,w;fhd njhifiar; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; rkHg;gpj;Jg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  2022.03.18 Kjy; 2022.04.06 md;W gp.g. 01.00 ,w;F 

tpiykDg;gbtq;fis toq;fy; KbTWtJld;> 

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.04.06 md;W gp.g. 02.30 

tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

04.  2022.04.06 md;W gp.g. 03.00 ,w;F tpiykDj;jpwj;jy; 

rig mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ,f;Fj;jif 

njhlHghd ,Wjpj; jPHkhdk; cf;Ftis gpuNjr rigapd; 

ngWiff;FOtpw;F chpj;jhtJld;> ,J njhlHghd Nkyjpf 

tpguq;fis> rigapd; nrayhshplk; my;yJ njh.Ng. 

,yf;fk;. 066-2244270/ 066 2243592 %yk; mwpe;J nfhs;syhk;.

cf;Ftis 

nghJr; 

re;ij

tpahghuk;

2022 Mk; 

Mz;bw; 

fhd Mff; 

Fiwe;j 

Nfs;tp

kPsspf;fg; 

gLk; 

gpizj; 

njhif

kPsspf;fg; 

glhj 

gbtf; 

fl;lzk;

,yf;fk; 17 khl;biwr;rp 1>023>750.00 1>023>750.00 3500.00

2022.03.15Mk; jpfjp

cf;Ftis gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

nrayhsH>

cf;Ftis gpuNjr rig>

cf;Ftis
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th;j;jf mikr;R

,e;jpa-,yq;if murpw;fpilapy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s ,zf;fg;ghl;bd; mbg;gilapy; 2022 Mz;bw;fhf 

,e;jpahtpy; ,Ue;J fPo;f;fhZk; mj;jpahtrpag; nghUl;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;fhf ,wf;Fkjpahsh;fs; 

th;j;jf mikr;rpy; gjpT nra;tjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

  mj;jpahtrpa czTg; nghUl;fs;

  mj;jpahtrpa kUe;Jfs;

  rPnke;J

  Jzpkzpfs;

  tpyq;FzT

  ifj;njhopypw;F gad;gLk; %yg;nghUl;fs;

  tpNrl cu tiffs;

,t;thwhd mj;jpahtrpa nghUs;tiffis fle;j Mz;by; ,e;jpahtpypUe;J ,wf;Fkjp nra;Js;s 

,wf;Fkjpahsh;fs; my;yJ Nkw;gb nghUl;fis ,e;jpahtpypUe;J ,wf;Fkjp nra;tjw;F vjph;ghh;f;Fk; 

,wf;Fkjpahsh;fSf;F gjpT nra;tjw;fhf th;j;jf mikr;rpd; https://www.trade.gov.lk/ vd;w 

,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;J 2022.03.21 Kjy; 2022.03.28 tiu xd;iyd; topahf tpz;zg;gpf;fyhk;. 

g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gj;jpd; td; gpujpfs; (Hard Copy) 2022.03.28 gp.g. 3.30 ,w;F my;yJ mjw;F 

Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; my;yJ nfhz;L te;J th;j;jf mikr;rpw;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

,J gw;wpa Nkyjpf jfty;fs;/ Njitg;gLk;  cjtpfs; cjtpr; nrayhsh; jpU. <. V. Vf;fehaf;fit 

(076-2566047) mioj;J ngw;Wf; nfhs;s KbtJld; gjpT rk;ge;jkhf VNjDk; rpukq;fs; ,Ug;gpd; th;j;jf 

mikr;rpd; %d;whk; khbapy; ];jhgpf;fg;gl;Ls;s tpNrl myfpw;F tUif je;J Fwpj;j tplaq;fis 

epiwNtw;wpf; nfhs;tjw;F Njitahd trjpfs; Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

Nkyjpf jfty;fis fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

cUg;gb
njhlh;G nfhs;s Ntz;ba 

mjpfhhp
gjtp epWtdk;

njh.Ng. 
,yf;fk;

mj;jpahtrpa 
czTg; nghUl;fs;

jpU. FKJ kPf`Nf gzpg;ghsh; th;j;jf mikr;R 071 8246920

mj;jpahtrpa 
kUe;Jfs;

jpU. jpD\ j]hehaf;f nghJ 
Kfhikahsh;

mur kUe;jhf;fw;  
$l;Lj;jhgdk;

077 3721188

Jzpkzpfs; jpU. gP.vy;.v];.gp. ep\he;j gpujhd 
njhopy;El;g 
mjpfhhp

gj;jpf; ifj;jwpfs; 
,uh[hq;f mikr;R

077 1505494

tpyq;FzT kUj;Jth; 
jpU. vd;. gphpaq;fuNf

gjpthsh; tpyq;F cw;gj;jp 
kw;Wk; Rfhjhu 
jpizf;fsk;

071 8038954

ifj;njhopYf;Fg; 
gad;gLk; 
%yg;nghUl;fs;/ 
rPnke;J

jpU. vy;.V. cjhrphp ngNuuh gzpg;ghsh; ifj;njhopy; 
mikr;R

070 2939230

tpNrl cutiffs; jpU. fRd; k`jd;jpy gpujpg; gzpg;ghsh; 
ehafk;

Njrpa cu 
nrayfk;

071 8500592

nrayhsh;>
th;j;jf mikr;R>
,y. 492> MH.V.b nky; khtj;ij>
nfhOk;G -03.

2022.03.18

2022 Mz;bw;fhf ,e;jpa fld; jpl;lj;jpd; fPo; 
mj;jpahtrpag; nghUl;fis ,wf;Fkjp nra;tjw;fhf 

,wf;Fkjpahsh;fisg; gjpT nra;jy;
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அஷவஷெய்க்   
ஏ.எச்.எம். மின்ாஜ் முப்தி (காஷிபி)...

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

அல்லாஹ் மனிதனைப் புனித-
ைலாக மலாற்றுவதற்கலாகப் ப் 
சநதரப்பஙகனை ஏற்படுத்-

தியுளைலான். அசசநதரப்பஙகனை பலாக்-
கியமலாகக் கருதி அனதப் பயன்படுத்திக் 
ககலாளளுமலாறு நபி (ஸல) அவரகள ஆரவ-
மூட்டியுளைலாரகள.

அநத வனகயில ரஜப் மற்றும் ரமழலான் 
மலாதஙகளுக்கு இனையில வரக்கூடிய 
மலாதமலாக ஷஃபலான் உளைது. இம்மலாதத்-
தில நநலான்பு உளளிட்ை நற்கலாரியஙகளில 
ஈடுபட்டு பயிற்சிகனை கபற்றுக்ககலாள-
ளும் நபலாது ரமழலான் மலாதத்தில அது 
நபலான்்ற நற்கலாரியஙகளில ஈடுபடுவது 
எளிதலாகி விடும்.

இம்மலாதத்தின் சி்றப்னபப் பற்றி நபி 
(ஸல) அவரகள கூறும் கபலாழுது 'அமல-
கள இம்மலாதத்தில அல்லாஹுதஆ்லா-
விைம் உயரத்தப்படுகின்்றை' என்றுள-
ைலாரகள.

உஸலாமதிப்னு னஸத் (ரழி) அவரகள 
நபியவரளிைம், 'அல்லாஹ்வின் தூதநர! 
ஷஃபலானை நபலான்று நவக்றலாரு மலாதத்-
தில நீஙகள நநலான்பு நநலாற்பனத நலான் 
கலாணவிலன '் என்று கூறிய நபலாது, 
'மனிதரகள ரஜப், ரமழலான் ஆகிய இரு 
மலாதஙகளுக்கு மத்தியிலுளை ஒரு மலாதம் 
கதலாைரபில பலாரலாமுகமலாக இருக்கின்்ற-
ைர. அது எப்படிப்பட்ை மலாதகமனில, 
அகி்த்தலாரின் அதிபதியலாகிய அல்லாஹ்-
வின்பலால வணக்க வழிபலாடுகள உயரத்-
தப்பைக்கூடிய மலாதம் அது. அதைலால 
எைது வணக்க வழிபலாடுகள நலான் 
நநலான்பலாளியலாக இருக்கும் நின்யில 
உயரத்தப்பை நவண்டுகமை விரும்புகி-
ந்றன்' என்று கூறியுளைலாரகள. (ஆதலாரம்: 
நஸலாயி, அஹ்மத்)

அநதநநரம், ஷஃபலான் மலாதத்-
தில நநலான்பு நநலாற்பது சுன்ைத்தலா-
கும். இது கதலாைரபில, ஆயிஷலா 
(ரழி) அவரகள, நபி (ஸல) அவர-
கள ஷஃபலான் மலாதத்னத விை அதி-
கமலாக நவக்றநத மலாதத்திலும் நநலான்பு 
நநலாற்்றதிலன .் ஷஃபலானில முழு 
மலாதமும் நநலான்பு நநலாற்பலாரகள என்றுள-
ைலாரகள. (ஆதலாரம்: புகலாரி)

இருப்பினும், இம்மலாதத்தின் ஆரம்ப 
15 நலாட்களில நநலான்பு நநலாற்கலாமல 
இருநதுவிட்டு கனைசி 15 நலாட்களில 
நநலான்பு நநலாற்பது தடுக்கப்பட்ைதலாகும். 
இது கதலாைரபில, நபி (ஸல)  அவரகள, 
ஷஃபலான் மலாதத்தின் அனரப்பகுதி எஞ்-
சியிருநதலால, நீஙகள நநலான்பு நநலாற்க 
நவண்ைலாம் எைக் கூறியதலாக அபூ 
ஹுனரரலா (்றழி) அவரகள அறிவித்துள-
ைலாரகள. 

(ஆதலாரம்: சுைனுத்திரமிதி)
என்்றலாலும், ஷஃபலான் மலாதத்தின் 

ஆரம்ப 15 நலாட்களில சி் நநலான்புகனை 
நநலாற்றுவிட்டு, கதலாைரநதும் 15 க்குப் 
பின்ைர நநலான்பு நநலாற்பது, வழனம-
யலாக திஙகள மற்றும் வியலாழன் நலாட்க-
ளில நநலான்பு நநலாற்பவர இம்மலாதத்தின் 
கனைசி 15இல உளை திஙகள, வியலாழன் 
ஆகிய திைஙகளில நநலான்பு நநலாற்்றல, 
ஐயயலாமுல பீழ் உனைய (13,14,15) ஆம் 
நலாட்களில நநலான்பு நநலாற்பது, வலாஜிபலாை 
நநரசனச மற்றும் (கப்பலாரலா) குற்்றப்பரிகலா-
ரத்திற்குரிய நநலான்புகள, கைலா நநலான்பு-

கள நபலான்்றவற்ன்ற ஷஃபலான் உனைய 
கனைசி 15இல நநலாற்பதற்கு அனும-

தியுளைது.
ஷஃபலான் மலாதத்-

தின் 15ஆம் இரனவப் கபலாறுத்தவனரயில 
அவ்விரனவ உ்கலாைவிய ரீதியில கண்-
ணியப்படுத்தப்படுவனத நலாம் அவதலானிக்-
கின்ந்றலாம். அவ்விரவு ஒரு சி்றப்பலாை இர-
வலாகும் என்பனதப் பின்வரும் நபிகமலாழி 
எடுத்தியம்புகி்றது. 

'அல ல்ாஹுதஆ ல்ா தைது  பனைப்பி-
ைஙகளில ககலான  ் கசயதவர இன்னும் 
குநரலாதம் னவத்துக் ககலாண்டிருப்பவர 
ஆகிய இரண்டு நபனரயும் தவிர ஏனை-
நயலாருக்கு ஷஃபலானின் 15 ஆம் இரவன்று  
பலாவமன்னிப்பு   வழஙகுகின்்றலான்' எை 
நபி (ஸல) அவரகள  கூறியதலாக அம்ருப்-
னுல ஆஸ் (்றழி) அவரகள கூறியுளைலாரகள. 
(ஆதலாரம்: அஹ்மத்)

இநத ஹதீஸின் அடிப்பனையில 
ஒவ்கவலாருவரும் தமக்கு பலாவமன்னிப்பு 
கினைக்க நவண்டும் என்பதற்கலாக இவ்வி-
ரனவ கதலாழுனக, குரஆன் தி ல்ாவத், திக்ரு, 
துஆக்கள இன்னும் ஹதீஸ்களில வநதுளை 
அமலகள மூ்ம் உயிரப்பிப்பது சுன்ைத்தலா-
கும் என்று நலான்கு மத்ஹபுகளுனைய இமலாம்-
களும் கூறுகின்்றைர. இமலாம் ஷலாபிஈ (்றஹ்) 
அவரகள தைது 'அல உம்மு' எனும் நூலில, 
ஷஃபலானுனைய  15 ஆம் இரவும் துஆக்கள 
அஙகீகரிக்கப்பைக்கூடிய இரவு' என்று கூறி-
யுளைலாரகள.ஹைபி மத்ஹனபச நசரநத 
இமலாம் இப்னு நுனஜம் (்றஹ்) அவரகள, 
'ரமழலானுனைய பத்து இரவுகள, இரண்டு 
கபருநலாட்களுனைய இரவுகள, துல ஹிஜ்-
ஜலாவின் பத்து இரவுகள, ஷஃபலானுனைய 
15 ஆம் இரவு ஆகிய இரவுகனை அமலக-
னைக் ககலாண்டு உயிரப்பிப்பது சுன்ைத்துக-
ளில அைஙகும்  ்என்றுளைலாரகள. 

(ஆதலாரம்: அலபஹ்ருர ்றலாஇக்)
நமலும் மலாலிக் மத்ஹப் அறிஞரகளும் 

அவ்விரவுகனை (அதலாவது ஷஃபலான் நடுப்-
பகுதியின் இரனவ) உயிரப்பிப்பது விரும்-
பத்தக்கது என்று கூறுகின்்றைர. 

(ஆதலாரம்: அத் தலாஜ் வல இக்லீல) 
ஹன்பலி மத்ஹனபச நசரநத அறிஞர-

களும் இக்கருத்னதநய கூறுகின்்றைர. 
இப்னு னதமியயலா (்றஹ்) அவரகள, 
'ஷஃபலான் 15 ஆம் இரனவப் கபலாறுத்தவ-
னரயில அதைது சி்றப்புகள சம்பநதமலாக 
அதிகமலாை ஹதீஸ்களும், அறிவிப்புக்-
களும் வநதுளைை. ஸ்புகளில ஒரு 
கூட்ைம் இநத இரவில கதலாழக்கூடியவர-
கைலாக இருநதுளைலாரகள. அநத இரவில 
மலாத்திரம் ஒருவர குறிப்பிட்டுத் கதலாழுவ-
தற்கு ஸ்புகளின் முன்மலாதிரியும், ஆதலா-
ரஙகளும் இருக்கின்்றை. இது நபலான்்ற-
னவகள மறுக்கப்பைமலாட்ைலாது என்று 
கூறியுளைலாரகள. 

(ஆதலாரம்: மஜ்மூஃ அல பதலாவலா)
அதைலால இவ்விரவில கதலாழுனக, 

தி்லாவத்துல குரஆன், திக்ர, துஆக்கள 
இன்னும் ஹதீஸ்களில வநதுளை, வழ-
னமயலாகச கசயதுவரும் அமலகனைச 
கசயய்லாம். 

நமலும் 15ஆம் நலாளில நநலான்பு 
நநலாற்பது குறித்து அலி (்றழி) அவரகள, 
'ஷஃபலான் மலாதத்தின் அனரப்பகுதியின் 
இரவு வநது விட்ைலால, அதன் இரவில 
நின்று வணஙகுஙகள, நமலும், 
அதன் பகல கபலாழுதில 
நநலான்பு நநலாற்றுக் 

ககலாளளுஙகள, நிசசயமலாக அல்லாஹுத-
ஆ்லா அன்று இரவு தைது அடியலாரகனைப் 
பலாரத்து உஙகளில எவரும் என்னிைத்-
தில பலாவமன்னிப்பு நகட்கக் கூடியவர 
இலன்யலா? நலான் அவருக்கு மன்னிப்பு 
வழஙகுகிந்றன். ரிஸ்க்னக (வலாழ்வலாதலா-
ரத்னத) நகட்கக் கூடியவர இலன்யலா? 
நலான் அவருக்கு அனத வழஙகுகின்-
ந்றன். உஙகளில நநலாயவலாயபட்ைவர 
இலன்யலா? அவருக்கு ஆநரலாக்கியமளிக்-
கின்ந்றன் என்று பஜ்ர வனரக்கும் நகட்-
கின்்றலான் எை நபி (ஸல) அவரகள கூறிய-
தலாகக் குறிப்பிட்டுளைலாரகள.  (ஆதலாரம்: 
சுைனு இப்னு மலாஜலா)

என்்றலாலும், இநநபிகமலாழி அறிவிப்பலா-
ைர வரினச மிகவும் ப்வீைமலாைது என்று 
சி  ்ஹதீஸ் கன  ்அறிஞரகளும், இநநபி-
கமலாழி அறிவிப்பலாைர வரினசயில வரக்கூ-
டிய அப்துர ரஹ்மலான் இப்னு அபீ சப்ரஹ் 
என்பவர 'இட்டுக் கட்ைக் கூடியவர' என்று 
நவறு சி  ்அறிஞரகளும் கூறியுளைைர. 

இநதநவனை, முஸ்லிம் கிரநதத்தில, 
ஷஃபலான் மலாதத்தின் நடுப்பகுதியில 
உளை நலாட்களில நநலான்பு நநலாற்கும்படி 
நபி (ஸல) அவரகள ஆரவமூட்டியுளை 
விையமும் பதிவலாகியுளைது.இம்ரலான் பின் 
ஹுனஸன் (்றழி) அவரகள அறிவித்துளை 
நபிகமலாழிகயலான்றில, 'நபி (ஸல) அவர-
கள என்னிைம் அல்து நலான் கசவியுற்று 
ககலாண்டிருக்க மற்க்றலாரு மனிதரிைம் 'நீர 
இநத (ஷஅபலான்) மலாதத்தின் நடுப்பகுதி-
யில நநலான்பு நநலாற்றீரலா?' என்று நகட்ைலார-
கள. நலான் 'இலன '் என்ந்றன். நபி (ஸல) 
அவரகள' நீர (ரமழலான்) நநலான்னப முடித்-
ததும் இரண்டு நலாட்கள நநலான்பு நநலாற்பீ-
ரலாக!' என்று கூறியதலாகப் பதிவலாகியுளைது.

(ஆதலாரம்: ஸஹீஹு முஸ்லிம்)
இநத ஹதீஸுக்கு இமலாம் நவவி 

(்றஹ்) அவரகள 'இநநலாட்கள 
நநலான்பு நநலாற்பதற்கு சுன்ைத்தலாை 
நலாட்கைலாை ஐயலாமுல பீழ் உனைய 
13, 14, 15 ஆம் நலாட்கள' என்று 

விைக்கம் கூறியுளைலாரகள. 
(ஆதலாரம்: ஷரஹு அநநவவி)
நலாம் தற்நபலாது ஷஃபலான் மலாதத்தில 

இருக்கின்ந்றலாம். இதில இயன்்றைவு 
நநலான்பு நநலாற்நபலாம். 15ஆம் நலாள இரனவ 
அமலகனைக் ககலாண்டு உயிரப்பிப்நபலாம். 
15ஆம் நலாளில விநஷைமலாக நநலான்பு 
நநலாற்பது பற்றி பதிவு கசயயப்பட்டுளை 
ஹதீஸ் ஆதலாரபூரவமலாை ஹதீஸலாக 
இல்லாவிட்ைலாலும், அநநலாளில, நமற்-
குறிப்பிட்ைதன் பிரகலாரம், ஷஃபலானின்-
கபலாதுவலாை சுன்ைத்தலாை நநலான்பு என்்ற 
அடிப்பனையிந்லா அல்து 13,14,15 
ஆகிய ஐயலாமுல பீழ் உனைய நலாட்கள 
என்்ற அடிப்பனையிந ல்ா அல்து வழனம-
யலாக திஙகள மற்றும் வியலாழன் ஆகிய நலாட்-
களில நநலான்பு நநலாற்பவர என்்ற அடிப்ப-
னையிந்லா நநலான்பு நநலாற்க்லாம். 

ஆகநவ அல்லாஹ் எம்மனைவருக்-
கும் இம்மலாதத்னத நல்மல மூ்ம் உயிர-
பிக்க கதௌபீக் கசயது ரமழலானை 
நதக ஆநரலாக்கியத்துைன் 
அனைய அருளபலா-
ளிக்கட்டும். 

முக்கியத்துவம்
ஷஃபான் மாதத்தின்

இஸ்்லாம் மனிதனை எப்நபலாதும் 
தூயனமப்படுத்தநவ விரும்பு -
கி்றது. பலாவகலாரியஙகளில ஈடு -

பைக்கூடிய மனித இைத்திற்கு இன்ற -
தியலாைநம தஞ்சமலாகும். இதற்ககை 
அல்லாஹ் நபி (ஸல) அவரகள ஊைலாக 
சி்றநத வழிகலாட்ைலகனை வழஙகியுள -
ைலான். அவற்றில ஒன்றுதலான் பரலாஅத் 
இரவலாகும்.

ஷஃபலான் எனும் இம்மலாதத்னத பரக் -
கத் நின்றநத மலாதம் எை நபி (ஸல) 
அவரகள கூறியுளைலாரகள. அவற்றில 
'நிஸ்பு ஷஃபலான்' எனும் நடுப்பகுதி 
சிநரஷைமலாைது.

இமலாம் ஷலாபிஈ (ரஹ்) அவரகள, 
ஐநது இரவுகளில நகட்கப்படும் 
பிரலாரத்தனைகள அல்லாஹ்விைலால 
மறுக்கப்பை மலாட்ைது. கவளளிக்கி -
ழனம இரவு, நநலான்புப்கபருநலாள 
இரவு, ஹஜ்ஜுப்கபருநலாள இரவு, 
்றஜப் மலாதத்தின் முதலிரவு, ஷஃபலா -
னின் 15 ஆம் நலாளிரவு ஆகியைநவ 
அநத இரவுகள' என்றுளைலாரகள. 

நபி (ஸல) அவரகள இவ்வலாறு 
பிரலாரத்தித்துளைலாரகள. 'எஙகள 
ரப்நப! ஷஃபலான் மலாதத்தில எஙக -
ளுக்கு பரக்கத் அபிவிருத்தினய தந -
தருளவலாயலாக! நமலும் புனித 
ரமழலான் மலாதத்னத அனையும் பலாக் -
கியத்னத வழஙகுவலாயலாக!'

்றஜப் நி்த்னத உழுது பண்ப -
டுத்தும் மலாதமலாகவும், ஷஃபலான் 
வினதக்கும் கலா்மலாவும ரமழலான் 
அறுவனை கசயயும் மலாதமலாகவும் 
திகழ்வதலாகக் குறிப்பிட்டுளை நபி 
(ஸல) அவரகள, ்றஜப் உைன் சுத் -
தப்படுத்தும் கலா்மலாகவும், ஷஃபலான் 
உளைத்னதத் தூயனமப்படுத்தும் 
மலாதமலாவும், ரமழலான் ஆத்மலானவ 
அ்ஙகரிக்கும் பயிற்சிக்கைமலாகவும் 
இருப்பதலாகவும் அறிவித்துளைலாரகள. 

அல்லாஹ் தன் அருளமன்றயில 
இவ்வலாறு குறிப்பிட்டுளைலான், 'அறி -
வுபூரவமலாை கலாரியஙகளும் கலாரணங -
களும் மிகப்பலாக்கியமுளை இரவில 
தலான், தைது கட்ைனைப்படி தீரமலானிக் -
கப்படுவதலாக அறிவிக்கின்்றலான்'. 

(44.1-5)
ஷஃபலான் பின்ற 14,15 ஆம் இரு 

திைஙகளிலும் நநலான்பு நநலாற்பது 

மிகவும் சி்றநத வணக்கமலாகும்.நபி 
(ஸல) அவரகள, 'ஷஃபலானிலிருநது 
அடுத்த வருை ஷஃபலான் வனரயிலுளை 
(மனிதரகளின் வலாழ்வின்) முடிவுகள 
இவ்விரவில தலான் இதற்குரிய ம்க் -
குகளிைம் ஒப்பனைக்கப்படுகின்்றை. 
ஆகநவ நலான் நநலான்பு நநலாற்்றவைலாக 
இருக்கும் நின்யில என் முடிவுகள 
தீரமலானிக்கப்படுவனத நலான் விரும்பு -
கிந்றன் என்று கூறி நநலான்பு நநலாற்று 
வநதலாரகள எை ஆயிஷலா (ரழி அறிவிக் -
கி்றலாரகள.  

(ஆதலாரம்: னபஹகீ)
ஷஃபலானின் 15 ஆம் இரவில 

அல்லாஹ் முதல வலாைத்திற்கு வருகி -
்றலான். பலாவமன்னிப்பு நதடும் எல்லா 
விசுவலாசிகனையும் மன்னிக்கி்றலான். 
சி்னரத்தவிர, அல்லாஹ்வுக்கு 
இனணனவப்பவரகள, முஃமிைலாை 
சநகலாதரனுைன் மூன்று நலாட்களுக்கு 
நமல உ்றவலாைலாமல பனகனம பலாரலாட் -
டுவரகள, குடும்ப உறுப்பிைரகளு -
ைன் உ்றனவத் துண்டித்து வலாழ்ப -
வரகள, கபலாற்ந்றலானர நநலாவினை 
கசயபவரகள, மதுவில மூழ்கிக்கிைப்ப -
வரகள, விபசசலாரரகள, ககலான்யலாளி -
கள நபலான்ந்றலார அவரகளில அைஙகு -

வர. (ஆதலாரம்: கஷபுல கும்மலா)
கி.பி. 14 வது நூற்்றலாட்னைச சலாரநத 

இப்னு பதூதலா எனும் வ்லாற்று ஆசி -
ரியர குறிப்பிடுனகயில, 'ஷஃபலான் 15 
ஆம் இரவு' மக்கலாவலாசிகளுக்கு விநஷை 
திைமலாக இருநதது. அன்ன்றய திைம் 
புனித கஃபலா தி்றநது னவக்கப்பட்டு 
அவ்விரவில மக்கள வணக்க வழிபலா -
டுகளில ஈடுபட்ைதலாக பதித்து னவத் -
துளைலாரகள.

எைநவ இவ்விரவின் முக்கியத்து -
வத்னதயும் சி்றப்னபயும் உணரநது 
அதனை முழுனமயலாகப் பயன்படுத் -
திடுவதில ஒவ்கவலாருவரும் கவைம் 
கசலுத்த நவண்டும். அதன் ஊைலாக 
ஈரு்கிலும் நல்ருள கபற்றிை முயற் -

சிப்நபலாம். 

