
ந க ர ங க ளு க் கி ட ை யி -
லான, நீணை தூர ரயில் 
சேடைகள் மற்றும் விசேை 
அதிசைக ரயில் சோக்கு-
ைரத்து சேடைகளுக்கான 
ேயணக் கடைணஙகள் 
சநற்று முதல்   அதிகரிக்கப்-
ேடடுள்்ளதாக ரயில் நிடலய அதிேரகள் ேஙகத் -
தின் தடலைர சுசமத சோமரத்ன  ததரிவித்தார.  

நீ ண ை 
ந ா ட க ்ள ா க 
ஒ த் தி ட ை க் -
க ப் ே ட ை 
ஜ ன ா தி ே தி 
ம ற் று ம் 
தமிழ் சதசிய 
கூடைடமப்பின் பிரதிநிதிகளுக்கு 
இடையிலான ேந்திப்பு இன்று 25 

நாை்ளாவிய ரீதியில் தைஙகு 
சநாய் ேரைல் சைகமாக அதி -
கரித்து ைருைதாக சதசிய 
தைஙகு கடடுப்ோடடு பிரிவு 
ததரிவித்துள்்ளது.  

கைந்த ைாரத்தில் மாத்திரம் 733 தைஙகு சநாயா்ளர -
கள் இனஙகாணப்ேடடுள்்ளதாக அந்த பிரிவு குறிப்பிட-
டுள்்ளது.  

அதன்ேடி, இந்த ைருைத்தில் இதுைடர 12,034 
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இங்க ப�ொருளொதொரக் ்கஷ்டம் எண்டு 
ப�ொல்லி ப்கொஞ�ப்�ர் இந்தியொவுக்கு 
்களளமொ �்டகுல ்�ொயிருக்கிறொங்க 
�ொத்தீங்க்ள....  

எனக்கு �ந்்த்கம்தொன், இப� 
உண்்மயில எல்லொருக்கும் ்கஷ்டம்தொன், 
்�ொன �னத்த �ொத்தொ அப�டி பதரியல, 
ஏதும் அரசியல் நொ்ட்க்மொ...!!!     

விக்கல் வீராச்ாமி

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

20பக்்கங்கள் 1932 - 2022

புலம்பெயர் தமிழர்்களுடன் 
பபெச்சு நடத்துவதற்கு ஆர்வம

புலம்தேயர தமிழரகளு-
ைன் கலந்துடரயாைல்கட்ள 
நைத்த ஆரைமாக இருப்ே-
தாக ததரிவித்த ஜனாதிேதி 
சகாடைாேய ராஜேக்ஷ, ைை-
மாகாணத்தின் அபிவிருத்தி-
யில் முதலீடு தேய்யுமாறும் 
அைரகளுக்கு அடழப்பு 
விடுத்துள்்ளார.  

இலஙடகக்கு விஜயம் 
சமற்தகாணடுள்்ள அதம-
ரிக்க இராஜாஙகத் திடணக்க-
்ளத்தின் அரசியல் விைகாரங-
களுக்கான உதவி இராஜாஙக  
தேயலா்ளர விக்சைாரியா 
நுலாணட,   ஜனாதிேதி 
சகாடைாேய ராஜ-
ேக்ேடை ேந்தித்தார. 

வடக்கு அபிவிருத்திக்கு முதலிடவும் அழைப்பு

நாட்டில் உணவுப் பாதுகாப்பு
த�ாடர்பில் சிககல் எதுவுமில்்லை

சலாரன்ஸ் தேல்ைநாயகம் 
 
நாடடில் அத்தியாைசியப் தோருட-

களுக்கான விடல அதிகரிப்பு காணப் -
ேடைாலும் உணவு ோதுகாப்பு ததாைர-
பில் எந்த சிக்கலும் கிடையாததன 
விைோய அடமசேர மஹிந்தானந்த 

அலுத்கமசக ோராளுமன்்றத்தில் ததரி -
வித்தார.   

அரிசி, மரக்கறி உள்ளிடை தோருட-
கள் சோதிய்ளவு நாடடில் தற்சோது 
உள்்ளதாகவும் அைற்ட்ற தடடுப்ோ-
டின்றி ேந்டதக்கு விநிசயாகிக் -
கும் தோறுப்டே தாம் 

ப�ோதியளவு ப�ோருட்கள் சநழதக்கு விநிபயோ்கம்

முல்்லைத்தீவு, மன்ார் மீ்வருககு
இறங்குது்றகேக மணதணணதணய்

சலாரன்ஸ் தேல்ைநாயகம்  

முல்டலத்தீவு, மன்னார 
மாைடைஙகளில் கைற்ததா -
ழிலில் ஈடுேடடுள்்ள மீன-
ைரகளுக்கு தடையின்றி 
மணதணணதணய்டய தேற் -

றுக்தகாடுப்ேதற்கான நைை-
டிக்டக சமற்தகாள்்ளப்ேடு-
தமன இராஜாஙக அடமசேர 
கஞேன விசஜசேக்கர ததரிவித்-
தார.  

ைன்னி மாைடை 
ோராளுமன்்ற 

்கடுழையோன ்கஷடத்தில் பதோழில் புரியும்

ஆயு� ேபாராட்ட மே்ா நி்லை்ை  
ேே.வி.பி இனனும் ்கவிடவில்்லை  

நாடடில் காணப்ேடும் 
தோரு்ளாதார நிடலடம கார-
ணமாக ோதிப்புக்குள்்ளாகி-
யுள்்ள மக்கட்ள தூணடிவிடடு 
ோரிய அழிடை ஏற்ேடுத்த 
ஜாதிக ஜனேல சைகய என்னும் 
தேயரில் மக்கள் விடுதடல 

முன்னணி முயற்சி தேய்கின்-
்றது என 'சதேப்ேற்று ஐக்கிய 
சதசியக்   கடசி'யின் தோதுச 
தேயலா்ளர சுகத் சேைா ேத்தி-
ரன ததரிவித்துள்்ளார. 

இது ததாைரபில் 
அைர தைளியிடடுள்்ள 

அனுரவின் நுப்கப்கோழட ப�ச்சு ஆ�த்தோனது  நீணடதூர, விபசட அதிபவ்க 

ரயில் கட்டணங்கள் 
ேநற்று மு�ல் அதிகரிப்பு

அழைச்சர் பசஹோன் பசைசிங்க பதரிவிப்பு  

வாக் இறககுமதிககு  
இதுவ்ர அனுமதியில்்லை   

ைாகன இ்றக்குமதி ததாைரபில் ேல 
சயாேடனகள் முன்டைக்கப்ேடை 
சோதிலும், அத்தியாைசிய தோருட-
கட்ள மாத்திரம் இ்றக்குமதி தேய்ை-
தற்கு அரோஙகம் முன்னுரிடம அளித்து 
ைாகனஙகட்ள இ்றக்குமதி தேய்ைதற்கு 
இதுைடர அனுமதி ைழஙகவில்டல 
என இராஜாஙக அடமசேர தெோன் 
சேமசிஙக ததரிவித்துள்்ளார.   

ோராளுமன்்ற உறுப்பினர பிசரமநாத் சி.ததால-
ைத்த எழுப்பிய சகள்விக்கு ேதிலளிக்கும் சோசத 

ஒரு வோரத்தில் 733 ப�ர் �ோதிப்பு

தடங்கு ேநாைாளர்கள்
த�ா்க திடீர் அதிகரிப்புசடடசழ�யில் முதல்வர் ஸடோலின் உழர

�மிழகம் வரும் இலைங்்க
�மிழர்களுககு விடிவு காலைம்

தமிழகத்துக்கு ைரும் இலஙடகத் 
தமிழரகளுக்கு, விடரவில் ஒரு விடிவு 
காலத்டத தமது மாநில அரசு ஏற்ேடுத்-
தித் தரும் என தமிழக முதலடமசேர 
மு.க ஸ்ைாலின் ததரிவித்துள்்ளார.  

தமிழக ேடைேடேயில் சநற்று உடர-
யாற்றியசோது அைர இவைாறு ததரி-
வித்துள்்ளதாக இந்திய ஊைகதமான்று 
தேய்தி தைளியிடடுள்்ளது.  

இலஙடகத் தமிழரகள் ேல்சைறு துன்ேஙகளுக்கு 
ஆ்ளாகியுள்்ளனர. இந்தச சூழலில், 

ப்கோழைபயன ப�ோலிஸோர் பதரிவிப்பு  

கணடியில் பாரிை தீ விபத்து;   
மூவர் தீயில் கருகிப் பலி   

அக்கு்றடண   
குறூப் நிருேர  

 
கணடி - கடடு-

க ஸ் ச த ா ட ட ை , 
தமனிக்கும்பு்ற ேகு -
தியில் சநற்று(24) 
ஏற்ேடை தீப்ேரைலில் 03 சேர தீயில் கருகி ேலியாகினர.   

சநற்று அதிகாடல ஏற்ேடை இந்த தீப்ேரைலில் ஒருைர 
காயமடைந்து டைத்தியோடலயில் அனுமதிக்கப் -
ேடடுள்்ளதாக தோலிஸ் சேசோ்ளர நிோல்

ே்ாதிபதி-TNA
சந்திப்பு இனறு

இருவோரங்களுக்குள் நடக்கும் – ைஹிநதோனநத  

சஜித் அணியிலிருந்து  
எட்டு ேபர் ரணிலுடன  

சலாரன்ஸ் தேல்ைநாயகம்   

இரணடு ைாரஙகளுக் -
குள் ஐக்கிய மக்கள் ேக்தி 
ோராளுமன்்ற உறுப்பி -
னரகள் 08 சேர ரணில் 
விக்கிரமசிஙகவுைன் ஐக்கிய சதசியக் கடசியில் இடணந்து 
தகாள்்ளப் சோைதாக அடமசேர மஹிந்தானந்த அளுத்க-
மசக ோராளுமன்்றத்தில் ததரிவித்தார.   

ஆடசிடயக் டகப்ேற்றுைதற்கு ேகல் கனவு 

அதிக வி்லையில்
Gas விற்ப்்

அதிக விடலக்கு லிற்ச்றா எரிைாயு சிலிணைர 
விற்ேடன தேய்யப்ேடைடமக்கு எதிரப்பு ததரி -
வித்து, தகாடைகடலயில்  மக்கள்   
சநற்று ஆரப்ோடைம் ஒன்றிடன 

�சழை பிரபதச சழ� முன்ைலில் சம்�வம்

பிரே�ச ச்ப உறுப்பி்ர் 
நூ�் ேபாராட்டம்

ே ே ட ்ற 
பி ர ச த ே 
ேடேயின் உறுப்-
பினர எஸ். 
காரத்தீஸ்ைரன் 
தடல தமாட-
ட ை ய டி த் து 
ச ம லு த ம ா ரு 
நூ த ன ப் 
சோராடைத்டத சநற்று (24) ேேட்ற பிரசதே 
ேடே முன்்றலில்  சமற்தகாணடுள்்ளார.

இைர ஏற்கனசை தகாழும்பில்

நாைல ேகுதியிலுள்்ள 
எரிதோருள் நிரப்பு 
நிடலயத்தில், அண-
டமயில் இைம்தேற்்ற 
தகாள்ட்ளச ேம்ேைம் 
ததாைரபில் பிரேல குற்்ற-
ைாளியான ‘தோத்தி உோலி’யின் மகன் டகது தேய்-
யப்ேடடுள்்ளார.  

தோலிஸாருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகைடல-
யடுத்து தோலிஸ் விசேை அதிரடிப்ேடையினர 
(STF) இந்த தகாள்ட்ளச ேம்ேைத்தில் ஈடு-
ேடை இருைடர டகது தேய்துள்்ளனர.  

அடுத்த 10 நோட்களுக்குள்
ஒரு மில்லிைன Gas சிலிணடர்கள்  
சந்்�ககு விநிேைாகிகக �ைார்

ஒரு மில்லியன் 
எரிைாயு சிலிணைர-
கட்ள அடுத்த 10 நாட-
களுக்குள் ேந்டதக்கு 
விநிசயாகிக்கவுள்்ளதாக 
லிற்ச்றா எரிைாயு நிறுைனம் ததரிவித்துள்்ளது.  

சமலும் 3,600 தமடரிக் ததான் எரிைாயுடை 
ஏற்றிய கப்ேல் சநற்று(24) நாடடை ைந்தடைந்த -
தாக அந் நிறுைனத்தின் தடலைர ததொர 
ஜயசிஙக ததரிவித்துள்்ளார.   

�ஞசம் ே�டி வரும்   
�மிழருககு சி்றைா?  

திருசசி எம்.சக. ொகுல் ேமீது 

  
இ ல ங ட க யி ல் 

தோரு்ளாதார தநருக்-
கடி காரணமாக 
தமிழகத்தில் தஞேம்-
சகடடு, கைல்ைழி-
யாக, ேைகுகளின் 
மூலம் அடைக்கலம் 
சதடிைரும் ஈழச-
தோந்தஙகட்ள ைழக்குகள் 

புதுவருடத்துககு முன சகலை  
பிரச்சி்்களுககும் தீர்வு  

எரிப�ோருள், சழையல் எரிவோயு, மின்சோர துணடிப்பு  

ஜனோதி�தி, பிரதைர், நிதி அழைச்சர் உறுதியளிப்பு  

சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதி்கார
சபபெக்கு ஜனாதிபெதி விஜயம

ஜனாதிேதி சகாடைாேய ராஜ-
ேக்ஷ சநற்று (24) காடல சுற்றுலா 
அபிவிருத்தி அதிகார ேடேக்கு கண -
காணிப்பு விஜயதமான்ட்ற சமற் -
தகாணைார.  

அதிகார ேடேயின் ேணிகட்ள கண -
காணித்த   ஜனாதிேதி, சுற்றுலா அபி-
விருத்தி அதிகார ேடே அதிகாரிகளு -
ைன்   சுமுகமான உடரயாைடலயும் 
சமற்தகாணைார.

லிறபைோ நிறுவனம்   

 சீைோன் ்கணடனம்  

க�ொட்ட�லையில் 
ஆர்ப்ொட்டம்

பசல்வம் எம்.பியிடம் அழைச்சர் ்கோஞசன உறுதி

       ப�ோருளோதோர பநருக்்கடிக்கு தீர்வு ்கோண 
புலைம்தபைர் �மிழர்  குறித்து

அரசு சிந்திகக ேவணடுேகாள் 03

       பநடுநதீவு, இரழணதீவு ்கடற �குதியில்  
அத்துமீறி மீனபிடித்� 16  

இந்திை மீ்வர்கள் ்கது 03
       உக்ழரன் மீது 28 நோட்களோ்க விைோனத் தோக்குதல்  

சூப்பர் பவர் குணடுக்ள   

வீசி �ாககு�ல் நடத்தும் ரஷைா
03

எரிப�ோருள் நிழைய ப்கோள்ழள

தசாத்தி உபாலியின  
மகன STFயி்ரால் ்கது 

    நிதியழைச்சர் தழைழையில் 
52 எம்.பிக்்கள் ப்கோணட 
குழுவும் நியமிக்்கப்�டடுள்ளதோ்க   
அழைச்சர் ைஹிநதோனநத   
அலுத்்கைப்க பநறறு பதரிவிப்பு  

பதசப்�றறு ஐக்கிய பதசியக் ்கடசியின் பசயைோளர்

தமிழ், சிஙக்ள புது ைருைத்துக்கு முன்னர எரிதோருள், 
ேடமயல் எரிைாயு, மின்ோரத் துணடிப்பு பிரசசிடனகட்ள 
தீரப்ேதற்காக ஜனாதிேதி, பிரதமர மற்றும் நிதி அடமசேரின் 
தடலடமயில் ோராளுமன்்ற பிரதிநிதிகள் 52 சேர தகாணை 
குழுதைான்று நியமிக்கப்ேடடுள்்ளதாக விைோய அடமசேர 
மஹிந்தானந்த அளுத்கமசக ததரிவித்தார.   

ஸ்ரீலஙகா தோதுஜன தேரமுன கடசித் தடலடமயகத்தில் 
சநற்று (24) நடைதேற்்ற ஊைக ேந்திப்பின் சோசத அடமச-
ேர இவைாறு ததரிவித்தார.   

தமிழ், சிஙக்ள புது ைருைத்துக்கு முன்னர எரிதோருள் 
கியூ, எரிைாயு கியூ மற்றும் மின்ோரத் துணடிப்டே 
நிறுத்துைதற்காக ஜனாதிேதி சகாடைாேய 

விவசோய அழைச்சர் ைஹிநதோனநத அலுத்்கைபை
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பிலெ ெருடம - ்பங்குனி  11

இன்னறைய சு்பதினம

25 முதல் 27 ெனர

வதாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.57
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நயாகம: அமிர்த சிததநயாகம

3

 “என் ஆணடெர் என்நனாடு இருக்-
னகயில் ோன் எதறகும அஞ்சமாட்-
நடன்" என மரியாள் கூறும துணிச்-
்சலான ெரிகள் எம ஒவவொருெர் 
ொழ்விலும இனறைவிசுொ்சததுக்கு வித-
திடுகின்றைது.

அதநதாடு அது நதனெயறறை வ்சயல்-
கனளயும சிநதனனகனளயும நிறுத-
திக்வகாள்ள உதவும ஒரு முறறுப்புள்ளி 
எனலாம.  “இநதா ஆணடெரின் 
அடினம உமது திருவுளப்்படி எனக்கு 
ஆகட்டும" எனுமஅன்னன மரியின் உறு-
திவமாழியில் வியப்வ்பான்றுமில்னல. 
ஏவனனில் இனறைென் மீது மரியன்னன 
வகாணடுள்ள அளவு கடநத இனறைேம-
பிக்னகநய இனெ எல்லாெறறுக்கும 
அடிததளமாக அனமநதுள்ளது.

இநதா கருவுறறிருக்கும இநதக் கன்-
னிப்வ்பண  ஒரு ஆண மகனனப் வ்பற-
வறைடுப்்பார் அெருக்கு “இமமானுநெல்" 
என்று வ்பயரிடுவீர் எனக் கூறியந்பாது 
தநனத ந�ாந்சப்பின் சிநதனனகனள 
்சறறு சிநதிப்ந்பாம. அதநதாடு இனறைம-
கனின் திருவுளம  எததனகயது என்்பத-
னனயும சிநதிக்க அது அனழப்பு விடு-
கின்றைது.

“தநனத மகறகாறறும ேன்றி அனெ-
யதது முநதியிருப்்பச் வ்சயல்" மறுபுறை-

மாக “மகன் தநனதக்கு ஆறறும உதவி 
இென் தநனத என் நோறறைான் வகால் 
எனும வ்சால்” இங்கு இரு புறைமும 
கூரிய ொள்கனளப் ந்பால அனமந-
துள்ள குறைள் ெரிகள். இனெ அன்பின் 
ெழிெநத கடனமனய எமக்கு நினனவு 
்படுததுகின்றைன.

ஆணடெரின் பிர்சன்னம எம 
ஒவவொரு அன்சவினிலும நிழலா-
டும ந்பாது ோம எதறகும அஞ்சதநத-
னெயில்னல என்றும னதரியமாக 
எனதயும ஏறறு ொழவுமெழிகாடடுகின்-
றைன. ஏவனனில் கடவுளால் இயலாதது 
எதுவும இல்னல.“ோன் ஆணடெரின் 
அடினம உம வ்சாற்படிநய எனக்கு நிக-
ழட்டும" என்றைாள் மரியன்னன. இதன் 
மூலம அன்னனயாம திருச் ்சன்பயில் 
இனைநதுள்ள அனனெருக்கும மரி-
யன்னனயின் முன்மாதிரிகளான 
தாழ்ச்சி, விட்டுக்வகாடுததல், இனறை்பக்தி, 
பிறைர் சிநேகம, ்பகிர்தல் ந்பான்றை ேற-
்பணபுகனள ஏறறு ொழ இநத தெக்கா-
லததில் இனறைென் ேமனம அனழதது 
நிறகின்றைார்..