பராஅத் இரவின் சிறப்பு

வமௌலவி மு்ம்மத் ஸில்மி 
(நூரி, பி.ஏ., எம்.ஏ. )
முன்ாள் உப பீடாதிபதி, 
தர்காநகர் ததசிய கல்வியியற் கல்லூரி

ரமழலான் மலாதம் என்பது, இஸ்்லாத்-
தின் பிரதலாை கைனமகளில ஒன்்றலாை 
நநலான்பு நநலாற்று இன்ற வணக்கங-

களில ஈடுபை நவண்டிய கலா்ப்-
பகுதியலாகும். உ்கம் இருக்கும் 
வனரயும் பி்றக்கும் ஒவ்கவலாருவர-
தும் இம்னம, மறுனம வலாழ்வின் 
விநமலாசைத்திற்கலாை நநரவழிகலாட்-
ைலின் அடிப்பனையலாக விைஙகும் 
அல குரஆன் அருைப்பை ஆரம்ப-
மலாை மலாதநம இது. இம்மலாதத்னத 
இன்றவிசுவலாசிகள ககௌரவப்படுத்தி 
மகத்துவப்படுத்த நவண்டும். இம் 
மலாதம் ககலாண்டுளை அருளகனையும் 
நற்பலாக்கியஙகனையும் மனிதன் அனைநது 
ககலாளை நவண்டும் என்பதற்கலாகநவ 
அல்லாஹ் ரமழலான் மலாத நநலான்னபக் கை-
னமயலாக்கி இருக்கின்்றலான். 

ஆை நபலாதிலும் இது திணிக்கப்பட்ை 
கைனம அல .் இதற்கு அல குரஆனின் 
ஸு்றலா பக்றலா என்்ற அத்தியலாயத்தின் 
183 - 187 வனரயலாை ஐநது வசைஙகளும் 
கதளிவலாை சலான்்றலாக உளைை. இவ்வசைங-
கனை எடுத்து நநலாக்கும் நபலாது இநத உண்-
னமனயப் புரிநதுககலாளை்லாம். 

ரமழலான் என்பது அல குரஆன் அருைப்-
பை ஆரம்பமலாை மலாதம். அம்மலாதத்னத 
அனைநது ககலாண்ைலால நநலான்பு நநலாற்க 
நவண்டும். நநலான்பலாைது, முஹம்மத் 
(ஸல) அவரகளுக்கும் அவரகைது சமுதலா-
யத்திற்கும் மலாத்திரம் புதிதலாக அறிமுகப்ப-
டுத்தப்பட்டுளை கைனம அல .் அது நபி 
(ஸல) அவரகைது சமூகத்திற்கு முற்பட்ை 
சமூகஙகளுக்கும் அல்லாஹ்விைலால கை-
னமயலாக்கப்பட்டிருநத ஒன்று.

மனிதன் விருப்பு, கவறுப்பு, 
உணரசசிகள, ஆனசகள, எதிரப்பலாரப்புகள 
என்பவற்ன்ற உளைைக்கிய ஒரு பனைப்-
பலாவலான்.  அதைலால அவனை இம்னமக்-

கும் மறுனமக்கும் ஏற்ப புைம்நபலாட்டு 
பக்குவப்படுத்துவது அவசியம். அதற்-
கலாக அல்லாஹ் வகுத்தளித்திருக்கும் 
சி்றநத ஏற்பலாைலாகநவ நநலான்பு விைஙகுகி-
்றது. நநலான்பின் மூ்ம் இன்றயசசத்னத 
அனைநது ககலாளை்லாம். கபலாறுனம, 
சகிப்புத்தன்னம, உணரவுகனைப் புரிநது 
ககலாளளும் மைப்பலான்னம என்பவற்ன்ற 
கபற்றுக்ககலாளை்லாம். மனித வலாழ்னவ 
கநறிப்படுத்தப்படுத்தி பக்குவப்படுத்து-
வதற்கு கபரிதும் உதவக்கூடிய ஏற்பலாநை 
நநலான்பு. 

இற்ன்றக்கு ப் நூற்்றலாண்டுகளுக்கு 
முன்பு வலாழ்நத இன்றத்தூதர மூஸலா 
(அன்) அவரகள அல்லாஹ்னவ சந-
திக்க அனுமதி நகலாரிய நபலாது, நலாற்பது 
நலாட்கள நநலான்பு நநலாற்று தூயனமயலாகி 
வரும்படிநய அவன் கூறிைலான். அநத-
நபலான்று ஈஸலா (அன்) அவரகளுக்கு 
இன்ஜீல நவதம் அருைப்பை முன்ைர 
40 நலாட்கள நநலான்பு நநலாற்று தூயனம 

அ ன ை யு ம லா று 
நகலாரப்பட்ைலாரகள. நபி 

(ஸல) அவரகளும் ஹிரலாவில 
தஙகி இருநது சமூகம் குறித்து சிந-

தித்த கலா்ப்பகுதியில தலான் குரஆன் 
அருைப்பை ஆரம்பமலாைது. இதன்படி 
நநலான்பலாைது மனிதனை இம்னமக்கும் 
மறுனமக்கும் ஏற்ப புைம்நபலாட்டு பக்கு-
வப்படுத்துவதற்கலாை ஏற்பலாைலாக விைங-
குவனதப் புரிநதுககலாளை்லாம். 

அதைலால அல குரஆன் அருைப்பை 
ஆரம்பமலாை ரமழலான் மலாதத்தில நநலான்பு 
கட்ைலாயக் கைனமயலாக்கப்பட்டிருப்பதன்  

ஊலாைலாக அம்மலாதம் கண்ணியப்படுத்தப்-
பட்டிருப்பநதலாைல்லாமல மனிதனை 
ஈரு்க வலாழ்வுக்கும் ஏற்ப புைம்நபலாட்டு 
பக்குவப்படுத்திடுவதற்கலாை ஏற்பலாைலாக-
வும் அனமநதிருக்கின்்றது.    

நமலும் ரமழலானை நன்னம தீனமனயப் 
பிரித்தறியும் அல குரஆன் அருைப்பட்ை 

மலாதம் என்று குறிப்பிட்டுளை அல்லாஹ், 
இம்மலாத நநலான்பு விரல விட்டு எண்ணி-
விைக்கூடிய நலாட்களில நின்றநவற்்றப்ப-
டும் கைனம என்றும் குறிப்பிட்டுளைலான். 
இம்மலாதத்தில பிரயலாணியலாகநவலா கரப்-
பிணியலாகநவலா இருநதலால நீஙகள இக்கலா-
்ப்பகுதியில நநலான்பு நநலாற்கலாது நவறு 
நலாட்களில கணக்கிற்று அதனை நநலாற்று 
நின்றநவற்றுஙகள என்றும் நநலாயலாளி-
யலாக இருநதலால நநலான்புக்கு பகரலாமலாக 

ஒரு ஏனழக்கு உணவளியுங-
கள என்றும் சுட்டிக்கலாட்டியுளைலான். 

இதன்படி ரமழலான் நநலான்பு கட்ைலா-
யக் கைனமயலாை நபலாதிலும் அதில சலு-
னககனை வழஙகவும் அல்லாஹ் தவ்ற-
விலன். தலான் பனைத்து பரிபலாலிக்கும் 
பனைப்புகளில சி்றநத பனைப்பலாை மனி-
தனின் பண்புகனையும் இயலபுகனையும் 
நன்கறிநதவநை அவன். 

மனிதன் இ்குனவயும் கசலாகுசு வலாழ்-
னவயும் இயலபலாகநவ விரும்பக்கூ -
டிய பண்னபக் ககலாண்டிருக்கின்்றலான். 
ஆைலால உணனவயும் பலாைஙகனையும் 
தவிரத்து, இசனசகனையும் கட்டுப்பட் -
டுக்ககலாண்டு கலான் முதல மலான் 
வனர நின்றநவற்்ற நவண்டிய கைனம -
யலாக நநலான்பு உளைது. இதற்கு தியலாக-
மும் அரப்பணி்ப்பும் இன்றியனமயலா-

தது. அனவ  இ்குவலாை கலாரியமல். 
அப்படி இருநதும் அல்லாஹ்வுக்கலாக 
இன்றவிசுவலாசிகள இவற்ன்ற கசயகின் -
்றைர. இதனை அல்லாஹ் அறிவலான். 
அதைலால தலான் அவன் இவ்நவற் -
பலாட்னை கசயது னவத்திருக்கிை்றலான்.

மலான்யில நநலான்னபத் தி்றநத 
பின்ைர ஸஹர வனரயும் விரும்பிய-
படி உண்ண்லாம் பருக்லாம். அதற்-
கலாக இன்றவணக்கஙகளில ஈடுபைத் 
நதனவயிலன் என்றிலன். என்்றலா-
லும் நபி (ஸல) அவரகைது கலா்த்தில 
சி் ஸஹலாபலாக்கள இரவிலும் நநலான்பு 
நநலாற்க்லாயிைர. தம் மனைவியருைன் 
இல்்ற வலாழ்வில ஈடுபடுவனதயும் 
தவிரத்துக்ககலாளை்லாயிைர. அதைலால 
தலான் அல்லாஹ் நநலான்பு கலான் முதல 
மலான் வனர தலான். அதன் பின்ைர 
ஸஹர வனரயும் விரும்பியபடி உண்ண-

்லாம், பருக-
்லாம், மனைவியு-
ைன் இல்்ற வலாழ்வில 
ஈடுபை்லாம் என்று அறிவித்-
தலான். 

இனவ அனைத்னதயும் ஒட்டுகமலாத்-
தமலாக நநலாக்கும் நபலாது ரமழலான் நநலான்பு 
என்பது திணிக்கப்பட்ை கைனமயல் 
என்பனதப்  புரிநது ககலாளை்லாம். மனி-
தனின் ஈரு்க ந்ன்களின் விநமலாசைத்-
திற்கலாக அல்லாஹ் வகுத்தளித்திருக்கும் 
ஏற்பலாநை இது. அநதநநரம் மனிதன் மீது 
ககலாண்டுளை கருனணயிைலால அவன் 
நநலான்பு கதலாைரபில அளித்துளை சலுனக-
கனைப் பயன்படுத்தவும் தவ்றக்கூைலாது. 
இதனை ப் நபிகமலாழிகள எடுத்தியம்பு-
கின்்றை. 

அல்லாஹ்நவ தன் அருளமன்றயில 

'நலான் எஙகிருக்கின்்றலான் எை அடியலார-
கள நகட்ைலால உஙகளுக்கு அருகில 
இருக்கின்ந்றன் என்றும் அனழத்தலால 
பதி்ளிப்நபன் என்றும் கூறுஙகள' 
என்று குறிப்பிட்டுளைலான். இதன்-
படி அல்லாஹ் எம்முைன் இருக்கின் -
்றலான் என்பது மிகவும் உறுதியலாைது. 
அதைலால எமது நதனவகள, எதிரபலாரப்-
புக்கனை அவனிைம் முன்னவத்து, 
நகலார நவண்டும். ஆகநவ ஸு்றலா 
பகரலாவின் இநத ஐநது வசைஙகளின் 
நிழலில, நநலான்பின் யலாதலாரத்னதப் 
புரிநது ககலாண்டு  அல்லாஹ்வின் கட்-
ைனைக்கு ஏற்ப முஹம்மத் (ஸல) 
அவரகளின் வழிகலாட்ைலகளின் படி 
நநலான்பு நநலாற்று இன்றவணக்கஙகளில 
ஈடுபட்டு ஈரு்கிலும் விநமலாசைம் 
அனைநதிடுநவலாம். அதனைநய இ்க்-
கலாகவும் ககலாளநவலாம். 

மர்லின மரிக்கார்...

ரமழான் ந�ான்பு
ஒரு பார்வை



மருதமுனை திைகரன் நிருபர்

தரம்  ஐந்து புலனமப் பரிசில் 
பரீடனசையில் மருதமுனை அல்-
ஹிகமமா வித்தியமாலய மமாணவி  
சைமாஜஹமான்  பமாத்திமமா ஸஹைமா 
174 புள்ளிகனைப் பபற்று 
பமாடசைமானல மடடத்தில்  முதலி-
டத்னதப் பபற்றுள்ைனம குறிப்-
பிடத்தககது. 

இவர் இலஙனக பபமாககுவ-
ரத்துச்  சைனப பஸ் நடமாத்துைர் 
சைமாஜஹமான், சிறுவர் உரினம 
பமம்பமாடடு மமாவடட இனணப்-
பமாைர்  சைரிபமா தம்பதியின் புதல்-
வியமாவமார்.
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புதிய கமாத்தமான்குடி திைகரன் நிருபர்  

மடடககைப்பு மமாவடடத்-
தில் பவனலவமாயப்பற்்ற இனை-
ஞர்களுககு உயிர்கமாப்பு பயிற்சி 
பநறியினை வழஙகி பவனலவமாயப்-
பினைப் பபற்றுக பகமாடுககும் 
திடடம் ஆரம்பிககப்படடுள்ைது.   

வினையமாடடு துன்ற அனமச்சின் 
ஏற்பமாடடில் வினையமாடடு அபி-
விருத்தி தினணககைம், இலஙனக 
உயிர் கமாப்பு சைஙகம் மற்றும் மடடகக-
ைப்பு மமாவடட வினையமாடடு பிரிவு 
என்பை இனணந்து நடமாத்தும் உயிர் 
கமாப்பு சைமான்றிதழ் இலவசை பயிற்சி-
பநறி ஒன்று 15 ஆந்திகதி மடடகக-
ைப்பு நகர மணடபத்தில் ஆரம்பித்து 
னவககப்படடுள்ைது.   

இதற்கனமவமாக பயிற்சி பநறியில் 
இனணத்துக பகமாள்ைப்படவுள்ை 
இனைஞர்கனைத் பதரிவு பசையயும் 
நடவடிகனக கடந்த 08 ஆந் திகதி 
பவபர் னமதமாை உள்ைக நீச்சைல் தடமா-
கத்தில் இடம்பபற்றிருந்தது.   

பவனலயற்று இருககும் இனை-
ஞர்களுககு பவனலவமாயப்பினைப் 
பபற்றுகபகமாடுககும் பநமாககில் 

வினையமாடடுத்துன்ற அனமசிைமால் 
ஒழுஙகுபடுத்தப்படடுள்ை இத்திட-
டம் நமாடுபூரமாகவும் மமாகமாண மடடத்-
தில் இடம்பபற்று வருகின்்றது.   

இதைடிப்பனடயில் கிழககு மமாகமா-
ணத்திற்கமாை பயிற்சியமாைர்கனைத் 
பதரிவு பசையயும் நிகழ்வு இடம்பபற்-
றிருந்த நினலயில் பதரிவு பசையயப்-
படும் 30 பயிற்சியமாைர்களுககமாை 
9 நமாள் பகமாணட பயிற்சி பநறி 
பநற்ன்றய திைம் ஆரம்பிககப்பட-
வுள்ைது.   

இப்பயிற்சிபநறியில் பதற்சி பபறு-
பவமார்களுககு பதசிய மற்றும் சைர்வ-
பதசை தரத்திலமாை உயிர்கமாப்பு அனும-
திப்பத்திரம் வழஙகப்படவுள்ைது.   

உள்நமாடடிலும் பவளிநமாடடிலும் 
இத்துன்றயில் பவனலவமாயப்பு பவற்-

றிடஙகள் அதிகமமாக கமாணப்படுவதி-
ைமால் பயிற்சி பநறியினைப் பூர்த்தி 

பசையது அனுமதிப்பத்திரத்தினைப் 
பபற்றுக பகமாள்பவர்கள் இலகுவமாக 
பதமாழில்வமாயப்பினைப் பபற்றுக 
பகமாள்ை ஏதுவமாக அனமயும் எை 
எதிர்பமார்ககப்படுகி்றது.   

மமாவடட வினையமாடடு அபிவி-
ருத்தி உத்திபயமாகத்தர் எம்.னவ. 
ஆதம்பலப்னபயின் ஏற்பமாடடில் 
இடம்பபற்்ற இந்நிகழ்வில் மமாவடட 
பசையலக வினையமாடடுப்பிரிவிற்கு 
பபமாறுப்பமாக உள்ை பமலதிக அர-
சைமாஙக அதிபர் திருமதி. நவரூபரஞ்-
ஜினி முகுந்தன் பிரதம அதிதியமாக 
கலந்துபகமாணடிருந்ததுடன்,   

மமாவடட வினையமாடடு உத்திபயமா-
கத்தர் வீ.ஈஸ்வரன்,   

கிழககுப் பல்கனலககழக விரி-
வுனரயமாைர் பீ.விபவகமாைந்தன், 
பதசிய இனைஞர் பனடயணியின் 
வமானழச்பசைனை அலுவலகத்தின் 
பபமாறுப்பமாைர் பமஜர். தமீம், பயிற்-
றுவிப்பமாைர் ஐ.பி.விஜயவர்த்தை, 
இலஙனகககமாை உயிர்கமாப்பு சைங-
கத்தின் மடடககைப்பு மமாவடட 
இனணப்பமாைர், மமாவடட பசையலக 
வினையமாடடு பிரிவு உத்திபயமாகத்தர்-
கள் பலரும் பிரசைன்ைமமாயிருந்தைர்.   

மட்டக்களப்பு இளளஞர்களுககு 
உயிர ்காப்பு பயிற்சி நெறி

மடடககைப்பு சுழற்சி நிருபர்   

மடடககைப்பு ஏ்றமாவூர் நகர 
சைனபககுடபடட ஏ்றமாவூர் தமிழ் 
பிரிவில் சுமமார் ஒரு பகமாடிபய 60 
லடசைம் ரூபமாய பசைலவில் முழு வசைதி-
கள் பகமாணட நூலக  கடடிடம் ஒன்று 
ஏ்றமாவூர் நகர சைனபயின் முயற்சியில் 
நிர்மமாணிககப்படவுள்ைது.  

ஏ்றமாவூர் நகர சைனபயின் தவிசைமாைர் 
எம்.ஐ,எம்.நளீம், ஏ்றமாவூர் பற்று 
பிரபதசை அபிவிருத்திக குழுக கூட-
டத்தில் முன்னவத்த பகமாரிகனகககு 
அனமய பிரபதசை அபிவிருத்திக 
குழுவின் தனலவர் ரமாஜமாஙக அனமச்-
சைர் சைதமாசிவம் வியமாபழந்திரன் வழங-
கிய அனுமதியின் பபயரில் இந்த 

புதிய நூலகககடடடம் நிர்மமாணிக-
கப்படவுள்ைது. 

இப்புதிய நூலகக கடடடத்திற்-
குரிய அடிககல் நடும் பவனலகள் 
னவபவ ரீதியமாக இடம்பபற்்றது 
ரமாஜமாஙக அனமச்சைர் வியமாபழந்திரன் 
பிரதம அதிதியமாக கலந்துபகமாணடு 
சைம்பிரதமாயபூர்வமமாக அடிககல்னல 
நமாடடினவத்தமார். 

ஏ்றமாவூர் நகர சைனபயின் தவிசைமாைர் 
எம்ஐஎம் நளீம் ஹமாஜியமார் தனலனம-
யில் நனடபபற்்ற இந்த நிகழ்வில் 
பிரதி தவிசைமாைர் பமமாகமத் ரகுபமாசைம் 
உள்ளிடட ஏ்றமாவூர் நகர சைனபயின் 
உறுப்பிைர்கள், இந்து ஆலயஙக-
ளின் தனலவர்கள் பலரும் பிரசைன்ை-
மமாகியிருந்தைர்.

ஏறாவூரில் ஒனறரை க�ாடி ரூபா செலவில் நூல�ம்

சமமாந்துமை ெலயக்்கல்வி அலுெல்கத்திற்குட்பட்ட நாவிதனவெளி க்காட-
்டத்தின அதி்கஷ்டப் ்பா்டசாமலயான வசாறிக்்கல்முமன க�ாலிக் குகைாஸ் 
ம்கா வித்தியாலயத்தில் வெளியான புலமமப் ்பரிசில் ்பரீடமசயில் ஏழு 
மாணெர்்கள் சித்தி அம்டந்துள்்ளதா்க ்பா்டசாமல அதி்பர் அருடசக்காதரி 
எம.சிறியபுஸ்்பம வதரிவித்தார்.  கு்கதீஸ் பிரித்திக்்கா168, அந்கதானி 
வை்கான 163, ச்காயம சந்துஸ் 162, அரு்ளம்பலம டிகனாசன 153, 
ரஞ்சித் சஞ்மச 152, எல்கமா தியா்கராஜா வஜயறியானசன 147, நிக்சன 
்காசினி 147 ஆகிய ஏழு மாணெர்்களும வெடடுப் புள்ளி்களுக்கு கமல் புள்-
ளி்கம்ளப் வ்பற்று சித்தியம்டந்துள்்ளனர். இெர்்களு்டன ்பா்டசாமலயின 
அதி்பர் பிரதி அதி்பர் ்கற்பித்த ஆசிரியர் எஸ்.கலாக்கஸ்ெரன ஆகிகயார் நிற்-
்பதமனப் ்ப்டத்தில் ்காணலாம.

வதடசண ம்கலாயம எனும திருக்காணமமலயில்  அரு்ளாடசி புரியும அருள் மிகு ஸ்ரீ ்பத்திர்காளி அம்பாள் ஆலயத்தின ெரு்டாந்த  பிரகமாற்செத்தின 10 ம நாள் இரகதாற்செம கநற்று (17) இ்டமவ்பற்ைது. அம்பாள் ்பக்தர்்களுக்கு அருள் ஆடசி புரிெமதயும மாணவி்களின 
ந்டன நி்கழ்விமனயும ்பக்தர்்கம்ளயும ்ப்டங்களில் ்காணலாம.  (்ப்டங்கள்: அனபுெழிபுரம தின்கரன நிரு்பர்)

நிந்தவூர் அல்-அஸ்ைக் ஜுனியர் ்பா்டசாமலயில் 5ம ஆண்டு புலமமப்்பரிசில் ்பரீடமச- 2021/2022ல் 
சித்திவயய்திய மாணெ மாணவியர்்கம்ளயும, அதி்பர், ஆசிரியர்்கம்ளயும ்ப்டங்களில் ்காணலாம.  
  (்ப்டப்பிடிப்பு: நிந்தவூர் தின்கரன விகச்ட நிரு்பர்)

வரலமாற்றுப்பிரசித்திபபற்்ற  
சைம்மமாந்துன்ற தமிழ்ககுறிச்சி 
ஸ்ரீ பத்ரகமாளிஅம்பமாள் ஆலயத்-
தின் புைரமாவர்த்தை  மஹமா கும்-
பமாபிபசைக குடமுழுககு பபரும்-
சைமாந்தி பபருவிழமா 21ஆம்திகதி  
திஙகடகிழனம கிரினயகளு-
டன் ஆரம்பமமாகின்்றது எை  
ஆலயத் தனலவர்  சீ.சுப்பிரம-
ணியம் பதரிவித்தமார்.

கும்பமாபிபசைக  பிரதமகுரு 
சிவமாச்சைர்யதிலகம் சிவஸ்ரீ 
சைணமுகமபகஸ்வரககுருககள் 

தனலனமயில்  மஹமா கும்பமாபி-
பசைக கிரினயகள் யமாவும் நனட-
பப்றவுள்ைது. 

எணபணயககமாப்பு  சைமாத்தும் 
னவபவம்  22ஆம் திகதி   பசைவ்-
வமாயககிழனம நனடபபறும். 

பதமாடர்ந்து  மறுநமாள்  
23ஆம் திகதி புதன்கிழனம 
9.51மணி பதமாடககம் 11.03 
மணி வனரயுள்ை  சுபமுகூர்த்-
தபவனையில் மஹமாகும்பமா-
பிபசைகம் நனடபப்றவிருக-
கி்றது.

மஹா கும்ாபிசேக குடமுழுக்கு

இயற்னக எழில் பகமாஞ்சும் திருபகமா-
ணமனலயில் திருபகமாபணஸ்வர் பபரு-
மமானின் பநரடிப் பமார்னவயில் அனமயப் 
பபற்றிருககும் ஆலயம் பத்திரகமாளியம்-
மமாள் ஆலயம். ஸ்ரீ பத்திரகமாளி அம்பமாள் 
ஆலயம் வடகிழககின் தனல நகர் எைப் 
பபமாற்்றப்படும் திருபகமாணமனலயின் 
நகரின் னமயப்பகுதியில் நகரமாடசி மன்-
்றத்திற்கு அருகமானமயிலும் இவ்வமாலயம் 
அனமந்துள்ைது. ஈச்சைரஙகளில் ஒன்்றமாை 
பமாடல் தலமமாக வரலமாற்று சி்றப்புமிகக 
திருபகமாபணசைர் பகமாவிலின் அருகமானமயி-
லும் அனமந்துள்ைனம இவ்வமாலயத்தின் 
சி்றப்பம்சைமமாகும்.  

இவ்வமாலயத்தின் வரலமாற்றினை திட-
டவடடமமாக வனரயறுத்து கூ்றமுடிய-
வில்னலபயன்்றமாலும் இவ்வமாலயத்தில் 
கினடத்துள்ை கல் பவடடுககள், பனழய 

சைமாசைைஙகள் கர்ண பரம்பனரயமாக வழஙகி 
வரும் கனதகள் அககனதகபைமாடு பதமாடர்-
புனடயதமாய தற்பபமாழுது ஆலயத்திலிருக-
கும் விககிரகஙகள், தகளி, வமாகைம் என்ப-
வற்ன்ற ஆதமாரமமாகக பகமாணடு முதலமாம் 
இரமாபஜந்திர பசைமாழன் கமாலத்தின் பதிபைமா-
ரமாம் நூற்்றமாணடில் இவ்வமாலயம் சி்றப்புற்-
றிருகக பவணடுபமன்று சைரித்திர பபரமாசிரி-
யர் குணசிஙகம் குறிப்பிடடுள்ைமார்.   

இவ் ஆலயத்தில் மிகவும் விமர்னசையமாக 
நனடபபறும் விழமாககளில் ஒன்்றமாை அரு-
ைமாடசி புரியும் அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்திரகமாளி 
அம்பமாள் ஆலய வருடமாந்த பிரபமமாற்ஸ-
வம்  துவஜமாபரமாகணம் எனும் பகமாடிபயற்-
்றத்துடன் ஆரம்பமமாகி  ஒன்பது நமாடகள் 
திருவிழமா இடம்பபற்று 10ம் நமாள்  இர-
பதமாற்சைவத் திருவிழமா நனடபபறும். 

இன்று பவள்ளிககிழனம  தீர்த்பதமாற்ஸ-

வம் இடம்பபற்று இரவு துவஜ அவபரமா-
கணம் எனும் பகமாடியி்றககமும்   நமானை 
பூஙகமாவைத்திருவிழமாவும் இடம்பபறும். 

மபஹமாற்சைவ கமாலஙகளில் திைமும் 
கமானல 5.30 மணிககு அபிபேகம், கமானல 
7.00 மணிககு மூலஸ்தமாை பூனஜ, 7.45 
ககு தம்ப பூனஜ, 8.30 மணிககு வசைந்த 
மணடப பூனஜ, பிற்பகல் 2.30 மணிககு 
அபிபேகம், 3.30 மணிககு மூலஸ்தமாை 
பூனஜ, மமானல 4.15 ககு தம்ப பூனஜ, 
மமானல 5.00 மணிககு வசைந்த மணடப 
பூனஜ இடம்பபற்று 6.00 மணிககு 
அம்பமாள் வீதியுலமா வந்து அடியமார்க-
ளுககு அருள் பமாலிப்பமாள் எை பத்திர-
கமாளி அம்பமாள் பதவஸ்தமாைத்தின் பிரதம 
குரு பிரம்மஸ்ரீ பசைமா. இரவிச்சைந்திரக குருக-
கள் பதரிவித்துள்ைமார்.

 திருமனல பமா.விபூஷிதன்

திருக�ாணமரல ஸ்ரீ பத்திை�ாளி அம்பாள் ஆலய பிைகமாறெவம்  

புதிய கமாத்தமான்குடி நிருபர்

கமாத்தமான்குடி 05 பத்ரியயஹ ஜும்ஆ  
பள்ளிவமாசைல் வைமாகத்தில் கடந்த நமாற்பது 
வருடஙகளுககும் பமலமாக இயஙகி வரும் 
அல் ஜமாமிஅதுர் ்றப்பமானியயஹ அ்றபுக 

கல்லூரியின் "பமௌலவி பமாஸில் ்றப்பமானீ"  
படடமளிப்பு விழமா இன்று 18ஆம் திகதி 
பவள்ளிககிழனம பவகு விமர்னசையமாக 
நனடபப்றவுள்ைது.  

பமற்படி பள்ளிவமாசைல்  ஹமாஜமாஜீ மஜ்லிஸ் 

மணடபத்தில் இந்நிகழ்வு நனடபப்றவுள்-
ைது. இந்நிகழ்வில் பல முககிய பிரமுகர்கள் 
உடபட மத்ரஸமா நிர்வமாக சைனப உறுப்பிைர்க-
ளும் கலந்து சி்றப்பிககவுள்ைதமாக விழமா ஏற்-
பமாடடமாைர்கள் பதரிவித்தைர். 

றப்பானிய்யஹ் அறபுக்கல்லூரியின் 
18வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று

காத்ான்குடி

174 புள்ளிகளை 
ப்ற்று ்ாடோளை 
மடடததில் மு்லிடம
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தரம்_5 ெகுப்பு மாணெர்்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமமப் பரிசில் பரீடமசை மாதிரி வினாததாள் --– I

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

1 மணிததியாலம்

திருமதி.்பத்மலா சந்திரநமலா்கன்
புனி்த அந்ந்தலானியலார் ்கலலூரி
வ்கலாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir tpdhf;fs; - gFjp I 
 

rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
1.   
 
 
 
 
 
 ,f;Nfhyj;jpy; mLj;J tuNtz;ba cU vJ? 
 
 
 
 
 
 
 

  i.         ii.       iii. 
 
 
2.  tpj;jpahrkhd cUtpd; fPo; NfhbLf. 
 
 
 
 
 
 
  

i.     ii.        iii. 
 
 

3. ,t;TU Nghy VO cUf;fs; ,Uf;Fkhapd; mtw;Wf;Fs; cs;s nkhj;j 
el;rj;jpuq;fspd;; vz;zpf;if ahJ? 

 

      i. 63 

      ii. 81 

      iii. 54 

 
4. 238 -   193    x    5 =   ……………. 
 
 i. 220    ii. 223    iii. 225 
 
 
5. tise;j tpspk;GfisAila jpz;k cU ahJ? 

 i. cUis   ii. fdTU   iii. Nfhsk; 
 

 

6. ,t;TUtpy; fhzf;fpilf;Fk; 

Kf;Nfhzq;fspd; nkhj;j vz;zpf;if 

 i. 4 

 ii. 6 

 iii. 8 
 
 
7. Kjy; Ie;J xw;iw vz;fisAk; $l;bdhy; tUk; vz; ahJ? 

 i. 21    ii. 23    iii. 25 
 

8. milg;Gf;Fs; ,Ue;J cUthf;ff; $ba  

kpfg;ngupa vz;Zf;Fk; kpfr;rpwpa  

vz;Zf;FkpilNaahd tpj;jpahrk; ahJ? 

i. 51975   ii. 52875   iii. 53775 
 

 

 

 

 

6 4 
2 

3 1 

9. ,t;TUtpYs;s nrq;Nfhzj;ij tpl 

Fiwe;j Nfhzq;fspd; vz;zpf;if 

ahJ? 

 i. 4   ii. 6 

 iii. 8 
 

10. 20   17  6 =   18 

 
     >     KiwNa fhl;Lk; FwpaPLfs; 

 

 i. +, -    ii. x, -    iii. -, x 

 

11. 54m ePsKs;s fapnwhd;wpid 6 rkgq;fhf ntl;bdhy; xU fapw;Wj; 

Jz;bd; ePsk; ahJ? 

 i. 9 m    ii. 6 m    iii. 8 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. gpd;tUk; njhlu;Gfis mtjhdpj;J tpil jUf. 

  

+  = 500ml 

   
= 100ml 

 

+ +  = ? 
 

i. 600ml   ii. 700ml   iii. 800ml 
 

 

13. 0.2> 0.4> ……..> 0.8 ,ilntspf;F tuNtz;ba ,yf;fkhdJ 

  i. 6     ii. 0.6    iii. 60.0 
 

14. F vd;w vOj;jpid fz;zhbapy; ghu;f;Fk; NghJ njupAk; tpjj;jpd; 

fPo; NfhbLf. 
  

 i.     ii.    iii. 
 

15. xU vz;Zld; 50 If; $l;b 20 If; fopj;jhy; 75 tpilahf te;jJ 

vdpy; mt;ntz; ahJ? 

 i. 95     ii. 45    iii. 55 
 

 

 

‐

 F
 F

16.      ntw;wplj;jpw;F tu Ntz;baJ 

      i. 3 

      ii. 10 

      iii. 11 
 

 

17. Neuk; 11.59 ,w;F> 01 nrf;fDf;F gpd;du; Neuk; 

 i. 11 fope;J 59 epkplq;fs; 01 nrf;fd; 

 ii. 11 fope;J 01 nrf;fd; 

 iii. 11 fope;J 60 epkplq;fs; 
 

18. vdJ ngw;NwhUf;F ,Uf;Fk; Mz; gps;isfspd; vz;zpf;if 2> ngz; 

gps;isfspd; vz;zpf;if 2 vdNt vdJ rNfhjuu;fspd; vz;zpf;if 

ahJ? 

 i. 1    ii. 2    iii. 3 
 

19. ngd;rpy; xd;wpdJk; mopwg;gu; ,uz;bdJk; tpiy &. 18 vdpy;. xU 

mopwg;gupd; tpiy &.4 vdpy;> xU ngd;rpypd; tpiy vd;d? 

 i. &. 10.00   ii. &. 8.00   iii. &. 12.00  
 

20. xUtUf;F Rtu; xd;wpw;F tu;zk; G+Rtjw;F 5 kzpj;jpahyq;fs; 

vLf;Fk;. mjd;gb 5 kdpju;fSf;F mNj RtUf;F tu;zk; G+r 

vt;tsT Neuk; vLf;Fk;? 

 i. 5 kzpj;jpahyk; 

 ii. 2 kzpj;jpahyk; 

 iii. 1 kzpj;jpahyk; 

 

 

 

3
5 7

6

9
912

? 

 

21. 20 – 8 = ……… tpilia Nuhkd; ,yf;fj;jpy; vOjpdhy; 

 i. IIX    ii. XII    iii. XIII   
 

22. xU tUlj;jpy; 31 ehl;fisf; nfhz;l mLj;jLj;J tUk; ,uz;L 

khjq;fs; 

 i. [dtup> khu;r;  ii. Nk> [_d;  iii. [_iy> Mf];l; 

 

23. xU $ilapYs;s G+f;fspy; 3/5 gq;F tpw;gidahdJ 1/5 gq;F 
thbaJ kpFjpahf cs;s G+f;fs; 25 vdpy; $ilapypUe;j nkhj;j 

G+f;fs; vj;jid? 

 i. 125    ii. 105    iii. 100 
 

24.  gp.g. 2.45 ,ij 24 kzpj;jpahy fbfhuj;jpy; vOjpdhy; 

 i. 14 : 45   ii. 02 : 45   iii. 16 : 45 
 

25. gpd;tUk; nrhy;ypid gpupj;njOjpdhy; - vz;Z}W 

 i. vz; + E}W  ii. vd; + E}W  iii. vl;L + E}W 
 

26. mkyd; fpof;F Nehf;fp elf;Fk; NghJ mtdJ epoy; mtDf;F 

gpd;dhy; tpOkhapd; mJ xU ehspd; vt;NtisahFk;? 

 i. fhiy   ii. gfy;   iii. khiy    

 

27. xU thuj;jpYs;s ehl;fis nts;spf;fpoikapy; ,Ue;J Muk;gpf;Fk; 

NghJ 5 Mtjhf tUk; ehs;. 

 i. jpq;fs;   ii. nrt;tha;   iii. Gjd; 
 

 

 

(13ஆம் பக்்கம் பார்க்்க)
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தரம்_5 ெகுப்பு மாணெர்்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமமப் பரிசில் பரீடமசை மாதிரி வினாததாள் -– I(00 ஆம் பக்்கத வதாடர்)

I.     01) சுதததமத பபணல்

      02)  பழவமாழி்கள்

      03)  நாம்

      04)  உடல்+சுததம்

      05)  பநாய் வநாடி

      06)   i) கிழிநத ஆமட        ii) தூய்மம

II.    07) நாம் உயிர்்களிடததில் அன்பு வசைலுதத பெண்டும்

      08)   உப்பிடடெமர உள்்ள்ளவும் நிமன

III.   09)   அடிமம

      10)   ொடி

IV.   11)   நூறிலும் சைாவு

      12)   சுடு்காடு மடடும்

V.   13)   மகிழ்ச்சியமடதல்

      14)   ஏமாற்றுதல்

VI.   15)   ்கன்று

      16)   கூடடம்

VII.  17)   i) Parrot   ii) Train

      18)   i) மம இ்கன்கன்னொ ii) வசைல்லங்கரமு

VIII. 19)   12    

       20)   4      

       21)   2      

       22)   பிடமட 

       23)   1      

       24)   உரும்ள        

வினாததாள் - ii இற்்கான விமட்கள் (11.03.2022)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

      

     25)   

     

 26)     i) 1042      ii) 1044

      27)   மூொயிரதது எழுநூற்று மூன்று

 28)    1/4

 29)    2.10

 30)    2 

 31)    3

 32)    1

 33)    1

 34)    3

 35)    2

 36)    3

 37)    1

 38)    1

 39)    2

 40)    3

 41)    1

 42)    2

 43)    3

 44)    1

 45)    1

 46)    3

47)   2

48)   2

49)   1

50)   1

51)   2

52)   1

53)   2

54)   1

55)   3

56)   2

57)   3

58)   1

59)   1

 

21. 20 – 8 = ……… tpilia Nuhkd; ,yf;fj;jpy; vOjpdhy; 

 i. IIX    ii. XII    iii. XIII   
 

22. xU tUlj;jpy; 31 ehl;fisf; nfhz;l mLj;jLj;J tUk; ,uz;L 

khjq;fs; 

 i. [dtup> khu;r;  ii. Nk> [_d;  iii. [_iy> Mf];l; 

 

23. xU $ilapYs;s G+f;fspy; 3/5 gq;F tpw;gidahdJ 1/5 gq;F 
thbaJ kpFjpahf cs;s G+f;fs; 25 vdpy; $ilapypUe;j nkhj;j 

G+f;fs; vj;jid? 

 i. 125    ii. 105    iii. 100 
 

24.  gp.g. 2.45 ,ij 24 kzpj;jpahy fbfhuj;jpy; vOjpdhy; 

 i. 14 : 45   ii. 02 : 45   iii. 16 : 45 
 

25. gpd;tUk; nrhy;ypid gpupj;njOjpdhy; - vz;Z}W 

 i. vz; + E}W  ii. vd; + E}W  iii. vl;L + E}W 
 

26. mkyd; fpof;F Nehf;fp elf;Fk; NghJ mtdJ epoy; mtDf;F 

gpd;dhy; tpOkhapd; mJ xU ehspd; vt;NtisahFk;? 

 i. fhiy   ii. gfy;   iii. khiy    

 

27. xU thuj;jpYs;s ehl;fis nts;spf;fpoikapy; ,Ue;J Muk;gpf;Fk; 

NghJ 5 Mtjhf tUk; ehs;. 

 i. jpq;fs;   ii. nrt;tha;   iii. Gjd; 
 

 

 

28. caukhd khztu;fs; ed;whf ePsk; gha;thu;fs;. utp caukhd 

khztd; vdpy;> 

 i. utp ed;whf ePsk; gha;thd; 

 ii. utp ePsk; ghakhl;lhd; 

 iii. utp ePsk; gha;jiyg; gw;wp cWjpahf vJTk; $wKbahJ  

 

29. Njtpapd; taJ fkyhtpd; tajpd; miug;gq;fhFk;. Njtpapd; taJ 7 

vdpy; ,UtupdJk; taJfspd; $l;Lj;njhifahdJ 

 i. 21    ii. 14    iii. 17 
 

30. ge;J – Jk;gp vdpy; Gliy 

 i. ituk;   ii. Glyq;fha;  iii. Jk;G 
 

31. 1384 vd;w vz;zpy; 8d; ,lg;ngWkhdk; ahJ? 

 i. xd;whkplk;  ii. gj;jhkplk;  iii. E}whkplk; 
 

32. 2kg 800g gUg;gpid ehd;F rkgq;fhf gpupj;J igapDs; ,l;lhy; xU 

igapd; epiw ahJ? 

 i. 500g   ii. 600g   iii. 700g 
 

33. fhNrhiy xd;wpidg; gzkhf khw;wpg; ngWtjw;Fr; nry;y Ntz;ba 

,lk; 

 i. jghyfk;   ii. tq;fp   iii. khtl;lr; nrayfk; 
 

34. 18 &gha; 50 rjj;jpYs;s 50 rjq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 37    ii. 36    iii.35 
 

 

 

28. caukhd khztu;fs; ed;whf ePsk; gha;thu;fs;. utp caukhd 

khztd; vdpy;> 

 i. utp ed;whf ePsk; gha;thd; 

 ii. utp ePsk; ghakhl;lhd; 

 iii. utp ePsk; gha;jiyg; gw;wp cWjpahf vJTk; $wKbahJ  

 

29. Njtpapd; taJ fkyhtpd; tajpd; miug;gq;fhFk;. Njtpapd; taJ 7 

vdpy; ,UtupdJk; taJfspd; $l;Lj;njhifahdJ 

 i. 21    ii. 14    iii. 17 
 

30. ge;J – Jk;gp vdpy; Gliy 

 i. ituk;   ii. Glyq;fha;  iii. Jk;G 
 

31. 1384 vd;w vz;zpy; 8d; ,lg;ngWkhdk; ahJ? 

 i. xd;whkplk;  ii. gj;jhkplk;  iii. E}whkplk; 
 

32. 2kg 800g gUg;gpid ehd;F rkgq;fhf gpupj;J igapDs; ,l;lhy; xU 

igapd; epiw ahJ? 

 i. 500g   ii. 600g   iii. 700g 
 

33. fhNrhiy xd;wpidg; gzkhf khw;wpg; ngWtjw;Fr; nry;y Ntz;ba 

,lk; 

 i. jghyfk;   ii. tq;fp   iii. khtl;lr; nrayfk; 
 

34. 18 &gha; 50 rjj;jpYs;s 50 rjq;fspd; vz;zpf;if 

 i. 37    ii. 36    iii.35 
 

 

 

35. KO cUtj;jpy; epow;wg;gl;l gFjpapd;  

gpd;dk; ahJ? 

 i. 1/4 

 ii. 1/6 

 iii. 1/8  

 

36. rpj;jpuKk; ifg;gof;fk; nre;jkpOk; ehg;gof;fk; ,J czu;j;JtJ 

 i. gapw;rpapd; gad; 

 ii. mwptpd; mlf;fk; 

 iii. Kaw;rpapd; gad; 

 

37. ePsk; 8 cm mfyk; 6 cm cs;s nrt;tfnkhd;wpid rJukhf khw;w 

Ntz;Lkhapd; ePsg;gf;fj;jpy; vj;jid cm Fiwf;fg;gl Ntz;Lk;? 

 i. 1 cm    ii. 2 cm   ii. 4 cm 
 

38. &gha; 500 itj;jpUe;j ghG &gha; 120 kjpg;Gs;s %d;W Gj;jfq;fs; 

thq;fpdhd;. mtDf;F fpilf;Fk; kPjpg;gzk; vt;tsT? 

 i. &. 110.00   ii. &. 120.00  iii. &. 140.00 
 

39. vz;zhapuj;J vz;gj;njhd;W vd;gjd; vz;Fwp 

 i. 8001   ii. 8081   iii. 8881 
 

40. MW rkgf;fq;fisAila Kg;gupkhz cU xd;wpd; ngau; ahJ? 

 i. rJuk;   ii. fdTU   iii. rJuKfp 

 

  

35. KO cUtj;jpy; epow;wg;gl;l gFjpapd;  

gpd;dk; ahJ? 

 i. 1/4 

 ii. 1/6 

 iii. 1/8  

 

36. rpj;jpuKk; ifg;gof;fk; nre;jkpOk; ehg;gof;fk; ,J czu;j;JtJ 

 i. gapw;rpapd; gad; 

 ii. mwptpd; mlf;fk; 

 iii. Kaw;rpapd; gad; 

 

37. ePsk; 8 cm mfyk; 6 cm cs;s nrt;tfnkhd;wpid rJukhf khw;w 

Ntz;Lkhapd; ePsg;gf;fj;jpy; vj;jid cm Fiwf;fg;gl Ntz;Lk;? 

 i. 1 cm    ii. 2 cm   ii. 4 cm 
 

38. &gha; 500 itj;jpUe;j ghG &gha; 120 kjpg;Gs;s %d;W Gj;jfq;fs; 

thq;fpdhd;. mtDf;F fpilf;Fk; kPjpg;gzk; vt;tsT? 

 i. &. 110.00   ii. &. 120.00  iii. &. 140.00 
 

39. vz;zhapuj;J vz;gj;njhd;W vd;gjd; vz;Fwp 

 i. 8001   ii. 8081   iii. 8881 
 

40. MW rkgf;fq;fisAila Kg;gupkhz cU xd;wpd; ngau; ahJ? 

 i. rJuk;   ii. fdTU   iii. rJuKfp 

 

  

பிரமாணிகளின் 
வசிப்பிடஙகள்

கறையான்   -   புற்று
ஆடு   -    பட்டி
மாடு     -  த�ாழுவம்
குதிறை     -  தகாட்டில்
ககாழி     -   பணறணை
குருவி   -   கூடு
சிலந்தி    -   வறல
எலி   -    வறை
நணடு   -   வறை       

 இலஙம்கக்ப்க உரிததான பிராணி்கள்

்காடடுக்ப்காழி

சைருகுமான் பபய் ஓணான்

மமலப்பாம்புநா்கணொய்

்கருஙகுரஙகு

பதொஙகு

பறக்கும் அணில்

மரஅணில்

துடுப்பு பயன்படுததப்படும் விம்ளயாடடு்கள்

கிரிக்்கட

ப்கால்ப்

வ�ாக்கி

பூப்பநதுபமமசைப்பநது

பபஸபபால்எல்பல

வடன்னிஸ

டடா
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பேருவளை விபேட நிருேர் 

எதிர்வரும் மார்ச் 22 ஆம் திகதி 
அனுஷ்டிககபேடவுளை உலக நீர் 
தினதளதை முன்னிட்டு பதைசிய நீர்வ-
ழஙகல் மற்றும் வடிகால் அளமபபுச்-
ேளே நாடைாவிய ரீதியில் ேல்பவறு 
நிகழ்ச்சிகளை ஏற்ோடு சேய்துள-
ைன. 

இநதை பவளலததிட்டததின் கீழ் 
பதைசிய நீர்வழஙகல் மற்றும் வடிகால் 
அளமபபுச்ேளேயின் (பமற்கு - 
சதைற்கு) அலுவலகம் மற்றும் ோணந-
துளை ச�ாரளன முகாளமயாைர் 
அலுவலகஙகளின் ஏற்ோட்டில் மரம் 

நடும் ளவேவம் ச�ாரளன எல்ல-
கநதை நீர்பதைகக ேகுதியில் நளடசேற்-
ைது. 

பிரபதைே அரே நிறுவனஙகள 
மற்றும் ோடோளல மாணவர்களின் 
ேஙகுேற்ைலுடன் இநநிகழ்வு நளட-
சேற்ைது.

பதைசிய நீர்வழஙகல் மற்றும் 
வடிகால் அளமபபுச்ேளேயின் 
(பமற்கு - சதைற்கு) அலுவலக பிரதிப 
சோது முகாளமயாைர் எச்.எம் 
ராஸில், ச�ாரளன நகர ேளேத 
தைளலவர் உட்ேட நீர்வழஙகல் 
ேளேயின் முககியஸதைர்கள ேலரும் 
கலநது சகாணடனர். 

 (சவலிகம தினகரன் நிருேர்)

சவலிகம நகரில் அளமநதிருக-
கும் இரும்பு உருககி சோருததும் 
பவளலததைை உரிளமயாைளர 
அபதைபவளலத தைைததில் ேணிபு -
ரியும் ேணியாைசராருவர்  கூரிய 
ஆயுதைததைால் தைாககி சகாளல சேய் -
யபேட்டுளை ேம்ேவசமான்று 
(15) காளல இடம்சேற்றுளைதைாக 
சோலிஸார் சதைரிவிததைனர்.

சவலிகம - சவல்லகக பிரபதைேத -
ளதைச் பேர்நதை 40 வயது மதிககத -
தைகக இரணடு பிளளைகளின் தைந -
ளதையான பக.ஏ. மஞ்சுல பிரோத 
ரதனோல என்ேவபர இவவாறு 
சகாளல சேய்யபேட்டவராவார்.

சகாளல சேய்தைதைாக ேநபதைகிக -
கபேடும் ேணியாைர் கடநதை 20 
வருடகாலமாக இவபவளலததை -
ைததில் பேளவபுரிநது வருேவர் 
என ஆரம்ே விோரளணகள மூலம் 
சதைரிய வநதுளைது. வழளமபோல் 
குறிபபிட்ட தினம் பவளலத -
தைைதளதை திைபேதைற்காக வநதை 
ேமயபம இச்ேம்ேவம் இடம் சேற் -
றுளைது. 

அ�ஙகம ேகுதிளயச் பேர்நதை 
41 வயது மதிககததைகக ஒருவபர 
இவவாறு கூரிய ஆயுதைததைால் 
தைாககி சகாளலசேய்துளைார். 
சகாளலககு ேயன்ேடுததிய ஆயு -
தைததுடன் ேநபதைகநேர் சோலிஸா -
ரினால் ளகது சேய்யபேட்டுளைார்.

இரும்பு வேலைத்தள உரிலையாளர்   
கூரிய ஆயு்தத்தால் ்தாக்கி க�ாலை

( மாததைளை தினகரன் நிருேர் )

 எதிர்வரும் சேரும்போகததில் விவோயிகளிட-
மிருநது  சநல் சகாளவனவு சேய்ய சதைன் மாகாண 
சநல் ேநளதைபேடுததும் ேளே நடவடிகளக எடுத-
துளைது. 

சமானராகளல, இரததினபுரி உட்ேட சதைன் 
மாகாணததில் சநல் சகாளவனவு சேய்யபேட்-
டதைாக சதைன் மாகாண சநல் ேநளதைப ேடுததும் 
ேளேயின் உதைவி முகாளமயாைர் இநதிக டீ சில்வா 
சதைரிவிததைார். 

இதைன் ேடி �ம்ோநபதைாட்ளட மாவட்டததில் 
11 இலட்ேதது 88 ஆயிரம் கிபலா சநல்லும் சமான-
ராகளல மாவட்டததில் இரணடு இலட்ேதது 15 
ஆயிரம் கிபலா சநல்லும் இரததினபுரி மாவட்-

டததில் இரணடு இலட்டேதது 28 ஆயிரம் கிபலா 
சநல்லும் சதைன்மாகாண சநல் ேநளதைபேடுததும்  
அலுவலகம் சகாளவனவு சேய்துளைது. 

காலி, மாததைளை ஆகிய மாவட்டஙகளிலும் 
சநல்ளல  சகாளவனவு சேய்ய பமற்ேடி சநல் ேந-
ளதைபேடுததும் ேளே நடவடிகளக எடுததுளைது. 

இநதைமுளை சேரும் போக சநல் சகாளவனவில் 
நியாயமான விளலயில் சநல் சகாளவனவு சேய்-
யபேட்டதைாக சதைன் மாகாண சநல் ேநளதைபேடுத-
தும ேளே சதைரிவிததைது. 

கடநதை சில வருடஙகைாக சநல் விற்ேளனயில் 
விவோயிகள எதிர் பநாககி வநதை பிரச்சிளனகள 
இம்முளை தீர்ககபேட்டுளைளம குறிபபிடததைக-
கது. 

விேசாயி�ளிடமிருந்து கெல் 
க�ாளேனவு கசயய ெடேடிக்ல�

எதிர்ெரும் வெரும்்ொகத்தில்...  

வெலிகம முஸ்லிம் 
ஆரம்்ப 
்பாடசாலை சிறந்த 
வ்பறுப்பறு
(சவலிகம தினகரன் நிருேர்)

5ம் தைர புலளமபேரிசில் 
ேரீட்ளேயின் சேறுபேற் -
றின் ேடி, மாளை/ சவலிகம 
முஸலிம் ஆரம்ே ோடோ -
ளலயிலிருநது ேரீட்ளேககு 
பதைாற்றிய மாணவர்களுள, 9 
மாணவர்கள சிததியளடநது 
ோடோளலககும், ோடோளல 
ேமூகததிற்கும் சேருளம 
பேர்ததுளைதைாக அதிேர் 
திருமதி ஸனூலா சதைரிவித -
தைார்.

எம். ளவ. யாஸிர் அஹமத 
(179), எம். ஆர். அஸமா 
(174), எம். �ளதைோ (161), 
எம்.எம்.எம். ஷர்ோன் (159), 
எம். யூஸுப அஹமத (154), 
எம். எஸ. மனால் (152), எம். 
எச். �பஸா (150), எம்.எப. 
அபதுல்லாஹ (149), எம்.
ஆர்.எப. அம்ரா (149) ஆகிய 
மாணவர்கபை சிததியளடந-
துளைதைாக ோடோளல அதிேர் 
பமலும் சதைரிவிததைார்.

பமலும் ேல மாணவர்கள 
148,147,146, 145,144,143,142 
புளளிகளைப சேற்றுளைளம-
யும் குறிபபிடததைககது.

ொணந்துமை, வ�ா்ேதுடுமெ முஸ்லிம் வித்தியாலயத்தில் ெணியாற்றி அணமமயில் 
ஓய்வுவெற்ை முன்ாள் அதிெர் எம்.எஸ்.ஏ.எம். முொேக் (நளீமி) மற்றும் உெ அதிெர் 
திருமதி எம்.எஸ்.எப். நஸீோ நஜிமுதீன ஆகி்யாருக்கா் பிரியாவிமை மெெெம் மற்றும் 
வொன்ாமை ்ொர்த்தி வகௌேவிக்கும் நிகழ்வு  அணமமயில் ொைசாமல மணைெத்தில் 
அதிெர் எஸ்.எச். முத்்தலிப் ்தமலமமயில் நமைவெற்ைது. இந்நிகழ்வில் கலந்துவகாணை 
முன்ாள் அதிெருைன ஏம்ய ொைசாமல அதிெர்கமையும் ெைத்தில் காணலாம்.   