நற்பண்புகளை ஏறறு வாழ்வாம்

அருட் ்சநகா.

  அ.அன்ரனி டநனாஷன் (CMF)...

தவக்கால சிநதனை

 ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

நோட்டில நி�வும் அனைத்து 
சநருககடி நின�ககும் அரெோங்-
கம் வினர்வோை தீரன்வ செற்றுக 
சகோடுககும். மககள் எதிரககட்சி-
யின் த்வறோை விமரெைங்களுககு 
ஏமோற ல்வண்ோசமை இரோஜோங்க 
அனமசெர செஹோன் லெமசிங்க 
ெோரோளுமன்றத்தில சதரிவித்தோர.  

அரசு ்வங்கிகளுககு மத்திய 
்வங்கி அழுத்தம் சகோடுத்து ்வரு-
்வதோக சதரிவித்து மககனை தினெ 
திருப்பும் விமரெைங்கனை எதிரக-

கட்சி லமற்சகோணடு ்வரு்வதோக 
குறிப்பிட்் அ்வர, அரெ ்வங்கிகள் 
ெ�மோக உள்ைதோகவும் மககள் 
அது சதோ்ரபில எநத ெநலதகமும் 
சகோள்ைத் லதன்வயிலன�சயன்றும் 
அ்வர ெனெயில சதரிவித்தோர.  

ெோரோளுமன்றத்தில லநற்று 
செறுமதி லெர ்வரி திருத்தசெட்்மூ-
�ம் சதோ்ரெோை வி்வோதத்தில உனர-
யோற்றும் லெோலத இரோஜோங்க அனமச-
ெர இவ்வோறு சதரிவித்தோர.  

அது சதோ்ரபில லமலும் சதரி-
வித்த இரோஜோங்க அனமசெர:  

நோட்டில நி�வும் எரிசெோருள் 

சநருககடி உள்ளிட்் அனைத்து 
பிரசசினைகளுககும் வினரவில தீரவு 
கோணெதற்கோை ெக� ந்்வடிகனகக-
னையும் அரெோங்கம் எடுத்துள்ைது. 
இத்தனகய நின�யில மககள் எதிரக-
கட்சியின் செோய் பிரெோரங்கனை ன்வத்-
துகசகோணடு அ்வெரமோை எநத தீரமோ-
ைங்கனையும் எடுககக கூ்ோது.  

எதிரககட்சியிைர எழுப்பும் 
அனைத்து லகள்விகளுககும் அரெோங்-
கம் ெனெயில ெதில சகோடுத்லத ்வரு-
கின்றது. அரெோங்கத்திற்கு எனதயும் 
மனறகக ல்வணடிய அ்வசியம் 
கின்யோது.  

மத்திய ்வங்கினய சகோள்னைய-
டித்து லதரதல ந்த்திய்வரகலை 
தற்லெோது மத்திய ்வங்கி சதோ்ரபில 
மககளுககு த்வறோை தக்வலகனை 
சதரிவித்து ்வருகின்றைர.  

மககனை நிரககதிககுள்ைோக-
கும் ெலல்வறு ந்்வடிகனககனை 
எதிரககட்சி லமற்சகோணடு ்வருகி-
றது. மககள் அதற்கு துனை லெோக 
ல்வண்ோம். அரெ ்வங்கிகள் ெ�மோை-
தோகல்வ செயற்ெடுகின்றை. அநத ்வங்-
கிகள் வீழ்சசியன்ய ஒருலெோதும் அர-
ெோங்கம் இ்மளிககோது என்றும் அ்வர 
லமலும் சதரிவித்தோர.  

மககள் அவசர தீரமானஙகளை
எடுத்து விடககூடாது 

எதிர்க்கட்சியின் வ்பாய் பிர்சாரங்கள்:  

அரசாங்கத்திற்கு எதையும் மதைக்க  வேண்டிய 
அேசியம் கிதையாது  -இராஜாங்க அதமசசர் சசஹான் வசமசிங்க

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 
ஷம்ஸ் ெோஹிம்  

நோட்டின் தற்லெோனதய 
செோருைோதோர சநருகக -
டிககு தமிழ் மககளின் பிரச-
சினைகளுககு தீரவு கோைோ-
னமயும் ஒரு முககிய 
கோரைமோகுசமை தமிழ் லதசியக 
கூட்்னமப்பு எம். பி ெோரள்ஸ் நிர-
ம�நோதன் ெோரோளுமன்றத்தில சதரி -
வித்தோர.  

நோட்டின் செோருைோ-
தோர சநருககடிககு தீரவு 
கோணெதற்கு ச்வளிநோடு -
களில ்வெதியோக ்வோழும் 
பு�ம்செயரநத தமிழ் 
மககனை எவ்வோறு ெயன் -
ெடுத்த முடியும் என்ெனத 
அரெோங்கம் சிநதித்து 

உரிய ந்்வடிகனக எடுகக ல்வணடு -
சமன்றும் அ்வர ெனெயில லகட்டுக 
சகோண்ோர.  

ெோரோளுமன்றத்தில லநற்று 

வ்பாருளாதார வேருக்கடிக்கு தீர்வு காை:  

்பாராளுமன்றைததில் ்சாள்ஸ் நிர்மலோதன் MP உனர

புலம்பெயர் தமிழர்  குறித்து
அரசு சிந்திக்க வேண்டுவ்கோள்

யோழ்.விலெ் நிருெர

இ�ங்னக க்ற்ெரப்புககுள் அத்து-
மீறி மீன்பிடியில ஈடுெட்் குற்றசெோட்-
டில 16 இநதிய மீை்வரகள்  லநற்று (24) 
்வ்ககில இரு ெகுதிக ளில ன்வத்து 
னகது செய்யப்ெட்டுள்ைைர.   

 லநற்று சந டுநதீவு அருலக இநதிய 

மீை்வரக ள் மீன்பிடித்துக சகோணடி-
ருநத லெோது அப்ெகுதியில லரோநது 
ெணியில ஈடுெட்் இ�ங்னக க்ற்ெ-
ன்யிைர ஒரு ெ்னகயும் அதிலிருநத 
4 மீை்வரகனையும் னகது செய்தைர.   

னகது செய்யப்ெட்  ்மீை்வரகனை மயி-
லிட்டி துனறமுகம் அனைத்து 
்வநது க்ற்சறோழில மற்றும் 

அத்துமீறி மீன்பிடித்த 16  
இந்திய மீனேர்்கள் க்கது

உகனரன் மீதோை ரஷய 
லெோர க்நத 28 நோட்-
கைோக நீடித்து ்வரும் 
நின�யில, ்வோன்ச்வளி, 
தனர்வழி தோககுதல மட்-
டுமின்றி க்ல ்வழியோக-
வும் ரஷயோ கடுனமயோை 
தோககுதல ந்த்தி ்வரு -
கின்றது.   

 ரஷய ென்களுககு ஈடு சகோடுக -
கும் ்வனகயில உகனரன் வீரரகளும் 
எதிரத்து லெோரோடி ்வருகின்றைர.   

இந நி ன � யி ல , உ க ன ர னி ல 
க்நத 5 நோட்களில 5 நிமி்த்துககு 

ஒருமுனற ரஷய 
லெோர விமோைங்கள் 
மரியுலெோல நகர 
மீது ெறநது சென்று 
குணடுகனை வீசு 
்வருகின்றதோக சதரி -
விககப்ெடுகின்றது.   

உகனரன் நகரங்-
கள் மீது 24 மணி லநரத்தில 300-ககும் 
லமற்ெட்் ஏவுகனை தோககுதல-
கள் ந்நதிருப்ெதோகவும் தக்வலகள் 
சதரிவிககின்றை.   

உகனரனில முககிய நக -
ரங்கனை பிடிகக ரஷயோ 

சூப்பர ்பவர குண்டுகளை வீசி 
தாககுதல் நடத்தும் ரஷ்ா

உக்னரன் மீது 28 ோட்களாக விமானத தாக்குதல் வேடுநதீவு, இரனைதீவு கடற ்பகுதியில்  

my;yhkh nkh`k;kl; ,f;ghy; Gyikg; guprpy; jpl;lj;jpd; fPo; ghfp];jhd; cau;fy;tp Mizf;FOthdJ ,yq;if khztu;fSf;fhd Gyikg;guprpy; jpl;lj;jpid mwptpj;Js;sJ. kUj;Jtk;> nghwpapay;> tptrhak;> Kfhikj;Jtk;> 

fzdp tpQ;Qhdk; kw;Wk; Vida gyJiwfspy;Nju;Tnra;ag;gl;l 1000 khztu;fSf;F mt;tt;Jiwfspy; mtu;fsJ MSikia tpUj;jp nra;Ak; Kfkhf ,g;Gyikg; guprpy; toq;fg;gLfpd;wJ. 
 

,yq;if kw;Wk; ghfp];jhdpa khztu;fSf;fpilapy; mwpTg; gupkhw;wk;> fyhrhuq;fs; kw;Wk; kuGfs; gw;wpa rpwe;j Gupjiy Nkk;gLj;Jtij ,e;j jpl;lk; Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. Nju;e;njLf;fg;gl;l tpz;zg;gjhuu;fs; 

cau;jutupirapy; cs;s ghfp];jhd; gy;fiyf;fofq;fspy; fy;tpapid njhlu;thu;fs;. ,yq;if khztu;fs; ghfp];jhdpa r%fk; kw;Wk; mjd; kjpg;Gfs; gw;wp mwpe;J nfhs;tNjhL jiyikj;Jt jpwd;fisAk; ngw;Wf;nfhs;thu;fs;.

NkYk;>ghfp];jhdpa khztu;fs; kw;Wk; r%ff; FOf;fSf;F ,yq;if kw;Wk; mjd; fyhrhuj;ijg; gw;wp mwpe;Jnfhs;sTk; ,j;jpl;lk; cjTfpd;wJ. KOf; fy;tpf; fl;lzk;> guhkupg;Gf; nfhLg;gdT> tpLjpf; fl;lzk;> Gj;jfk; 

nfhLg;gdTfs; kw;Wk; xU jlitf;fhd gpuahzf; fl;lzk; vd;gd ,e;j Gyikg; guprpypy; mlq;Ffpd;wJ. ,e;jg; Gyikg; guprpYf;F ngz;fs; mjpfkhf tpz;zg;gpf;FkhW Ntz;lg;gLfpd;wdu;. 

       

  ; 

ghfp];jhdpy;  cau; fy;tptha;g;G
ghfp];jhd;-,yq;if cau; fy;tp xj;Jiog;G jpl;lk; 

my;yhkh ,f;ghy;
,yq;if khztu;fSf;fhd Gyikg; guprpy; jpl;lk;

,izajsj;jpy; tpz;zg;gj;ijr; rku;g;gpg;gjw;fhd filrpj; jpfjp Vg;uy; 30> 2022 MFk;. 
tpz;zg;gk; Neubahf Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

n[`hd;nrg; fhd; 

jpl;lg; gzpg;ghsu; (ghf;-,yq;ifj; jpl;lk;) 

cau; fy;tp Mizak;> 

vr;-8. ,];yhkhghj;.

ghfp];jhd;. 

info.paksl@hec.gov.pk 

Njitahd jifikfs;  kw;Wk; jFjpfs;

gbg;Gfs;/ Jiwfs;

NNNNNNNjitahd jifikNNNNNNNjitahd jifik
  ; 

; ; p ;; ; p ;

,e;j Gyikg;guprpyhdJ BS> MS kw;Wk; Ph.D vd midj;J JiwfSf;Fk; toq;fg;gLfpd;wJ. nghwpapay;> mbg;gil kw;Wk; ,aw;if tpQ;Qhdk;>r%f tpQ;Qhdk;> fl;blf;fiy> Ez;fiy> tzpff; fy;tp> fzpdp tpQ;Qhdk;> 

jfty; njhopy;El;gk; tptrha tpQ;Qhdk; Clfk; & njhiyj;njhlu;G  fw;iffs;> nkhopj;Jiw fw;iffs; JiwfSk; ,jpy; mlq;Fk;.  ghfp];jhd; gpujkupd; mwpTWj;jypd; gb MBBS (kUj;Jtj;Jiw) gbg;gpw;fhf Fwpg;ghf 100 

Gyikg;guprpy;fs; xJf;fg;gl;Ls;sd.

KO epjpAjtp Gyikg;gupR: 

,J fy;tpf; fl;lzk;> guhkupg;G nfhLg;gdTfs;> tpLjpf; fl;lzq;fs; kw;Wk; Gj;jff; fl;lzk; Mfpatw;iw 

cs;slf;fpaJ.

gl;lg;gbg;G jpl;lk;  ghlk;    ntw;wplk;

tpQ;Qhdkhzp (B.Sc)
(4 tUlq;fs;)

nghJ 150

nghwpapay; 50

kUj;Jtk; 40

MS/MPhil (2-Mz;Lfs;) midj;J ghlq;fSk; 50

PhD  (fyhepjp) midj;J ghlq;fSk; 10

nkhj;jk; 300

gFjp epjpAjtp Gyikg;gupR: 

,J fy;tpf; fl;lzj;ij kl;Lk; cs;slf;fpaJ. fy;tpf; fl;lzj;ijj; jtpu;e;j Vida $Ljy; nryTfs; 

,yq;if khztu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gLk;

gl;lg;gbg;G jpl;lk;  ghlk;    ntw;wplk;

tpQ;Qhdkhzp (B.Sc)
(4 Mz;Lfs;)

nghJ 40

nghwpapay; 20

kUj;Jtk; 10

MS/MPhil (2-Mz;Lfs;) midj;J ghlq;fSk; 20

PhD  (fyhepjp) midj;J ghlq;fSk; 10

nkhj;jk; 100

Kf;fpa Fwpg;G: 

- Gyikg; guprpy;fs; jFjpapd; mbg;gilapy; toq;fg;gLk;. 

-  ,iztjw;fhd ,Wjpj; jpfjpapy;>,sq;fiyg; gl;ljhupfSf;fhd taJ vy;iy 23 taJf;F Nkw;glhky; ,Uf;f Ntz;Lk; 

kw;Wk; KJfiy gl;lg; gbg;Gf;F Mrpupau; my;yhj tpz;zg;gjhupfSf;F 35 taJf;Fk;> Mrpupa tpz;zg;gjhupfSf;F 40 

taJf;Fk; Nkw;glhky; ,Uf;f Ntz;Lk;. 

-  tpz;zg;gjhuu;fSf;F jFjpj; Nju;T kjpg;ngz; kw;Wk; fy;tpr; rhd;W kjpg;ngz;fspd; mbg;gilapy; Nju;T nra;ag;gLthu;.

-  cau; fy;tp fw;gpf;fg;gLk; nkhop Mq;fpykhFk;.

- ghfp];jhdpy; fy;tpia Kbj;j gpd;du; ,yq;ifapy; Nrit nra;a Ntz;Lk;

-  Vw;fdNt NtW VNjDk; ghfp];jhdpd; cau; fy;tp Miza cjtpj; njhifiag; ngw;Ws;s tpz;zg;gjhuu; tpz;zg;gpf;fj; 

jFjpaw;wtu;. 

- tpz;zg;gjhuu; toq;fpa jftypd; mbg;gilapy; jFjpg; gl;bay; jahupf;fg;gLk;.

-  gFjpasT epjpAjtp ngw;why; fy;tpf; fl;lzk; kl;LNk gy;fiyf;fofj;jpw;Fr; nrYj;jg;gLk; kPjKs;s nrytpdj;ij 

tpz;zg;gjhuu;fs; nghWg;Ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw 

-  tpz;zg;gjhuu;fs; ghfp];jhd; cau; fy;tp Miza ,izajskhd h  p://eportal.hec.gov.pk/paksl %yk; 

jq;fsJ tpz;zg;gq;fisr; rku;g;gpf;fyhk;. 

- ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis h  p://hec.gov.pk/site/pksl ,y; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 
-  midj;J tpz;zg;gjhupfSk; nfhOk;gpy; cs;s ghfp];jhd; cau; ];jhdpfuhyak; kw;Wk; ,yq;if 

murhq;fj;jpd; xj;Jiog;Gld; ghfp];jhd; cau; fy;tp Mizak; elj;Jk; guPl;irf;Fj; Njhw;w Ntz;Lk;. 

-  jtwhd> gpioahf jfty;fis toq;fpapUg;gJ fz;Lgpbf;fg;gl;bUg;gpd; Gyikg; guprpiy ve;jNeuj;jpYk; 

epWj;Jk; cupik ghfp];jhd; cau; fy;tp Mizaj;jpw;F cz;L.

kUj;Jtj;Jiw> gy; kUj;Jtk; kw;Wk; kUe;jpay; [P.rP.< cau;juk; my;yJ mjw;Fr; rkkhd guPl;ir (Kd; kUj;Jtk;) Fiwe;jgl;rk; 65% kjpg;ngz;fSld;.

nghwpapay; [P.rP.< cau;juk; / my;yJ mjw;Fr; rkkhd guPl;ir  (Kd; nghwpapay;) Fiwe;jgl;rk; 65% kjpg;ngz;fSld;.

,sq;fiy gl;lg;gbg;Gj; jpl;lk; [P.rP.< cau;juk; / my;yJ mjw;Fr; rkkhd guPl;ir  Njitahd ghlq;fspy; Fiwe;jgl;rk; 60% kjpg;ngz;fSld;.

KJfiy gl;lg;gbg;G jpl;lk; gl;ljhup mstpy; 60% kjpg;ngz;fSld;> njhlu;Gila ghlj;jpy; 16 Mz;Lfs; fy;tp

fyhepjp gl;lg;gbg;G jpl;lk; KJepiy kl;lj;jpy; CGPA 3.00/4.00 cld;> njhlu;Gila ghlj;jpy; 18 Mz;Lfs; fy;tp. KJepiy kl;lj;jpy; xU Muha;r;rp Ma;twpf;if
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எமது நாட்டில் கடந்த சில மா்தஙகளாக ப�ாரு-
ளா்தார பநருககடி நிலவி வருகின்றது. படாலர் 
�ற்றாககுற்றயானது �ல்்வறு துற்றகளிலும் 

்தாககஙகறள ஏற�டுத்தியுளளது. எரிப�ாருட்களுககு 
அவவப்�ாது �ற்றாககுற்ற ஏற�டுகின்றது. இ்தன கார-
ணமாக எரிப�ாருள நிரபபும் நிறலயஙகளில் நீணட 
கியூ வரிறைறயக காண முடிகின்றது. எரிப�ாருள �ற -
்றாககுற்றயானது அறனத்துத் துற்றகளிலும் ்தாககங -
கறளச் பைலுத்துகின்றது.

்�ாககுவரத்துச் பைலவினம் காரணமாக அறனத்துப 
ப�ாருட்களினதும் விறலகள அதிகரித்துளளன. அ்்தைம-
யம் எரிவாயு �ற்றாககுற்ற காரணமாக உணவுப ப�ாருட்-
களின விறலகளும் அதிகரித்துளளன. சில இடஙகளில் 
உணவகஙகள பூட்டப�ட்டுக கிடப�ற்தயும் காண முடிகின-
்றது. �ாணின விறலயும் அதிகரித்து விட்டது.

மறுபு்றத்தில் மினைார விநி்யாகத்திலும் சிககல்கள 
உளளன. எமது நாட்டின மினைாரத் ்்தறவயில் சுமார் 
நாற�து ை்தவீ்தமான மினைாரம் மாத்திர்ம நீர்மினனுற -
�த்தி நிறலயஙகளில் இருநது உற�த்தி பையயப�டு-
கின்றது. மிகுதியான மினைாரம் நுறரச்்ைாறல அனல் 
மினனுற�த்தி நிறலயத்தினாலும், திரவ எரிப�ாரு-
றளப �யன�டுத்தி ்ேன்ரட்டர்கள மூலமும் உற�த்தி 
பையயப�டுகின்றது.

திரவ எரிப�ாருள விநி்யாகத்தில் ஏற�ட்டுளள இறட-
யூறுகள காரணமாக மினைார உற�த்தியில் �ாதிபபு 
ஏற�ட்டுளளது. திரவ எரிப�ாருள மூலம் மினைாரத்ற்த 
உற�த்தி பையவப்தன�து அதிக பைலவினம் நிற்றந்த-
்தாகும். ஆனாலும் ்வறு வழியினறி அவவழிறய்ய 
நமது நாடு நாட ் வணடியுளளது. திரவ எரிப�ாருளுககு 
�ற்றாககுற்ற ஏற�டும் ்�ாப்தல்லாம் மினைார உற�த்-
தியும் �ாதிககப�டுகின்றது. என்வ மினைாரபவட்றட 
நாபடஙகும் அமுல்�டுத்்த ்வணடிய ்்தறவ இலஙறக 
மினைாரைற�ககு ஏற�டுகின்றது.

இறவ அறனத்துககுமான அடிப�றடக காரணம் 
படாலருககான �ற்றாககுற்ற ஆகும். படாலர் �ற்றாக-
குற்ற ஈடு பையயப�ட்டு விடுமானால் ப�ாருட்களின 
விறலகளும் குற்றநது விடும், எரிப�ாருளுககான 
பநருககடியும் இருககப ்�ாவதில்றல. மினைார விநி -
்யாகத்தில் உளள இறடயூறுகளும் நீஙகி விடுவ்தறகு 
இடமுணடு. மககளின சிரமஙகளும் ப�ருமளவில் 
குற்றநது விடும்.

இனறு உருவாகியுளள பநருககடியானது விறரவில் 
சீராகி விடுபமன்்ற எதிர்�ார்ககப�டுகின்றது. அரைாங-
கத்தின அறமச்ைர்களும் அவவாறு்தான கூறுகின்றனர். 
இனற்றய பநருககடியானது ்தறகாலிகமானப்தன்்ற 
அவர்கள ப்தரிவிககின்றனர். அதுவறர ப�ாறுறம 
காகக ்வணடியது எமது கடறமயாகும்.

ஏபனனில் இனற்றய பநருககடி எவவாறு ஏற�ட் -
டப்தன�ற்த நாட்டு மககளில் விஷயமறிந்தவர்கள 
மாத்திரம் நனகறிவர். பகாவிட் ப்தாறறு ஏற�டுத்திய 
விறளவு்தான இது. பகாவிட் ப்தாறறு தீவிரமறடந்த-
தும் அரசு �ணத்ற்த வாரியிற்றககாமல் விட்டிருந்தால் 
நாட்டில் இனற்றய நிதி பநருககடி ்்தானறியிருகக்வ 
மாட்டாது. ஆனால் மனி்தப ்�ரவலஙகள வி�ரிகக 
முடியா்த அளவில் ஏற�ட்டிருககும். உயிரிழபபுகளின 
எணணிகறக மிக ்மாைமாக அதிகரித்திருககும்.

ஆனால் ப�ாறுபபுமிகக அரைாஙகபமானறினால் 
அவவாறு அலட்சியமாக இருநது விட முடியாது. 
இலஙறக அரைாஙகமும் அவ்வறளயில் ்தனககுரிய 
கடறமப ப�ாறுபற� முழுநிற்றவாக்வ ஆறறியிருந-
்தது. பகாவிட் ப்தாறறுககுளளா்னாறரப �ராமரித்்தல், 
அவர்களது குடும்�த்துககு நிவாரணப ப�ாதிகறள 
வழஙகு்தல், நாட்டு மககளில் வறுறமக ்காட்டுககு உட் -
�ட்்டாருககு ஐயாயிரம் ரூ�ாறவ வழஙகியறம என-
ப்றல்லாம் அரைாஙகம் பைலவிட்ட நிதி ஏராளம்.

நாட்றட மா்தககணககில் மூடி றவத்திருந்த�டி்ய 
அறனத்து அரைாஙக ஊழியர்களுககும் எதுவி்த 
்தறட்யா, ்தாம்த்மா இனறி மா்தாந்த ்வ்தனத்ற்த 
வழஙகி வந்தது அரைாஙகம். நாட்டின ்்தசிய உற�த்தி 
ஒட்டுபமாத்்தமாக்வ அ்தல �ா்தாளத்துககுச் பைன -
றிருந்த காரணத்தினால், அரசின வருமான வழிகள 
அத்்தறனயு்ம ஸ்தம்பி்தமறடநதிருந்தன. ஆனாலும் 
அத்்தறன பநருககடிகளிலும் அரைாஙகம் நாட்டு மகக -
றளக றகவிடவில்றல.

பகாவிட் ்தடுபபு நடவடிகறககளுககாக அரைாஙகம் 
இதுவறர பைலவிட்டுளள நிதி ப�ருநப்தாறகயாகும். 
பகாவிட் அச்சுறுத்்தலில் இருநது மககறளப �ாதுகாகக 
்வணடுபமன�்்த அரசின எணணமாக இருந்தது. 
அந்தச் பைலவினத்தின விறளவுகறளயிட்டு அவ்வ-
றளயில் அரசு ப�ாருட்�டுத்திக பகாளளவில்றல. 
மககள நலன மாத்திர்ம அரசின பிர்தான குறிக்கா-
ளாக இருந்தது.

ப�ருநப்தாறக நிதி பகாவிட் ்தடுபபு நடவடிகறகக-
ளுககாக வாரியிற்றககப�ட்ட்தன காரணமாக நாடு 
ப�ாருளா்தார சிககலுககுள அகப�ட்டுக பகாணடுள -
ளது. அனறு அரைாஙகத்தின அத்்தறன நிவாரணஙக-
றளயும் மககள ப�றறுக பகாணட ் �ாது எதிரணியினர் 
கருத்துக கூ்றவில்றல. அரைாஙகம் அதிக �ணத்ற்தச் 
பைலவிடுகின்றப்தன அவர்கள அப்�ாது கூ்றவில்றல.

ஆனால் இனறு எதிரணியினர் அரறை கணட�டி 
விமர்சிககின்றனர். பகாவிட் ்தடுபபு நடவடிகறகயினால் 
ஏற�ட்ட ப�ாருளா்தார பநருககடி்ய இதுபவன�ற்த 
எதிரணியினர் மற்றகக முற�டுகின்றனர். மககறளத் 
தூணடி விட்ட�டி ்வடிகறக �ார்ககின்றனர். மககள 
மத்தியில் ்தவ்றான ்தகவல்கறள வழஙகி குழறு�டிறய 
உணடாககி வருகின்றனர். இது ்தவ்றான அரசியல் 
�ாற்தயாகும். எதிரணியினரின மிக ்மாைமான அரசி-
யல் கலாைாரத்ற்த மககள மு்தலில் புரிநது பகாளவ்்த 
இனறு பிர்தானம். இனற்றய ப�ாருளா்தார பநருககடி-
யில் இருநது மீளவ்தறகான திட்டஙகறள அரசு வகுத்-
துளளது. அ்தறகான ஆ்தரறவ வழஙக ்வணடியது 
மககளின கடறமயாகும்.
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இந்திய வம்சாவளி மக்கள் மீது பசாரதம உடபட  
முழு உலகும அக்கறை ்கசாண்பிக்க வவண்டும

தமிழ்கத்திலுள்்ள இலஙற்கத் தமிழர்களுககு
விடிவு ்கசாலத்றத ஏறபடுத்தித் தருவவசாம!

கிழககின் முதலசாவது புல் தறர கிரிக்்கட அரஙகு
மடடக்க்ளப்பில் ஏப்ரல் 3 இல் அஙகுரசாரப்பணம

இநதியப பிர்தமர் ந்ரநதிர ்மாடியி-
டம் ைமர்பபிப�்தறபகன, இநதிய 
வம்ைாவளி மறலயக ்தமிழ் இலங-

றகயர் ைார்�ான அபிலாறைகள அடஙகிய 
ஆவணக கடி்தத்ற்த ்தமிழ் முற்�ாககு 
கூட்டணி ்நறறுமுனதினம் (23) இநதிய 
உயர்ஸ்தானிகர் ்கா�ால் �ாக்லயிடம் 
றகயளித்்தது. ்தமிழ் முற்�ாககு கூட்டணி-
யின ்தறலவர் ம்னா க்ணைன ்தறலறம-
யிலான குழுவினர் இககடி்தத்ற்த இநதிய 
உயர்ஸ்தானிகரிடம் றகயளித்்தனர்.   

பகாழும்பிலுளள இநதிய இல்லத்தில் 
நறடப�ற்ற இநநிகழ்வில் ்தமிழ் முற்�ாககு 
கூட்டணி ்தறலவர் ம்னா க்ணைன, பிரதித் 
்தறலவர் ்வ. ரா்தாகிருஷணன, உ்தயகுமார் 
எம்.பி, ்க.டி. குருைாமி, ்�ராசிரியர் ்ைா.ைநதிர-
்ைகரம் ஆகி்யார் கலநது பகாணடனர்.   

இநதியத் ்தரபபில் உயர்ஸ்தானிகர் ்கா�ால் 
�ாக்ல, துறண உயர்ஸ்தானிகர் வி்னாத் 
்க. ்ேகப, அரசியல் துற்ற பையலாளர் �ானு 
பிரகாஷ ஆகி்யார் கலநது பகாணடனர்.   

இது ப்தாடர்பில் ்தமிழ் முற்�ாககு கூட்டணி 
ப்தரிவித்துளள்தாவது:   

மனம் தி்றந்த கலநதுறரயாடலுடன இந்தச் 
ைநதிபபு மிகவும் திருபதிகரமாக அறமந்தது. 
இலஙறகயில் வாழும் ்தமிழர் ைனத்ப்தாறக-
யில் சுமார் அறரப�ஙகினரான இநதிய வம்ைா-
வளி மறலயகத் ்தமிழ் இலஙறகயர் ப்தாடர்-
�ான கூடிய அககற்றறய பைலுத்்த இநதியப 
பிர்தமர் ந்ரநதிர ்மாடி ்தறலறமயிலான 
இநதிய அரைாஙகம் உறுதி பூணடுளள்தாக 
இநதிய உயர்ஸ்தானிகர் ்கா�ால் �ாக்ல 
ப்தரிவித்்தார்.   

இந்த நிறலயில், இலஙறகயின முழுறம-
மிகக குடிமககளாக ஏறன்யாருடன ைமத்-
துவமாக வாழ விரும்பும் மறலயகத் ்தமிழ் 
இலஙறகயர் ப்தாடர்�ான இந்த அதிகாரபூர்வ 
ஆவணம் மிகவும் �யன ்தருகி்றது என அவர் 
்மலும் கூறினார்.   

மறலயகத் ்தமிழ் மககளின அறனத்து 
அபிலாறைகறளயும் ஒரு்ைர பிரதி�லிககும் 
்காரிகறககள உளளடஙகிய இத்்தறகறய 
ஆவணத்ற்தத் ்தயாரித்து முனறவத்துளளறம 
ப்தாடர்பில் ்தமிழ் முற்�ாககு கூட்டணியிடம் 
்தனது மகிழ்ச்சிகறளயும், �ாராட்டுகறளயும் 
உயர்ஸ்தானிகர் ்கா�ால் �ாக்ல ப்தரிவித்்தார்.   

இ்தன அபிலாறை ஆவணக கடி்தத்ற்த உடனடி-
யாக இநதியப பிர்தமர் ந்ரநதிர ்மாடியின அவ-
்தானத்துககு முற்றப�டி அனுபபி றவப�்தாக 
தூதுவர் ்கா�ால் �ாக்ல, ்தமிழ் முற்�ாககு 
கூட்டணி தூதுககுழுவுககு உறுதியளித்்தார்.   

்மலும், இனி வரும் எதிர்காலத்தில், இநதிய 
மறறும் ்தமிழக அரசியல், ைமூக, �ரபபுகளில் 
இநதிய வம்ைாவளி மறலயகத் ்தமிழ் இலங-
றகயர் அதிக கவனத்ற்த ப�்ற ்வணடும் 
எனவும், அ்தறகான ஒத்துறழபபுகறள இந்த 

அரசு ைார்பில் இநதியத் தூ்தகரம் வழஙகும் 
எனவும் அவர் ்மலும் கூறினார்.   

அடுத்்த வாரம் இலஙறகககு வருறக ்தர-
வுளள இநதிய பவளிவிவகார அறமச்ைர் 
கலாநிதி பேயைஙகர், ்தமிழ் முற்�ாககுக 
கூட்டணிறய ைநதிககும் ்�ாது இது ப்தாடர்-
பில் ்மலும் கலநதுறரயாடப�டும். பிம்ஸ-
படக (BIMSTEC) மாநாடு முடிந்தவுடன, இந்த 
ஆவணக ்காரிகறககள ப்தாடர்பில் விரிவாக 
கலநதுறரயாட விரும்புவ்தாகவும் தூதுவர் 
்கா�ால் �ாக்ல ்மலும் ப்தரிவித்்தார்.   

கூட்டணித் ்தறலவர் ம்னா க்ணைன, 
இநதிய உயர்ஸ்தானிகர் ் கா�ால் �ாக்லயிடம் 
கூறிய்தாவது:  

இநதிய வம்ைாவளி மறலயகத் ்தமிழ் 
இலஙறகயர் ப்தாழிலாளர்களாக, இலஙறகத் 
தீவுககு மு்தனமு்தலில் 1823 ஆம் ஆணடு 

பகாணடு வரப�ட்டனர். நிதி வர்த்்தகம் உட்�ட 
ஏறனய ப்தாழில் நடவடிகறககளுககாக-
வும் பமன்மலும் ்தமிழர்கள அ்தன பினனர் 
இலஙறக வந்தனர்.   

அடுத்்த ஆணடு 2023 உடன இந்த வரலாறு, 
இருநூறு ஆணடுகறளத் ப்தாடுகி்றது. அற்த 
நாம் விரிவாக நிறனவுகூர உள்ளாம். இந்த 
இருநூறு ஆணடுகளில் ஒரு ைமூகமாக நாம் 
ப�றறுளள வளர்ச்சி, ப�்றா்த வளர்ச்சி, முகம் 

பகாடுககின்ற இனனல்கள ஆகியவறற்ற ஆயவு 
பையது அதுகுறித்து ஆவன பையய ்தமிழ் முற-
்�ாககு கூட்டணி திடைஙகற�ம் பூணடுளளது. 
அ்தன ஆரம்�்ம இந்த ஆவணமாகும்.   

1823 ஆம் ஆணடு ்வறளயில் இலஙறக, 
இநதியா ஆகிய இரணடு நாடுகறளயும் ஆணட 
பிரித்்தானிய அரசின கவனத்துககும் இற்த 
நாம் பகாணடுவர உள்ளாம். பிரித்்தானிய 
அரசுககும் எமது மககள ப்தாடர்பில் கடப�ாடு 

இருககி்றது. 1823ஆம் ஆணடுககு, எட்டு 
ஆணடுகளுககு முனனர்்தான 1815 இல் 
கணடி இராச்சியத்ற்த ஆணட இநதிய வம்-
ைாவளி மதுறர நாயகக மனனர் வம்ைத்தின 
சுமார் 300 ஆணடுகால ஆட்சி, பிரித்்தானிய-
ரால் முடிவுககுக பகாணடு வரப�ட்டது. இநநாட்-
டில் உறழப�்தறகு மட்டுமல்ல ஆளவும் நாம் 
வநதுள்ளாம் என�ற்த இது காட்டுகி்றது.   

இலஙறகயில் வடககு, கிழககில் வாழும் ்தமி-
ழர்களுடன நாம் பிரிகக முடியா்த நல்லு்றவு 
பகாணடுள்ளாம். அவர்களின இனனல்கறள 
துறடகக இநதியா �லதும் பையகி்றது. அது 
ப்தாடர ்வணடும். அ்்த்வறள அ்்த அகக-
ற்றறய எமது மககள மீதும் இநதியா உட்�ட 
உலகம் காட்ட ்வணடிய ்வறள இனறு வநது 
விட்டது.   

சுமார் �திறனநது இலட்ைம் இநதிய வம்ைா-
வளி மறலயகத் ்தமிழ் இலஙறகயரில் �த்து 
வீ்த்ம ்்தாட்ட ப்தாழிலாளர்கள ஆவர். ஒட்-
டுபமாத்்த மறலயகத் ்தமிழ் இலஙறகயரும் 
்்தாட்டத் ப்தாழிலாளர்கள அல்ல என�ற்தயும், 
எமது ைமூகத்தில் ஏற�ட்டுளள வளர்ச்சிறய-
யும் இநதிய உட்�ட உலகம் புரிநது பகாளள 
்வணடும்.   

அ்்த்வறள �த்து வீ்தமான சுமார் ஒன்றறர 
இலட்ைம் ்்தாட்டத் ப்தாழிலாளர்களும் அவர்-
களது குடும்� உ்றவுகள மறறும் ்்தாட்டஙக-
ளில் இனனமும் வாழ்�வர்கள உளளிட்ட சுமார் 
நானகு இலட்ைம் மகக்ள இலஙறகயி்ல்ய 
மிகவும் பின்தஙகிய பிரிவினராவர்.   

அவர்கறள றகதூககி ்்தசிய மட்டத்துககு 
உயர்த்்த இநதியா, பிரிட்டன உட்�ட உலகத்துககு 
கடப�ாடு இருககின்றது. இற்த வலியுறுத்தி 
உரிய பையற�ாடுகறள முனபனடுகக ்தமிழ் 
முற்�ாககு கூட்டணி திடைஙகற�ம் பூணடுள-
ளது. எமது உறுதிப�ாட்றட நாம் எந்த ைவால்-
களுககும் முகம் பகாடுத்து பையது முடிப்�ாம்.

தமிழகத்தில் வாழ்கின்ற இலஙறகத் ்தமி-
ழர்களுககு ்தமிழக அரசு விறரவில் 
விடிவுகாலத்ற்த ஏற�டுத்தித் ்தரும் 

எனறு ்தமிழ்நாடு மு்தல்வர் மு.க.ஸடாலின 
ைட்டைற�யில் ்நறறுமுனதினம் உறுதிய-
ளித்துளளார். 

்தமிழகத்துககான வரவுபைலவுத் திட்டம் 
கடந்த 18 ஆம் திகதி ைட்டைற�யில் ்தாககல் 
பையயப�ட்டது. இற்தபயாட்டி ்வளாண 
துற்றககான ்தனி �ட்பேட் அடுத்்த நாள 
்தாககலானது. 

இந்த நிறலயில் மார்ச் 21, 22, 23 

ஆகிய திகதிகளில் �ட்பேட் மீ்தான விவா்தம் 
நறடப�ற்றது.