 (ெைம் :வமாைட்டுமெ மத்திய வி்சை நிருெர்)  

கைெத்ம்த ்யார்க் சர்ெ்்தச ொைசாமலயின ெருைாந்்த இேத்்த 
்தா்ம் ெழங்கும் நிகழ்ச்சி  அணமமயில் நமைவெற்ை   ் ொது 
பிடிக்கப்ெட்ை ெைம்

(எம்.எஸ.எம்.ஸாகிர்)  

இன்று பநற்று அல்ல 1400 ஆணடு-
களுககு முன்ோகபவ ேமூக ஒற்றுளம-
ளயயும் நல்லிணககதளதையும் அளமதி-
ளயயும் உலகுகபக போதிததை மார்ககம் 
இஸலாமாகுசமன இநதிய பலாகேோ 
ோராளுமன்ை உறுபபினர் நவாஸ கனி 
சதைரிவிததைார்.  

சிறிலஙகா முஸலிம் மீடியா போரத-
தின் 25ஆவது ஆணடு சவளளிவிழா 
நிகழ்வு சகாழும்பு அல் - ஹிதைாயா மகா-
விததியாலய ே�ார்தீன் பகட்போர் 
கூடததில் இடம்சேற்ை பவளை, 
அதில் சகௌரவ அதிதியாகக கலநது 
சிைபபிதது உளரயாற்றும் போது பமற்-
கணடவாறு சதைரிவிததைார்.  

சிறிலஙகா முஸலிம் மீடியா போரத-
தின் முன்னாள தைளலவர் என்.எம்.
அமீன் தைளலளமயில் இரு அமர்வுக-
ைாக நளடசேற்ை இநதை மாநாட்டில், 
முதைல் அமர்வில் பிரதைம அதிதியாக 
ஊடக அளமச்ேர் டலஸ அழகபசே-

ரும கலநது சகாணடபதைாடு, இரணடா-
வது அமர்வில் வருடாநதைப சோதுக-
கூட்டம் நளடசேற்று, அதில் புதிய 
உறுபபினர்கைாக 18 பேர் சதைரிவு சேய்-
யபேட்டனர்.  

இநநிகழ்வில் அவர் பமலும் பேசுளக-
யில்,  

நான் இஙகு வநதைவுடன் ஒரு ேததிரி-
ளகயில் இநதை அளமபபினுளடய ேணி-
களைப ேற்றி ோர்ககின்ை போது, இநதை 
அளமபளே உருவாககி அதைன் மூலமாக 
முஸலிம்கள எஙசகல்லாம் ோதிக-
கபேடுகின்ைார்கபைா, எஙசகல்லாம் 
அவர்களுககு பதைளவகள உருவாகின்-
ைபதைா அபபோசதைல்லாம் அவர்களுககு 
உதைவககூடிய பேரளமபோக இநதை 
முஸலிம் மீடியா போரம் இருபேளதை 
என்னால் ோர்கக முடிகின்ைது.  

சுனாமி போன்ை சேரிய அனர்த-
தைஙகளில் ோதிககபேடுகின்ை போது, 
சோதுவாக உதைவி சேய்யககூடியவர்-
களை எல்லாம் ஒருஙகிளணதது ோதிக-
கபேட்டவர்களுககு இநதை அளமப-

பின் மூலமாக உதைவி இருககின்றீர்கள. 
ஊடகவியலாைர்களுககு எததைளனபயா 
ேயிற்சிப ேட்டளைகள, கருததைரஙகு-
களை நடாததி அவர்களுககுப ேயிற்சி 
சகாடுததிருககின்றீர்கள. இளவ எல்லா-
வற்றுககும் பமலாக ேமூக நல்லிணககப 
ேணிகளில் மிகபசேரிய ேஙகளிபளே 
இநதை முஸலிம் மீடியா போரம் சேய்தி-
ருககின்ைது.  

முஸலிம்களுககாக உருவாககபேட்ட 
அளமபபு, முஸலிம்களுககாக உதைவக-
கூடிய அளமபபு என்று இல்லாமல் பிை 
ேமூக மககளுககும் உதைவககூடிய அளமப-
ோக இநதை அளமபளே நீஙகள விரிவுே-
டுததி, பிை ேமூக மககபைாடு ஏதைாவது 
ஒரு பிணககு வருகின்ை போது அதிபல 
முஸலிம் மீடியா போரம் தைளலயிட்டு 
அநதை பிணககுகளை நீககி, ேமூக உடன்-
ோட்ளட ஏற்ேடுததியசதைல்லாம் காலத-
தின் அவசியம். 

ஏசனன்ைால், ேமூக ஒற்றுளம, ேமூக 
நல்லிணககம், அளமதி இதுதைான் 
இஸலாம் காட்டிய வழிமுளைகள சநறிமு-

ளைகள.   இன்று 
பநற்று அல்ல 
1400 ஆணடுக-
ளுககு முன்ோ-
கபவ ேமூக ஒற்-
றுளமளயயும் 
நல்லிணககதளதை-
யும் அளமதிளய-
யும் உலகுகபக 
போதிததை மார்க-
கம் இஸலாம். 

அநதைவளகயில் ேமூக நல்லிணககதளதை, 
அளமதிளய, ஒற்றுளமளய உயர்ததிப 
பிடிகக பவணடிய மிகப சேரிய சோறுபபு 
இநதை அளமபபுககு இருககிைது.   

நீஙகள அதைளன சிைபோன 
முளையிபல சேய்து இநதை நாட்டிபல 
நல்லிணககதளதை உருவாககிக சகாணடி-
ருககின்றீர்கள. அடிமட்ட மககளுககுத 
பதைளவயான கருததுககளை நீஙகள 
எடுததுச் சேன்று சகாணடு இருககின்-
றீர்கள. அடிமட்ட மககளுளடய கருதது-
தைான் நாட்டினுளடய கருததைாக இருகக 

முடியும். அபேடிபேட்ட ஒரு முககிய-
மான ேணிளயச் சேய்வபதைாடு மட்டு-
மல்லாமல், ஜனநாயகதளதை தைாஙகிப 
பிடிபேது ேததிரிளகததுளை என்ைால், 
அநதை ேததிரிளகத துளைளயத தைாஙகி 
நிற்கக கூடிய கரஙகைாக ேததிரிளக-
யாைர்கள நீஙகள இருககின்றீர்கள. 
உஙகளை ஒருஙகிளணதது உஙகளு-
ளடய உரிளமகளுககாக, பிரச்சிளன-
களுககாக சேயற்ேடககூடிய அளமப -
ோக இயன்ைைவு மிக சிைபோக இநதை 
முஸலிம் மீடியா போரம் சேயற்ேடுகி-
ைது  என்ைார். 

முஸ்லிம் மீடியா ்ொேத்தின வெள்ளிவிழா நிகழ்வில் இந்திய எம்.பி.நொஸ் கனி

தினகரன் பதைசியப ேததிரிளகயின் 
90 வது ஆணடு நிளைவின் நிமிததைம் 
பேருவளை மற்றும் தைர்கா நகரில் 
முபசேரும் விழா ஏற்ோடு சேய்யப-
ேட்டுளைது. பேருவளை - தைர்�ா 
நகர் தினகரன் வாேகர் வட்டம் 
ஏற்ோடு சேய்துளை இம்முபசேரும் 
விழாவின் பிரதைான ளவேவம் தைர்கா-
நகர் ஸாஹிைா பதைசியக கல்லூரியின் 
நளீம் �ாஜியார் மணடேததில் எதிர்-
வரும் 27 ஆம் திகதி காளல 9.30 
மணிககு நளடசேை உளைது.  

தினகரன், தினகரன் வார மஞ்ேரி 
மற்றும் வணணவானவில் ேததி-
ரிளககளின் பிரதைம ஆசிரியர் பதை. 
சேநதில் பவலவர் தைளலளமயில் 
நளடசேறும் இவளவேவததில் 
அளமச்ேர்கள, இராஜாஙக அளமச்-
ேர்கள, ோராளுமன்ை உறுபபினர்கள 
உளளிட்ட அரசியல் பிரமுகர்கள 
ேலரும் இவளவேவததில் விபஷட 
அதிதிகைாகக கலநது சகாளை உள-
ைனர்.   

இவவிழாவின் ோடோளல மட்ட 
மாணவ மாணவியரின் களல, 
கலாோர நிகழ்ச்சிகள, பிரபதைேததின் 
கல்வி, களல, கலாோர, ேமூக, ேமய, 
விளையாட்டு, ஊடகம் உளளிட்ட 

ேல்துளைகளுககும் ேஙகளிததை பிரமு-
கர்களுககு சோன்னாளட போர்ததி 
சகௌரவிததைல் உளளிட்ட ேல நிகழச்-
சிகளும் இடம்சேை உளைன.  

அபதைபநரம் இபேததிரிளகயின் 
90 வது வருட நிளைளவசயாட்டி 
ஏற்ோடு சேய்யபேட்டுளை கிரகசகட் 
சுற்றுபபோட்டி பேருவளை, மாளி-
காப�ன ரிோய் �ாஜியார் பதைசிய 
ோடோளல ளமதைானததிலும் உளதைப-

ேநதைாட்டப போட்டி சகட்டிமுல்ல 
புட்ோல் விளையாட்டரஙகிலும் அபதை 
தினம் (27ஆம் திகதி) பிற்ேகல் 3.00 
மணிககு நளடசேற்ைவுளைன.   

அணிககு ஐநது பேர் ேஙகுேற்றும் 
உளதைபேநதைாட்டப போட்டியில் 
பேருவளை சதைாகுதிககு உட்ேட 
16 கழகஙகள ேஙகுேற்றுவபதைாடு 
இபபோட்டியில் முதைல் இரு இடங -
களையும் சவற்றி சேறும் கழகஙக -

ளுககு சேறுமதியான ேரிசில் -
கள வழஙகபேட உளைன.   

அபதைபநரம் இவவிழா -
ளவசயாட்டிய கிரிகசகட் 
சுற்றுபபோட்டி நாளை 19 
ஆம் திகதியும் மறுநாள 20 
ஆம் திகதியும் நளடசேறு -
கின்ைன. இபபோட்டியில் 
32 அணிகள கலநது சகாள -
வபதைாடு இபபோட்டியின் 
இறுதிச் சுற்றுப போட்டியும் 

ேரிேளிபபும் 27 ஆம் திகதி பிற்ேகல் 
தினகரனின் 90 வது வருட முபசே -
ரும் விழாவின் ஒரஙகமாக இடம் -
சேறும்.   

பேருவளை - தைர்கா நகர் தினக -
ரன் வாேகர் வட்டததின் ஏற்ோட்டி -
லான இம்முபசேரும் விழாவுககு 
வாேகர் வட்டததின் தைளலவர் பதைே-
மான்ய ோஸி ஸுளேர் 0770812420, 
உளதைபேநதைாட்ட போட்டியின் 
ஒருஙகிளணபோைர் தினகரன் ஆசி -
ரியர் பீடதளதைச் பேர்நதை எம்.என்.
எம். ரிம்ஸான் 077-6226790 ஆகி -
பயாருடன் சதைாடர்பு சகாணடு ஒதது-
ளழபபு நல்குமாறு தினகரன் வாேகர்-
கள, அபிமானிகள, ஆதைரவாைர்கள 
பகட்டுகசகாளைபேடுகின்ைனர்.   

தின�ரன் 90 ேது ஆண்டு நிலைலேகயாட்டி  
வேருேலள, ்தர்�ா ெ�ரில் முபகேரும் விழா

வகாழும்புப் ெல்கமலக் கழகத்தின -விெசாய வ்தாழினுட்ெத்துமை பீை மாணெர்கள், மாத்்தமை - சிறு ்்தயிமலத் ்்தாட்ை அபிவிருத்தி அதிகாே சமெயின அனுசேமணயுைன ்்தயிமலத்-
வ்தாழினுட்ெத் துமை சார் வெளிக்கைப் ெயிற்சிகளில்ெங்்கற்ை்ொது பிடிக்கப்ெட்ை ெைங்கள்.   அக்குேமை - தியல்ெ ்்தயிமலத் ்்தாட்ைம், ்�்்கம - சவுத் ்காப் ்்தயிமலத் வ்தாழி-
லகம், மலித்துமெ விகாமே நாற்று்மமை ெயிற்சி நிகழ்வுகமைப் ெைங்களில் காணலாம்.

1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நல்லிணக்கத்தையும் 
அ்ைதி்ையும் உலகுக்வக வ்பாதிததை ைபாரக்கம்   

சந்்்தக நெோ் ெணியாைர் மகது

உை� நீர் தினதல்த முன்னிட்டு 
ைரம் ெடுல� திட்டம்
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வ�ௌமியமூர்த்தி வ�ாண்டமான் ஞாபகார்த்� மன்்றத்தின் ஹற்றன் வ�ாண்டமான் வ�ாழிற பயிறசி நிமையத்தில் க்டந� ஆணடு கறமகவெறிகமை பூர்த்தி வ�ய� மாணெர்களுக்கு �ான்றி�ழகள் 
ெழங்கும் நிகழவு, ஹற்றன் வ�ாண்டமான் வ�ாழில் பயிறசி நிமைய  ெதிவி்ட முகாமமயாைர் விஜேசிங் �மைமமயில் (15) இ்டம்வபற்றது. இநநிகழவில் ஜ�ாட்ட வீ்டமமப்பு மறறும் �மு�ாய உட-
கட்டமமப்பு ெ�திகள் இராோங்க அமமச்�ர் ஜீென் வ�ாண்டமான், நுெவரலியா மாெட்ட பாராளுமன்்ற உறுப்பினர் மரு�பாணடி ரஜமஸெரன் ஆகிஜயார் �ான்றி�ழகள் ெழங்குெம� காணைாம்.
 (�ைொக்கமை குறூப் நிருபர்)  

மென்பந்து கிரிமெற்
சுற்றுப்்போட்டி  
பசறை நிருபர்  

 கந்தேககதேரறை தேளமாகக் ககாண்டியங்கும் ைானவில் 
பவுண்்டேஷனின் ஏறபாட்டில் மாகபரும் கமன்பநது கிரிக்-
ககற சுறறுப் ்பாட்டிகயான்று 19, 20ஆம் திகதிகளில் (சனி,-
ஞாயிறு) கந்தேககதேர மத்திய மகா வித்தியாலய (்தேசிய 
பாடேசாறல) விறளயாட்டு றமதோனத்தில் இடேம்கபைவுளளது.  

 அணிக்கு 7 ்பர் ககாண்டே அணிகள இப்்பாட்டியில் பங் -
குப்பறை முடியும். அணிக்கு 5ஓைர்களுக்கு மட்டுப்படுத்தேப்-
பட்டே ைறகயில் கிரிக்ககட் விதிகளுக்கு அறமைாக, சுகாதோர 
விதிமுறைகறளப் பின்பறறி ்பாட்டி இடேம்கபைவுளளது. 
இறுதிப்்பாட்டியில் கைறறிப் கபறும் அணிக்கு முதேலாம் 
பரிசாக 30ஆயிரம் ரூபாய் கராக்கப் பணமும், கைறறிக் 
கிண்ணமும் ைழங்கப்படேவுளள்தோடு, இரண்டோம் பரிசாக 
20ஆயிரம் ரூபாய் கராக்கப் பணமும் கைறறிக் கிண்ணமும் 
ைழங்கப்படேவுளளது. கதோடேரின் சிைநதே விறளயாட்டு வீரர்க -
ளுக்குரிய பரிசில்களும் ைழங்கப்படேவுளளன. இப்்பாட்டித் 
கதோடேர்பான ்மலதிக தேகைல்கறள 0768291207, 0742409898 
என்ை இலக்கங்களுடேன் கதோடேர்புக் ககாண்டு கபறறுக் ககாள-
ளுமாறு ஏறபாட்டோளர்கள ்ைண்டு்காள விடுத்துளளார்கள.     

அத்தியாவசிய ப�ாருட்கள் தடடுப�ாட்டை நீக்க
அரசு உடைன் நடைவடிக்்க எடுப�து அவசியம்

ஹறைன் வி்சடே நிருபர் 

அத்தியைசிய கபாருட்களின் தேட்-
டுப்பாடு காரணமாக மறலயக மக்கள 
இன்று பல்்ைறு அகசௌகரியங்களுக்கு 
முகம் ககாடுத்து ைருகின்ைனர். மக்கள 
கபாருட்கறள ்தேடி அங்கும் இங்கும் 
அறலயும் நிறல உருைாகியுளளது. 
என்ை இது குறித்து அரசாங்கம் கை-
னகமடுத்து உரிய நடேைடிக்றக எடுக்க  
்ைண்டும் என ககாட்டேகறல ைர்த்தேக 
சங்கத்தின் தேறலைர் புஸபா விஸைநா-
தேன் ் ைண்டு்காள விடுத்தோர்.  

அத்தியைசிய கபாருட்கள தேட்டுப்-
பாடு குறித்து ்நறறு (17) ககாட்டே-
கறல ைர்த்தேக சங்கம் ஏறபாடு கசய்தி-
ருநது ஊடேக சநதிப்பின் ்பா்தே அைர் 
இவைாறு கதேரிவித்தோர்.  

அைர் அங்கு கதோடேர்நது கருத்து கதேரி-
விக்றகயில்... மறலயகத்தில் ்தோட்-
டேங்களில்   கபருைாரியாக கபண்க்ள 
கதோழில் புரிகின்ைனர். எனினும் 
அைர்களுக்கு ்பாதியளவு ைருமானம் 
கிறடேப்பதில்றல. ஆயிரம் ரூபா சம்-

பளம் கபறறுக்ககாடுக்க நடேைடிக்றக-
கள எடுக்கப்பட்டிருநதே ்பாதிலும் 
அதுவும் இது ைறர கிறடேக்கவில்றல. 
இநநிறலயில் கபரும்பாலான ஆண் 
கதோழிலாளர்கள இன்று நகரங்க-
ளுக்கு கூலி ்ைறலக்காக கசன்றுளள 
்பாதிலும் சீகமநது உட்படே கட்டேடே 
கபாருட்கள இல்லாதேதேன் காரணமாக  
அைர்களும் கதோழிறல இழநதுளள-
னர்.  

எரிகபாருள தேட்டுப்பாடு காரணமாக 
மறலயகத்தில்   சீனீ, மா, அரசி, பருப்பு 
பால்மா,எரிைாயு , மண்கணண்கணய் 
உளளிட்டே அத்தியாைசிய கபாருட்-
கள ைரலாறறில் என்றுமில்லாதே 
அளவுக்கு தேட்டுப்பாடு காணப்படுகி-
ைது. இநநிறலயில் இைர்கள ைாழ்க்-
றகறய ககாண்டு நடேத்தே முடியாதே ஒரு 
சூழ்நிறல ஏறபட்டுளளது.  

நாட்கூலிக்காக ்ைறல கசய்யும் 
கபரும்பாலான குடும்பங்கள தேனது 
அன்ைாடே உணவிறன கூடே ்தேடிக்-
ககாளள முடியாதே ஒரு சூழ்நிறல 
உருைாகியுளளது. இதேனால் அநதே 

குடும்பங்களில் குழநறதேகள உட்படே 
அறனைரும் பாதிக்கப்பட்டுளளனர். 
கபாருட்கள தேட்டுப்பாடு காரணமாக 
சூறரயாடும் சம்பைங்களும் அதிகரித்-
துளளன.

ஆக்ை இது குறித்து கபாறுப்பு 
ைாய்நதேைர்கள உரிய நடேைடிக்றக 
எடுத்து இநதே மக்களுக்கான நிைாரணங்-
கறள கபறறுக்ககாடுக்க நடேைடிக்றக  
்மறககாளள  ்ைண்டும். அத்்தோடு  
எரிைாயு இல்லாதே காரணத்தினால் பல 
்ஹாட்டேல்கள, சிறறுண்டிசசாறலகள 

உட்படே ைர்த்தேக நிறலயங்கள ஆகிய-
னவும் மூடேப்பட்டுளளன.  

மின்சாரம் அடிக்கடி துண்டிக்கப்படு-
ைதேன் காரணமாக அதிகமான கதோழிற-
துறைகள பாதிக்கப்பட்டுளளன. 

டீசல் தேட்டுப்பாடு காரணமாக 
ைாகன உரிறமயாளர்கள, சாரதிகள  
என பலரும் பாதிப்புக்குளளாகியுளள-
னர். இதேறன நிைர்த்தி கசய்ைதேறகுரிய 
நடேைடிக்றக எடுக்கப்படே ்ைண்டும் 
என அைர் இதேன் ்பாது ்மலும் கதேரி-
வித்தோர்.

வர்த்தெ சஙெம் ்ெோரிக்ெ 

சீமெந்துக்கான மூலப் ம�காருள் ம�ற
்காடழிப்பு; இயற்்வளம் �காதிப்பு
(இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்)  

தேனியார் சீகமநதுத் கதோழிறசாறல 
ஒன்றுக்கான மூலப் கபாருட்கள 
கபறுைதேறகாக எம்பிலிப்பிட்டிய 
சங்கபால கல்கபாக்கயாய   ைனத்-
தில் இருநது மூலப் கபாருட்கள 
கபைப்பட்டு ைருைதோல் இப்பிர்தேச 
மக்கள கடும் எதிர்ப்புத் கதேரிவித்து 
ைருகின்ைனர்.  

இநதே தேனியார் சீகமநது கதோழிற -
சாறலயின் சீகமநது உறபத்திக்கு 
அைசியமான கல்சியம் சிலி்கட், 
கடோலறமட் ஆகிய மூலப் கபாருட்-
கள இநதே  ைனத்திலிருநது கபைப்ப-
டுைதோல் சுமார் 250 ஏக்கர் பரப்பளவு -
றடேய   ைனம் நாளுக்கு நாள அழிநது 
ைருைதுடேன் பல ஆயிரக் கணக்கான 

மக்கள குடிநீருக்காக பயன்படுத்தும்   
சுத்தேமான நீரூறறுக்களும் அழிை -
றடேநது ைருைதோகவும் இப்பிர்தேச 
மக்கள கைறல கதேரிவிக்கின்ைனர்.  

இநதே மூலப் கபாருட்கறளப் 
கபறும் தேனியார் சீகமநது உறபத்தி 
நிறுைனம் இநதே இயறறக ைளங்-
கறள அழிப்பறதே நிறுத்தே கபாறுப்பு 
ைாய்நதேைர்கள நடேைடிக்றக ்மற-
ககாளள ்ைண்டும் எனவும் மக்கள 
்ைண்டு்காள விடுக்கின்ைனர். 
இநநிறல நீடித்தோல் தோம் கதோடேர்நது 
்பாராட்டேங்கறள நடேத்தி இப்பிர்தே -
சத்தின் இயறறக ைளங்கறளப் பாது-
காக்க நடேைடிக்றககறள ்மற-
ககாள்ைாம் எனவும்  இயறறக 
ைளப்பாதுகாப்பு அறமப்பின் பிரதி -
நிதிகள கதேரிவித்தேனர்.  

்பலோஙமெோ்ை பிர்்தச்ததில் ்போலஙெள்,
வீதிெள் ஆளுனரினோல் அஙகுரோரப்பணம்
(பலாங்ககாறடே தினகரன், காைத்றதே 
தினகரன் வி்சடே நிருபர்கள)

ஜனாதிபதி ்காட்டோபய ராஜபக்ஷ-
வின் கிராமத்தின் எழுசசி ் ைறலத்திட்-
டேத்தின் கீழ் பலாங்ககாறடே ்தேர்தேல் 
கதோகுதியில் அறமக்கப்பட்டே பாலங்-
கள மறறும் வீதிகள என்பன ்நறறு 
முன்தினம் (16) திைநது றைக்கப்பட்-
டேன. இநநிகழ்வில் சப்ரகமுை மாகாண 
ஆளுநர் டிக்கிரி ககாப்்பகடுை, இரத்தி-
னபுரி மாைட்டே பாராளுமன்ை உறுப்பி-
னர் அகில சாலிய எல்லாைல, பலாங்-
ககாறடே பிர்தேச சறப தேறலைர் சுனில் 
பி்ரமசிறி, இம்புல்்ப பிர்தேச சறப 
தேறலைர் ஸ்ரீலால் கசனரத் உட்படே அதி-
காரிகள கலநது ககாண்டு இைறறை 
அங்குரார்ப்பணம் கசய்துறைத்தேனர்.

கிராமத்தின் எழுசசி ்ைறலத்திட்-
டேம் கடேநதே 2020.12.18ஆம் திகதி ஜனா-

திபதி தேறலறமயில் பலாங்ககாறடே 
்தேர்தேல் கதோகுதியின் இம்புல்்ப 
பிர்தேச கசயலப் பிரிவிறகுட்பட்டே 
்தோரகைலகநதே கிராம்சைகர் பிரிவில் 
உளள ராைனாகநதே வித்தியாலய ைளா-
கத்தில் இடேம்கபறை்பாது பிர்தேச 

மக்களினால் ைாய் மூலம் 84 ்காரிக்-
றககளும் எழுத்து மூலம் 190 ்பாரிக்-
றககளும் ஜனாதிபதியிடேம் முன்றைக்-
கப்பட்டேன. இப்பிர்தேசத்தில் கல்வி, 
சுகாதோரம், வீதி, காணி, விறளயாட்டு, 
ைன பாதுகாப்பு உட்படே பல்்ைறு 

்காரிக்றககள மக்களால் முன்றைக்-
கப்பட்டேதேறகறமய அைறறை நிைர்த்தி 
கசய்யும் முகமாக இப்பிர்தேசத்தின் 
அபிவிருத்திக்ககன 2454 மில்லியன் 
ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு கசய்-
யப்பட்டேது. 

இறகறமய இ்மாஓய ஊடோக நிர்-
மாணிக்கப்பட்டே ைதுகாரகன்தே பாலம் 
18 மிலியன் ரூபா கசலவிலும்  ஹுல 
ஓய ஊடோக விஜினத்புர பிர்தேசத்துக்-
கான பாலம் 65 மில்லியன் ரூபா கசல-
விலும்  கதோரகைல ஆறறின் ஊடோக 
கஹடேபிடிய ்தேசத்தில் 45 மில்லியன் 
ரூபா கசலவிலும்  30 மில்லியன் ரூபா 
கசலவில் ஒய அத்தேர கபலிஹுல்ஓய 
பாலமும்  நிர்மாணிக்கப்பட்டுளளன.

இதேறகு ்மலதிகமாக புலத்கம விஜி-
னத்கும்புர பாறதே 40 மில்லியன் ரூபா 
கசலவில் காப்பர்ட் கசய்யப்பட்டுள-
ளது.   