கறடசி நாளான விவா்தத்தின ்�ாது 
மு்தல்வர் ஸடாலின ்�சினார். அப்�ாது 
அவர் கூறுறகயில் "இலஙறகயில் ப�ாரு-
ளா்தார பநருககடியால் சிககித் ்தவிககும் 
இலஙறகத் ்தமிழர்கள ்தமிழகத்திறகு வந-
துளளனர். அவர்களுககு ்தமிழக அரசு 
விறரவில் விடிவுகாலத்ற்த ஏற�டுத்தித் 
்தரும். இலஙறகத் ்தமிழர்களின பிரச்சி -
றனறய ைட்டரீதியாக றகயாளவது குறித்து 

மத்திய அரசு மறறும் மத்திய அறமச்ைர்கள, 
அதிகாரிகளுடன ்�சி முடிபவடுககப�டும்" 
எனக குறிபபிட்டார்.

கிழககு மாகாண கிரிகபகட் வீரர்களுககு 
மகிழ்ச்சி ்தரும் வறகயில், அம்மாகா-
ணத்தின மு்தலாவது புற்தறர (Turf) 

கிரிகபகட் அரஙகு ஏபரல் மா்தம் 03 ஆம் 
திகதி மட்டககளபபில் தி்றநது றவககப�டவுள-
ளது.  

இலஙறகயில் இருநது புலம்ப�யர்நது 
வாழும் ்காட்றடமுறன விறளயாட்டுக 
கழக அஙகத்்தவர்களின நிதி உ்தவி்யாடு 
இந்த றம்தானம் மட்டககளபபு மாவட்டத்-
தின மணமுறன வடககுப பிர்்தை பைய-
லகப பிரிவில் உளள ைத்துருகபகாணடா-
னில், ்காட்றடமுறன விறளயாட்டுக 
கிராம அறமபபினால் நிர்மாணிககப�ட்டி-
ருககின்றது.  

்காட்றடமுறன விறளயாட்டுக கிராம 
அறமப�ானது �ல்லின மககள வாழ்கின்ற 
மட்டககளபபு மாவட்டத்தின கிரிகபகட் விறள-
யாட்டிறன ்மம்�டுத்தும் ்நாககுடன இந்த 
றம்தானத்ற்த நிர்மாணம் பையதிருககின-
்றறம குறிபபிடத்்தகக விடயமாகும்.  

கடந்த 2017ஆம் ஆணடு இலஙறகயின 
மு்தல் படஸட் அணித்்தறலவர் �நதுல வர்-
ணபுரவின ஆளுறகயில் இந்த றம்தானத்-
தின நிர்மாணப �ணிகள ஆரம்பிககப�ட்டி-
ருந்தன. இந்த றம்தானம் முனன்ர கட்டி 
முடிகக எதிர்�ார்ககப�ட்டிருந்த ்�ாதிலும், 
பகாவிட்-19 றவரஸ ப்தாறறு அடஙகலாக 
நாட்டின அைா்தாரண சூழ்நிறல காரணமாக 
அது நிற்ற்வ்றாமல் இருந்தது.  

்தற்�ாது பிரமாணடமான முற்றயில் 
அறமககப�ட்டிருககும் இந்த றம்தானத்தில் 

30 கிரிகபகட் வீரர்கள ஒ்ர ்நரத்தில் ்தஙகி 
�யிறசிகறள ்மறபகாளளக கூடிய வைதி-
கள பையயப�ட்டிருப�்்தாடு, றம்தானத்தின 
நடு்வ ஐநது புற்தறர களஙகள (Wickets) 
அறமககப�ட்டிருககின்றன.  

அ்்த்நரம் வீரர்களின �யிறசிககாக 
இங்க ஆறு வறலப�யிறசி றமயஙகளும் 
உருவாககப�ட்டிருப�்்தாடு, அதிநவீன இலத்-
திரனியல் ஸ்கார் �லறக (Scoreboard), 
நகர்த்்தக கூடிய கறுபபு பவளறள �ார்றவத்-
திறர (Screen) என�னவும் காணப�டுகின-

்றன. அத்துடன இந்த றம்தானத்தில் இருக-
கும் புறகறள ப்தாடர்ச்சியாக �ராமரிபபுச் 
பையவ்தறகாக வி்ஷடமாக பவளிநாட்டில் 
இருநது ்தருவிககப�ட்ட இயநதிரஙகளும், 
அதிநவீன நீர்ககருவிகளும் காணப�டுகின-
்றன.  

இந்த றம்தானத்தின எல்றல அளவுகள 
சுமார் 80 மீற்றர் வறரயில் இருப�துடன, 
இந்த றம்தானம் மட்டககளபபு மாவட்டத்தில் 
சுறறுலாப பிரயாணிகளின ஒரு ஈர்பபிடமாக-
வும் இருககுபமன எதிர்�ார்ககப�டுகின்றது. 
இந்த றம்தானத்ற்த உருவாககியவர்களின 
எதிர்�ார்பபு மட்டககளபபு மாவட்டத்தில் 
இருநது ஒரு வீரராவது ்்தசிய கிரிகபகட் 
அணியில் விறளயாட ்வணடும் என�்தாக 
உளளது என ்காட்றடமுறன விறளயாட்-
டுக கிராம அறமபபின உறுபபினர்களில் 
ஒருவர் ப்தரிவித்திருந்தார்.  

இ்்த்வறள இந்த றம்தானத்தின அஙகு-
ரார்ப�ண நிகழ்வின ்�ாது இலஙறக கிரிக-
பகட் அணியின 1996 ஆம் ஆணடு உலகக 
கிணண நாயகர்கள மறறும் மட்டககளபபு 
ஹீ்ராஸ (Batti Heroes) �ஙகுப�றும் கண-
காட்சி T20 ்�ாட்டி ஒனறும் ஒழுஙகு பைய-
யப�ட்டிருககின்றது.  

இந்தக கணகாட்சிப ்�ாட்டியில் இலஙறக 
கிரிகபகட் அணியின முனனாள வீரர்களான 
ைனத் ேயசூரிய, அர்ேஜூன ரணதுஙக, அர-
விந்த டி சில்வா, பரா்மஷ களுவி்தாரன 
மறறும் ைமிந்த வாஸ ்�ான்ற முனனணி 
வீரர்கள கலநது பகாளளவிருககின்றறம 
குறிபபிடத்்தககது.

எஸ.எஸ.அமிர்்தகழியான...?
மட்டக்களப்பு

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உறுதி

பிரதைர் நரரந்திர ரைடாடிக்டான 
ஆவணக்டிதம் ைரனடா ்ரண்சன் எம்.பி
தமலமையில் தமிழ் முறரபடாககு
கூட்ணியினடால் இந்திய
உயர்ஸதடானி்ரி்ம் ம்யளிப்பு

்சனத் ஜயசூரிய, அர்ஜஜூன ரணதுங், 
அரவிந்த டி சில்வடா, ரரடாரைஷ் ்ளுவிதடாரன,
்சமிந்த வடாஸ ்லந்து ர்டாளவர்

எதிரணியின் திட்டத்தை மக்கள்
புரிந்து க்கொள்ள வேண்டும்!

கருணையுள்ளம் ககொண்டவருண்டய கண்ை
கண என்று கூறப்படும். இலணலையொனொல
அது கண அலலை; புண

கணணிறகு அணிகலம் கண்ணாட்டம் அஃதின்்றல்
புணபணனறு உணரப �டும்



நேற்றுமுன்தினம் (23) முற்்ப-
கல் நகோட்டை ஜனோதி்பதி மோளி-
்கயில், சர்வகடசி மோேோட்டை 
ஆரம்பித்து ்்வத்து உ்ரயோற்றும் 
ந்போநே ஜனோதி்பதி இே்னத் தேரி-
வித்ேோர.  

ஐக்கிய நேசியக் கடசி, ஸ்ரீ 
லஙகோ சுேந்திரக் கடசி, ஸ்ரீ லஙகோ 
த்போதுஜன த்பரமுன, மக்கள் 
ஐக்கிய முன்னணி, ேமிழ்த் நேசியக் 
கூடடை்மப்பு, நேசிய கோஙகிரஸ், 
ேமிழ் மக்கள் விடுே்லப் புலிகள், 
ஐக்கிய மக்கள் கடசி, ஸ்ரீலஙகோ 
முஸ்லிம் கோஙகிரஸ், ஸ்ரீ லஙகோ 
மகஜன கடசி, ஈழ மக்கள் ஜன-
ேோயகக் கடசி, அகில இலங்க 
மக்கள் கோஙகிரஸ், நேசிய முஸ்லிம் 
கூடடை்மப்பு, மக்கள் விடுே்ல 
அ்மப்பு, இலங்கத் ேமிழ் அரசுக் 
கடசி ஆகிய கடசிகளின் ே்ல்வர-
கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் இம்மோ-
ேோடடில் கலந்து தகோணடைனர.  

லஙகோ சமசமோஜ கடசியின் ந்பரோ -

சிரியர திஸ்்ஸ விேோரண மற்றும் ்வண. அத் -
துரலிநய ரத்தின நேரர ஆகிநயோர  11 ்பங-
கோளிக் கடசிக்ை பிரதிநிதித்து்வப்்படுத்தி 
இம்மோேோடடில் கலந்து தகோணடைனர.  

ேோடு எதிரநேோக்கியுள்ை த்போருைோேோர 
தேருக்கடிக்கோன முன்தமோழிவுகள் மற்றும் 
ஆநலோச்னக்ை எதிர்போரத்து இந்ே 

மோேோடு கூடடைப்்படடிருந்ேது. 
கடசித் ே்ல்வரகளும் பிரதிநி -
திகளும் எழுத்து மூலமோகவும், 
்வோயதமோழியோகவும் ேஙகள் முன் -
தமோழிவுக்ை சமரப்பித்ேனர. ேோட-

டிற்கோகவும் மக்களுக்கோகவும் ேஙகளின் 
அதிக்படச ்பஙகளிப்்்பயும் அரப்்பணிப்-
்்பயும் சர்வகடசி மோேோடடிற்கு எதிரகோலத்-
தில் ்வழஙகு்வேோகவும் கடசித் ே்ல்வரகள் 
மற்றும் பிரதிநிதிகள் தேரிவித்ேனர.  

மத்திய ்வஙகியின் ஆளுேர அஜித் நி்வோரட 
கப்ரோல், ேற்ந்போ்ேய த்போருைோேோர 
நி்ல்ம்ய மோேோடடில் முன்்்வத்ேோர.  

சர்வகடசி மோேோடு நேர்மயோன ஒரு 
முயற்சி ஆகும். இதில் எந்ேவிே அரசியல் 
இலோ்பநமோ, குறுகிய நேோக்கநமோ கி்டையோது 
எனவும் ஜனோதி்பதி குறிப்பிடடைோர. 

அரசோஙகத்தின் அ்ழப்்்ப ஏற்்றதுடைன், 
அே்ன நேசிய நே்்வயோகக் கருதி ்பங -
நகற்்ற அ்னத்துக் கடசிகளுக்கும் ஜனோதி-
்பதி ேனது ேன்றி்யத் தேரிவித்ேோர. கலந்து 
தகோள்ைோே ஏ்னய கடசிகளும் ்வரு்க 
ேந்து, ேமது நி்லப்்போட்டை சர்வகடசி 
மோேோடடின் முன்னி்லயில் தேரிவிக்குமோ-
றும் ஜனோதி்பதி நகடடுக் தகோணடைோர. 

சமரப்பிக்கப்்படடை அ்னத்துக் கருத்துகள் 
மற்றும் ஆநலோச்னக்ை மீைோயவு தசய்வ -
ேற்கு த்போறிமு்்ற ஒன்்்ற உரு்வோக்கி ்பய-
னுள்ை முன்தமோழிவுக்ை ே்டைமு்்றப் -

்படுத்து்வேற்கோக குழுத்வோன்்்ற அ்மக்க 
முடியுதமன்றும் ஜனோதி்பதி தேரிவித்ேோர.  

பிரேமர மஹிந்ே ரோஜ்பக்ஷ, அ்மசசரகள் 
மற்றும் இரோஜோஙக அ்மசசரகள், ஆளுங 
கடசி ்போரோளுமன்்ற உறுப்பினரகள், ஜனோதி்ப-

தியின் தசயலோைர கோமினி தசனரத், ஜனோதி்ப-
தியின் ே்ல்ம ஆநலோசகர லலித் வீரதுஙக, 
பிரேமரின் தசயலோைர அனுர தி்ஸோேோயக்க 
ஆகிநயோர உள்ளிடடை ்பலரும் இம்மோேோட -
டில் கலந்து தகோணடைனர.
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பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்-...?
(மருதமுனை திைகரன் நிருபர்)

கருத்துகள் மற்றும் ஆல�ோசனைகனை
வழங்குவதற்கு வருனக தநத அனைத்து
கட்சிகளுக்கும் நன்றி; பங்லகற்கோத கட்சிகளுக்கும்,
தமது நின�பபோட்னடை ததரிவிபபதற்கு அனழபபு

தபோருைோதோர தநருக்கடிக்குத் தீர்வு கோணபதற்கு
அனைவரும் ஒன்றினைநது தசயற்படை லவணடும்

நாட்டின் தற்பாமதய
வபாருளாதார
வநருக்கடிக்கு தீர்வு

காண, அமைெரும் ஒன்றிமணந்து
வெயறபட ்ெண்டுவமன்று,
ஜைாதிபதி ்காட்டாபய ராஜபக்ஷ 
வதரிவிததார். குறுகியகால மறறும் 
நீண்டகால உததிகமள
முன்வைடுபபதன் மூலம்
வபாருளாதாரதமத ஸ்திரமாை 
நிமலக்கு வகாண்டு ெர ்ெண்டிய-
தன் அெசியதமதயும் ஜைாதிபதி 
சுட்டிக்காட்டிைார்.

மோநோட்னடை
ஏற்போடு தசயதனம
லநர்னமயோை
ஒரு முயற்சி;
அரசியல் இ�ோபம்
தபறுவதற்கு அல்�!

சர்வகட்சி மோநோட்டில் ஜைோதிபதி

ஊ்வோ மோகோணத்தின் ே்லேகரோன 
்பது்ையில் அ்மந்துள்ை ஊ்வோ த்வல்-
தலஸ்்ஸ ்பல்க்லக்கழகம், இலங்கயின் 
14்வது ்பல்க்லக்கழகமோக 2005 ஆம் 
ஆணடில் ஆரம்பிக்கப்்படடைது. இப்்பல்க-
்லக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்்படடு 17 ்வருடைங-
கள் கடைந்து விடடை நி்லயில், இலங்க-
யின் உயரகல்வி ்வரலோற்றில் ேனக்தகன 
ேனியோன இடைம் ்பதித்துள்ைது. ஏ்னய 
்பல்க்லக்கழகஙகளின் கற்்ககளிலுருந்து 
ந்வறு்படடு, முயற்சியோண்ம்ய கரு-
்வோகக் தகோணடு இலங்கயின் இயற்்க 
்வைஙகளுக்கு த்பறுமதி நசரப்்பேற்கோன 
்போடை தேறிக்ை ேன்னகத்நே தகோணடை 
ேவீன ச்வோல்களுக்கு முகம் தகோடுக்கும் 
கல்விச சமூகத்்ே உரு்வோக்கு்வதில் 
த்வற்றி ே்டை ்பயில்கின்்றது. இப்்பல்க-
்லக்கழகத்தில் ்படடைம் த்பற்று த்வளியோ-
கும் ்படடைேோரிகளில் சுமோர 80 வீேமோன 
்படடைேோரிகள் தேோழில்்வோயப்புகள் த்பற்-
றுள்ை்ம குறிப்பிடைத்ேக்கது.  

ேோன்கு பீடைஙகளுடைனும் ்பதிதனோரு 
்வ்கயோன ்போடைத்து்்றக்ையும் இப்்பல்க-
்லக்கழகம் தகோணடுள்ைது.   

1. விலஙகு விஞ்ோனமும் ஏற்றுமதி 

வி்வசோயமும் பீடைத்தில் விலஙகு விஞ்ோ-
னம், நீர்வோழ் ்வைஙகளும் தேோழில்நுட-
்பமும், ஏற்றுமதி வி்வசோயம், நேயி்ல 
தேோழில்நுட்பமும் த்பறுமதி நசரப்பும், 
்ப்ன இனத்ேோ்வரம் மற்றும் இ்றப்்பர ்போல் 
தேோழில்நுட்பமும் த்பறுமதி நசரப்பும்.   

2. பிரநயோக விஞ்ோனம் பீடைத்தில் விஞ-
்ோனமும் தேோழில்நுட்பமும், கனிப்-
த்போருள் ்வைஙகளும் தேோழில்நுட்பமும், 
்கத்தேோழில் ேக்வல் தேோழில்நுட்பம்.   

3. முகோ்மத்து்வம் பீடைத்தில் தேோழில்-
மு்னவில் ்வணிக நமலோண்ம, முயற்-
சியோண்மயும் முகோ்மத்து்வமும் ,மனி-
ே்வை நமம்்போடடு முகோ்மத்து்வம், 
விருந்நேோம்்பல் சுற்றுலோ மற்றும் நிகழ்சசி-
கள் முகோ்மத்து்வம்   

4. தேோழில்நுட்ப ஆயவுகள் பீடைத்தில் 
த்போறியியல் தேோழில்நுட்பம், உயிர மு்்ற-
்மகள் தேோழில்நுட்பம், ேக்வல் மற்றும் 
தேோடைரபு தேோழில்நுட்பம் ஆகிய ்படடைப் 
்பயில் தேறிக்ை ேன்னகத்நே தகோணடுள்-
ைது.   

இப்்பல்க்லக்கழகத்தின் உ்பந்வந்-
ேர ந்பரோசிரியர ஜயந்ே லோல் ரத்னநசகர 
ஆ்வோர. ்பதி்வோைரோக ஹி்பதுல் கரீம் கடை-
்மயோற்றுகி்றோர. 17 ந்பரோசிரியரகள், 
100க்கு நமற்்படடை சிநரஷடை விரிவு்ரயோ-

ைரகள், 90க்கு நமற்்படடை விரிவு்ரயோைர-
கள், 200க்கு நமற்்படடை நிர்வோகம் சோர ஊழி-
யரகள் உள்ைனர.   

ஊ்வோ த்வல்தலஸ்்ஸ ்பல்க்லக்கழ-
கம் சர்வநேச ரீதியிலும் நேசிய ரீதியிலும் 
்பல த்வற்றிச சோன்றிேழ்க்ையும் ்பரிசில்-
க்ையும் த்பற்றுள்ைது. புதிய கணடு-
பிடிப்புக்ை நேோக்கிய ஆயவுரீதியோன 
புத்ேகஙக்ையும் இேழ்க்ையும் த்வளி-
யிடடுள்ைது. ்பல்க்லக்கழக மோண்வரகள் 
வி்ையோடடுத் து்்றயில் த்வற்றிக் கிரீடைங-
க்ை த்பற்றுள்ைனர.   

ேற்கோல கல்வித்து்்றயின் நே்்வக-
ளுக்கு அ்ம்வோக ேவீன நூல்க்ை ேன்-
னகத்நே தகோணடு ேவீன தேோழில்நுட்ப 
இயந்திரஙகளின் உேவியுடைன் த்வற்றிகர-
மோக தசயற்்படடு்வரும் நூலகம் சி்றப்்போக 
இயஙகுகின்்றது.   

ஊ்வோ த்வல்தலஸ்்ஸ ்பல்க்லக்கழக-
மோனது த்வளி்வோரி கற்்க தேறிக்ையும் 
முதுக்லமோணி கற்்க தேறிக்ையும் 
ேன்னகத்நே தகோணடுள்ைது. வி்ரவில் 
மருத்து்வபீடைமும் இப்்பல்க்லக்கழகத்-
தில் ஆரம்பிக்கப்்படைவுள்ைது.