அழிநதுெரும் மனி� வெறிமும்றகமை பாதுகாத்துக் கம்டபிடிப்பது வ�ா்டர்பில் கம்பமை ெகர�மப நூைகம் மூைம் ஏறபாடு வ�யயப்பட்ட மனி� 
ஒழுக்க வெறிமும்றகளுக்கான ஜெமைதிட்ட  நிகழவில் கைநதுவகாண்ட கம்பமை ெகர�மப வ�யைாைர் மாணெர்களுக்கு விழிப்புணர்மெ ஏறப-
டுத்துமுகமாக   உமரயாறறுெம�யும்   கைநது வகாண்டெர்கமையும் ப்டங்களில் காணைாம். (ொெைப்பிடடி சுழறசி நிருபர்) 

ப�ம்ற கல்வி ெையத்திறகுடபட்ட மடுல்சீமம - ஊொக்கமை �மிழ வித்தியாையத்தில் �ரம் 
ஐநது புைமமப்பரிசில் பரீடம�யில் ஜ�ாறறி சித்தியம்டந� மாணெர்கள் ஜி. ரக் ஷனா 
(155) டி.ருக் ஷன் (161) ஆகிஜயார் ெகுப்பாசிரியர் வி.விக்ஜனஷெரனம் ,அதிபர் என். 
லிங்கராோ ஆகிஜயாரு்டன் எடுத்துக்வகாண்ட ப்டம். (லுணுகை நிருபர்)

விறகு சே்ரிக் மேனற முதியவர் ேடலெகா் மீட்பு 
பதுறள தினகரன் வி்சடே நிருபர் 

லுணுகறல பகுதியின் புளுகறல 
கபருந்தோட்டேத்திலிருநது விைகு 
்தேடேச கசன்ை முதியைகராருைர், சுமார் 
5 மணித்தியாலங்களுக்குப் பிைகு சடேல-
மாக, மீட்கப்பட்டேதோக லுணுகறலப் 
கபாலிசார் கதேரிவித்தேனர். இச சம்ப-
ைம் ்நறறு (17) இடேம்கபறறுளளது. 

73 ையது  ஆகணாருை்ர இவைாறு 
சடேலமாக மீட்கப்பட்டுளளார். இந-
நபர், தேனது குடியிருப்பிலிருநது, 
காட்டுப்பகுதிக்கு விைகு ்தேடேச கசன்-
றுளளார். பல மணித்தியாலங்களாக 
இநநபர் குடியிருப்பிறகு திரும்பாதே-
தோல், அைரது மறனவியும், அயலைர்-
களும் ்தேடுதேறல ்மறககாண்டேனர். 
குடியிருப்பிலிருநது நான்கு கி்லாமீட்-

டேர் கதோறலவிலுளள இைப்பர் ் தோட்டே  
பகுதியில், விைகு ்தேடேச கசன்ை அைர்  
ஐநது மணித்தியாலங்களுக்குப் பின்னர் 
சடேலமாக மீட்கப்பட்டோர்.    சடேலத்றதே 
மீட்டு,   சட்டே றைத்திய பரி்சாதேறனக்-
ககன, லுணுகறல அரசினர் மருத்துை-
மறனக்கு ஒப்பறடேத்தே  லுணுகறலப் 
கபாலிசார்    இது கதோடேர்பாக  விசார-
றணகறள ் மறககாண்டுளளனர்.

எம்பிலிப்பிட்டிய ்டதகாசி ஆ்ல்ய மீண்டும் ஆரம்பிக் நடவடிக்்  
(இரத்தினபுரி சுழறசி நிருபர்)   

எம்பிலிப்பிட்டிய ்தேசியக் கடே -
தோசித் கதோழிறசாறலயில் மீண்டும் 
உறபத்தி நடேைடிக்றககறள ்மற -
ககாளள நடேைடிக்றககள ்மற -
ககாளளப்பட்டுளளன.   

உளநாட்டு கடேதோசி உறபத்தி 
நிறுைனமான ககாரியன் ஸபா 
கடேக்கனாலஜி நிறுைனத்துடேன் 
்தேசிய கடேதோசி கதோழிறசாறல 

்மறககாளளும் உடேன்படிக்றகக்கு 
இணங்க உறபத்தி நடேைடிக்றக -
கள ்மறககாளளப்படேவுளளதோக 
இத்கதோழிறசாறலயின் கதோழிற -
சங்க பிரதிநிதிகள கதேரிவிக்கின்ை -
னர்.  

இங்கு உறபத்தி நடேைடிக்றக -
கறள ்மறககாளளும் அறமச -
சரறைப் பத்திரத்துக்கு அனுமதி 
கிறடேத்துளள ்பாதிலும் இத்கதோ -
ழிறசாறலயின் 111 ஏக்கர் நிலத்றதே 

்தேசியக் கடேதோசி கதோழிறசாறலக்கு 
சட்டே ரீதியாக ைழங்கும் பணிகள 
மு ழு ற ம ப் ப டு த் தே ப டே ா ற ம ய ா ல் 
இப்பணிகளில் தோமதேம் ஏறபட்டுள -
ளதோகவும் இப்பணிகள நிறைவு 
கபறைதும் உரிய தேனியார் நிறுை -
னத்துடேன் இறணநது எம்பிலிபிட் -
டிய கடேதோசி ஆறலயில் உறபத்தி 
பணிறய ஆரம்பிக்க நடேைடிக்றக 
்மறககாளளப்பட்டுளளதோகவும் 
இைர்கள கதேரிவிக்கின்ைனர்.   

ஆய்வுகூைமினறி
்�ோயோளிெள் சிரெம்
(மஸககலியா தினகரன் வி்சடே 
நிருபர் )  

மஸககலியா றைத்தியசாறல  
கசல்லும்  ்நாயாளிகள   இரத்தே  பரி-
்சாறனக்காக கிளங்கன்ட் றைத்திய-
சாறல அல்லது தேனியார் மருத்துை 
ஆய்வுகூடேங்களுக்கு கசன்று பணம் 
ககாடுத்து கபை்ைண்டியதோக 
உளளது. இதேனால் மஸககலியா 
மக்கள கபரிதும் பாதிக்கப்படுகின்-
ைார்கள என  பிர்தேச சறப உறுப்பி-
னர் ராஜ் அ்சாக் கதேரிவித்துளளார்.

நியஙம்காட ்்ததறி ஆ்ல்ய
புதுப்பிதது இயக் நடவடிக்்

(அக்குைறண குறூப் நிருபர்)  

சுமார் 6 ைருடேங்களுக்கு ்மலாக 
றகவிடேப்பட்டே நிறலயில் காணப்-
பட்டே நியங்ககாடே றகத்தேறி கநச-
ைாறலறய புதுப்பித்து மீண்டும் 
இயங்க நடேைடிக்றக எடுக்கவுளள-
தோக மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் 
யூ கம்க கதேரிவித்தோர்.  

்மறபடி றகத்தேறி கநசைறலறய 
்நறறு (17) ்நரில் கசன்று பார்றை -

யிட்டே பின் கண்டியில் றைத்து ஊடே -
கங்களுக்கு அைர் இவவிடேயத்றதே 
கதேரிவித்தோர்.   பல்காடி ரூபா கபறு-
மதியான கட்டிடேம் மறறும் உபகர -
ணங்கள இவைாறு றகவிடேப்பட்டே 
நிறலயில் காணப்படுைதோக கதேரி-
வித்தே அைர், 1.5 ஏக்கர் நிலப்பரப்-
பும் புதேர்களால் நிரம்பியுளளதோகவும் 
கைகு விறரவில் இதேறன சீர் கசய்து 
இயங்க நடேைடிக்றக எடுக்கப்படும் 
என்றும் அைர் கதேரிவித்தோர்.  
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,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk;
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
nfhOk;G- fl;Lehaf;f mjpNtf tPjpapd; (0+000Km Kjy; 5+000Km tiu) ghJfhg;G 

vy;iy Ntyp kw;Wk; mjd; ,Ugf;f tstpy; (NtypapypUe;J ,U gf;fKk; 1.5 kPl;lH 

MFkhW) Rj;jpfhpg;gjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhuy;

1.  tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs; kw;Wk; guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt 
gphptpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy;> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhHghf nfhOk;G fl;Lehaf;f 
mjpNtf tPjpg; gphptpd; fPo;f;fhZk; nraw;wpl;lj;jpw;fhf jifikAk; jFjpAKs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 
nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j ,yf;fk; nraw;wpl;lj;jpd; ngah;
xg;ge;jf; 
fhyk;

(ehl;fs;)

tpiykD 
gpiz Kwpj; 
njhif (&gh)

RDA/EOM&M/GOSL/CKE/
Fence-Cle/2022/11

nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf tPjpapy; 
(0+000Km Kjy; 5+000Km tiu) ghJfhg;G vy;iy 
Ntyp kw;Wk; mjd; ,U kUq;fpYk; (NtypapypUe;J 
,Ugf;fKk; 1.5 kPl;lH mfykhdthW) Rj;jpfhpj;jy;

12 100>000.00

02. tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ne.nr.guh. kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; nraw;ghl;L KftuhFk;.

03. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd  tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

04.  tpiykDf;fspd; rkh;g;gpj;jypd; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 91 ehl;fhl;b ehl;fs; (2022.07.08) tiu tpiykDf;fs; 
nry;YgbahFk; tifapypUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykDf;fs; NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpiz KwpAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. (2022.08.05Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;) Fwpg;gpl;Ls;s 
tpiykDg;gpizKwpAld; ,izf;fg;glhj tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  midj;J tpiykDf;Nfhuy; Mtz gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mYtyf 
Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;.

07.  tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022.03.31Mk; jpfjp gp.g. 1.30 kzpf;F Nkyjpf gzpg;ghsh; mYtyfk;> 
nfutyg;gpl;batpy; mike;Js;s tPjp mgptpUj;jpf;F chpj;jhd mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghL> guhkhpg;G  
kw;Wk; Kfhikj;Jt  mikg;gpd; ngWifg; gphpT mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

08.  ,J njhlh;gpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; xU tpiy NfhuYf;fhf kPsspf;fg;glhj 4,000.00 + 320.00 
(VAT) &ghit nuhf;fg; gzkhf nrYj;jp f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w ,lj;jpyike;Js;s 
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fhpj;jhd neLQ;rhiy nraw;ghL guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt mikg;gpd; 
gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; 2022.03.18Mk; jpfjp 
Kjy; 2022.04.07Mk; jpfjp tiuAk; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 2.30 kzptiuAk; rpq;fs nkhopapyhd 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; 
,yf;f  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk;   Kfth;/ gpujpepjp kw;Wk; ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; fk;gdp 
gjpthsh; jpizf;fsj;jpy; ,iaGila Nfs;tpf;F gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 2022.04.08Mk; 
jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk;  epfo;T KbTngWk;.

09.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 2022.04.08Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F  Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 
jiyth;> mjpNtf neLQ;rhiyfs; nraw;ghL> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jt gphptpd; ngWiff;FO> 
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> mjpNtf neLQ;rhiyfs;  nraw;ghL kw;Wk; Kfhikj;Jt mikg;G> 
f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vd;w Kfthpf;F  gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 
Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; ,lg;gl;Ls;s fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
~~nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf tPjpapd; (0+000Km Kjy; 5+000Km tiu) ghJfhg;G vy;iyNtyp kw;Wk; 
mjd; ,U kUq;fpYk; (NtypapypUe;J) ,U gf;fKk; 1.5 kPl;lH mfykhFkhW) Rj;jpfhpg;G nra;jy;|| vdj; 
njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

10.  f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk vDk; ,lj;jpy; mike;Js;s tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 
ne.nr.guh. kw;Wk; Kfhikj;Jtg;gphptpd; nraw;ghl;L gphptpd; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; 
ngw;Wf;nfhs;Sk; epfo;T  Kbe;jTld; cldbahfNt tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; 
tpiykDjhuh; my;yJ mth;jk; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;fyhk;.

11. Nkyjpf tpguq;fSf;fhd njhiyNgrp vz; gpd;tUkhW.

• nghwpapayhsh; (m.ne.nr.g. kw;Wk; K. gphpT)
    tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig. njhiyNgrp  (011-3047806)

jiyth;

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; ngWiff;FO>

mjpNtf neLQ;rhiy nraw;ghLfs; guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig.

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

nghJrd fUj;JfSf;fhd ,yq;if 
fl;lisfs;/ jpUj;jq;fs; tiuT

1)  xw;iw gad;ghl;L Jg;GuT Jtha;fSf;fhd ,yq;if fl;lis tptuf;Fwpg;G tiuT. 

(DSLS ………….. : ……………)

2) Table grapes (jpuhl;ir) ,w;fhd ,yq;if fl;lis tptuf;Fwpg;G tiuT (DSLS ………….. : ……………)

3)  n[y;yp fpwp];ly;fSf;fhd ,yq;if fl;lis tptuf;Fwpg;G tiuT (KjyhtJ kPsha;T) 

(DSLS 885: …………..)

4)  czT Rfhjhuj;jpd; nghJ xOq;FfSf;fhd Rfhjhu eilKiwapd; ,yq;if fl;lis FwpaPL tiuT 

(KjyhtJ kPsha;T) (DSLS 143: …………..)

5) Fuf;fd; khTf;fhd ,yq;if fl;lis tptuf;Fwpg;G tiuT (KjyhtJ kPsha;T) (DSLS 928: …………..)

6)  jiu kw;Wk; KOtJkhd> fUkpsFf;fhd ,yq;if fl;lis tptuf;Fwpg;G tiuT (%d;whtJ kPsha;T) 

(DSLS 105 ghfk; 1: …………..)

7)  SLS 1684 ,f;F jpUj;j tiuT ,y.: 01: ,aw;if tptrhaj;jpw;fhd $l;Lg;grisf;F 2020 ,yq;if 

fl;lis tptuf;Fwpg;G

8)  SLS 1635 ,f;F jpUj;j tiuT ,y.: 01: tptrha %yj;jpd; %yg;nghUl;fspy; ,Ue;J $l;Lg;gris 

jahupg;gjw;fhd 2019 ,yq;if fl;lis tptuf;Fwpg;G

9)  SLS 1634 ,f;F jpUj;j tiuT ,y.: 01: efurig jpz;kf;foptpy; ,Ue;J $l;Lg;gris jahupg;gjw;fhd 

2019 ,yq;if fl;lis tptuf;Fwpg;G

10)  SLS 1613-1 ,f;F jpUj;j tiuT ,y.: 01: rpWtu; Milfs; ghfk; 1: cs;shil kw;Wk; ntspg;Gw 

MilfSf;fhd Rfhjhu kw;Wk; ghJfhg;G Njitf;F 2018 ,yq;if fl;lis tptuf;Fwpg;G

11)  SLS 1534 ,f;F jpUj;j tiuT ,y.: 01: Jupj E}Ly;];fSf;fhd 2016 ,yq;if fl;lis tptuf;Fwpg;G

12)  cuq;fs; kw;Wk; Rz;zhk;G nghUl;fs; ,yq;if fl;lis tiuT - khjpupnaLg;G kw;Wk; khjpup jahupg;G 

ghfk; 1: khjpupnaLg;G (DSLS ………….. : ……………) (ISO 14820-1: 2016)

13)  cuq;fs; kw;Wk; Rz;zhk;G nghUl;fs; ,yq;if fl;lis tiuT - khjpupnaLg;G kw;Wk; khjpup jahupg;G 

ghfk; 2: khjpup jahupg;G  (DSLS ………….. : ……………) (ISO 14820-2: 2016)

14)  cuq;fs; kw;Wk; Rz;zhk;G nghUl;fs; ,yq;if fl;lis tiuT - khjpupnaLg;G kw;Wk; khjpup jahupg;G 

ghfk; 2: static heaps ,d; khjpupnaLg;G (DSLS ………….. : ……………) (ISO 14820-3: 2020)

NkYs;s fl;lisfs; tiutpy; nghJrdq;fs; kw;Wk; Vida Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J ,yq;if 

fl;lisfs; epWtdk; fUj;Jfis NfhUfpwJ. 

,e;j fl;lisfs;/ jpUj;jq;fs; tiuT ,Wjp nra;ag;gLtjw;F Kd; ,yq;if fl;lisfs; epWtdj;jpd; 

njhlu;Gila FOf;fs; %yk; fpilf;fg;ngWk; fUj;Jfs; guprPyidf;F cl;gLj;jg;gLk;. 

NkYs;s 1 njhlf;fk; 11 tiuahd fl;lisfs;/ jpUj;jq;fs; tiutpd; gpujpfis SLSI ,d; tpQ;Qhdj; 

jug;gLj;jy; gpupT my;yJ Mtzg;gLj;jy; kw;Wk; jfty; gpuptpy; ,Ue;J ngw KbAk; vd;gNjhL www.slsi.
lk vd;w ,izajsj;jpy; ,Ue;J ,ytrkhf jutpwf;fk; nra;aTk; KbAk;. fl;lisfs; tiuT 12 njhlf;fk; 

14 tiu SLSI E}yfj;jpy; ,Ue;J nfhs;tdT nra;a KbAk;. 

2022-05-15 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fUj;Jfs; vdf;F fpilj;jy; Ntz;Lk;.  

gzpg;ghsu; ehafk;>

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>

,y. 17> tpf;Nlhupah gpNs];> 

vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G-08>

njh. ,y.  : 011-2671567-72 
njhiyefy;  : 011-2671579 
kpd;dQ;ry;  : dg@slsi.lk
,izajsk; : www.slsi.lk 

,yq;if fl;lisfs; epWtdk;
b[pl;ly; njhopEl;gk; kw;Wk; njhopy;Kaw;rp mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R

ePh;g;ghrd mikr;R
(Ministry of Irriga  on)

gjtp ntw;wplq;fs;
k`htyp ePh; ghJfhg;G KjyPl;L jpl;lk; (MWSIP)
epjpapLk; tsk;: Mrpa mgptpUj;jp tq;fp (ADB)

2024 Mz;lstpy; g+h;j;jp nra;ag;gl vjph;ghh;f;fg;gLk; Mrpa mgptpUj;jp tq;fp (ADB)  kw;Wk; ,yq;if 
murhq;fj;jpdhy; rYiff; fld; trjpAld; epjpaplg;gl;L ePh;g;ghrd mikr;rpdhy; mKy;elhj;jg;gLk; k`htyp 
gyNehf;F mgptpUj;jp jpl;lj;jpd; g+uzkhd jpl;lj;jpd; xU gFjpNa k`htyp ePh; ghJfhg;G KjyPl;L jpl;lkhFk;. 

tpz;zg;gq;fs;:

nghUj;jkhd jifikAila ,yq;if gpui[fsplkpUe;J xg;ge;j mbg;gilapy; ngWif tpN\lj;Jeh; (gpv]; 
3) gjtpf;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLk; Ntisapy;> tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis mth;fspd; 
RajuT kw;Wk;; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; tpguq;fs;; kw;Wk; mbg;gil jifikfshd fy;tprhh;> 
njhopy;rhh; jifikfs; kw;Wk; mDgtk; mlq;fyhdtw;iw gjpTj; jghypy; 2022.03.27 Mk; jpfjpad;W my;yJ 
mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; fPNo toq;;fg;gl;Ls;s Kfthpia milAk; tz;zk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; mDg;Gjy; 
Ntz;Lnkd;gJld;> jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg;;;; ngaiuAk; Fwpg;gpLjy; 
Ntz;Lk;. Nkyjpfkhf tpz;zg;gjhhpfs; mNj tpz;zg;gj;ij as an advance copy to pdadbproject@gmail.com by 
copying to hr.mwsip@gmail.com indicating the post applied in the subject line of the email.

 jpl;lg; gzpg;ghsh;,
 k`htyp ePh; ghJfhg;G KjyPl;L jpl;lk;>
 ,y. 493-1/1, T.B. [hah khtj;ij>
 nfhOk;G-10.

gjtpfSk; gzpf; Fwpg;Gf;fSk; jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

1.  ngWif tpN\lj;Jeh; (gpv];-3)
   jpl;l Kfhikj;Jt gzpkid – nfhOk;G 

– 01 gjtp

gzpf; Fwpg;G

fld; / khdpa xg;ge;jj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW 
nraw;wpl;l jahhpj;jy; kw;Wk; mKy;elhj;jypy; 
midj;J mk;rq;fspd; fhyj;jpy; ngWif 
kw;Wk; xg;ge;j Kfhikj;Jt Jiwapy; 
chpj;jhd njhopy;El;g cs;sPLfis toq;fy; 
kw;Wk; my;yJ nraw;wpl;l mKy;elhj;jy; 
jpl;lkhdJ gpd;tUtdtw;iw mlf;Fk;. 

 jpl;lk;, nraw;wpl;lj;jpdhy; 
   Njitg;gLj;jg;gLk; ngWif Nrit.

  ngWif kw;Wk; xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy; 
nraw;wpl;l nraw;ghLfis ifahSjy;.

  ePh;g;ghrdk;, ePh; tsq;fs; nraw;wpl;lq;fs;> 
thfdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs;> 
,ae;jpuhjp kw;Wk; cgfuzq;fs; 
Nghd;witfis eph;khzpg;gjw;fhf 
Vw;Gilajhd jukhf;fy; kw;Wk; 
msTf;Fwpg;Gf;fis jahhpj;jy;

  ,j;Jiwapy; mKy;elhj;jy; rpf;fy;fis 
gFg;gha;e;J jPh;j;J itj;jy;.

  xg;ge;j Kfhikj;Jtj;jpy; Kuz;ghl;L 
jPh;khdq;fs; kw;Wk; eLth; jPh;g;G

  ngWif kw;Wk; xg;ge;j Kfhikj;Jt 
tplaq;fspy; Vida mzp 
mq;fj;jpdh;fSld; xUq;fpizjy;/ 
MNyhrid nra;jy;.

  nraw;wpl;l gzpg;ghshpdhy; xJf;fg;gl;l 
NtNwjhtJ chpj;jhd nraw;gzpfs;. 

01/ 2019 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs 
Rw;wwpf;iff;F mikthf fPNo Fwpg;gpl;Ls;s jifikfs;> 
mDgtk; kw;Wk; rk;gs kl;lq;fs; mike;jpUf;Fk;. 

1.  gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; 
rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,sepiy gl;lk;.

my;yJ

  rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; ngw;w gl;lj;jpw;F 
epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU jifik.

my;yJ

  rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
njhopy;rhh; epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;wnjhU ,ize;j 
mq;fj;Jtk;/ epfuhdnjhU njhopy;rhh; jifik.

mj;Jld;

  eph;thf kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 14 tUl jifik 
gl;lgpd; jifik mDgtk;. 

2.   gy;fiyf;fof khzpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; 
rpj;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l ,sepiy gl;lk;.

my;yJ

  rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; ngw;w gl;lj;jpw;F 
epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lnjhU jifik.

my;yJ
    rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 

epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;wnjhU ,ize;j mq;fj;Jtk;/ 
epfuhdnjhU njhopy;rhh; jifik.

mj;Jld;

  rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; $l;LU/ gl;lak; ngw;w 
mq;fj;Jtk; Mfpatw;wpy; gl;lg;gpd; ngw;w gl;lk; my;yJ 
rptpy; nghwpapayhsh; Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 
epWtdnkhd;wpypUe;J ngw;w epfuhd njhopy;rhh; jifik.

mj;Jld;

  eph;thf kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 14 tUl jifik 
gl;lgpd; jifik mDgtk;.

3.  rptpy nghwpapayhsh; Jiwapy; murhq;f jPT KOtjw;Fkhd 
Nritapy; 1 Mk; tFg;G mYtyh;.

mj;Jld;
1 Mk; tFg;G gjtpapy; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl mDgtk;.

rk;gs kl;lk;: gpv];-3-180>000 &gh – 195>000.00 &gh

*   01/ 2019 vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; jpizf;fs Rw;wwpf;ifapy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
rk;gsq;fSf;F Nkyjpfkhf tho;f;if nryTg; gbAk; toq;fg;gLk;. 

nghJthd epge;jidfs;:

1. tpz;zg;gjhhpfs; 62 tajpw;F FiwthftpUj;jy; Ntz;Lk;.

2.  midj;J mYtyh;fSk; mth;fspd; flikfis chpj;jhd murhq;f epWtdq;fs; kw;Wk; gpw 
Kftuhz;ikfSld; njhlh;G nfhz;L xUq;fpize;j Kiwikapy; Nkw;nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wdh;.

3.  ,yq;ifapy; ntspehl;L epjpaplg;gl;l nraw;wpl;lq;fspy; Ntiy nra;j mDgtk; Nrh;f;fg;gl;l jifikahf 
fUjg;gLk;.

4.  ,g;gjtpf;F Mq;fpyj;jpy; Gyik> murhq;f xOq;FtpjpfSldhd ghpr;rak; kw;Wk; fzdp mwpT Mfpad 
mtrpakhd Kd;jifikfshFk;.

5.  nraw;ghL kw;Wk; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;/nraw;wpl;lq;fspd; Njitg;ghLfspd; mbg;gilapy; tUle;NjhWk; 
GJg;gpf;fg;gLk; tifapy; xU tUlj;jpw;F  Ntiytha;g;G xg;ge;jq;fs; mike;jpUf;Fk;. 

6.  01/2019  vd;w ,yf;fKila Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; murhq;fj;jpdhy; 
mq;fPfhpf;fg;gl;l rk;gs kl;lq;fs; kw;Wk; gbfSk; mj;Jld; mjd; gpd;dh; Nkw;nfhs;sg;gLk; khw;wq;fSf;F 
mikthfTk; toq;fg;gLk;. (h  p://www.treasury.gov.lk)

njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; MfTah;e;j jifik kw;Wk; mDgt mbg;gilapy; Neh;Kfg; 
ghPl;irnahd;wpw;F miof;fg;gLthh;fs; vd;gJld; njhpthdJ jpwik mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.  vdNt> 
Ml;Nrh;g;G nraw;ghl;bw;F Nkw;nfhs;sg;gLk; nry;thf;F my;yJ gpujpepjpj;Jtk;;;;;;;;;;;; tpz;zg;gj;ij epuhfhpg;gjw;fhd 
topia tFf;Fk;. murhq;f Nritfs;/  epajpr;rl;l rigfs;/ $l;Lj;jhgdq;fs;;; kw;Wk; Vida murhq;f 
epWtdq;fisr; rhh;e;j tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis mth;fspd; chpj;jhd jpizf;fsq;fspd; 
jiyikf@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lnkd;gJld;> mt;thwhd epWtdq;fspd; jiyikfs;> tpz;zg;gjhhpfs; 
njhpT nra;ag;gl;lhy; KONeu mbg;gilapy; tpLtpf;fg;gLtjw;fhd ,aYikiaAk; Fwpg;gply; Ntz;Lk;. 
NkNyAs;s Njitg;gLj;jy;fis g+h;j;jp nra;ag;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

nrayhsh;>
ePh;g;ghrd mikr;R.
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rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk; 

mwptpj;jy; 
fw;Fop kw;Wk; fUq;fy; cilf;Fk; njhopy; 

fw;Fop kw;Wk; fUq;fy; cilf;Fk; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ. rk;gsr; rigfs; fl;lisr; 

rl;j;jpd; 30-Mk; gphptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd 

ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPHkhdq;fis mt;tl;ltizapw; 

$wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa fl;lisr; rl;lj;jpd; (136 - Mk; 

mj;jpahak;) 28-Mk; gphptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ. 

Nkw;$wg;gl;l cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022Mk; Mz;L 04 khjk; 05 Me; jpfjp ez;gfy; 

12.00 kzp tiu rigj; jiytupdhy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa xt;Nthu; Ml;NrgidAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk; mj;jifa Ml;Nrgid ve;j VJf;fspd; 

kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; Ntz;Lk;. 

gp. Nf. gP. gpughj; re;jpufPu;j;jp> 

jiytu; 

fw;Fop kw;Wk; fUq;fy; cilf;Fk; 

njhopYf;fhd rk;gsr; rig

'nkn`tugpnar" 

njhopy; jpizf;fsk;> nfhOk;G-05> 

2022 Mk; Mz;L 03 khjk; 11 Me; jpfjp

ml;ltiz

fw;Fop kw;Wk; fUq;fy; cilf;Fk; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhyhf;fg;gl;L 2003Mk; Mz;L 

khu;r; khjk; 12 Me; Njjpa 1279/16Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpapy; gpuRukhd mwptpj;jYf;fhd 

ml;ltizapdfj;Nj $wg;gl;Ls;sdTk;> fhyj;jpw;Ff;fhyk; khw;wg;gl;ldTk; 2013 Mk; Mz;L 

khu;r; khjk; 07-Me; jpfjpa 180027Mk; ,yf;f mjp tpNrl tu;j;jkhdp mwptpg;gpd; %yk; 

filrpahf khw;wg;gl;ldTkhd KbTfs; mt; ml;ltizapd; II Mk; ghfj;jpw;Fg; gjpyhfg; 

gpd;tUk; jpahfj;jpid ,Ltjd; %yk; NkYk; khw;wg;gLjy; Ntz;Lk;.

ghfk; II 
Ntiyahsu; tFg;G

fw;Fop kw;Wk; fUq;fy; cilf;Fk; njhopypy; <Lgl;Ls;s gpd;tUk; tFg;Gf;fisr; Nru;e;j 

njhopyhsu;fSf;F Neu Ntiyf;fhf toq;fg;gl Ntz;ba Mff;Fiwe;j khjhe;j rk;gsk; 

fPNo tpsf;f ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s mstpdjhaika Ntz;Lk;.

1. gapw;rp

  fUq;fy; ifahy; cilg;Nghu;> fUq;fy; ,ae;jpuj;jhYilg;Nghu;> ghiwfspy; ntbkUe;J 

epug;GNthu;> jPapLtjd; %yk; ghiwfis ntbf;fr; nra;Nthu;> gw;wup kpd;rf;jp %yk; 

ghiwfis ntbf;fr; nra;Nthu;.

2. XusT Nju;r;rpAilNahu;

  ifahy; fw;fisj; Jz;lhLNthu;> ,ae;jpuq;fs; %yk; ngupa fw;fis rpWfw;fshf 

cilg;Nghu;> fUq;fw;fis ,ae;jpuq;fs; %yk; nyhwpfspy; epug;GNthu;> nkl;ly; fpnuru; 

,ae;jpuq;fSf;Ff; fUq;fy; Jz;Lfisg; NghLNthu;> nkl;ly; fpnuru; ,ae;jpuq;fs; 

%yk; fUq;fw;fis gy;NtW msTfspy; cilg;Nghu;> cilj;j fUq;fy; Jz;Lfis 

,ae;jpuq;fs; %yk; mfw;WNthu;> fUq;fw; Jz;Lfis ,ae;jpuq;fs; %yk; Ftpg;Nghu;> 

fUq;fw; Jz;Lfis ,ae;jpuq;fs; %yk; nyhwpfspy; Vw;WNthu;.

3. Nju;r;rpaw;Nwhu;

  Rf;iff; fw;fisr; Nrfupg;Nghu;> fUq;fw;fisf; iffshy; nyhwpfspy; Vw;WNthu;. J}s; 

fUq;fy; Jz;Lfisf; ifahy; rf;fu tz;bahy; mfw;WNthu;> fUq;fw; Jz;Lfisf; 

Ftpg;Nghu;. Nkw;$wg;gl;l rfy gzpfSld; rk;ge;jg;gl;ltu;fSk;> mjw;Fj; njhlu;Gila 

gzpfisr; nra;NthUk;.

Mff; Fiwe;j khjhe;j rk;gs tPjq;fs;

Copa Mz;L
gapw;rp 

&. r.

,il epiyg; gapw;rp

&.r.

gapw;rpaw;NwhH

&. r. 

1Mk; Mz;L 15625.00 14690.00 13750.00 

2Mk; Mz;L 15775.00 14815.00 13850.00 

3Mk; Mz;L 19925.00 14940.00 13950.00 

4Mk; Mz;L 16075.00 15065.00 14050.00 

5Mk; Mz;L 16225.00 15190.00 14150.00

fpuhkpa tPlikg;G> epu;khzj;Jiw kw;Wk; fl;blg; nghUl;fs; 

ifj;njhopy; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

murhq;f njhopw;rhiyfs; jpizf;fsk;

Muk;g Nju;r;rp (PL 3) Nrit gpuptpy; jpwe;j 
Ml;Nru;g;Gf;fhd tpz;zg;gk; Nfhuy; - 2022

murhq;f njhopw;rhiyfs; jpizf;fsj;jpd; fPo; Fwpg;gplg;gl;l Muk;g  Nju;r;rp Nrit 
gpupT gjtpfspy; cs;s ntw;wplq;fis epug;Gtjw;fhf murhq;f njhopw;rhiyfs; 
jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsu; ehafj;jpd; %yk; ,yq;if gpuirfsplk; ,Ue;J 

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

mq;fPfupf;fg;gl;l gjtp ngau;
ntw;wpl 

vz;zpf;if

mYkpdpak; GidgtH (Aluminum Fabricator) 01

mfzp Mf;fp (Core maker) 01

kpd;rhu Nkhl;lu; jpUFgtu; (Electric Motor Winder) 01

Electroplater 01

cNyhf Kiwg;gLj;Jdu; (Metal Processor) 06

fduf thfd Xl;Leu; (Heavy Vehicle Operator) 03

Fsp&l;b kw;Wk; tspr;rPuhf;fp ,af;Feu; 
(Refrigeration and air Condition Operator)

01

cUfpizQu; (Welder) 03

#isf;fhuu; (Furnceman) 02

thu;g;gLgtu; (Molder) 01

nkhj;jk; 20

1. rk;gs msT:-
1.1 rk;gsf; FwpaPl;L ,yf;fk;: PL 3 - 2016
1.2.  rk;gs msT: &gh 25,790/- 10x270/- 10x300/- 10x330/- 12x350/- &gh 38,990/-
1.3 Muk;g rk;gs gb -

juk; Muk;g rk;gs gb Muk;g rk;gs epiy (&gh)

III gb 01 &gh 25>790

II gb 12 &gh 28>790

I gb 22 &gh 31>820

rpwg;G gb 32 &gh 35>140

Fwpg;G: murhq;f njhopw;rhiyapy; cs;s C, CW kw;Wk; J tFg;Gfspy; thfd 

Xl;LeUf;fhd Fwpj;j mDkjpg;gj;jpuj;Jld; me;j tFg;GfSf;F nrhe;jkhd thfdq;fis 
,af;Ftjw;F ,izf;fg;gLfpd;w fduf thfd ,ae;jpu ,af;Feu;fs; khj;jpuk; me;j 
rk;gs mstpy;  4MtJ rk;gs epiyapy; epWj;Jtjw;Fk; eltbf;if vLf;fg;gLk;. 

2. Ml;Nru;g;G juk;: juk; III 

3. taJ:
3.1 Fiwe;j msT: 18 taJf;F Fiwahj
3.2 mjpfgl;r msT: 45 taJf;F Nkw;glhj

fy;tpj; jifik> njhopy; jifik> mDgtk;> khjpup tpz;zg;gg; gbtk; kw;Wk; Nkyjpf 
tpguq;fs; 2022.03.18 Mk; jpfjpa tu;j;jkhdp gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. tpz;zg;gk; 
Nfhug;gLk; ,Wjpj; jpfjp 2022.04.18 MFk;. 

gzpg;ghsu; ehafk;>
murhq;f njhopw;rhiyfs; jpizf;fsk;.

2022.03.16 Mk; jpfjp 
murhq;f njhopw;rhiyfs; jpizf;fsk;>

nfhyd;dht tPjp> nfhyd;dht.   

mwptpj;jy; 
fl;blj; njhopy;

fl;blj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigahdJ> rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lj;jpd; 30Mk; 
gpuptpd; thapyhfj; jdf;fspf;fg;gl;Ls;s jj;Jtq;fisf; nfhz;L ,t;twptpj;jYf;fhd 
ml;ltizapdfj;Nj Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s rigapd; jPu;khdq;fis mt;tl;ltizapw; 
$wg;gl;Ls;sthW khw;Wtjw;F cj;Njrpj;Js;snjd Nkw;$wpa fl;lisr;rl;lj;jpd; (136 - 
Mk; mj;jpahak;) 28-Mk; gpuptpd; Vw;ghLfSf;fpzq;f ,j;jhy; mwptpf;fpd;wJ.

Nkw;$wg;gl;Ls;s cj;Njrj;jpw;fhd Ml;Nrgidfs; 2022 Mk; Mz;L 04 khjk; 05Me; jpfjp 
ez;gfy; 12.00 kzp tiuf;Fk; rigapd; jiytuhy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

mj;jifa xt;Nthu; Ml;NrgidAk; vOj;jpy; nra;ag;gLjYk;> mj;jifa Ml;Nrgid ve;j 
VJf;fspd; kPJ nra;ag;gLfpd;wNjh me;j VJf;fs; gw;wpa $w;nwhd;iwf; nfhz;bUj;jYk; 
Ntz;Lk;.

gP. Nf. gpughj; re;jpufPu;j;jp> 
jiytu; 
fl;blj; njhopYf;fhd rk;gsr; rig.

~~nkn`tugpnar||>
nfhOk;G 05> 
2022-Mk; Mz;L 03 khjk; 08 Me; jpfjp.

ml;ltiz
fl;blj; njhopYf;fhd rk;gsr; rigapdhy; Mf;fg;gl;L 1950 Mk; Mz;L Xf];l; khjk; 25 
Me; jpfjpa 10141 Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpapy; ntspaplg;gl;litAk;> fhyj;jpw;Ff;fhyk; 
khw;wg;gl;litAk;> 2012 - Mk; Mz;L bnrk;gu; khjk; 18-Me; jpfjpa 1789/19-Mk; ,yf;f 
mjp tpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk; filrpahf NtWgLj;jg;gl;litAkhd KbGfs;> 
mt;tl;ltizapd; 11 Mk; ghfj;jpw;Fg; gjpyhf gpd;tUk; Gjpa ghfj;jpid gjpyPL 
nra;tjd; %yk; NkYk; NtWgLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.

11 Mk; ghfk;

1 Mk; epuypw; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s njhopyhsu;fSf;Fg; nghUe;Jtjhd rhjhuz 
Ntiy ehnshd;wpw;fhd fPnoy;iy jpul;ba rk;gs tPjk; mtu;fSf;nfjpNu 11 Mk; epuypw; 
$wg;gl;Ls;sthwhditahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

NeuNtiyf;fhd Mff;Fiwe;j rk;gs tpfpjq;fs;

epuy; 1 
   njhopyhsu; tFg;G epuy; 11
    tPjk;

    &. rjk;
Nju;r;rpaw;Nwhu;    600.00
Nju;r;rpAs;Nshu; 

tz;zk; G+RNthu;> myq;fupg;Nghu;> XL nghUj;JNthu;($iu)> guz; fl;LNthu;> 
,ae;jpu cgfuzq;fs; ,af;FNthu;> fq;fhzp> Nkrd;khu; (fl;blk;)> jr;Rj; 
njhopyhsu; (fl;blk;)> mfo;Nthu;> fl;bnaOg;GNthu; (cUf;F epu;khzk;)> 
cgfuzq;fs; NgZNthu;> cNyhfNtiy nra;gtd;.
    700.00

tpsf;f ml;ltiz

khjj;jpw;fhd Mff;Fiwe; rk;gsk;

njhopyhsu; tFg;G
1Mk; 

Mz;L &. 
r.

2Mk; 
Mz;L &. 

r.

3Mk; 
Mz;L &. 

r.

4Mk; 
Mz;L &. 

r.

5Mk; 
Mz;L &. 

r.

Nju;r;rpaw;Nwhu; 15>000.00 15>100.00 15>200.00 15>300.00 15.400.00

Nju;r;rpAs;Nshu; 17>540.00 17>715.00 17>890.00 18>065.00 18>240.00

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; (mj;jpahak; 460) 
1964Mk; Mz;by; jpUj;jg;gl;l gb fhzp 
RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) rl;l ,y: 28,d; 

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy; 

vdJ ,y: Vr;bv];/fhzp/10/vg;/1/4

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lLs;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J ,yq;if [dehaf 

Nrh\yprf; Fbaurpd; 24.02.2022Mk; jpfjpa 2268/72 Mk; ,yf;f murhq;f tHj;jkhdpapd; 

gFjp 111Ig; ghHf;fTk;. 

ml;ltiz

khfhzk;  : njd; 

khtl;lk; : `k;ghe;Njhl;il 

gpuNjr nrayhsH gphpT : `k;ghe;Njhl;il

fpuhk NrtfH gphpT fpuhkk;
,. ];jy.t. 

,y.

Jz;L 

,yf;fq;fs;

tp];jPuzk; 

(n`f;lahH)

,y. 96 fl;ld; ntt

nfhd;ndhUt> 

fl;ld;ntt
4/329/730 08 0.4572

fy`pl;bahntt> 

nfhd;ndhUt> 

fl;ld;ntt

4/422/725 01 0.0596

,y. 97> vyhy;y me;jutjpa> 

fy`pl;bahntt
4/328/729 74 2.8774

nfsry;ah fyg;gjp> 

gpuNjr nrayhsH kw;Wk;> 

fhzp RtPfhpj;jy; mjpfhhp> 

`k;ghe;Njhl;il. 

gpuNjr nrayfk;> 

`k;ghe;Njhl;il. 

14/03/2022

fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; (mj;jpahak; 460)
7 Mk; gpuptpd; fPo; mwptpj;jy;

fe;jsha;; gpuNjr nrayhsupd; Fwpg;G ,y. 
DS/KAN/PLA/07/ACQ227/C

fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y. 4/3/9/2018/
MV/246

,q;F fPNo fhl;lg;gl;bUf;Fk; ml;ltizapy; 
tpgupf;fg;gLk; fhzp nkhuf`fe;j> fSfq;if 
mgptpUj;jpj; jpl;lj;jpd; fPo; nkjphpfphpatpypUe;J 
fe;jsha; mf;NghGu NgukLt re;jp tiuahd 
khw;Wg; ghij mikg;gjw;F RtPfupf;f 
murhl;rpahh; vz;zpapUf;fpwhh;fs;. Nkyjpf 
tpguq;fSf;F ,yf;fk; 2022/68 nfhz;l 
2022.02.24 jpfjpa ,yq;if [dehaf Nrh\
yprf; FbauR mjptpN\l th;j;jkhdpiag; 
ghh;f;fTk;.

ml;ltiz
khtl;lk;  : jpUNfhzkiy
gpuNjr nrayfg; gpupT : fe;jsha;
fpuhk mYtyh; gpupT :  ,y.227/C mf;NghGu 

gphpT
fpuhkk; : mf;NghGu
    (Fwpg;gpl;;l Muk;g 

tiuglj;jpw;F 
,zq;f)

fhzpapd; ngah; :  Nkw;Fwpj;j ,yf;fk; 
nfhz;l mjptpN\l 
th;j;jkhdp 
mwptpj;jypd;gb

tiugl ,yf;fk; :  tiugl ,y.260133 
tya ,y. 01 gj;jpu 
,y.04

tp];jPuzk;  : 1.3209 n`f;lahh;
Jz;L ,yf;fk; : 377, 378, 379, 381, 
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, 402, 403, 404, 405, 
406, 408, 409, 413, 414, 415, 424, 425, 426, 427, 
428, 429, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 
440, 441, 442, 444, 446, 448, 452, 453, 454, 455, 
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 
467, 470, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 
487, 489, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 
503, 504, 506, 508, 510, 511

vd;.vk;.cNgf;\h Fkhup
gpuNjr nrayhsH>
fe;jsha;

2022........................ Mk; jpfjp
fe;jsha; gpuNjr nrayfj;jpy;

1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,yf;f 

fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy;

jpUj;jg;gl;lthwhdfhzp vLj;jw; 

rl;lk; (mj;jpahak; 460)

7 Mk; gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;

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

fhzp mikr;rpd; ,y.:4-3/3/2017/NRD/609.

fPo;f;fhZk; cg ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 

fhzpj; Jz;Lfs; xU nghJj; Njitf;fhf 

murhq;fj;jhy; RtPfupf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j fhzpj; 

Jz;Lfs; njhlu;ghf fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 

09 Mk; gpuptpd; fPo; cupikfs; Fwpj;j tpdty; 

elhj;jg;gLk; jpfjp Muk;g cupik NfhUNthUf;F 

jdpj;jdpahf mwptpf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2021 Mk; Mz;L jpnrk;gu; 

khjk; 29k; jpfjpapd; 2260/52 Mk; ,yf;f ,yq;if 

[dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; mjptpN\l 

tHj;jkhdpapd; 111 Mk; gFjpiag; ghu;f;fTk;.

khfhzk;  : kj;jpa khfhzk;

khtl;lk;  : khj;jis

gpuNjr nrayhsu; gpupT  : fNynty

fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT :  E 43 2 C > jz;Laha

fpuhkj;jpd; ngaH  : `j;j%Nz

,lj;jpd; ngaH  : 

 ̀ j;j%Nznty gpy;Nyt> `j;j%Nznty> 

jSgj;aha> rpak;gshf`nty> `j;j%Nz 

Fk;Gu> jSgj;ahNa Fk;Gu> `j;j%Nztj;j r` 

NtW ,lk;

tiugl ,yf;fk; :  ,.t.,. 344> gpw;Nru;f;if 

,yf;fk; 05> jhs; ,yf;fk; 05

Jz;L ,yf;fk;  :  35 njhlf;fk; 105 tiu 

  (Jz;L  63)

tp];jPuzk; : n`f;lahu; 2.997

vk;.Nf.gp. Mupauj;d

gpuNjr nrayhsu; kw;Wk; fhzp

vLj;Jf;nfhs;sy; cj;jpNahfj;ju;>

fNynty gpuNjr nrayfk;.

2022/03 Mk; khjk; 18Mk; jpfjp

gpuNjr nrayfk;> fNynty.

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
2022Mk; Mz;L rdthp khjj;jpw;fhfg; 
gpd;tUk; rk;gsr; rigfspd; KbTfspdhy; 
Nktg;;gl;l NtiyahsHfSf;F Vw;Gilj;jhd 
rk;gs tpfpjq;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp

njhopy; MizahsH mjpgjp

njhopy; jpizf;fsk;

nfhOk;G - 05

2022Mk; Mz;L khHr; khjk; 15Mk; jpfjp

nfhf;Nfh> Vyf;fha;> kpsF

vd;gd tsHj;jy; kw;Wk;

cw;gj;jpj; njhopy;

,jw;F Nkyjpfkhf> 2005Mk; Mz;bd; 36Mk; 
,yf;f tuT> nryTj; jpl;l epthuzg;gbr; 
rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; kw;Wk; 2016Mk; 
Mz;bd; 04Mk; ,yf;f tuT> nryTj;jpl;l 
epthuzg;gbr; rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; 
toq;fg;gl Ntz;ba nfhLg;gdit xt;nthU 
njhopy; jUeUk; Fwpj;j njhopyhsHfSf;F 
toq;f Ntz;Lk;.

Ntiyahs; 
xU ehSf;F 
&gh 1073.45

 

rk;gsr; rigfs; fl;lisr; rl;lk;
2022Mk; Mz;L ngg;uthp khjj;jpw;fhfg; 
gpd;tUk; rk;gsr; rigfspd; KbTfspdhy; 
Nktg;;gl;l NtiyahsHfSf;F Vw;Gilj;jhd 
rk;gs tpfpjq;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

gP.Nf. gpughj; re;jpufPHj;jp

njhopy; MizahsH mjpgjp

njhopy; jpizf;fsk;

nfhOk;G - 05

2022Mk; Mz;L khHr; khjk; 15Mk; jpfjp

nfhf;Nfh> Vyf;fha;> kpsF

vd;gd tsHj;jy; kw;Wk;

cw;gj;jpj; njhopy;

,jw;F Nkyjpfkhf> 2005Mk; Mz;bd; 36Mk; 
,yf;f tuT> nryTj; jpl;l epthuzg;gbr; 
rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; kw;Wk; 2016Mk; 
Mz;bd; 04Mk; ,yf;f tuT> nryTj;jpl;l 
epthuzg;gbr; rl;lj;jpd; epajpfspd; gbAk; 
toq;fg;gl Ntz;ba nfhLg;gdit xt;nthU 
njhopy; jUeUk; Fwpj;j njhopyhsHfSf;F 
toq;fNtz;Lk;.

Ntiyahs; 
xU ehSf;F 
&gh 1114.89
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rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ifjpfs; Gdu;tho;T tptfhu ,uh[hq;f mikr;R

rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsk; rpiwr;rhiyfs; 
jpizf;fsj;jpw;fhd czTg; nghUl;fspd; ngWif 2022/2023

xg;ge;j milahs ,y. PRI/SUP/RATION/2022 
fPo; Fwpg;gplg;gl;l ehnlq;FKs;s epWtdq;fSf;F czTg; nghUl;fspd; tiffis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;fhf 

jFjpAila ,yq;if tu;j;jf epWtdq;fs;> cw;gj;jpahsu;fs;. tu;j;jf epiyaq;fs; kw;Wk; tiuaWf;fg;gl;l nghWg;G epWtdq;fs; 

kw;Wk; Vida ];jhgdq;fsplkpUe;J rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpw;fhd czTg; nghUl;fspd; ngWiff;F rpiwr;rhiyfs; 

jpizf;fsj;jpd; rhu;gpy; mikr;ruit epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff;FO (SCAPC) jiytupdhy; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. toq;fy; fhyk; 2022 [_iy 01Mk; jpfjp njhlf;fk; 2023 [_d; 30Mk; jpfjp tiu. 

ml;ltiz 01 epWtdq;fspd; FOkk; kw;Wk; njhlu;Gila tFjpfs; 

,y. epWtdq;fs; Kftup tFjpfs;

01. mk;NgG];] gNghj nkj; nrtd> rpiwr;rhiy Kfhk;> mk;NgG];] 1. ghz;

2. Njq;fha;

3. fUthL

4.  cyH 

czTfs;

5. Kl;il

6. kPd;

7. goq;fs;

8. ,iwr;rp

9.  ,iy 

kuf;fwp

10. mhprp

11. kuf;fwp

02. mq;FDnfhyngy];] ,yq;if rpiwr;rhiy> mq;FDnfhyngy];] 

03. mEuhjGuk; ,yq;if rpiwr;rhiy> mEuhjGuk; 

04. gJis ,yq;if rpiwr;rhiy> gJis 

05. kl;lf;fsg;G ,yq;if rpiwr;rhiy> kl;lf;fsg;G 

06. G+]h ,yq;if rpiwr;rhiy> G+]h 

07. nfhOk;G tpsf;fkwpay; nfhOk;G tpsf;fkwpay; rpiw> nfhOk;G 09 

08. jYnghj;j ,sk; Fw;wthspfSf;fhd rPu;jpUj;j epiyak;> jYnghj;j> gs;sd;Nrd> ePu;nfhOk;G 

09. Jk;gu ,yq;if rpiwr;rhiy> Jk;gu> gy;Nyfiy> Fz;lrhiy 

10. fhyp ,yq;if rpiwr;rhiy> fhyp 

11. `q;fpypnghy rpiwr;rhiy gzp Kfhk;> `q;fpypnghy 

12. aho;g;ghzk; ,yq;if rpiwr;rhiy> aho;g;ghzk; 

13. fe;JUf`rhu rpiwr;rhiy gzp Kfhk;> fe;JUf`rhu> Jd;fk 

14. fSj;Jiw ,yq;if rpiwr;rhiy> fSj;Jiw tlf;F fSj;Jiw 

15. Nffhiy ,yq;if rpiwr;rhiy> Nffhiy 

16. FUtpl;l ,yq;if rpiwr;rhiy> FUtpl;l 

17. k`u ,yq;if rpiwr;rhiy> k`u> uhfk 

18. khj;jiw ,yq;if rpiwr;rhiy> khj;jiw 

19. kPj;jpupfy rpiwr;rhiy gzpKfhk;> kPj;jpupfy 

20. nkhduhfiy ,yq;if rpiwr;rhiy> nkhduhfiy 

21. ePu;nfhOk;G ,yq;if rpiwr;rhiy> ePu;nfhOk;G 

22. Gjpa nkfrpd; Gjpa nkfrpd; rpiwr;rhiy> nfhOk;G 09 

23. gy;Nyfiy jpwe;j rpiwr;rhiy gzp Kfhk;> gy;Nyfiy 

24. nghyd;dWit ,yq;if rpiwr;rhiy> nghyd;dWit 

25. njy;njd ,sk; Fw;wthspfSf;fhd rPu;jpUj;j kj;jpa epiyak;> njy;njd 

26. jpUNfhzkiy ,yq;if rpiwr;rhiy> jpUNfhzkiy 

27. tTdpah ,yq;if rpiwr;rhiy> tTdpah

28. thhpanghy ,yq;if rpiwr;rhiy> thhpanghy

29. tl;lnuf;f ,sk; Fw;wthspfSf;fhd gapw;rpg; ghlrhiy kw;Wk; rpiwr;rhiy 

gzpKfhk;> tl;lnuf;f> ghJf;f

30. tPutpy rpiwr;rhiy gzpKfhk;> NfhzfKt> cLtpy

31. ntypf;fil ,yq;if rpiwr;rhiy> ntypf;fl> Ng];iyd; tPjp> nfhOk;G-09.

 1.1  czTg; nghUl;fspd; xt;nthU tFjpfs; njhlu;gpyhd tpguq;fs; kw;Wk; tptuf;Fwpg;Gfs; vd;gd tpiykD Mtzj;jpy; 

jug;gl;Ls;sd.  

 1.2  toq;fg;gLk; midj;J czTg; nghUl;fSk; kdpj Efu;Tf;F cfe;j rpwe;j epiyapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD 

Mtzk; kw;Wk; tpiykD Mtzq;fspy; Fwpj;j ,izg;Gfspy; ju epiy Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; mNjNeuk; mt;tg;NghJ 

jpUj;jg;gl;l kw;Wk; xOq;FKiwfSf;F mikthf 1980Mk; Mz;bd; 26Mk; ,yf;f czTf; fl;Lg;ghl;L rl;lj;jpw;F 

,zq;f midj;J toq;fy;fSk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  

 1.3 xt;nthU rpiwr;rhiy epWtdk; kw;Wk; czTg; nghUl;fs; tFjpfspd; fPo; tpiykDf;fisr; rku;g;gpj;jy;

  1.3.1  jdpj;jdpahf xU Fwpg;gpl;l epWtdj;jpw;fhf epWtd mbg;gilapy; kw;Wk; gpupT mbg;gilapy; tpiykDf;fs; 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. rpiwr;rhiyapd; Fwpg;gpl;l gpuptpd; tpiykD xd;Wf;fhf tpiykDjhuu; me;jg; gpuptpd; 

midj;J cUg;gbfSf;fhfTk; tpiyf;Nfhuiy Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. Fwpg;gpl;l gpuptpy; tpiykDjhuu;fs; midj;J 

cUg;gbfSf;Fk; tpiyNfhuj; jtwpdhy;> mt;thwhd tpiykD gjpyspf;fhjitahf fUjg;gLk;. 