ஊொ வெலலஸ்்ஸ பலகமலக்-
கழகததின் 11ெது பட்டம-
ளிபபு விழா இன்று (25) 

ஹம்பாந்்தாட்மடயில அமமந்துள்ள 
மாகம் றுகுணுபுர ெர்ெ்தெ மாநாட்டு மண்-
டபததில நமடவபறுகிறது. இன்று 584 பட்-
டதாரிகள் பட்டம் வபறுெதாக பலகமலக்கழ-
கததின் சி்ரஷட உதவிப பதிொளர் ஏ.ஆர்.
முகம்மட் மாஹீர் வதரிவிததார்.

ஊவோ தவல்�ஸ்ஸ பல்கன�க்கழக   
11வது பட்டைமளிபபு விழோ இன்று

மருதமுனையின் மூத்த கல்வி ஆளுனம 
ஒயவுநின� அதிபர் பீர்முஹம்மத்

எம்.ஏ.அமீனுலலா...?

மருதமுமையின் 
கலவிப பின்புலத-
தின் மூதத கலவி 

ஆளுமமயாக ஓய்வுநிமல 
அதிபரும், அகில இலஙமக 
ெமாதாை நீதொனுமாை 
எஸ்.எம்.பீர்முஹம்மத 
விளஙகுகின்றார். மருதமு-
மையின் கலவி முன்வைற-
றததில அெர் அர்பபணிப-
்பாடு பஙகாறறியெர். 
எல்லாருடனும் நட்மபப 
்பணிெருபெர்; ஆறறலும், 
ஆளுமமயும் உள்ளெர். 
மாணெர்களுக்கு ெழிகாட்-
டுெதில சிறந்த ெழிகாட்டி.  

கல்வித்து்்றயிலும், சமூக 
நச்்வயிலும், வி்ையோடடுத்து்்றயிலும், சோர-
ணீயத் து்்றயிலும், சமூக, சமய நமம்்போடடிலும் 
ஆழமோகத் ேடைம் ்பதித்து இன்று்வ்ர ்பயணித்துக் 
தகோணடிருப்்ப்வர. ஆசிரியரோக, அதி்பரோக, ்பள்ளி்வோ-
சல் ே்ல்வரோக, தசயலோைரோக, கிரோம அபிவிருத்திச 
சஙகம், கிரோநமோேய ச்்ப ஆகிய்வற்றின் ே்ல்வரோக 
்பணியோற்றிய அ்வர நீதிமன்்றஙகளின் ஜுரி நச்்வயி-
லும் ேடைம்்பதித்ே்வர.  

இ்வர மருேமு்ன்யச நசரந்ே சீனிமுஹம்மது 
ம்ரக்கோர, றுக்்கயோ உம்மோ ேம்்பதிக்கு 1947ஆம் 
ஆணடு ஜன்வரி மோேம் 27ஆம் திகதி மருேமு்னயில் 
பி்றந்ே்வர.ந்பரோே்ன ்பல்க்லக்கழகத்தில் த்போதுக் 
க்லத் து்்றப் ்படடைம் த்பற்்ற்வர. அத்துடைன் ஆசி-
ரியப் ்பயிற்சியும் அேநனோடி்ணந்ே வி்ையோடடுத் 
து்்றப் ்போடை தேறி்யயும் நி்்றவு தசயே்வர.   

அடடைோ்ைசநச்ன ஆசிரியர ்பயிற்சிக் கலோசோ்ல-
யில் ்பயிற்சித்பற்்ற்வர, அ்ேத்தேோடைரந்து 1996ஆம் 
ஆணடு மஹ்றகம நேசிய கல்வி நிறு்வகத்தில் 
்போடைசோ்ல முகோ்மத்து்வத்தில் டிப்நைோமோ  ்படடைம் 

த்பற்்றோர. அேன் பின்னர 
1995ஆம் ஆணடு ்போடைசோ்ல 
அதி்பரகளுக்கோன ்வதிவிடைப் 
்பயிற்சி்ய நி்்றவு தசயே-
்வர.   

இ்வர 1968 ஆம் ஆணடு 
ே்வம்்பர மோேம் முேலோம் 
திகதி ஆசிரியர நியமனம் 
த்பற்று கல்மு்ன கல்வி ்வல-
யத்தில் ேற்பிடடிமு்ன அல் 
- அக்ஷோ மகோவித்தியோலயத்தில் 
கடை்மநயற்்றோர. மருேமு்ன 
அல்-ஹி்றோ வித்தியோலயம், 
்போணடிருப்பு அல்மினன் வித்-
தியோலயம், மருேமு்ன அல்-
மனோர மத்திய கல்லூரி நேசிய 
்போடைசோ்ல, கல்மு்னக்குடி 
அல்-அஸ்ஹர மகோ வித்தியோல-

யம் ஆகிய ்போடைசோ்லகளில் கடை்மயோற்றியுள்ைோர.  
பின்னர அநுரோேபுரம் மோ்வடடைத்தில் அழகப்த்ப-

ருமோகம முஸ்லிம் வித்தியோலயம், ஈத்ேல் த்வட-
டுனுத்வௌ முஸ்லிம் வித்தியோலயம், ்பமுணுகம 
முஸ்லிம் மகோவித்தியோலயம் ஆகிய ்போடைசோ்லகளில் 
கற்பித்ே நி்லயில் பிரத்திநயக கற்பித்ேல் நச்்வ்ய 
கல்மு்ன ்ஸோஹி்றோக் கல்லூரியில் நமற்தகோணடைோர. 
இக்கோலப் ்பகுதியில் கல்மு்ன தகோத்ேணிப் ்போடை-
சோ்லகள் இ்ணப்்போைர நச்்வ்யயும் தசயது 
்வந்ேோர. 1989 ஆணடு அதி்பர நியமனம் த்பற்று ்போண-
டிருப்பு அல்-மினன் வித்தியோலயத்தில் கடை்மயோற்றி, 
இறுதியோக ஆசிரியர நியமனம் த்பற்்ற ்போடைசோ்ல-
யில் அதி்பரோகக் கடை்மயோற்றிய நி்லயில் 1997ஆம் 
ஆணடு டிசம்்பர மோேம் 31ஆம் திகதி 29 ்வருடை கல்விச 
நச்்வயில் இருந்து ஓயவு த்பற்்றோர.
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புலமவபெயர் தமிழர்  குறித்து... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

தபறுமதி சேர் வரி திருத்� ேடடமூ-
லம் த�ொடர்பொன விவொ�த்தில் உரை-
யொற்றும் சபொச� அவர் இவவொறு 
த�ரிவித்�ொர்.  

ேரபயில் அவர் த�ொடர்ந்தும் 
உரையொற்றுர்கயில்,  

மூன்று �மிழ் சபசும் நீதிபதி்களுக-
்கொன ச�ரவ உள்ளது. எனினும் 
அணரமயில் சமல் நீதிமன்்ற நீதிப-
தி்க்ளொ்க நியமிக்கபபடட 13 சபரும் 
சிங்க்ளவர்்க்ளொ்கசவ உள்ளனர்.

நொடடில் ஏற்படடுள்ள தபொரு்ளொ -
�ொை தநருக்கடிககு இ�ற்கு முன்பு 
நொடரட ஆடசி தேய� ஆடசியொ்ளர்-
்கள முழுரமயொ்க தபொறுபபுககூ்ற-
சவணடும். �மிழ்மக்கர்ள அடககி 
ஆடசிரயக த்கொணடு நடத்� 
நிரனத்�வர்்கள �ற்சபொது அ�ன் 
பிைதி பலன்்கர்ள அனுபவிக்க சநர்ந்-
துள்ளது.  

�ற்சபொர�ய அைேொங்கத்தின் 
த்கொளர்க்களிசலசய �வறு்கள 
உள்ளன. 1983 ஆம் ஆணடு ஏற்-
படட இனக்கலவைத்தின் பின்னர் 
நொடடுககு தவளிநொடடு மு�லீடடொ -
்ளர்்கள வருவ�ற்கு அனுமதி மறுக-
்கபபடட�ொசலசய நொடடின் தபொரு-
்ளொ�ொைம் மி்கவும் பொதிக்கபபடடது.  

�ற்சபொது நொடடில் ஏற்படடுள்ள 
தபொரு்ளொ�ொை தநருக்கடிககு �மிழ் -

மக்களின் பிைச்சிரனககு தீர்வு 
்கொணொரம முககிய பங்கொ்க அரம-
கின்்றது.   

புலம்தபயர் நொடு்களிலுள்ள 
எமது �மிழ் மக்கள அஙகு மி்கவும் 
பலமொன நிரலயில் வசிககின்்றொர்-
்கள. நொடடின் �ற்சபொர�ய சூழ்நி-
ரலயில் எவவொறு அவர்்கர்ள பயன் -
படுத்துவது என்பது த�ொடர்பில் 
அைேொங்கம் சிந்திக்க சவணடும்.   

�ற்சபொர�ய சூழலில் தவளிநொட -
டிலிருந்து 10 இலடேத்துககு சமல் 
பணம் அனுபபபபடடொல் அது ஏன் 
அனுபபபபடுகின்்றத�ன வஙகி்க-
ளினொல் சமலதி்க விபைங்கள ச்கட-
்கபபடுகின்்றன. இ�னொல் வஙகி்கள 
மூலம் பணம் அனுபப புலம்தப-
யர் �மிழர்்கள அச்ேபபடுகின்்றொர் -
்கள. இவவொ்றொன நிரலரம்களும் 
தடொலர் பற்்றொக குர்றககு ஒரு ்கொை-
ணமொகும்.  

ஏற்்கனசவ �மிழர்்களுககு எதிைொ்க 
தேயற்படட�ன் ்கொைணமொ்கசவ 
தவளிநொடடு மு�லீடடொ்ளர்்கள 
இஙகு வை அச்ேபபடடொர்்கள. 
�ற்சபொது தவளிநொடு்களிலுள்ள 
புலம்தபயர் �மிழர்்களும் இஙகு 
மு�லீடு்கர்ள தேயயமுடியொதுள்ள-
த�ன்றும் அவர் சமலும் த�ரிவித் -
�ொர். 

சூபபெர் பெெர் குண்டுகமை... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

்கடும் சபொைொடடம் நடத்தி வருகி -
்றது. துர்றமு்க ந்கைொன மரியுசபொல் 
மீது ைஷய சபொர் ்கபபல்்கள ்கடந்� 
3 வொைங்க்ளொ்க த�ொடர் �ொககு�ரல 
நடத்தி வரும் நிரலயில், சூபபர் 
பவர் தவடிகுணடு்கர்ள வீசி �ொக -
கு�ல் நடத்தி வருவ�ொ்க அதமரிக்க 
பொது்கொபபு அரமச்ே்கம் த�ரிவித்-
துள்ளது.   

சமலும் ைஷயொவின் சபொர் விமொ -
னங்கள அரல அரலயொ்க ப்றந்து 
தேன்று தவடிகுணடு்கர்ள வீசி �ொக -
கு�ல் நடத்தி வருகி்றது. 

்கடந்� 5 நொட்களில் 5 நிமிடத் -
துககு ஒருமுர்ற ைஷய சபொர் விமொ -
னங்கள மரியுசபொல் ந்கர் மீது 
ப்றந்து தேன்று குணடு்கர்ள வீசி -
யுள்ளது.  

அத்துமீறி மீன்பிடித்த 16... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்) 
நீரியல் வ்ளத்துர்ற திரணக்க்ளத்-

தினரிடம் ஒபபரடக்க நடவடிகர்க 
எடுக்கபபடடது.   

இச�சபொல இைரணத்தீவு அருச்க 
அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபடட 
12 இந்திய மீனவர்்கள ர்கது தேய -

யபபடடுள்ளதுடன் முழங்கொவில் 
்கடற்பரட மு்கொமிற்கு அரழத்து 
வந்து ்கடற்த்றொழில் மற்றும் நீரியல் 
வ்ளத்துர்ற திரணக்க்ளத்தினரிடம் 
ஒபபரடக்க நடவடிகர்க எடுக்கப-
படடது. 

புதுெருடத்துக்கு முன் சகல...  
ராஜபெக்ஷவினால் விசசட திடடவமான்று 
வசயல்பெடுத்தபபெடடுள்ைது.   

ஜனாதிபெதி, பிரதமர் மற்றும நிதி 
அமமச்சரின் தமலமமயில் அமமச்ச-
ரமெ அமமச்சர்கள், இராஜாஙக அமமச்-
சர்கள் மற்றும பொராளுமன்்ற உறுபபி-
னர்கவைன இக்குழுவுக்கு 52 சபெரின் 
வபெயர்கள் குறிபபிடபபெடடுள்ைன.   

நாடு முழுெதுமுள்ை அமனத்து பிர-
சதசஙகமையும இமைத்ததாக இநதக் 
குழு வபெயரிடபபெடடுள்ைது. அமனத்து 
எரிொயு மற்றும எரிவபொருள் இருபபு 
வதாடர்பொக ஆய்வு நடத்தி மக்களுக்கு 
சபொதுமானைவு வபெற்றுக் வகாடுக்கவும 
மின் துண்டிபபு வதாடர்பொக ஆய்வு நடத்தி 
அது வதாடர்பொக தீர்மெப வபெற்றுக் 
வகாடுக்கவும இதன் மூலம நடெடிக்மக 

சமற்வகாள்ைபபெடும.   
எரிவபொருள் மற்றும எரிொயு 

வபெற்றுக் வகாடுபபெதிலுள்ை சிக்கலான 
நிமல மற்றும பெல்செறு மாபியாக்-
கமை நீக்கி மாெடட மடடத்தில் மக்-
களுக்கு சதமெயான எரிவபொருள் 
மற்றும எரிொயுமெ வபெற்றுக்வகாடுக்க 
நடெடிக்மக எடுக்கபபெடுெதன் மூலம 
எதிர்ெரும தமிழ், சிஙகை புது ெருடத்-
துக்கு முன்னர் எரிொயு மற்றும எண் -
வைய்க்கான ெரிமசமய முடிவுக்குக் 
வகாண்டு ெநது மக்களுக்கு நிமமதிமய 
ஏற்பெடுத்துெதற்கான நடெடிக்மககமை 
எடுக்கவுள்ைதாகவும அமமச்சர் இஙகு 
வதரிவித்தார்.   

அஙகு வதாடர்நது கருத்து வதரிவித்த 
அமமச்சர் மஹிநதானநத அளுத்கமசக,   

நாம புது ெருடத்துக்கு முன்னர் எரி-
வபொருள் பிரச்சிமனமய தீர்பசபொம.  
நுகர்சொர்  இன்று, சதமெக்கு அதி-
கமாக வகாள்ெனவு  வசய்ெது பிரச்சி-
மனக்கு காரைமாக உள்ைது. தற்சபொது 
எரிவபொருள் தடடுபபொடானது வியாபொர-
மாக மாறி உள்ைது. 

எரிவபொருள் நிரபபு நிமலயஙகளுக்-
குச் வசன்்றால் 3,500 ரூபொவுக்கு சகன்-
களில் எரிவபொருமை ொஙகிச் வசன்று 
5,000 ரூபொவுக்கு விற்று விடுகின்்றனர். 
முன்னர்   நாள் ஒன்றுக்கு ஐயாயிரம 
வமற்றிக் வதான்  விற்பெமன வசய்யப-
பெடடது. ஆனால் இன்று நாவைான்றுக்கு 
7,000 வமற்றிக் வதான்னிலிருநது 
8,000 வமற்றிக் வதான் ெமர விற்பெ-
மனயாகி்றது. 

இதுசெ எரிவபொருளுக்கான தடடுபபொட-
டுக்கு காரைம.

தற்சபொது எரிவபொருளுக்கான ெரிமச 
கும்றநதுள்ைது. எதிர்காலத்தில் அது 
சமலும கும்றய ொய்பபுள்ைது. எரிொயு 
கியூ, வபெற்ச்றால் கியூ, மின்சாரத் துண்-
டிபபு மற்றும வபொருடகளின் விமல அதி-
கரிபபு வதாடர்பொக மக்கள் அதிக கெனம 
வசலுத்தி ெருகின்்றனர். 

இமமாத இறுதிக்குள் எரிொயு பிரச்சி-
மனமய முற்்றாக தீர்க்க நடெடிக்மக 
எடுக்கபபெடும.

ஒரு எரிொயு கபபெலால் 5,000 மில்லி-
யன் ரூபொ நடடம ஏற்பெடுகின்்றது.ஆனால் 
அநத நடடத்மத கருதாது மக்களுக்கு 
சதமெயான எரிவபொருமை வபெற்றுக்-
வகாடுக்க நடெடிக்மக எடுத்துள்சைாம.

ஆயுத சபொராடட மசனா நிமலமய...  
அறிக்மகயில்  சமலும வதரிவிக்கப -

பெடடுள்ைதாெது,
1987இல் இநதிய- இலஙமக ஒப -

பெநதம மகச்சாத்திடபபெடட செமையில் 
ஏற்பெடட மக்கள் எதிர்பமபெ தஙகைது 
அரசியல் சநாக்கத்மத வெற்றி வகாள்-
ெதற்காக பெயன்பெடுத்திய மக்கள் 
விடுதமல முன்னணி அன்று சதச 
பிசரமி மக்கள் இயக்கமாக ஆஜராகி 
இருநதது.   

நாடடில் வபொது மக்களின் வசாத்துக் -
கமை அழித்து, எதிரான வகாள்மக-
கமைக் வகாண்ட அரசியல்ொதிகள், 
கமலஞர்கள், ஊடகவியலாைர்கமை 
மாத்திரமல்லாது சதரர்கமைக் கூட 
வகாமல வசய்து 60,000க்கும அதி-

கமான இமைஞர்கமை இல்லாமல் 
வசய்த அக்காலப பெகுதி இன்றும மக்க-
ளுக்கு ஞாபெகம உள்ைது .   

சநற்று முன்தினம நுசகவகாடயில் 
நமடவபெற்்ற கூடடத்தில் உமரயாற்றிய 
மக்கள் விடுதமல முன்னணி தமலெர் 
அநுரகுமார திசாநாயக்க, அரசியல-
மமபபு மற்றும சடடத் திடடஙகமை 
நூலகத்தில் கல்விக்காக உபெசயாகப-
பெடுத்தும புத்தகமாக மாற்்றசெண்டு-
வமன கூறினார்.   அத்துடன் வபொது 
மக்கள் இயக்கத்தின் ஊடாக தற்சபொ -
துள்ை அரமச கவிழ்த்து அரச அதிகா -
ரத்மத வபெற்றுக்வகாள்ெதற்கு அணி 
திரளுமாறு அெர் அஙகு தனது ஆதர -
ொைர்களுக்கு அமழபபு விடுத்தார்.   

இது 1971 புரடசிக்கு அண்மித்த 
சமயத்தில் வகாழுமபு மைட பொர்க்-
கில் நமடவபெற்்ற கூடடத்தில் அன்ம்றய 
மக்கள் விடுதமல முன்னணியின் 
தமலெர் சராகன விசஜவீர வதரிவித்த 
கூற்றுக்கு   சமமான கூற்்றாகும.   

இதுெமர காலமும நாம ஆடசியா-
ைர்கமை வதரிவு வசய்ததும, விரடடிய-
தும அகிமமசயான இம்றயாண்மம 
சக்தியான, ொக்குகமை அளித்தலின் 
மூலமாகும. ஆனால் தற்சபொதுள்ை 
அரமச மக்கள் இயக்கத்தின் ஊடாக 
சதர்தலுக்கு முன்னர் கவிழ்பபெதற்கு 
தயாராகுமாறு அெர் பெகிரஙகமாக வதரி-
வித்துள்ைார்.   