  1.3.2  ve;j xU tpiykDjhuUf;Fk; xU epWtdk; my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l epWtdq;fSf;F kw;Wk; jdpj;jdpahd 

cUg;gbfspy; Fwpj;j gpupTfSf;fhf tpiykDf;fis rku;g;gpf;f KbAk;. tpiykDjhuupd; jpwd;fis nghWj;J 

nfhs;tdthsu; %yk; mit kjpg;gPL nra;ag;gLk;. 

2.  ,e;j xg;ge;jj;jpd; Xu; mq;fkhf njhpT nra;ag;gLk; toq;Feu;fs; ,iaGila epWtdj;jpw;fhd  Nghf;Ftuj;J Vw;ghLfis 

nghWg;Ngw;f Ntz;Lk;. Fwpj;j tpepNahfg; ikaq;fs; njhlu;ghd tpguq;fs; NkYs;s 1Mk; ,yf;f ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sd. 

3.  2006 - ngWif topfhl;bapd; 3.2 cl;gpuptpw;F mika Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiyf;Nfhuy; 

,lk;ngWk;. ntspehl;L tpiykDjhuu;fSf;F tpiyNfhUtjw;F mDkjp ,y;iy. 

4.  tpiyfisf; NfhUtjw;F jFjpiag; ngWtjw;F> tpiykDjhuu; tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy; ntspahd jpfjpapy; cs;ehl;L 

tpahghug; gjpTld; ,yq;if tpahghu epWtdk;> cw;gj;jpahsu;> th;j;jf epiyak;> tiuaWf;fg;gl;l nghWg;G epWtdkhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; (njhlu;Gila czTg; nghUl;fs; toq;fypy; <LgLk; epWtdkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;). tpiykDjhuu; mgfPu;j;jpahNdhu; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.     

5.  tpiykDTld; Njitg;gLk; rfy Mtzq;fSk; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykD Mtzq;fspy; tpgupf;fg;gl;l tpupthd 

Kiwapd; fPo;> ve;j xU kpff; Fiwthf kjpg;gPl;il mspf;Fk; tpiyDjhuUf;F mjpfgl;r xg;ge;jj; njhif toq;fg;gLtjw;fhf 

kjpg;gPl;L fl;lj;jpy; ,e;jj; jFjpj; Njitfs; Kiwahf mstplg;gLk;. Muk;g tpiykD kjpg;gPl;Lf;fhf gpd;tUk; Fiwe;jgl;r 

jifik Njitg;ghLfisg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 5.1  tpiykD Mtzq;fspd; 1Mk; ,izg;gpd; gpufhuk; cldbahf fle;j 2 tUlq;fSf;fhd Fiwe;jgl;r tUlhe;j ruhrup 

Gus;T ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL ,J cupa epjp mwpf;iffs; %yk; cWjp nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; (2019/2020 
fzf;fha;Tf;F cl;gl;lJ> 2021/2021 fzf;fha;Tf;F cl;gl;lJ my;yJ cl;glhjJ). vt;thwhapDk; tpiykDf;fSld; 

fzf;fha;Tf;F cl;glhj epjp mwpf;iffis tpiykDjhuu; rku;g;gpj;jhy;> Nkd;KiwaPl;L eilKiwf;F Kd;du; 

fzf;fha;Tf;F cl;gLj;jg;gl;l epjp mwpf;iffis tpiykDjhuu; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. (,izg;G II)   
 5.2  tpiykD Mtzq;fSf;F 1Mk; ,izg;gpd; gpufhuk; cldbahf fle;j 2 tUlq;fSf;fhd Fiwe;jgl;r jputr; 

nrhj;Jf;fspd; ruhrup  njhif ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL ,J cupa epjp mwpf;iffs; %yk; cWjp nra;ag;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk; (2019/2020 fzf;fha;Tf;F cl;gl;lJ> 2020/2021 fzf;fha;Tf;F cl;gl;lJ my;yJ cl;glhjJ). vt;thwhapDk; 

tpiykDf;fSld; fzf;fha;Tf;F cl;glhj epjp mwpf;iffis tpiykDjhuu; rku;g;gpj;jhy;> Nkd;KiwaPl;L eilKiwf;F 

Kd;du; fzf;fha;Tf;F cl;gLj;jg;gl;l epjp mwpf;iffis tpiykDjhuu; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. (,izg;G II)   
 5.3  tpiykDjhuu; gzp %yjdj; Njitia cs;slf;Ftjw;F tq;fp my;yJ epjp epWtdk; %yk; fld; trjp Nfhug;gl;bUe;jhy; 

me;j trjp ,e;jg; ngWiff;fhf gpuj;jpNafkhdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.  (,izg;G VII)    
 5.4  tpiykDjhuu; fle;j MW tUlq;fspy; mur epWtdq;fs; my;yJ NtW ve;j epWtdq;fSf;fhfTk; czTg; nghUl;fis 

toq;Fk; Jiwapy; ep&gpf;ff;$ba kw;Wk; %d;W tUl fhy jpUg;jpfukhd mDgtj;ij ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. (,izg;G 

III kw;Wk; IV)   
 5.5  Gjpa czTg; nghUl;fis toq;f kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;F tpiykDjhuu; fsQ;rpa trjpfs;> Fspu; miw trjpfs; kw;Wk; 

Fsp&l;lg;gl;l nyhupfs; Nghd;w Njitfis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; (xd;wpy; tpiykDjhuUf;F cupikahd my;yJ 

Fj;jif/ thlif mbg;gil Kjypad). ,J njhlu;gpyhd Nkyjpf tpguq;fs; tpiykD Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

(,izg;G V-A kw;Wk; V-B) 
 5.6  cyh; czTg; nghUl;fis toq;f kw;Wk; tpepNahfpg;gjw;F tpiykDjhuu; fsQ;rpa trjpfs;> Fspu; miw trjpfs; kw;Wk; 

Fsp&l;lg;gl;l nyhupfs; Nghd;w Njitfis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; (xd;wpy; tpiykDjhuUf;F cupikahd my;yJ 

Fj;jif/ thlif mbg;gil Kjypad). ,J njhlu;gpyhd Nkyjpf tpguq;fs; tpiykD Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;sd. 

(,izg;G V-A kw;Wk; V-B)    
6.   tpiykD Mtzq;fs; toq;fy;> tpiykDf;fs; Vw;gJ kw;Wk; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; jpfjpfs; kw;Wk; Neuq;fs; gpd;tUkhW:

 tpiykD Mtzq;fs; toq;Fk; Muk;gj; jpfjp  - 2022-03-18

 tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G  - 2022-03-25

 njspT ngWtjw;fhd ,Wjpj; jpfjp - 2022-03-25

 tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLtjw;fhd ,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;  - 2022-04-07 md;W gp.g. 3.00 tiu

 tpiykD %lg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; - 2022-04-08 md;W K.g. 10.00 kzpf;F

  tpiykDf;fs; jpwg;gjw;fhd jpfjp> Neuk; kw;Wk; ,lk; - ,y. 40> Gj;fKt tPjp> uh[fpupa> rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; kw;Wk; 

ifjpfs; Gdu;tho;T ,uh[hq;f mikr;R> M khb> gpujhd Nfl;Nghu; $lj;jpy; (2022.04.08Mk; jpfjp K.g. 10.00) tpiykDf;fs; 

%lg;gl;l cld; ,lk;ngWk;. 

7.  tpiyf;NfhuYf;F Ke;jpa re;jpg;G nfhOk;G 09> Ng];iyd; tPjp> ,y. 150> rpiwr;rhiy jiyikafk;> rpiwr;rhiyfs; jpizf;fs> 

gpujhd Nfl;Nghu;$lj;jpy; 2022-03-25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.  

8.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 14MtJ ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kftupapy; toq;fy; MizahsUf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; 

xd;iw rku;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw tpiykDjhuu;fs; %yk; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. kPsspf;fg;glhj fl;lzk; xt;nthU epWtdk;/ xt;nthU tpiykDf;Tf;Fk; ,iaghf 2016.06.17Mk; 

jpfjpa 06/2016Mk; ,yf;f nghJ epjp Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; mikAk; (14Mk; ge;jpapy;  jug;gl;l Kftupapy; toq;fy; 

MizahsuplkpUe;J tpiykDtpw;fhd ,iaGila kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpd; ml;ltizia ngw;Wf;nfhs;syhk;.)

9.  tpiykDf;fis rku;g;gpg;gjw;F> tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s gbtq;fis khj;jpuNk tpiykDjhuu;fs; gad;gLj;j 

Ntz;Lk;. Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwapd; fPo; ngf;fl; 1 ,y; Mtzq;fisAk; kw;Wk; Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

ciwapd; fPo; ngf;fl; 2,y; tpiykDf;fisAk; efy; gpujpfisAk;  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l ciwapy; ,l;L  6Mk; 

ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.  (gpujhd Nfl;Nghh; 

$lk;> M jsk;> rpiwr;rhiy Kfhikj;Jtk; kw;Wk; ifjpfs; Gdh;tho;T tptfhu ,uh[hq;f mikr;R> ,y. 40> Gj;fKt tPjp> 

,uh[fphpa) my;yJ 06Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kfthpapy; eph;zapf;fg;gl;Ls;s jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf 

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

10.  tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk; Neuk; KbTw;w cld; mit jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk;; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. rKfk; 

je;Js;s tpiyf;Nfhuypy; gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; my;yJ ,jpy; fye;Jnfhs;s njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

11. 2022 [_d; 30Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. 

12.  2022 [_iy 30Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapy; tpiykDg; gpiz xd;W tpiykDTld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld;  mJ rpiwr;rhiyfs; Mizahsu; ehafj;jpd; ngaupy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD cj;juthjk; ,yq;if 

kj;jpa tq;fp %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l ,yq;ifapy; ,aq;Fk; tu;j;jf tq;fp xd;wpd; %yk; toq;fg;gl;ljhf> epge;jidaw;w 

NfhUk;NghJ ngwf;$bajhf> mryhdjhf (tq;fpapd; mry; fbjj; jiyg;gpy;) ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 2006 - ngWif topfhl;bapy; 

gupe;Jiuf;fg;gl;lthW Fwpg;gpl;l tpiyf;Nfhuy; xd;Wf;fhd tpiykDg; gpizj; njhifia fhl;Lk; ml;ltiz tpiykD 

Mtzj;Jld; toq;fg;gLk;.       

13.  Mu;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuu;fs; rpiwr;rhiy jiyikafj;jpd; toq;fy; MizahsuplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 2022 khh;r; 18Mk; jpfjp Kjy; 2022 Vg;uy; 7Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy;  K.g. 09.00 

kzp njhlf;fk; gp.g. 03.00 tiuapy; 14Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s KftupapYs;s mYtyfj;jpy; fl;lzk; ,d;wp tpiykD 

Mtzq;fis guPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

14. Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ

  ftdk; : rpiwr;rhiy Mizahsh; (toq;fy;)

  Kftup : rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsk;> rpiwr;rhiy jiyikafk;> ,y. 150> Ng];iyd; tPjp> nfhOk;G-09.

 njhiyNgrp : 011-4677177

 njhiyefy; : 011-4677180> 011-2678531

 kpd;dQ;ry; : supplyprisons@gmail.com
jiytu;>

mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff; FO>

(rpiwr;rhiyfs; jpizf;fsj;jpw;fhd czTg; nghUl;fspd; ngWif - 2022/2023)
ePjp mikr;R.

2022-03-18.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR murhq;fk;
neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthW EOM&M gphptpd; nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J tPjp mgptpUj;jp mjpfhurigapd; rhh;ghf EOM&M gphptpd; gpuhe;jpa ngWiff; 
FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.

xg;ge;j ,yf;fk; nraw;wpl;lg; ngah;
xg;ge;jf; 
fhyk;

(ehl;fs;)
CIDA juk;

tpiykD 
gpiz 

(&ghtpy;)

RDA/EOM&M/CKE/
EMB-
TFNG/2022/01

nfhOk;G - fl;Lehaf;f mjpNtf 
neLQ;rhiyapy; [h-vy ,ilkhw;wj;jpYs;s 
mhpf;fg;gl;l kw;Wk; %lg;glhj rhpthd 
gpuNjrq;fspy; Gy;jiuahf;fy;

119 rp-7 my;yJ 
v];gp 4

125>000.00

2. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; jw;NghJ eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp 
mjpfhurigAld; fl;blq;fSf;fhf / neLQ;rhiy tpN\lj;Jtk; my;yJ NkNy Fwpg;gpl;Ls;s juj;jpy; 
my;yJ Nkw;gl;l juj;jpy; fhzpr;rPuikj;jy; tpN\lj;Jtj;jpy; jw;NghJ gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy gpd;tUk; mYtyfq;fspypUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.

 (m)  nghwpapayhsh; N[.V.gp. yre;j (guhkhpg;G nghwpapayhsh;-CKE) njhiyNgrp: 0778991403 my;yJ 
gz;lhufk> ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp  mjpfhurig> EOM&M ,w;fhd gjpy; 
flikahw;Wk; gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 0113 047817> 0113 047806. 
njhiyefy;: 0382289560.

5.  2022.03.18 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.07 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp 
tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 4>000 + 320.00 (ngNrt) &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> gz;lhufk> 
ty;fk> f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jpr; rig> EOM&M gzpg;ghsUf;F xg;ge;jj;jpw;fhf fk;gdpfspd; 
gjpthsh; jpizf;fsj;jpdhy; 1987 Mk; Mz;bd; 3 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; fPo; nghJ xg;ge;jq;fs; 
gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjOld; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 
%yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

6.  2022.03.18 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gz;lhufk> ty;fk> 
f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> EOM&M gphptpd; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythplk; 
tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

7. tpiykD nry;YgbahFk; fhyg;gFjpahdJ 2022.07.08 Mk; jpfjpad;W tiuahFk;. 

8.  tpiykDf;fs; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 
2022.08.05 Mk; jpfjpad;W tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  2022.03.31 Mk; jpfjpad;W K.g. 11.30 kzpf;F rPJt> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (CKE EOM&M gphpT) 
Nkyjpf gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; eilngWk;. midj;J tpiykDjhuh;fSf;Fk; tpiykD Kd;Ndhbf; 
$l;lj;jpy; gq;F ngwy; fl;lhakhdjhFk;. 

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

EOM&M gphpT> tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

f`l;lf`N`d> ty;fk> gz;lhufk.

1964 ,y 26 cila fhzp 
vLj;jw; rl;lj;jpd; (jpUj;jg;gl;l) 
jpUj;jpa fhzp vLj;jr; rl;lj;jpd; 
(mj;jpahak; 460) gpuptpd; gb 

mwptpj;jyhFk;.

vdJ ,y. gP/, 03/ghij/mgp-5/mj;gj; 

fhzp mjpfhu rig ,y. 

4-3/7/2018/vr;.lg;./463

Nguhnjdpa - gJis - nrd;fyb ghij 

mgptpUj;jpf;fhf Nkyjpf fhzpfs; vLj;jypd; fPo; 

gpd;tUk; fhzpfspd; 9tJ gpuptpd; fPo; cupik 

njhlu;ghd guprPyidapd; 7k; gpuptpd; fPohd 

mwptpj;jy; ,yq;if [dehaf Nrh\ypr FbauR 

,y. 2269/58 kw;Wk; 2022.03.04 jpfjpapd; tpN\l 

tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;lJ.

01. fhzpj;Jz;L ,y. m.f.gp. 573 mikg;gpd; 

fhzpj;Jz;L ,y. 128 Jz;by; xU gFjp msT 

02 Vf;fu; 

cupikahsupd; ngau; : 

Kfhikahsu;> gpgpiy nfhlfk gy;Nehf;F 

$l;LwT rq;fk;> gpgpiy kw;Wk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

gpuNjr vy;iyf;Fs; mike;jpUf;Fk; ve;j 

fhzpahapDk; Njitnad ,dq;fhzg;gLk; NghJ 

Njitnad ,dq;fhzg;gLk; msT kdpj tsk;> 

nghUSgfuzq;fs;> thfdq;fs; kw;Wk; gpw 

capupdq;fs; nfhz;L cs;Ns Eioe;J>

cg Mtzk;

khfhzk; :- Cth 

khtl;lk;  :- nkhduhfiy 

gpuNjr nrayfk; :-  gpgpiy 

Cu;  :- gpgpiy

gjpT ,y  :-  m.f.gp. 573 Nkyjpf 104 Mtz 

,y. 105 Jz;L msT - 03 

msT n`f;lahu; :- 0.0093

Nkyjpf tpguq;fSf;F Nky; Fwpg;gpl;Ls;s ,yf;f 

tu;j;jkhdpia ghu;f;fTk;

gpuNjr nrayhsu; 

gpuNjr nrayf fhupahyak;> gpgpiy.

2022 khHr; khjk; 11 jpfjp gpuNjr nrayf 

fhhpahyak; gpgpiyapy;.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig 
Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23t 

cggpupT (2) ,d; fPohd mwptpj;jy; 

rpNyhd; ];By;Nfhg;Nu\d; ypkpll; epWtdj;jpd; ,yq;if 
`k;ghe;Njhl;ilapd; kpup[;[tpy Vw;Wkjp gjdply; tyaj;jpy; 
Mz;nlhd;Wf;F 0.5 kpy;ypad; njhd;tiuahd fpwPd; gPy;l; 
xUq;fpize;j cUf;F nghwpj;njhFjpiaj; jhgpj;jy; gw;wpa 
Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L gpw;Nru;f;if (R.jh.k.gp) mwpf;if kj;jpa 
Rw;whly; mjpfhu rigapdJ 1988k; Mz;bd; 56k; ,yf;f kw;Wk; 
2000khk; Mz;bd; 53k; ,yf;f rl;lq;fshy; jpUj;jp mikf;fg;gl;lthW 
1980k; Mz;bd; 47k; ,yf;f Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; gpupT 23 
t(1)w;F mikthf ,yq;if KjyPl;L rigapdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l  
Nkw;$wg;gl;l cj;Njr fUj;jpl;lj;Jf;fhd Rw;whly; jhf;fkjpg;gPl;L 
gpw;Nru;f;if (R.jh.k.gp) mwpf;ifahdJ gpd;tUk; ,lq;fspy; 
fhiy 8.30 kzp njhlf;fk; khiy 4.15 kzpiu 30 ehl;fSf;F 
nghJkf;fspd; ghu;itf;fhf (Qhapw;Wf;fpoik kw;Wk; nghJ 
tpLKiw ehl;fs; jtpu) gpuRupf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 
itf;fg;gl;Ls;sJ.

1. gpuNjr nrayfk;> `k;ghe;Njhl;il 

2. khefurig> `k;ghe;Njhl;il 

3.  njd;khfhz mYtyfk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 
khj;jiw tPjp> nfhf;fy> `guhJit. 

4.  ̀ k;ghe;Njhl;il khtl;l mYtyfk;> kj;jpa Rw;whly; 
mjpfhurig> ,y.45> tPunfl;ba tPjp> jq;fhiy. 

5.  Njrpa Rw;whly; jfty;ikak;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 
'guprugpar">104> nld;rpy;nfhNgfLt khtj;ij> gj;juKy;y. 

6. ,izak;: www.cea.lk
nghJ kf;fs; vtNuDk; ,t;tpsk;gu jpfjpapypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; 
jkJ fUj;Jf;fis gzpg;ghsu; ehafk;> kj;jpa Rw;whly; mjpfhu 
rigf;F vOj;J %yk; rku;g;gpf;f KbAk;.

gzpg;ghsu; ehafk;> 
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig> 
'guprugpar"> 
,y. 104> nld;rpy; nfhNgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.
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மன்னார் பிரதேச சசயலக பிரிவில் 
சகனான்்யன குடியிருப்பு சேற்கு 
கடற்க்ர க்ரதயனார பகுதியில் அதி 
நவீ் சேனாழில் நுடபத்தில் இறனால் 
வளர்ப்பு பண்ணை அ்மக்கும் 
பணி்ய கடற்சறனாழில் அ்மசசர் 
டக்ளஸ் தேவனா்நேனா தநற்றுமுன-
தி்ம் புேனகிழ்ம மதியம் 1.30 
மணியளவில் தநரடியனாக விஜயம் 
சசய்து பனார்்வயிடடனார்.  

ஏற்றுமதி சேனாழில் அபிவிருத் -
தி்ய ஊக்குவிக்கும் தநனாக்தகனாடு 
தேசிய நீரியியல் வளர்ப்பு அதிகனார 
ச்பயின வழிகனாடடலுக்கும் 
ஆதலனாச்்க்கு அ்மவனாக 
சபருநதேனாடட அ்மசசின 
தவளனாண்மத் து்ற, நவீ்-
மயமனாக்கல் திடடம், மதிப்பு 
சங்கிலி வளர்சசி மனானியம் 
மற்றும் வங்கி கடன உேவிக -
ளின ஊடனாக ேனியனார் ஒருவரி-
்னால் சகனான்்யன குடியிருப்பு 
பகுதியில் அதி நவீ் சேனாழில் நுட-
பத்தில் இறனால் வளர்ப்பு பண்ணை 
அ்மக்கப்படடு வருகினறது.  

வட மனாகனாணைத்தில் முேல் ேட -

்வயனாக இத்திடடம் சவளிநனாடடு 
சேனாழில்நுடபத்தின அடிப்ப்ட-
யில் மன்னாரில் உருவனாக்கப்படடு 
வருகினற்ம குறிப்பிடத்ேக்கது. 
இறனால் பண்ணை சுமனார் 28 மில்லி-

யன ரூபனாய் சசலவில் முனச -்
டுக்கப்படடு வருகினறது.  

இநநி்லயில் குறித்ே 
பண்ணை்ய பனார்்வயிடட 
கடற்சறனாழில் அ்மசசர் நவீ -
்மயப்படுத்ே உடன முனச -்

டுக்கப்படும் தவ்லத்திடடத்திற்கு 
தமலதிக நடவடிக்்ககள் குறித்து 
திடடம் சேனாடர்பனாகவும் பண்ணை 
உரி்மயனாளரிடம் தகடடு அறிநது 
சகனாணடனார்.  

மன்னார் இறனால் வளர்ப்பு பண்ணைக்கு   
அ்மச்சர் டக்ளஸ் தேவனா்நேனா விஜயம்

சதாெதானி நா.கதிரவெற்பிள்மளை-
யின் 115 ஆெது குரு பூமையும் 
மூதத ஊடகவியலாளைர் சின்்னத-
துமர திலமலநாதனுக்கா்ன வகௌர -
விப்பு நிகழ்வும் சதாெதானி ச்னச -
மூக நிமலயததில வநற்றுமுன்தி்னம் 
இடம்வபெற்்றது. இந்நிகழ்வில 54 
ஆண்டுகளுக்கு வமலாக ஊடக பெணி -
யாற்றிய ஊடகவியலாளைர் சின்்னத-
துமர திலமலநாதன் மலர்மாமல 
அணிவிக்கப்பெட்டு, வபொன்்னாமட 
வபொர்ததியும், நிம்னவு பெரிசு ெழங்கி-
யும் வகௌரவிக்கப்பெட்டார்.  

பெடங்கள்: நாகர்வகாவில விவேட 
நிருபெர்

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாெலர் வபெருமான் ஆண்டிவல 
(2022) இளைம் இந்துச் சி்றார்களிமடவய நாெலர் 
வபெருமான் பெற்றிய விழிப்புணர்மெ ஏற்பெடுததும்-
முகமாக, யாழ்.மாெட்ட இந்து சமய அ்றவநறிப் 
பொடசாமலகளில 'ொராந்தச் வசாற்வபொழிவும் 
மாதந்வதாறும் நாயன்மார் குருபூமை நிகழ்-
வும்' சிெஸ்ரீ பொல. திருகுணா்னந்தக்குருக்கள் 
(வரா்றன்வரா, க்னடா) அெர்களின் அனுசரமண-
யுடன் சமயவைாதி கதிர்காமன் நிைலிங்கம் அெர்க-
ளின் ஒழுங்கமமப்பில நமடவபெற்று ெருகின்்ற்ன. 
இந்த நிகழ்ச்சித வதாடர் ெரிமசயிவல பெதிவ்னாரா-
ெது வசாற்வபொழிவு நிகழ்வு நொலி முருகா்னந்தா அ்றவநறிப் 
பொடசாமல மண்டபெததில இன்று 18.03.2022 பி.பெ3.30 
மணிக்கு இந்து கலாசார உததிவயாகததர் திருமதி அகலயா 
ை்னார்தத்னன் தமலமமயில நமடவபெறுகின்்றது.  

 நாெலர் குருபூமை மற்றும் தமலமமயுமர நிகழ்வுக -
மளைத வதாடர்ந்து, 'நாெலர் வபெருமானின் சமயப்பெணி' எனும் 
வதானிப்வபொருளில மசெப்புலெர் பிரசங்கபூேணம் கந்த சத -
தியதாசனின் சி்றப்புச் வசாற்வபொழிவு நமடவபெறும். அதம்னத 
வதாடர்ந்து வசாற்வபொழிவிலிருந்து வி்னாக்கள் வதாடுக்கப்-
பெட்டு மாணெர்களுக்கா்ன பொராட்டுப் பெரிசிலகள் ெழங்கப்பெட-
வுள்ளை்ன.  

நீர்வெலியில சி்றப்புச்வசாற்வபொழிவு:  
யாழ்ப்பொணம் நீர்வெலி அருள்மிகு கந்தசுொமி வதெஸதா-

்னததில ொராந்தச் சி்றப்புச் வசாற்வபொழிவு ஆலய 
சண்முக விலாச மண்டபெததில இன்று வெள்ளிக் -
கிழமம மாமல 5.00 மணிக்கு சமயவைாதி கதிர்-
காமன் நிைலிங்கததின் ஒழுங்கமமப்பில நமடவபெ-
றுகின்்றது.ஆலயததின் பிரதம குருக்கள் சிெஸ்ரீ 
இராவைந்திர சுொமிநாதக்குருக்களின் ஆசியுமர-
யிம்ன வதாடர்ந்து பெரிபொல்ன சமபெத தமலெர் 
த.வசாதிலிங்கம் தமலமமயுமர ஆற்றுொர். சி்றப்-
புச்வசாற்வபொழிவிம்ன மசெசிததாந்தபெண்டிதர் 
மசெப்புலெர் ச.நெநீதன் 'ஈழததில முருக ெழி-
பொட்டின் சி்றப்புக்கள்' என்னும் விடயப்வபொருளில 

நிகழ்ததுகி்றார்.  
அச்வசழுவில சி்றப்புச்வசாற்வபொழிவு:  
 யாழ்ப்பொணம் அச்வசழு ெடக்கு அருள்மிகு ெலலியப்பெர் 

சிென் ஆலய மஹா கும்பொபிவேகதமத முன்னிட்டு சி்றப் -
புச்வசாற்வபொழிவு ஆலய பிரதா்ன மண்டபெததில இன்று வெள் -
ளிக்கிழமம காமல 11.00 மணிக்கு சமயவைாதி கதிர்காமன் 
நிைலிங்கததின் ஒழுங்கமமப்பில நமடவபெறும். தமலமமயு-
மரயிம்ன பெரிபொல்ன சமபெச்வசயளைலர் கு.கபிலராஜ் ஆற்று-
ொர். சி்றப்புச்வசாற்வபொழிமெ இளைம்மசெப்புலெர் சிெவந-
றிச்வசம்மல ச.நெநீதன் 'கும்பொபிவேக மகிமம' என்னும் 
விடயப்வபொருளில நிகழ்ததுொர்.வசாற்வபொழிவில இருந்து 
மாணெர்களிடம் வி்னாக்கள் வதாடுக்கப்பெட்டுப் பொராட்டுப் பெரி-
சிலகள் ெழங்கப்பெடும்.  அ.க்கசூரியர்  

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநனாவலர் பபருமனான ஆணடு:  
யனாழப்பனாணைத்தில் சிறப்புச ப்சனாறபபனாழிவுகள்  

MARITIMEPATTU PRADESHIYA SABHA, 
MULLAITIVU DISTRICT

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP) - LOAN NUMBER: P163305
01.  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank (WB) towards the cost 

of Local Development Support Project (LDSP), and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments 
under the Contract for Construction of Public Market Center in Mulliyawalai.