இநத மக்கள் இயக்கம எனபபெடுெது 

என்ன? இரண்டு மும்ற சதால்விய-
மடநத ஆயுதபசபொராடடத்தின் மூன்்றா -
ெது சுற்்றா?   

இரண்டு மும்ற சதால்வியமடநத 
பொஸிசொத, பெயஙகரொத நடெடிக்மக-
கமை பின்பெற்றுெதற்கு ஜாதிக ஜனபெல 
செகய என்னும வபெயரில் ஆஜராகி 
மக்கள் விடுதமல முன்னணி வசயல்-
பெடுமானால் அநத முயற்சிமய சதால்-
வியமடயச் வசய்ெதற்கு அமனத்து 
ஜனநாயக அணிகளும நிபெநதமன-
யின்றி இமைய செண்டும என்பெது 
சதசபபெற்று ஐக்கிய சதசியக் கடசியின் 
கருத்தாகுவமன கடசியின் வபொதுச் வசய-
லாைர் சுகத் சைொ பெத்திரன வதரிவித்-
துள்ைார். 

சஜித் அணியிலிருநது...  
காைாமல் எதிர்க்கடசித் தமலெர் பெதவி-
மயயாெது பொதுகாத்துக்வகாள்ைபபொ-
ருஙகவைன அமமச்சர் அளுத்கமசக 
சமபெயில் எதிர்க்கடசித் தமலெர் சஜித் 
பிசரமதாசமெப பொர்த்து வதரிவித்தார்.   

பொராளுமன்்றத்தில் சநற்று எதிர்க்கட-
சித் தமலெர் சஜித் பிசரமதாச விசசட 
கூற்வ்றான்ம்ற முன்மெத்து, நாடடில் 
உைவுபபொதுகாபபு, ெலுசக்தி பொதுகாப-
பின் உறுதியற்்ற தன்மம வதாடர்பில் 
சகள்வி ஒன்ம்ற எழுபபினார்.   

அதற்கு அமமச்சர் மஹிநதானநத 
அளுத்கமசக பெதிலளித்தார். அதன் சபொது 
அெர், அரசாஙகத்தின் செமலத்திடடத்-
துக்கு ஆதரெளிக்க எதிர்க்கடசி உறுபபி-
னர் ைர்்ஷ டி சில்ொ எமமுடன் இமைந-
துவகாள்ொவரன்்றார். அதற்கு ைர்்ஷ டி 
சில்ொ எம.பி பெதிலளிக்மகயில், நான் 
மாத்திரமல்ல, நாஙகள் அமனெருசம 

ஆளும தரபபில் விமரவில் அமர்-
சொம என வதரிவித்தசபொசத அமமச்சர் 
மைநதானநத அளுத்கமசக குறுக்கிடடு 
இவொறு வதரிவித்தார்.   

அது வதாடர்பில் அெர் சமலும வதரி-
விக்மகயில்,   

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அரசாஙகம 
அமமபபெதற்கு முன்னர் சஜித் பிசரம-
தாச எதிர்க்கடசித் தமலெர் பெதவிமய 
பொதுகாத்துக்வகாள்ை செண்டும. ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி உறுபபினர்கள் 10 சபெர் 
ஐக்கிய சதசியக் கடசிக்கு வசல்ெதற்காக. 
ரணில் விக்ரமசிஙகவுடன் கலநதுமர-
யாடி ெருகின்்றனர். அெர்களில் எடடுப 
சபெர் இன்னும இரண்டு ொரஙகளில் 
ரணிலுடன் சசர்நதுவகாள்ை உள்ைார்-
கள். அெர்களுமடய வபெயமர செண்டு-
மானாலும நான் வசால்ெதற்கு தயார்   
என்்றார். 

நாடடில் உைவுப பொதுகாபபு...
சமற்வகாண்டு ெருெதாகவும அமமச் -
சர் சமபெயில் வதரிவித்தார்.   
 அசதசெமை, எதிர்ெரும புதுெருட 
பெண்டிமகக் காலஙகளில் அரசாங-
கத்தின் மகெசமுள்ை அரிசிமய 

சநமதக்கு விடுவித்து மக்களுக்கு 
கும்றநத விமலயில் அரிசிமயப வபெற்-
றுக்வகாள்ை நடெடிக்மக எடுக்கபபெடும 
என்றும அமமச்சர் சமலும வதரிவித் -
தார்.   

புலமவபெயர் தமிழர்களுடன்... 
இநத சநதிபபு ஜனாதிபெதி வசயலகத் -

தில் சநற்றுமுன்தினம பிற்பெகல் இடம-
வபெற்றிருநதது.  

சநற்று முன்தினம காமல இடம-
வபெற்்ற சர்ெகடசி மாநாடடில் முன்மெக்-
கபபெடட விடயஙகள், அதன் முன்சனற்-
்றம மற்றும வெள்ளிக்கிழமம தமிழ்த் 
சதசியக் கூடடமமபபுடன் நமடவபெ்ற-
வுள்ை கலநதுமரயாடல் வதாடர்பில் 
ஜனாதிபெதி, விக்சடாரியா நுலாநதிடம 
விைக்கமளித்தார்.  

இதன்சபொது  கருத்து வெளியிடட 
இராஜாஙகச் வசயலாைர் விக்சடாரியா 
நுலாண்ட, கனடா, அவமரிக்கா மற்றும 
ஐசராபபிய நாடுகளில் உள்ை புலமவபெ-
யர் மக்களுடன் சபெச்சுக்கமை நடத்து-
ெதன் முக்கியத்துெத்மத சுடடிக்காடடி-
னார்.  

அவமரிக்காவில் உள்ை பெசுமமத் 
வதாழில்நுடபெத்மத இலஙமகக்கு அறி-
முகபபெடுத்தவும இமையம மற்றும 

தகெல் வதாழில்நுடபெத் தும்றகளின் 
ெைர்ச்சிக்கு ஆதரெளிக்கவும நடெ-
டிக்மக எடுக்கபபெடும என்றும வதரிவித்-
தார்.  

நாடடில் கல்வி ெசதிகள் வதாடர்பில் 
கெனம வசலுத்திய உதவிச் வசயலாைர், 
தனியார் தும்றயினரின் பெஙகளிபபுடன் 
உயர்கல்வி ொய்பபுகமை விரிவுபெடுத்த 
முடியும என சுடடிக்காடடினார்.  

இநத சநதிபபின் சபொது கருத்து 
வெளியிடட ஜனாதிபெதி சகாடடாபெய 
ராஜபெக்ஷ, புலமவபெயர் தமிழர்களுடன் 
கலநதுமரயாடல்கமை நடத்த ஆர்ெ-
மாக உள்ைதாகவும, ெடமாகாைத்தின் 
அபிவிருத்தியில் முதலீடு வசய்யுமாறும 
அெர்களுக்கு அமழபபு விடுத்தார்.  

நாடடின் வபொருைாதார வநருக்கடி ஏற் -
பெடடுள்ை நிமலயில் சர்ெசதச நாைய 
நிதியத்திடம வசல்ல தீர்மானித்துள்ைதா-
கவும ஜனாதிபெதி சகாடடாபெய ராஜபெக்ஷ 
வதரிவித்துள்ைார்.

முல்மலத்தீவு, மன்னார் மீனெருக்கு...
உறுபபினர் வசல்ெம அமடக்கலநா-

தனிடம இராஜாஙக அமமச்சர் சநற்று 
பொராளுமன்்றத்தில் இவொறு உறுதிய-
ளித்தார்.  மண்வைண்வைய் கிமடக்-
காத மீனெர்களுக்கு அெர்கைது இ்றஙகு 
தும்றகளுக்சக அதமனப வபெற்றுக் 
வகாடுக்க ெழிெமக வசய்யபபெடுவமன்-
றும அெர் சமபெயில் வதரிவித்தார்.  

பொராளுமன்்றத்தில் சநற்று வபெறுமதி 
சசர் ெரி திருத்த சடடமூலம வதாடர்பொன 
விொதத்தில் உமரயாற்றிய தமிழ் சதசிய 
கூடடமமபபு எம.பி வசல்ெம அமடக்க-
லநாதன்,ெடக்கில் பெல்செறு பிரசதசஙக-
ளிலும மீனெர்கள் மண்வைண்வைய் 
கிமடக்காமல் வபெரும அவசௌகரியங-
கமை எதிர்சநாக்குெதாக குறிபபிடடார்.  
அதற்குப பெதிலளித்த இராஜாஙக அமமச்-

சர் கஞசன விசஜசசக்கர,  
ெடக்கில் எரிவபொருள் விநிசயாகத்மத 

அரசாஙகம சமற்வகாண்டுள்ை சபொதும 
மண்வைண்வைய் விநிசயாகம மற்றும 
விற்பெமன நடெடிக்மககமை தனியாசர 
வசய்து ெருகின்்றனர்.   

எவொ்றாயினும நாம சமபெநதபபெடட 
எரிவபொருள் நிமலயஙகளுக்கு மீனெர்-
களின் விபெரஙகள் வகாண்ட பெடடியமல 
அனுபபியுள்சைாம.   

அவொறு மன்னார், முல்மலத்தீவு பிர-
சதசஙகளிலுள்ை மீனெர்களுக்கு மண்-
வைண்வைய் கிமடக்காவிடடால் அநத 
மீனெர்களின் இ்றஙகுதும்றகளுக்சக 
மண்வைண்வைய்மய வபெற்றுக்வகா-
டுக்க நடெடிக்மக எடுக்கபபெடுவமன்றும 
அெர் சமலும வதரிவித்தார்.(ஸ) 

கண்டியில் பொரிய தீ விபெத்து;...   
தல்துெ வதரிவித்துள்ைார்.   
தீபபெரெல் காரைமாக 04 வீடுகளுக்கு 

சசதம ஏற்பெடடுள்ைதாகவும வதரிவிக்கப-
பெடுகி்றது.   

சமபெெத்தில் ஒசர குடுமபெத்மதச் 
சசர்நத தநமத, மகள் மற்றும மற்வ்றாரு 
இமைஞன் ஆகிசயார் உயிரிழநததுடன், 
தாய் காயமமடநத நிமலயில் கண்டி 
சபொதனா மெத்தியசாமலயில் அனும-
திக்கபபெடடுள்ைதாக வபொலிஸ் சபெச்சாைர் 
நிைால் தல்துெ வதரிவித்துள்ைார்.   

தீபபெரெல் ஏற்பெடடமமக்கான காரைம 
வதாடர்பில் விசாரமைகள் ஆரமபிக்கப-
பெடடுள்ைன.  

கடடுகஸ்சதாடமட, வமனிக்குமபுர 
பிரசதசத்தில் இடமவபெற்்ற இச்சமபெெம 
வதாடர்பொக பிநதிக் கிமடத்த வசய்திக-
ளின்பெடி தநமத, மகள் மற்றும அெரது 
காதலன் ஆகிசயார் வீவடான்றினுள் எரித்-

துக் வகால்லபபெடடுள்ைதாக கடடுகஸ்-
சதாடமட வபொலிஸார் வதரிவித்தனர்.   

உயிரிழநத மகளின் காதலன் என 
கூ்றபபெடும நபெசர இநத தீ மெபமபெ 
சமற்வகாண்டுள்ைதாக வபொலிஸார் சந-
சதகிக்கின்்றனர்.   

தீ விபெத்தில் உயிரிழநத ஈஸ்ெரசதென் 
என்பெெர் கடடுகஸ்சதாடமட ரைென 
வீதியில் வெற்றிமல வியாபொரம வசய்து  
ெநதுள்ைார்.   பெலத்த தீக்காயஙகளுக்-
குள்ைானெர் சிகிச்மசக்காக கண்டி 
சதசிய மெத்தியசாமலயில் அனுமதிக்-
கபபெடடுள்ைதுடன், அெர் எரிகாயஙகளு-
டன் மரணித்த மகளின் தாய் என அமட-
யாைம காைபபெடடுள்ைார். ஒரு சிறிய 
தகரக்வகாடடில் வீடடில் அநதக் குடுமபெம 
ெசித்து ெநததுள்ைது. கடடுகஸ்சதாடமட 
வபொலிஸார் சமலதிக விசாரமைகமை 
சமற்வகாண்டு ெருகின்்றனர்.

பிரசதச சமபெ உறுபபினர்... 
சபொராடடக்கை மமதானத்தில் பிச்மச 

எடுக்கும நூதனப சபொராடடவமான்றி-
மனயும சமற்வகாண்டிருநதார்.  

ஆடசியாைர்களின் தெ்றான நிருொ -
கத்தினால், நாடு அதைபொதாைத்திற்கு 
வசன்றுள்ைது. 

அத்தியாெசியப வபொருடகளின் 
விமலயுயர்வு மற்றும தடடுபபொடு, எரி-
வபொருள் உள்ளிடட எரிொயு ஆகியன-
ெற்ம்றப வபெ்ற மக்கள் நீண்ட ெரிமச-
களில் காத்திருக்க செண்டிய நிமல 
ஆகியெற்றினால் மக்கள் வசால்வலண்-
ைாத் துயரஙகமை எதிர்வகாண்டுள்ை-
னர்.   

நாடு அமனத்துத் தும்றகளிலும 
ெஙகுசராத்து நிமலயிமன அமடநது-
விடடது. இவ அெல நிமலயிமன ஏற்பெ-

டுத்திய ராஜபெக்ஷக்களின் கூடடத்தினமர-
யும, ஆடசியாைர்கமையும கண்டித்தும 
சமற்பெடி வமாடமடயடிபபு சபொராடடம 
சமற்வகாள்ைபபெடடது.   

 சுமார் இரு மணித்தியாலஙகள் 
நீடித்த இநத வமாடமடயடிபபுப சபொராட-
டத்மதயடுத்து, பெசம்ற பிரசதச சமபெ 
மண்டபெத்தில் நமடவபெற்்ற பெசம்ற 
பிரசதச சமபெயின் மாதாநத அமர்-
விலும சபொராடடத்தில் ஈடுபெடடிருநத 
பிரசதச சமபெ உறுபபினர் கலநது-
வகாண்டு, நாடடில் வபொதுமக்கள் எதிர்-
சநாக்கும அமனத்து பிரச்சிமனகள் 
குறித்த பிசரரமைமய முன்மெத்து 
ஆடசியாைர்கமைக் கண்டிக்கும கண்-
டனப பிசரரமைவயான்ம்றயும முன் -
மெத்து உமரயாற்றினார்.

தஞசம சதடி ெரும...   
பெதிவு வசய்து மகது வசய்ெது வகாடு-

மமவயன சீமான் கூறியுள்ைார்.   
நாம தமிழர் கடசியின் தமலமம 

ஒருஙகிமைபபொைர் சீமான் விடுத்துள்ை 
அறிக்மகயில் கூறியிருபபெதாெது: இலங-
மகயில் ஏற்பெடடுள்ை வபொருைாதார 
வீழ்ச்சியின் விமைவினால் அத்தியாெ-
சியப வபொருடகளின் விமல பென்மடஙகு 
உயர்நது, அநநாடடுக் குடிமக்கள் அன்-
்றாடச் வசலவினஙகமைக்கூட எதிர்-
வகாள்ை முடியாது, ெறுமமக்கும, ஏழ்-
மமக்கும உள்ைாகி, தவித்து ெருெதாக 
வெளிெநதுள்ை வசய்திகள் கெமல 
அளிக்கின்்றன.   இத்தமகய நிமலயில், 
தமிழகத்தில் தஞசமசகடடு, கடல்ெழி-

யாக, பெடகுகளின் மூலம அமடக்கலம 
சதடிெரும ஈழச்வசாநதஙகமை ெழக்-
குகள் பெதிவு வசய்து மகது வசய்ெது 
சமலும துன்பெத்திற்குள்ைாக்குெது 
வகாடுமம. அதிலும வபெற்ச்றார்கமையும 
குழநமதகமையும பிரித்து சிம்றயிலும 
முகாமகளிலும அமடபபெது கடும கண்ட-
னத்திற்குரியது. அமனத்மதயும இழநது 
ெரும நமமக்கமை ஆரத் தழுவி அர-
ெமைத்து, திவபெத்திய ஏதிலிகளுக்கு 
இநநாடு ெழஙகியிருக்கி்ற சலுமககமை-
யும, ெசதிகமையும சபொல, நம வசாந-
தஙகளுக்கும வசய்து வகாடுத்து, அெர்க-
மைக் காக்க முன்ெர செண்டுவமன்றும 
அதில் கூ்றபபெடடுள்ைது.  

தமிழகம ெரும இலஙமக...
இலஙமகத் தமிழர்கள் அண்மமயில் 

தமிழகத்துக்கு ெரும வசய்திமய தாமும 
பொர்த்துள்ைதாக முதலமமச்சர் மு.க.ஸ் -
டாலின் கூறியுள்ைார். இது குறித்து 
சநற்றுமுன்தினம அதிகாரிகமை 
அமழத்து கலநதுமரயாடியதுடன், 
மத்திய அரசின் அமமச்சர்கள் மற்றும 
அதிகாரிகமைத் வதாடர்புவகாண்டு 
இதமன எவொறு மகயாை செண்டும 
என்்ற சடடரீதியான கலநதுமரயாடல் 

இடமவபெறுகின்்றது. விமரவில் இதற்கு 
ஒரு விடிவு காலத்மத தமிழக அரசு ஏற்-
பெடுத்தித் தரும என மாநில முதல்ெர் 
மு.க.ஸ்டாலின் வதரிவித்துள்ைார்.

 இலஙமகயில் இருநது இநதியா-
விற்கு தஞசம சகாரி வசன்்ற 16 சபெர், 
தமது தாய் நாடடில் நிலவும கடும 
வபொருைாதார வநருக்கடி காரைமாக, 
புகலிடம சகாரி இடமவபெயர்நததாக 
வதரிவித்தனர். 

ரயில் கடடைஙகள்... 
'சில ரயில் சபொக்குெரத்துக்கான கடட-

ைஙகள் 60 சத வீதத்தாலும, சில ரயில் 
சபொக்குெரத்து கடடைம 50 சத வீதத்தா-
லும அதிகரிக்கபபெடடுள்ைதாகவும சுசமத 
சசாமரத்ன சமலும குறிபபிடடார்.  மமலய-
கம மற்றும ெடக்கு நகரஙகளுக்கு இமட-

யிலான ரயில் மார்க்கஙகளின் ஆசன 
முன்பெதிவு கடடைஙகள் அதிகரிக்கபபெட-
டுள்ைன.   அதற்கமமய சநற்றுமுன்தி-
னம நள்ளிரவு முதல் இநதக் கடடை அதி-
கரிபபு அமுலுக்கு ெநதுள்ைதாக ரயில்செ 
திமைக்கைம குறிபபிடடுள்ைது.ொகன இ்றக்குமதிக்கு...  

அெர் இவொறு வதரிவித்தார்.   
வெளிநாடுகளில் ெசிக்கும இலஙமக -
யர்களுக்கு, ொகனஙகமை வடாலர்க-
ளில் திருபபி அனுபபுெதற்கு அனுமதி 
ெழஙகுெது வதாடர்பில் தாம முன்-
மெத்த முன்வமாழிமெ பெரிசீலிக்க 
முடியுமா என வடாலெத்த சகள்வி எழுப-
பியுள்ைார். இது அதிகரித்து ெரும ொக -

னஙகளின் விமலமயக் கும்றக்கவும, 
வடாலரில் ெரி வசலுத்துெதால் அரசுக்கு 
வடாலமர ெழஙகவும உதவும என்்றார்.   
இதற்குப பெதிலளித்த அமமச்சர், 
வடாலர் வநருக்கடி தீர்நத பின்னசர 
ொகனஙகள் மற்றும அத்தியாெசிய-
மற்்ற வபொருடகமை இ்றக்குமதி வசய்ய 
அனுமதிக்கபபெடும என்்றார்.  

அதிக விமலயில்...
முன்வனடுத்தனர்.  நுெவரலியா - 

ைற்்றன் பிரதான வீதிமய மறித்து 
அெர்கள் இநத ஆர்பபொடடத்தில் ஈடு-
பெடடனர்.   வகாடடகமல நகரில் உள்ை 
லிற்ச்றா எரிொயு ெர்த்தக நிமலய 
வமான்றினால் சநற்ம்றய தினம மக் -
களுக்கு எரிொயு வகாள்கலன் விநி -
சயாகிக்கபபெடடுள்ைது. எனினும, 
4,200 ரூபொ என்்ற அடிபபெமடயில் 
அதிக விமலக்கு வகாள்கலன் ஒன்று 
விற்பெமன வசய்யபபெடடமதயடுத்து, 

அஙகு அமமதியின்மம ஏற்பெடடது.
அதமன வதாடர்நது வகாடடகமல 

நகரில் மக்கள், வீதிமய மறித்து ஆர்ப-
பொடடத்தில் ஈடுபெடடனர்.  

சமபெெ இடத்திற்கு வபொலிஸார் ெர-
ெமழக்கபபெடடதுடன், பின்னர் வகாட-
டகமல ெர்த்தக சஙகத்தின் தமல-
யீடடில் அநத லிற்ச்றா எரிொயு 
வகாள்கலன்கமை உரிய விமலக்கு 
விற்பெமன வசய்ய நடெடிக்மக எடுக்கப-
பெடடிருநததாகவும  வதரிவிக்கபபெடடது. 

ஒரு மில்லியன் Gas சிலிண்டர்கள்... 
சநற்று முன்தினம (23) நாடமட 

ெநதமடநத கபபெலிலிருநது எரிொ -
யுமெ இ்றக்கும நடெடிக்மக நிம்ற -
ெமடநதுள்ைதாகவும அநத எரிொயு 
வதாமகமய சநமதக்கு விநிசயாகிக் -
கும நடெடிக்மகயும ஆரமபிக்கபபெட -

டுள்ைதாகவும அெர் குறிபபிடடுள் -
ைார்.   

எரிொயுவிற்கான வநருக்கடி 
நிமலமய முடிவுக்கு ெர இன்னும ஒரு 
ொரம வசல்லும என லிற்ச்றா எரிொயு 
நிறுெனம வதரிவித்துள்ைது. 

ஜனாதிபெதி- TNA...
(வெள்ளிக்கிழமம) இடமவபெ்றவுள்-

ைது.  இநத சநதிபபில், வசல்ெம 
அமடக்கலநாதன் தமலமமயிலான 
வடசலா எனபபெடும தமிழீழ விடுதமல 
கழகம தவிர்நத தமிழ் சதசிய கூடட-

மமபபின் ஏமனய பெஙகாளிக் கடசிகள் 
கலநதுவகாள்ைவுள்ைன.  இதன்சபொது 
தமிழ் மக்களுமடய அரசியல் தீர்வு 
குறித்சத அதிக அெதானம வசலுத்தபபெ-
டும என எதிர்பொர்க்கபபெடுகின்்றது. 

வடஙகு சநாயாைர்கள்...
வடஙகு சநாயாைர்கள் இனஙகாைப-

பெடடுள்ைனர்.   
வகாழுமபு, கமபெைா மற்றும களுத் -

தும்ற மாெடடஙகளில் அதிகைொன 

வடஙகு சநாயாைர்கள் பெதிொகியுள்ை 
அசதசெமை யாழ்பபொை மாெடடத்தி -
லும அதிகைொன வடஙகு சநாயாைர்-
கள் பெதிொகியுள்ைனர். 

இந்ச�ொசனஷியொவின் பொளி ந்கரில் 
நரடதபற்றுவரும் பொைொளுமன்்ற 
ேங்க ஒன்றியத்தின் 144ஆவது அமர்-
வில் இலஙர்கரய பிைதிநிதித்துவபப-
டுத்தும் மு்கமொ்க ேபொநொய்கர் மஹிந்� 

யொபபொ அசபவர்த்�ன தவகுேனஊ-
ட்க அரமச்ேர் டலஸ் அழ்கபதபரும 
பொைொளுமன்்ற உறுபபினர்்க்ளொன 
்கொவிந்� ஜயவர்�ன, ேொணககியன் 
இைொேமொணிக்கம், ைொஜிக்கொ விககிை-

மசிங்க மற்றும் பொைொளுமன்்ற தேய-
லொ்ளர் நொய்கம் �ம்மிக்க �ேநொயக்க 
ஆகிசயொர் ்கலந்து த்கொணடுள்ளனர். 

்கடந்� 20 மு�ல் இன்று 25 ஆம் 
தி்கதி வரை நரடதபறும் இந்� அமர்-

வில் இலஙர்கரய பிைதிநிதித்து-
வபபடுத்தும் வர்கயில் ேபொநொய்கர் 
மஹிந்� யொபபொ அசபவர்�ன மொநொட-
டின் பிை�ொன உரைரய நி்கழ்த்தினொர். 

இநசதாசனஷியாவில் நமடவபெறும

வசாத்தி உபொலியின்...  
சநசதக நபெர்களில், ஒருெர் பெல ெருடஙக-
ளுக்கு முன்னர் உயிரிழநத பிரபெல குற்்ற-
ொளியான ‘வசாத்தி உபொலி’யின் மகன் 
என அமடயாைம காைபபெடடுள்ைார்.  

வகாள்மைச் சமபெெத்துடன் வதாடர்பு-
மடய சநசதகநபெர்கள் 27 மற்றும 29 
ெயதுமடய வகாழுமபு 8 ஐ ெசிபபிட-
மாகக் வகாண்டெர்கள் என வபொலிஸார் 
வதரிவித்தனர்.  

முச்சக்கர ெண்டியில் ெநத 5 சபெர் 
எரிவபொருள் நிரபபு நிமலயத்தில் இருநத 
ஊழியர்கமை தாக்கி மிரடடி அநத ெைா-
கத்தில் இருநத பெைத்மத வகாள்மைய-
டித்துவிடடு அஙகிருநது தபபிசயாடிவிட-
டனர்.  நாெல பெகுதியில் அமமநதுள்ை 
எரிவபொருள் நிரபபு நிமலயத்தில் வெள்-
ளிக்கிழமம (18) இரவு இச்சமபெெம 
இடமவபெற்்றது.

பாராளுமன்ற சங்க ஒனறியத்தின 144வது
அமர்வில் இலங்்க எம்.பிக்கள் பங்்கற்பு
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,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  nghUl;fSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp ,yf;fk; Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg; 

gpizj; njhif 

(&ghtpy;)

ngNrt mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/06/PT/6288(EL) 06 Nos. Encoder for the Elevator 
of  STS Cranes at JCT

30>000 1>000.00 2022.04.21 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10 

kzpf;F

CES/FP/04/PT/6281(MP) 08 Nos. Rotary Actuators  tted 
to RAM  Spreaders at JCT

75>000 1>000.00 2022.04.21 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10 

kzpf;F

 

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 

xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 

rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 

tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 

cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 

gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 

Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd gz;lq;fis toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j Ie;J (5) tUlq;fSf;F 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 khh;r; 25 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 

gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 

tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jp;w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpap;y; xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 

Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.
 

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638

njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

Vy tpw;gid mwptpj;jy;

,yq;if tq;fp
1968Mk; Mz;L 34Mk; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;L 10Mk; ,yf;f 

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lj;jpd; 

22Mk; gphptpd; fPo; (397Mk; mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;

1. fld; njhlh;G ,yf;fq;fs;: 75441600 kw;Wk; 77841716

`pjpaKy;y re;jp> n`l;bnghy tPjp> Fspahg;gpl;ba vDk; Kfthpapy; mike;Js;s 

gpypg;yP FNshgy; fk;gdpapd; <l;L Mjdj;jpd; tpw;gid. ,y. 58/7 Kj;Juh[ khtj;ij 

(n`e;jy xOq;if) khNghy> tj;jis> vDk; Kfthpiar; Nrh;e;j jpU. uj;JfkNf gpypg; 

[arpwp ngh;dhz;Nlh kw;Wk; jpUkjp n\q;ad; yp MfpNahh; ,jd; gzpg;ghsh;fshth;.

2.  ,yq;if tq;fp fl;lisr; rl;lj;jpd; 19Mk; gphptpd; fPo; ,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsh;fs; 

rig vLj;j jPHkhdj;Jf;fika 2019.11.08Mk; jpfjp ntspaplg;gl;l ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf;  Fbaurpd; 2149Mk; ,yf;f th;j;jkhdpapYk; 2019.10.28Mk; 

jpfjp nla;yp epa+];. jpdkpd kw;Wk; jpdfud; Mfpa gj;jphpiffspYk; ntspaplg;gl;l 

mwptpj;jy;fSf;fika epYitapYs;s KjiyAk; tpw;gidj; jpfjp tiu tUkjpahf 

cs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l fl;lisr;rl;lj;jpd; 26Mk; gphptpd; fPo; mwtpl 

Ntz;ba nryTfisAk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L fPNo ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s Mjdj;ijAk; fl;llq;fisAk; ,y. 50/3> tp`hu khtj;ij> 

nfhyd;dht vd;Dk; Kfhpiar; Nrh;ej T&H xf;\d;> Vy epWtdj;jpd; Vyjhuh; jpU. 

Jrpj;j fUzhuj;d mth;fs; 11.05.2022Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F mNj ,lj;jpy; 

itj;J gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;thnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

tlNky; khfhzk; FUehfy; khtl;lk; fl;Lfk;nghu `j;gw;W al;bf` Nfhuis 

(tlf;F) gz;Lf];Etu gpuNjr nrayfg;gphptpy; gLt];Etu gpuNjr rig vy;iyfSs; 

`pjpaKy;y fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT ,y. 1405,y; `pjpaKy;y fpuhkj;jpy; 

mike;Js;s ~Nfhq;f`Ky gpy;Nyt kw;Wk; jYnghj;NjN`d jw;NghJ tj;j 

kPf`Kytj;j> mk;gf`Kytj;j kw;Wk; nyhYf`Kytj;j| vd miof;fg;gLk; 

xd;wpizf;fggl;l fhzpfspd; chpkk; ngw;w epy msitahsh; vr;.V.vk;.rP. gz;lhu 

jahhpj;j 06.12.2011 jpfjpapl;l 5066Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s Jz;L 

1 vd milahskpl;l gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy eph;zapf;fg;gl;lJkhd fhzpj;Jz;L 

tlf;fpy; jw;NghJ lg;spa+.vk;.hP.vk;.vy;. ngh;zhd;Nlh vd;gtuhy; chpik Nfhug;gLk; 

fhzpapd; chpkk; ngw;w epy msitahsh; vr;.V.vk;.rP. gz;lhu jahhpj;j 1994.07.24Mk; 

jpfjpa 1065Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 01Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;bd; 

kpFjpg; gFjpiaAk; jw;NghJ MH.B. jpyfuj;d vd;gtuhy; chpik Nfhug;gLk; fhzpapd; 

chpkk; ngw;w epy msitahsh; lgps;A.V. rpwpNrd jahhpj;j 2006.08.22Mk; jpfjpa 

543Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 02Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk;> 

fpof;fpy; jw;NghJ lgps;A.vk;.hP.vk;.vy;. ngdhz;Nlh vd;gtuhy; chpik Nfhug;gLk; 

1065Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 01Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; 

jw;NghJ MH.B.uj;ehaf;f vd;gtuhy; chpik Nfhug;gLk; 543Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s 02Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; tPjpiaAk; (neLQ;rhiy) 543Mk; 

,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 05Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; jw;NghJ [P.vk;. 

Nrdhuj;d vd;gtuhy; chpik Nfhug;gLk; it.vk;.V. ahg;gh jahhpj;j 1993.04.05Me; 

jpfjpa 3547Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 03Mk; ,yf;f fhzpj;Jz;bd 

kpFjpg; gFjpiaAk;> njw;fpy; Fwpj;j 543Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 

05Mk; ,yf;f fhzpj;Jz;ilAk; jw;NghJ [P.vk;. Nrdhuj;d vd;gtuhy; chpikNfhug;gLk; 

3547Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 03Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; [P.gP. 

uj;ehaf;f kw;Wk; gpwuhy; chpik Nfhug;gLk ney; taiyAk> Nkw;fpy; Nf.V.Mh;. 

[aRkd vd;gtuhy; chpik Nfhug;gLk; 3547Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 

02> 04Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;LfisAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ. xU Vf;fh; 

,uz;L W}l; gjpNdO jrk; MW Ngh;r;Rfs; (V1.W}2.Ng17.6) gug;gsitAk; mjd;fz; 

fhzg;gLk; kuq;fs;> gaph;fs;> fl;llq;fs; vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s ,f;fhzp 

Fspahg;gpl;ba fhzpg;gjptfj;jpy; gf;fk; Q29/10,y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

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

jpU. R.M.S. uh[gf;\
gpujhd Kfhikahsh;.

,yq;if tq;fp>

jdpahh; fpis.

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

INVITATION FOR BIDS  
MUSALI PRADESHIYA SABHA, 

MANNAR DISTRICT
LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT (LDSP)

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). 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 Musali 
Pradeshiya Sabha, Mannar District now invites sealed bids from eligible and qualified 
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 
Period

Bond 
Amount 

(Rs.)

Validity 
Period 
up to

1.
MN/MUPS/
LDSP/2021/

W/01

Construction of 
Primary Health 
Care Centre at 
Koolankulam

7.68 C7 77,000.00 02.08.2022 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 Building Construction for the 
Grade mentioned in the table above and possess valid business or company 
registration.

[5].  Qualification requirements to qualify for contract award are given in Section 5 of the 
Schedule in the Bidding Document.

[6].  Interested bidders may obtain further information from Chairman, Musali 
Pradeshiya Sabha, Chilawathurai, Mannar [Telephone No: 0232051672 Fax No: 
0232051672] and inspect the bidding documents at the address: Musali Pradeshiya 
Sabha, Chilawathurai, 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 the submission of a written application to the Chairman, 
Musali Pradeshiya Sabha, Chilawathurai, Mannar from 25.03.2022 until 
18.04.2022 from 09.00 Hrs to 15.00 Hrs. upon payment of a non-refundable fee of 
Four Thousand Rupees. (Rs. 4,000.00) for each work. The method of payment 
will be by cash.

[8].  Bids shall be delivered in duplicate to the address: Chairman, Local Authority 
Procurement Committee (LAPC), Musali Pradeshiya Sabha, Chilawathurai, 
Mannar on or before 19th April 2022 at 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 05th July 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 in Schedule Clause 16.

[11].  Pre-bid meeting will be held on 07.04.2022 at 10.30 Hrs at the Musali Pradeshiya 
Sabha, Chilawathurai, Mannar

The address (es) referred to above is (are):

Chairman,
Local Authority Procurement Committee ( LAPC ).
Musali Pradeshiya Sabha,
Chilawathurai,
Mannar.

Tel/Fax No: 0232051672

tPkq;rh jk;kFg;j kd;wj;ijf; 
$l;bizg;gjw;fhdnjhU rl;lk; 

Fzjpyf uh[gf;\ Mfpa ehd;> ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; 

Fbaurpd; ghuhSkd;wj;jpd; 53(1) Mk; ,yf;f epiyapaw; fl;lisapd; 

fPo; 'tPkq;rh jk;kFg;j kd;wj;ijf; $l;bizg;gjw;fhdnjhU rl;lk;" 

vdg;gLk; rl;l%y nkhd;iwg; ghuhSkd;wj;jpy; mwpKfk; nra;a 

vz;zpAs;Nsd; vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

gpd;tUk; nghJf; Fwpf;Nfhs;fisf; nfhz;l Nkw;Fwpj;j 

ek;gpf;ifg;nghWg;igf; $l;bizg;gNj ,r;rl;l%yj;jpd; Nehf;fkhFk;.

(m)   nysfPf kw;Wk; ,y;tho;f;ifapy; rpwe;j gaDWjpkpf;fnjhU 

tho;f;ifj; juj;ij fl;bnaOg;Gk; nghUl;L Md;kpfk;> fy;tp> 

r%f fyhrhu kw;Wk; nghUshjhuk; Mfpa ehd;F 

rpj;jhe;jq;fisAk; ngsj;j topfhl;ly;fSf;F mikthf 

tpUj;jp nra;tjw;F Njitahd gq;fspg;gpidAk; 

xj;Jiog;gpidAk; ey;Fjy;;. 

(M)    ngsj;j kf;fis %tpj Gz;zpa fUkq;fspy; <LgLj;Jtjw;Fj; 

Njitahd nray; EZf;fq;fis eilKiwg;gLj;Jjy;;. 

(,)  cs MNuhf;fpa Nkk;ghl;L epiyaj;Jldhd tpLKiw 

,y;ynkhd;iw Kd;ndLj;jy;. 

 gpwTk;.

 Fzjpyf uh[gf;\ 

 ghuhSkd;w cWg;gpdu;

ml;Nlhzp jj;;Jtj;ij ,uj;J nra;jy;
kJw kp`pwhd; j rpy;th tPurpq;` Nj.m.m.,y 882804933V> ,y. 28 kp`pypah 

tPlikg;Gj; jpl;lk;> tpy;yt. fz;b tPjp> FUehfy; vDk; Kftupapy; trpg;gtUk; 

mSj;fk MrhupNf thrdh r[hdp (Nj.m.m.,y. 877852601V) Nkw;$wg;gl;l 

Kftupapy; trpg;gtUkhfpa ehq;fs; ,y 1003 nfhz;lJk;> 31.08.2018k; 

jpfjpaplg;gl;lJk; nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhupR jpUkjp cjarhe;jpdpahy; 

rhd;wspf;fg;gl;l kPsg; ngwKbahj ml;Nlhzp jj;Jtj;jpid.

kw;Wk;

kJw kp`pwhd; j rpy;th tPurpq;` (Nj.m.m. ,y. 882804933V). mSj;fk MrhupNf 

thrdh r[hdp (Nj. m. m. ,y: 877852601V) kw;Wk; ,y.24k; fZ tPu`pwp k`h 

t];fLt> t];fLt vDk; Kftupapy; trpf;Fk; [hKdp \pupahdp j rpy;th 

(Nj.m.m.,y 567901882V) Mfpa ehq;fs;> 1282 nfhz;lJk; 29.11.2018 

Njjpaplg;gl;lJk; nfhOk;G gpurpj;j nehj;jhupR jpUkjp Nf. cjarhe;jpdp 

mtu;fshy; rhd;wspf;fg;gl;l kPsg;ngwKbahj ml;Nlhzpj;jj;Jtj;jpidAk; ,y. 61 

b.v];. Nrdhehaf khtj;j nfhOk;G-08 ,y; cs;s gpiuk; gpdhd;]; gpvy;rpapw;F 

toq;fpapUe;Njhk;.