02.  The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC) on behalf of the Maritimepattu Pradeshiya 
Sabha now invites sealed bids from eligible and qualifi ed bidders for Construction of Public Market Center in 
Mulliyawalai as described below.

No. Contract No. Contract Name

Tentative 
Estimated 

Cost 
(Rs. Mn)

Required 
Minimum 

CIDA 
Grade

Contract 
Period

01 LDSP/NP/MU/MPPS/2022/04
Construction of Public Market 
Center in Mulliyawalai.

13.28 C6 140 Days

03. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure. 

04.  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and shall have been 
registered in the specialty of Building Construction for grade mentioned in the table above with the 
Construction Industry Development Authority (CIDA).

05.   Qualifi cation requirements are indicated in Section 5 (Bidding Data and Contract Data) of the Bidding document. 

06.  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Maritimepattu Pradeshiya Sabha, 
Maritimepattu, Mullaitivu (T.P No: 0243243542, Fax No: 0212290001) and inspect the bidding documents 
at the address given below from 18th March 2022 until 18th April 2022 during 09:00 Hrs to 15:00 Hrs on 
normal working days. 

07.  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on the 
submission of a written application to the Chairman, Maritimepattu Pradeshiya Sabha, Maritimepattu, 
Mullaitivu from 18th March 2022 until 18th April 2022 between 09:00 Hrs and 15:00 Hrs on normal 
working days upon payment of a non-refundable fee of Four Thousand Rupees (Rs.4,000.00).  The method 
of payment will be by cash. 

08.  Bids shall be delivered in duplicate to the address below at Chairman, Local Authority Procurement 
Committee, Maritimepattu Pradeshiya Sabha, Maritimepattu, Mullaitivu at or before 14.00 Hrs on 
19th April 2022. Late bids will be rejected.  Bids will be opened soon after closing in the presence of the 
bidders’ representatives who choose to attend.

09.  Bids shall be valid up to 05th July, 2022.  All bids shall be accompanied by a Bid Security of Rs.200,000.00. Bid 
Security shall be valid up to 02nd August, 2022.

10.  A pre-bid meeting will be held at 11.00 Hrs on 08th April 2022 at Maritimepattu Pradeshiya Sabha, 
Maritimepattu, Mullaitivu.

Chairman,
Local Authority Procurement Committee (LAPC)
Maritimepattu Pradeshiya Sabha,
Maritimepattu, 
Mullaitivu. 

INVITATION FOR BIDS (IFB)

MANTHAI WEST PRADESHIYA SABHA, ADAMPAN, 
MANNAR DISTRICT

LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP PT1-A) - PROJECT ID: P 163305

[1].  The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has received a loan from the World Bank 
(WB) towards the cost of the Local Development Support Project (LDSP PT1-A). Part of this 
loan will be used for payments under the contract named below.

[2].   The Chairman, Local Authority Procurement Committee (LAPC), on behalf of Manthai 
West Pradeshiya Sabha, Adampan, Mannar District now invites sealed bids from eligible and 
qualifi ed bidders for the works listed in the table below.

S.
No.

Contract 
No.

Name of the 
Contract

Estimated 
Civil Cost 
(Rs. Mn)

ICTAD 
Minimum

Grade 
Required

Required 
Bid Security

Contract 
PeriodBond 

Amount 
(Rs.)

Validity 
Period
up to 

01
MN/MWPS/ 
LDSP/PT1- 
A/2021

Construction of 
Fish Market Building 
at Adampan

3.86
C8 

(Buildings)
39000.00 08/07/2022

91 
Days

[3]. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding (NCB) procedure.

[4].  To be eligible for contract award, the successful bidder shall not have been blacklisted and 
shall have valid CIDA registration in Highway Construction & Building Construction for the 
Grade mentioned in the table above and possess valid business or company registration.

[5].  Qualifi cation requirements to qualify for contract award is given in Section 5 of the Schedule 
in the Bidding Document.

[6].  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Manthai West 
Pradeshiya Sabha, Adampan, Mannar. [Telephone No: 023 205 1854 Fax No: 023 205 
0853] and inspect the bidding documents at Manthai West Pradeshiya Sabha, Adampan, 
Mannar from 09.00 Hrs to 15.00 Hrs.

[7].  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested 
bidders on submission of a written application to the Chairman, Manthai West Pradeshiya 
Sabha, Adampan, Mannar from 18.03.2022 until 07.04.2022 from 09.00 Hrs to 15.00 
Hrs. upon payment of a non-refundable fee of Three Thousand Rupees (Rs.3, 000.00) for 
each work. The method of payment will be by cash.

[8].  Bids shall be delivered in duplicate to the Chairman, Manthai West Pradeshiya Sabha, 
Adampan, Mannar on or before 08th April 2022 and 10.30 Hrs. Late bids will be 
rejected. Bids will be opened at above place soon after closing in the presence of the bidders’ 
representatives who choose to attend.

[9]. Bids shall be valid up to 10th June 2022.

[10].  All bids shall be accompanied by a Bid Security, as mentioned in the table above. Bid Security 
shall be valid up to the date mentioned in the table above, shall be same as Schedule Clause 16.

[11].  Pre-bid meeting will be held on 01.04.2022 at 10.30 Hrs at the Manthai West Pradeshiya 
Sabha, Adampan, Mannar.

The address referred to above is:

Chairman,
Local Authority Procurement Committee (LAPC).
Manthai West Pradeshiya Sabha,
Adampan, Mannar. 
[Fax No: 023 205 0853]
16.03.2022

INVITATION FOR BIDS (IFB)



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 18ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

2022 மார்ச் 18 கவளளிக்கிழகம

20

இலங்கை்ைச் சேர்ந்த 10 
பளுதூககைல் வீரரகைள், சபரமிங-
கைமில் ந்ைபபறவுள்்ள 22வது 
பபொதுநலவொை வி்்ளைொட்டு 

விழொவுககைொன ்தகுதி்ை பபற் -
றுள்்ளனர என ேரவச்தே பளுதூக-

கைல் ேமசமே்ளனம அறிவித்துள்்ளது.
பபொதுநலவொை வி்்ளைொட்டு 

விழொ இஙகிலொ்நதின் சபரமிஙகைத்-
தில் எதிரவரும ஜூ்ல 28ம திகைதி 
மு்தல் ஆகைஸ்ட் 8ம திகைதிவ்ர 
ந்ைபபறவுள்்ளது.

இ்ந்த சபொட்டித்ப்தொைருக-
கைொன வீரரகைள் ப்தரிவொனது 
ஜனவரி மு்தலொம திகைதி மு்தல் 
பபபரவரி 28ம திகைதிவ்ர-
ைொன கைொலபபகுதி்ை உள்்ள-
ைககியிரு்ந்தது. இதில், கைை்ந்த 

வருைம டிேமபரில் உஸ்பப -
கிஸ்்தொனில் ந்ைபபற்ற 

ப ப ொ து ந ல வ ொ ை 
பளுதூககைல் ேம -

பிைன்ஷிப மேற்றும கைை்ந்த மேொ்தத்தில் சிங-
கைபபூரில் ந்ைபபற்ற ஆசிை ்தகுதிகைொண் 
சபொட்டிகைளில் இலங்கை வீரரகைள் சிற்ந்த 
திற்மே்ை பவளிபபடுத்திை்தன் மூலம 
இ்ந்த வொயப்ப பபற்றுகபகைொண்டுள்்ளனர.

ந்ைபபறவுள்்ள பபொதுநலவொை வி்்ள-
ைொட்டு விழொவில் ப்தககைஙகை்்ள பவன்ற 
முன்னொள் வீரரகை்ளொன சி்ந்தன வி்தொனசகை, 
இ்நதிகை திஸொநொைககை மேற்றும ேதுரஙகை 

லகமேொல் ஜைசூரிை 
ஆகிசைொர இைமபபற்-
றுள்்ளனர. சி்ந்தகை வி்தொன-
சகைவின் ப்தொைரச்சிைொகை 
ஐ்ந்தொவது பபொதுநலவொை 

வி்்ளைொட்டு விழொவொகை இது அ்மே்நதுள்-
்ளது. அச்தசநரம, இலங்கை அணியில் 6 
வீரரகைள் மேற்றும 4 வீரொஙகை்னகைள் இைம-
பபற்றுள்்ள்மே குறிபபிைத்்தககைது.

இ�ஙகை ்பளுதூக்ைல் ஆணைள அணி
தி�ஙை இசுரு குமார  – 55 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு
தி�ஙை விராஜ் ்ப�ஙைசிஙை – 61 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு
சதுரஙை �க்மால் ஜேசூரிே – 67 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு
இந்திை திசாநாேக்ை  – 73 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு
சிந்்தை வி்தானேை   – 81 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு
உஷான் வி்தன்பதிரண  – 109 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு

இ�ஙகை ்பளுதூக்ைல் க்பணைள அணி
ஸ்ரீமாலி சமரேைான்   – 49 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு
சாமரி வர்ணகு�சூரிே   – 55 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு
சதுரிக்ைா பிரிேந்தி   – 87 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு
திமாலி ஹபு்தன்ன   – 87 கிே�ாகிராம எக்டபபிரிவு

நான்ாவது இனனிங்சில்
அதி் ஓட்டங்்ள்

27 ஆண்டுகால சாதனைனை 
முறிைடிதத பாபர் அசாம்

பபாதுநலவாை வினைைாட்டு விழா:

இலங்்்
பளுதூக்ல்
அணி அறிவிப்பு

பொகிஸ்்தொன், அவுஸ்திசரலிைொ இ்ையிலொன 2-வது பைஸ்ட் கைரொச்சியில் 
நை்ந்தது. இ்ந்த பைஸ்ட் டிரொவில் முடி்ந்தது. இரு அணிகைளுககு இ்ையி-
லொன கை்ைசி பைஸ்ட் சபொட்டி எதிரவரும 21-ம திகைதி ப்தொைஙகுகிறது.

இ்நநி்லயில், அவுஸ்திசரலிைொவுககு எதிரொன 2-வது பைஸ்ட் சபொட்டியின் 
4-வது இன்னிஙசில் பொகிஸ்்தொன் ்த்லவர பொபர அேொம 196 ஓட்ைஙகைள் எடுத்து 
ஆட்ைமிழ்ந்தொர.

இ்தன்மூலம நொன்கைொவது இன்னிஙசில்அதிகை ஓட்ைஙகைள் வி்ளொசிை ்த்லவர 
என்ற ேொ்த்ன்ை பொபர அேொம ப்ைத்துள்்ளொர.

ஏற்கைனசவ, 1995-ம ஆண்டு ப்தன்னொபிரிககைொவுககு எதிரொன பைஸ்ட் சபொட் -
டியின் 4-வது இன்னிஙசில் இஙகிலொ்நது அணி ்த்லவர ்மேககைல் ஆ்தரைன் 
185 ஓட்ைஙகைள் எடுத்்தச்த ேொ்த்னைொகை இரு்ந்தது. இ்நதிைொவின் முன்னொள் 
்த்லவர  விரொட் சகைொலி நொன்கைொவது இன்னிஙசில் 141 ஓட்ைஙகைள் எடுத்து 
8-வது இைத்தில் உள்்ளொர.

இறகறைக்கு ஒன்்பது வரு்டஙைளுக்கு 
முன்னர் மத்்த� ராஜ்பக்ஷ விமான 
நிக�ேம திறைக்ைப்பட்டது. அகமரிக்ைா-

வின் பிர்தான நைரஙைள ்ப�வறறில் இருந்து 
இ�ஙகைக்கு 108 ்பேணிைக்ள ஏறறிக் 
கைாணடு வர்த்்தை விமானம இ�ஙகைக்கு 
்பேணம ேமறகைாணடு(18 ஆம திைதி) ஒன்்பது 
வரு்டஙைள பூர்த்திோகின்றைது. அந்்த மு்த�ாவது 
வர்த்்தை விமான ேசகவ விமானப ்பேணத்தில்அ-
கமரிக்ைாவில் வசிக்கும வர்த்்தைர்ைள, க்தாழில் 
நிபுணர்ைள மறறும இராஜ்தந்திரிைள உளளிட்ட 
்ப� இ�ஙகைேர்ைள இகணந்து கைாணடிருந்-
்தார்ைள.

அகமரிக்ைாவின் முக்கிே நைரஙைள ்ப�வற -
றில் இருந்து எமிேரடஸ் விமான ேசகவயின் 
மூ�ம து்பாய் விமான நிக�ேத்திறகு வருகை 
்தந்்த இந்்த இ�ஙகைேர்ைள ஸ்ரீ�ஙைன் விமான 
நிறுவனத்துக்குச் கசாந்்தமான எோர் ்பஸ் A340-
200 விமானம மூ�ம மத்்த்ள விமான நிக� -
ேத்துக்கு வருகை ்தந்்தார்ைள.

புதிே சர்வே்தச விமான நிக�ேம ஒன்றின் 
ே்தகவ இ�ஙகைக்கு 21வது நூறறைாணடின் 
ஆரம்பத்திே�ேே க்தரிேவந்்தது. அ்தறைாை 
சரிோன இ்டகமன அறிந்து கைாள்ளப்பட்ட 
மத்்த்ள பிரே்தசத்தில் புதிே சர்வே்தச விமான 
நிக�ேம ஒன்கறை அகமக்கும ந்டவடிக்கை 
2009 நவம்பர் மா்தத்தில் ஆரமபிக்ைப்பட்டது. 
அது இறகறைக்கு ஒன்்பது வரு்டஙைளுக்கு முன் -
னராகும. 2013 மார்ச் மா்தம 18 ஆம திைதி 
மத்்த்ள ராஜ்பக்ஷ சர்வே்தச விமான நிக�ேம 
விமான ்பேண ந்டவடிக்கைைளுக்ைாை ்தனது 
்பஙைளிபக்ப வழஙகிேது.

மத்்த்ள ராஜ்பக்ஷ சர்வே்தச விமான நிக�ேம 
திறைக்ைப்பட்ட்தன் பின்னர் து்பாயிலிருந்து வந்்த 
மு்த�ாவது வர்த்்தை ேசகவ விமானப ்பே-
ணத்க்த ஏற்பாடு கசய்வதில் அகமரிக்ைாவில் 
இருந்து முன்னின்று கசேல்்பட்டவர் ்தறே்பா -
க்தே இ�ஙகை சிவில் விமான ேசகவைள 
அதிைார சக்பயின் ்தக�வர் உபுல் ்தர்ம ்தர்ம-
்தாச ஆவார். 

உபுல் ்தர்ம்தாச: ்தக�வர் ஸ்ரீ�ஙைா
சிவில் விமான ேசகவ அதிைார சக்ப

ேைளவி: ்தக�வேர, இவவாறைான மு்த�ாவது 
விமானப ்பேணத்க்த ஏற்பாடு கசய்ே இவர்ைள 
ஏன் இகணந்்தார்ைள என்றை வி்டேத்க்த எமக்கு 
க்தளிவு்படுத்்த முடியுமா?

்பதில்: இவவாறைான சந்்தர்ப்பம வாழக்கையில் 
ஒரு முகறைேே அபூர்வமாை கிக்டக்கும. ஒரு 
நாடடில் புதி்தாை சர்வே்தச விமான நிக�ேம 
அகமக்ைப்படுவது என்்பது மிைவும க்பறுமதி 
வாய்ந்்த சந்்தர்ப்பமாகும. அ்தனால் நாம இந்்த 
ந்டவடிக்கைகே ஏற்பாடு கசய்ே்தாம. அ்தனால் 
புதிே விமான நிக�ேத்தில் மு்த�ாவ்தாை இறைங -
கும வர்த்்தை விமான ேசகவயில் ்பேணிக்ை 
ேவணடும என எணணிேனாம.

ேைளவி: இந்்த விமானப ்பேணத்தில் அகமரிக் -
ைாவின் ்ப� நைரஙைளில் இருந்தும ்பேணிைள 
ை�ந்து கைாண்டார்ைள. அ்தன் பின்னால் ்பாரிே 
க்பாறுபக்பான்று இருந்திருக்குமல்�வா?

்பதில்: உணகமயில் அ்தன்்படி அகமரிக்ைா-
வின் நியூேோர்க், க�ாஸ் ஏஞசல்ஸ், ்டா�ஸ் 
,ே்பார்டவர்த்,சிைாேைா ே்பான்றை ்ப� நைரஙைளில் 
வசிக்கும இ�ஙகைகேச் ேசர்ந்்த விோ்பாரி -
ைள, க்தாழில் நிபுணர்ைள, அதிைாரிைள உள -
ளிட்ட 108 ே்பர் ்தாஙைள வசிக்கும பிரே்தசத் -
தில் இருந்து 2013 மார்ச் 17ஆம திைதி து்பாய் 
ேநாக்கி அ்தன்  வருகை ்தந்்தார்ைள. ைாரணம 
து்பாய் விமான நிக�ேத்க்த கமேமாைக் 
கைாண்டால் இந்்த ்பேணம இ�குவாை இருக்கும 
என எமக்குப புரிந்்தது. அ்தன் ைாரணமாை எமது 
அணியினர் 340-200 து்பாய் ேநாக்கி வருகை 
இந்்த ்தந்்த விமானத்க்த ்தமது ்பேணத்துக்ைாை 
ஒதுக்கிக் கைாண்டார்ைள. ்தறே்பாது இ�ஙகை -
யின் இரண்டாவது சர்வே்தச விமான நிக�ேம 
்ப�விமான விமான ேசகவயின் ஊ்டாை ே்தசிே 
க்பாரு்ளா்தாரத்திறகு க்பரும சக்திோை ந்டவடிக்-
கையில் ஈடு்படுவது குறித்து மனதிறகு மகிழச்சி-

ோை உள்ளது. விேச்டமாை இந்்த விமானப ்பே -
ணத்க்த ஏற்பாடு கசய்்த நான் ்தறே்பாது மிைவும 
மகிழச்சி அக்டகிேறைன்.

ேைளவி: விமான ே்பாக்குவரத்துத் துகறையி -
லும மறறும ஐந்து ்தசாப்தஙை்ளாை சர்வே்தச 
அனு்பவஙைக்ள க்பறறை நிபுணர் என்றை ரீதியிலும 
மத்்த்ள விமான நிக�ேம ேமலும எவவாறு அபி -
விருத்தி கசய்ேப்ப்ட ேவணடும?

்பதில்: ஏறைனேவ அ்தறைாை ்ப� ந்டவடிக்-
கைைள ேமறகைாள்ளப்படடுள்ளன. விேச்டமாை 
அஙகு வருகை ்தரும விமானஙைள மறறும 
்பேணிைளுக்ைாை மிைவும சிறைப்பான ேசகவைள 
ந்டத்்தப்படுகின்றைன. அது இரணடு வரு்டஙைள 
க்தா்டர்ந்து அவவாேறை நக்டக்பறறைது.அே்த 
ே்பான்று புதிே விமான நிறுவனஙைள ்ப� ்தங -
ைளுக்டே ேசகவைக்ள மத்்த்ள ஊ்டாை ந்டத்து -
வ்தறகு ை�ந்துகரோ்டல்ைக்ள ந்டத்தியுள்ளன.

இந்்த மு்த�ாவது விமான ்பேணத்க்த 
ஏற்பாடு கசய்வ்தறகு அபே்பாக்தே இ�ஙகைக் -
ைான அகமரிக்ை தூதுவர் ஜாலிே விக்கிரமசூரிே 

இ�ஙகை விமான ேசகவ, அகம-
ரிக்ை மறறும ைேனடிே பிரதிநிதிோை 
ந்டவடிக்கைைளில் ஈடு்பட்ட டி�ான் 
ஆரிேவன்ச ே்பான்று அபே்பாக்தே 
விமான நிக�ே ்தக�வராை ந்ட-
வடிக்கையில் ஈடு்பட்ட பிரசன்ன 
விக்கிரமசூரிே ஆகிேோர் வழஙகிே 
ஒத்துகழபக்ப இச்சந்்தர்ப்பத்தில் 
ஞா்பைப்படுத்்த விருமபுகிேறைன்.

பிரசன்ன ரணதுஙை
உல்�ாசப ்பேணத் துகறை அகமச்சர்:

எமது நாடடின் எதிர்ைா� அபிவி-

ருத்தி இ�க்கை நிகறைேவறறிக் கைாளவ்தறைாை 
விமான ேசகவயின் ்பஙைளிபக்ப வழஙைக் கூடிே 
வகையில் மத்்தக்ள விமான நிக�ே ந்டவடிக்கை-
ைக்ள ஆரமபித்து ஒன்்பது வரு்டஙைள பூர்த்திோகும 
இத்தினத்தில் ்ப�வி்தத்திலும அர்ப்பணிபபுைக்ள 
கசய்்தவர்ைளுக்கு மு்தலில் நன்றி க்தரிவித்துக் 

கைாளகின்ேறைன். கைாவிட ேநாய்க்தாறறு நிக�-
கமயிலும விமானப ே்பாக்குவரத்து ேசகவயின் 
்பஙைளிபக்ப வழஙை அவர்ைள அன்று க்தரிேமாை 
முடிகவடுத்்தனர். ஜனாதி்பதி ேைாட்டா்பே ராஜ்பக்ஷ-
வின் சுபிடசத்தின் ேநாக்கு திட்டத்திறகு அகமே 
கசேல்்படடு மத்்த்ள ராஜ்பக்ஷ சர்வே்தச விமான 
நிக�ேத்க்த பிராந்திே விமான மத்திே நிக�ே-
மாை மாறறுவ்தறகு ஒரு அகமச்சாை அபிவிருத்தி 
ந்டவடிக்கைைள மறறும வர்த்்தை திட்டஙைக்ளயும 
்தோரித்துளே்ளாம. ஏறறுமதி வர்த்்தைத்க்தயும 
வலுப்படுத்துவ்தறைாை ்ப� வி்டேஙைக்ளயும ேமற-
கைாணடுளே்ளாம.

டீ.வீ. சானை,
விமான ேசகவைள மறறும ஏறறுமதி வ�ே
அபிவிருத்தி இராஜாஙை அகமச்சர்:

மத்்த்ள ராஜ்பக்ஷ சர்வே்தச விமான நிக�ேம 
அகமந்துள்ள ேைந்திர இ்டம ைாரணமாை ே்தசிே 
க்பாரு்ளா்தாரத்க்த வலுப்படுத்தி எதிர்ைா�த்தில் 
்ப� ேசகவைக்ள ேமறகைாள்ள முடியும என நாம 
நமபுகிேறைாம. விேச்டமாை சுறறு�ாத்துகறை ருகுணு, 
மாைமபுர துகறைமுைம ே்பான்றை இ்டஙைள ைாரண-
மாை அது இ�குவாக்ைப்படும. ஏறறுமதி க்பாரு்ளா-
்தாரத்துக்கு க்பரும உ்தவிைக்ள வழஙகுவ்தறகு 
நாம ்தறே்பாது ைவனம கசலுத்தி வருகின்ேறைாம.

ஓய்வு க்பறறை ேமஜர் கஜனரல் ஜி ஏ சந்திரசிறி,
விமான நிக�ேம மறறும விமான ேசகவைள
(ஸ்ரீ�ஙைா) நிறுவன ்தறே்பாக்தே ்தக�வர்:

்தறே்பாது உ�கில் ைாணப்படும எந்்த அ்ளவி�ான 
விமானத்க்தயும இ�குவாை ்தகர இறைக்ைக் கூடிே 
வகையில் எமது நாடடின் பிர்தான விமான மத்திே நிக�-
ேமாை மத்்த்ள ராஜ்பக்ஷ சர்வே்தச விமான நிக�ேம 
அகமக்ைப்படடுள்ளது. இது விமான ேசகவக்கு க்பரும 
சக்திோகும. அ்தகன நாம ை்டந்்த கைாவிட க்தாறறு 
நிக�கமயில் மத்்தக்ள விமான நிக�ேம வழஙகிே 
்பஙைளிபபிலிருந்து புரிந்து கைாள்ள�ாம.

ஜாலிே விக்கிரமசூரிே,
அகமரிக்ைாவின் முன்னாள இ�ஙகை தூதுவர்:

இ�ஙகையில் விமான ேசகவ கைத்க்தாழில் 
அக்டந்துள்ள வ்ளர்ச்சிக்கு இகணந்்த்தாை இரண-
்டாவது விமான நிக�ேத்தின் ே்தகவ எமக்கு 
ஏற்பட்ட சந்்தர்ப்பத்தில் அ்தறைாை இ�ஙகை அர-
சாஙைம ேமறகைாண்ட ந்டவடிக்கை குறித்து இராஜ-
்தந்திரிோை நான் மிைவும மகிழச்சி அக்டகின்ேறைன். 
அ்தன்்படி மத்்த்ள விமான நிக�ேத்க்த திறைப்ப்தறகு 
இகணந்்த்தாை அகமரிக்ைாவில் வசிக்கும இ�ங-
கைேர்ைள இகணந்து ஏற்பாடு கசய்்த மு்த�ாவது 
விமான ்பேணத்திறகு தூதுவர் பிரிவில் நாம சிறைந்்த 
ஒத்துகழபக்பப க்பறறுக் கைாடுத்ே்தாம.

விமான ேசகவ ே்பாக்குவரத்து துகறை நாளுக்கு 
நாள ேவைமாை முன்ேனறி வருகிறைது. விமானேச-
கவயில் ைாணப்படும ஒழுஙகு, கசேல்திறைன் ்பாது-
ைாபபு ே்பான்று விகரவு ்தன்கமயும இந்்த வ்ளர்ச்-
சிக்கு நிச்சேமாை உ்தவிோை இருக்கும.கைாவிட 
க்தாறறு நிக�கமயில் அவசர ே்தகவைளுக்ைாை 
வழஙைல் வக�ேகமபக்ப வலுவாக்கி ே்பாக்குவ-
ரத்து ேசகவைக்ள வழஙை விமான ேசகவோல் 
முடிந்்தது இ்தறகு நல்� உ்தாரணமாை சுடடிக்ைாட்ட 
முடியும.

மததை வநதனைநத முதலாவது வர்ததக சசனவ விமாைம்:

இனறு்டன ஒனபது
ஆண்டு்ள் பூர்த்தி

நி�ந்்த க்தன்னக்ேைான்...?
்தமிழில்: வீ.ஆர்.வே�ட

டீ.வீ. சானை

ஜி. ஏ. சந்திரசிறி

ஜாலிே விக்கிரமசூரிே

உபுல் ்தர்ம்தாச

பிரசன்ன ரணதுஙை
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