,t;tpU ml;Nlhzp jj;Jtq;fisAk; 14.03.2022 Kjy; kPsg;ngw;W nrayw;wjhfTk; 

nra;fpd;Nwhk; vd;gij ,j;jhy; midj;J ,yq;ifau;fSf;Fk; njuptpj;Jf; 

nfhs;s tpUk;GfpNwhk;. NkYk; mtw;wpd; %yk; vLf;fg;gLk; ve;jnthU 

eltbf;iff;Fk; ehq;fs; nghWg;gy;y vd;gijAk; njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwhk;.
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fpuhkpa tPjpfs; kw;Wk; Vida cl;fl;likg;G trjpfs; mikr;R

mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khzf; $l;Lj;jhgdk;

Nfs;tp Nfhuy;
Nghgpl;b fphpcy;yapy; mike;Js;s $l;Lj;jhgdj;jpd; fpu\h; 

Ntiyj; jsj;jpypUe;J ABC Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhf bg;gh; 

thfd chpikahsh;fisg; gjpT nra;jy;

ABC Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf bg;gh; thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F bg;gh; chpikahsh;fisg; 

gjpT nra;J nfhs;tjw;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ABC Nghf;Ftuj;J Ntiyj; jsj;jpypUe;J 35 fp.kP. Kjy; 75 fp.kP. tiuahd ,lq;fSf;Fs; 

Nghf;Ftuj;J nra;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gjhuhpdhy; tpz;zg;gj;jpy; gpd;tUk; tplaq;fs; cs;slf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

01. tpz;zg;gjhuhpd; ngah; kw;Wk; Kfthp:

02. njhiyNgrp ,y. / njhiyefy; ,y. / kpd;dQ;ry; Kfthp:

03. tpahghug; gjptpyf;fk; kw;Wk; jpfjp:

04. bg;gh; thfdq;fspd; vz;zpf;if:

05. toq;ff;$ba fld; fhy vy;iy kw;Wk; njhif:

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tplaq;fis njspthff; Fwpg;gpl;L cq;fshy; jahhpj;Jf;nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gg; 

gbtq;fis 2022-04-05Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd; vkf;Ff; fpilf;fr; nra;aTk;.

g+h;j;jpnra;ag;gl;l Nfs;tpg;gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~ABC Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf bg;gh; thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;|| vdf; Fwpg;gpl;L gjpTj; 

jghypy; jiyth;> $l;Lj;jhgd ngWiff; FO> mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khzf; $l;Lj;jhgdk;> 

,y. 7> nghUgd tPjp> ,uj;kyhid vDk; Kfthpf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhtpby; 

toq;fy; gphpT jiythpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

njhiyefy; ,y.  : 011-2638013
kpd;dQ;ry; Kfthp:  : sm.suppliers@yahoo.com
njhiyNgrp ,y.  : 0112-607560/0112-607566 / 0112-632146

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis toq;fy; gphpT jiythplkpUe;J my;yJ Nghgpl;ba  nfhq;fpwPl; 

Kw;wntsp> nghwpapayhshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

nghJ Kfhikahsh;>

mur mgptpUj;jp kw;Wk; eph;khzf; $l;Lj;jhgdk;>

,y. 7> nghUgd tPjp>

,uj;kyhid.

'cl;fl;likg;G trjpfs; Jiwapd; Kd;Ndhbfs;"

Nghjdh itj;jparhiy - Fspahg;gpl;ba 

tbfhd; njhFjpia GJg;gpj;jy;fspw;fhf 
tpiykDf;Nfhuy; 

Improvements of Disposal System and Treatment Plant
01. Fspahg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; tbfhd; njhFjpiag; GJg;gpg;gjw;fhf ,t; itj;jparhiyapd; 

ngWiff;FOtpdhy; jifikAs;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J 2022.04.29 md;W gp.g. 2.00 tiu 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

njhlH 

,yf;fk;

FwpaPl;L 

,yf;fk;
xg;ge;j tpguk; ICTAD juk;

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk;

&gh

tpiykD 

gpizj; 

njhif

cj;Njr 

nrytpdk; 

&gh kpy;. 

01
THKUL/
ACC/FM09/
Cons/08/2022

Improvements of 
Disposal system 
and Treastment 
Plant

C6 and above 
(Water supply & 
Sewerage/ Build-
ing Construction)

3,000.00 200,000.00 11.1

02. jifik ngw;Ws;s ,jw;fhf MHtk; fhl;Lk; xg;ge;jf;fhuHfs; Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s 

tpiykDg;gbtq;fis> Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhiff;F epfuhd kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij rpwhg;gUf;Ff; fhrhfr; nrYj;jp> 2022.03.25 Kjy; 2022.04.28 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; ,t;itj;jparhiyapd; fzf;Fg; gphptpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

03. rkHg;gpf;fg;gLk; midj;J tpiykDf;fSlDk;> ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkhdj;jpw;fhd> 

,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiykDg; gpizankhd;W fz;bg;ghfr; rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mJ 

2021.08.26Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk; vd;gJld; gzpg;ghsH> Nghjdh itj;jparhiy> 

Fspahg;gpl;ba" vd;w ngaUf;F toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

04. chpathW g+uzg;gLj;jg;;gl;l tpiykDf;fs;> '%yg; gpujp"> 'efy; gpujp" vdf; Fwpg;gpl;L jdpj;jdp 

ciwfspy; NrHj;J mtw;iw Kj;jpiuaplg;gl;l xUiwapy; NrHj;J> jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; xg;ge;jj;jpd; ngaH Fwpg;gplg;gl;L> 2022.04.29 md;W gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH 

gjpTj; jghypy;> gzpg;ghsH> Nghjdh itj;jparhiy> Fspahg;gpl;ba" vd;w ngaUf;F mDg;gg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld;. Neubahf xg;gilg;gjhdhy;> fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 

NrHg;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

05. ,t; mYtyfj;jpy;> tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;Jnfhs;syhk;. 

06. 2022.04.21 md;W K.g. 11.00 ,w;F gzpg;ghsH gzpkidapy; ngWif Kd;Ndhbf;$l;lk; xd;W eilngWk;. 

07. jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; vf;fhuzk; nfhz;Lk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. 

08. 2022.04.29 md;W gp.g. 2.15 ,w;F ,t; itj;jparhiyapd; mYtyf fl;blj;jpd; Nfl;NghH $lj;jpy; 

tpiykDj; jpwj;jy; Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> mt; Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

09. ,t; tpiykD njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis> 037-2281261 ePbg;G 295/ 309 my;yJ 037-2284597 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fq;fis mioj;J Fspahg;gpl;ba Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;Fg; gphptpy; 

mwpe;Jnfhs;syhk;. 

jiytH> 

ngWiff;FO> 

Nghjdh itj;jparhiy> 

Fspahg;gpl;ba> 

2022 khHr; 24

gpio jpUj;jk;
2022.03.10k; jpfjp jpdkpd> jpdfud;> nlapyp epa+]; Mfpa %d;W gj;jphpiffspYk; gpuRukhd 

ngWif mwptpj;jypy; njhlH ,y. 08 ,y; Fwpg;gplg;gLk; tplaq;fs; fPo;f;fhZkhW jpUj;jg;gLtjhf 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

lgps;a+. khHf; V.vg;. FzNrf;fu

jiytH

tj;jis khNghiy efu rig

tj;jis khNghiy efu rigapy;

njhlH 

,y

fil miw 

mike;Js;s ,lk;

khjhe;j Fiwe;j 

gl;r Nfs;tp &.

Nfs;tp 

itg;Gj; 

njhif 

kPsspf;fg; 

gLk; &.

Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzk; 

kPsspf;fg; 

glhj

fhyk;

08. khNghiy tHj;jf 

fl;blj; njhFjp 

Nfhopapiwr;rpf; fil 

-03

36>000.00 (tUlhe;j 

khjhe;j thlif 

10% ,dhy; 
mjpfhpf;Fk;)

108>000.00 2>500.00 2022.04.01 

- 

2025.03.31

gfpuq;f mwptpj;jy;
ngNuuh md;l; rd;]; (Ngf;fh;];) (gpiwtl;) ypkpl;ll; (fk;gdp ,y - PV4086)

kw;Wk;

ngNuuh md;l; rd;]; nu];^ud;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (fk;gdp ,y PV 2984) I xd;wpizg;G 

fk;gdp ,y PV 4086 ,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;l ngNuuh md; rd;]; (Ngf;fh;];) (gpiutl;) ypkpl;ll; kw;Wk; fk;gdp 

gjpT ,y.2984 ,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;l> ngNuuh md;l; rd;]; nu];^ud;l;]; (gpiutl;) ypkpl;ll; rl;lj;jpd; 242 

gphptpd; gpufhuk; Xh; jdp epWtdkhf xd;wpizf;fg;gLtjhf (rl;lk;) 2007 Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; 242 (3) gphptpd; tpjpfSf;fika ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; ngauhf ngNuuh md;l; rd;]; (Ngf;fh;];) (gpiutl;) ypkpl;ll; ,Uf;Fk; mj;Jld; 

fk;gdpfs; gjpthsh; ehafj;jpdhy;> mDkjpf;fg;gl;l Fwpj;j jpdj;jpy; $l;bizg;G mKYf;F tUk; xd;wpizf;fg;gl;l 

fk;gdpahd ngNuuh md; rd;]; (Ngf;fh;];) (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; gjpT mYtyfk; ,y - 122-124-MDH [ath;jd 
khtj;j> khjpd;dhnfhl> ,uh[fphpatpy; ,Uf;Fk; gphpT 242 (4) ,d; fPohd xUq;fpizg;ig mq;fPfhpj;j jPh;khdk; 

xd;wpizg;G Kd;nkhopthff; fUjg;gLk; mj;Jld; ve;j gq;Fjhuh;fs; my;yJ xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpnahd;wpd; 

fld; nfhlj;jth;fs; my;yJ Xh; flikapd; fPohd ve;j egUf;Fk;> nfhOk;G -03> nuhl;Ld;lh fhh;ld;];> ,y.12> 

nrayhsh;fspd; gjpT mYtyfj;jpy; ghprPyidf;fhf fhzg;gLk;.

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;>

kNd[;kd;l; vg;spNfrd;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

nrayhsh;fs;

,y.12> nuhl;Ld;lh fhh;ld;];

nfhOk;G - 03

25 khh;r; 2022

,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk; 
f.ngh.j. (c.jug; guPl;ir - 2021(2022)

nra;Kiwg; guPl;ir
,g;guPl;irapd; gpd;tUk; ghlq;fSf;fhd vOj;Jg; guPl;irfSf;Fj; Njhw;wpa 

guPl;rhu;j;jpfSf;fhd nra;Kiwg; guPl;iria ehlshtpa uPjpapy; elhj;Jtjw;F 

Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwhk;.

ghl 

vz;

ghlk; nra;Kiwg; guPl;ir eilngwTs;s jpfjpfs;

52 ehl;bak; (Njrpa) 2022.03.29 ,Ue;J 2022.04.10 Mk; jpfjp tiu

53 ehl;bak; (gujk;) 2022.03.29 ,Ue;J 2022.04.10 Mk; jpfjp tiu

54 fPioj;Nja rq;fPjk; 2022.03.29 ,Ue;J 2022.04.10 Mk; jpfjp tiu

55 fu;ehlf rq;fPjk; 2022.03.29 ,Ue;J 2022.04.10 Mk; jpfjp tiu

56 Nkiyj;Nja rq;fPjk; 2022.03.29 ,Ue;J 2022.04.10 Mk; jpfjp tiu

ehlshtpa uPjpapy; jw;NghJ epyTfpd;w nfhtpl; 19 Neha; epiyik fhuzkhf 

Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsupd; MNyhridf;fika Nkw;Fwpg;gpl;l jpdq;fspy; 

VNjDk; khw;wq;fs; ,Ug;gpd; mJ njhlu;ghf nra;Kiwg; guPl;irj; jpdj;jpw;F 

Kd;ghf Clfq;fs; %ykhf mwpaj;jug;gLk;. mJ njhlu;ghf cupa guPl;rhu;j;jpfs; 

tpNrl ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;baJ kpf Kf;fpakhdJ.

nra;Kiwg; guPl;irf;Fj; Njhw;wtpUf;Fk; guPl;rhu;j;jp Njhw;w Ntz;ba 

,lk;> jpfjp vd;gd mDkjp ml;ilapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJld; mtw;iw 

vf;fhuzj;jpw;fhfNtDk; gpd;du; khw;wk; nra;a KbahJ.

Nkw;Fwpj;j ghlq;fSf;fhd ghlrhiyg; guPl;rhu;j;jpfspd; mDkjp ml;ilfs; 

mjpgu;fSf;Fk; jdpg;gl;l guPl;rhu;j;jpfspd; mDkjp ml;ilfs; tpz;zg;gg;gbtj;jpYs;s 

jghy; Kftupf;Fk; mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sd. ,jw;F Nkyjpfkhf guPl;irj; 

jpizf;fsj;jpd; ,izaj;jsj;jpD}lhf www.doenets.lk gjptpwf;fk; nra;J 

nfhs;tjw;fhd trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sd. ,t;tUlKk; guPl;rhu;j;jpfspd; Rfhjhu 

ghJfhg;Gf;fhf 52- ehl;bak; (Njrpa)> 53- ehl;bak; (gujk;) ghlq;fSf;fhf jhk; 

gad;gLj;Jk; Nksj;ijNah my;yJ cupa thj;jpaf;fUtpfis gad;gLj;Jtjw;fhf 

vLj;Jr; nry;y mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ.

,g;guPl;ir njhlu;ghf VjhtJ tprhuizfs; ,Ug;gpd; ,yq;if guPl;irj; 

jpizf;fsj;Jld; gpd;tUk; njhiyNgrp vz;fs; %yk; njhlu;G nfhs;s 

KbAnkd;gij fUj;jpw; nfhs;sTk;.

Neubj; njhiyNgrp vz;: 1911

 011-2784208> 011-2784537> 0112786616 

njhiyefy; ,yf;fk;: 011-2784422 

nghJj; njhiyNgrp vz;: 011-2786200

 011-2784201 ePbg;G 263> 265> 280> 282> 433

 011-2785202

vy;.vk;.B. ju;kNrd

guPl;ir Mizahsu; ehafk; 

6/31/c.juk;/nr.g/2021 
ghlrhiyg; guPl;irfs; xOq;fikg;G> ngWNgw;Wf; fpis> 

,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk;> 

ngytj;j> gj;juKy;y. 

2022.03.25
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THINAKARAN TROPHY

தினகரன் 90 ஆவது ஆண்டு நிறைவு உறைபநைதாட்ட கிண்்ணம்
பபருவறை ஹெடடிமுல்ல பபகர்சிடடி உளைக அரங்கில

27 ஆம் திகதி ஞதாயிற்றுக்கிழறை 2.30க்கு

10.25%   2025 'A" njhlh;fspd; fPo; &. 25>000 kpy;ypaidAk; 13.00%   2029 'B" 
njhlh;fspd; fPo; &. 20>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2022 khHr; 

29Mk; jpfjp ,lk;ngWk; Vyq;fspd; mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd.

njhlh;fs; 10.25% 2025 'A' 12.00% 2031'A'

ISIN* LKB01025C157 LKB01529E014

Kd;itf;fg;gl;l njhif &. 25>000 kpy;ypad;
&. 20>000 

kpy;ypad;

eWf;F tPjk; 10.25% 
Mz;nlhd;wpw;F

13.00% 
Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2015 khHr; 15 2014 Nk 01

Kjph;Tj;jpfjp 2025 khHr; 15 2029 Nk 01

eWf;F nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk; 

jpfjpfs;
15 khHr; & 15 

nrg;njk;gH

01 Nk & 01 

entk;gH

xd;W Nrh;e;j tl;b tPjk; &. 100.00 ,w;F 

&. 0.4735

&.100 ,w;F 

&. 5.4227

Vy tpw;gidj; jpfjp 2022 khHr; 29> nrt;tha;f;fpoik

tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fg; 

gLtjw;fhd ,Wjpj;jpfjpAk; NeuKk;
2022 khHr; 29> nrt;tha;f;fpoik> 

K.g. 11.00 kzp

jPh;g;gdTj; jpfjp 2022 Vg;gpuy; 01

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j 

njhif

Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&.5>000>000/=) 
mj;Jld; xU kpy;ypad; &gha;fspd; 

(&.1>000>000/- ngUf;fq;fspypUe;J)

Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J cz;ikahd tpiyfspd; (eWf;Ff; nfhLg;gdTj; 

jpfjpapypUe;J jPh;g;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W Nrh;e;j tl;b ePq;fyhf) 

mbg;gilapy; tpiyf;Fwpg;gPLfs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiyf;Fwpg;gPLfs; ,yq;if 

kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPL rkh;gpf;fpd;w 

trjpapD}lhf khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

xt;nthU njhlh;/ISIN njhlh;gpYk; re;ij epiyikfSf;fika 

Kd;itf;fg;gl;l njhifapid tpQ;rhj VNjDk; njhifapid ,yq;if 

kj;jpa tq;fp Vw;Wf;nfhs;syhk;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

nghJg;gLfldpd;  fz;fhzpg;ghsh;/ gjpthsh;

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.

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

&.45>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

*  gd;dhl;L gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

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

ypkpnll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; 

ypkpnll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; 

tq;fp gpvy;rp 2332319

t;nt];l; nfg;gpl;ly; 

nu]hP]; ypkpnll; 2639883

vd;v];gP gd;l; 

kNd[;kd;w; fk;gdp 

ypkpnll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; 

nrf;Fhpl;B]; ypkpnll; 2675096

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

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp Kwpfis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.



அமெரிக்க வர-
லாற்றில் முதலாவது 
மெண் இராஜாங்கச் 
மெயலாளரா்க ெதவி 
வகிதத மெடலின் 
அல்பிரரட் தனது 84 
ஆவது வயதில் ்கால -
ொனார்.   

நீண்ட ்காலம் 
அமெரிக்க இராஜதந்-
திரி ஒருவரா்க மெயற் -
ெட்ட அல்பிரரட் 
1997இல் பில் கிளின்டன் அரசில் 
இராஜாங்க மெயலாளர் ெதவிரய 
ஏற்்ார். சி்ந்த இராஜதந்திரியா்க 
ொராட்டபெட்ட அவர், ம்காசொ-
சவாவில் இன அழிபரெ முடிவுக-
குக ம்காண்டுவர முயற்சி செற்-
ம்காண்டார்.   

புற்று ச�ாயால் ொதிக்கபெட்ட 
அவர் உயிரிழந்தரத குடும்ெததி-

னர் உறுதி மெயதனர். “குடும்ெததி-
னர் ெற்றும் �ண்ெர்்கள் சூழ அவர் 
உயிர்நீததார்” என்று குடும்ெததினர் 
மவளியிட்ட அறிவிபபில் கூ்ப -
ெட்டுள்ளது.   

அவரது ெரணததிற்கு அமெரிக்க 
முன்னாள் ஜனாதிெதி்கள் ெற்றும் 
ெர்வசதெ தரலவர்்களும் அனுதா-
ெம் மவளியிட்டுள்ளனர்.     

ெரலபபிரசதெததில் ்கடந்த திங -
்கட்கிழரெ விழுந்து விெததுககுள்-
ளான சீனாவின் ரெனா ஈஸடர்ன் 
மஜட் விொனததில் இருந்தவர்்களின் 
உடல் ொ்கங்கள் மீட்புக குழுவின -
ரால் ்கண்டுபிடிக்கபெட்டுள்ளது.   

இந்த விெததில் உயிரிழந்தவர்-
்கள் எண்ணிகர்கரய நிர்வா்கம் 
இன்னும் உறுதி மெயயாதசொதும், 
விொனததில் இருந்த 132 செரில் 

எவரும் உயிர் தபபியதற்-
்கான வாயபபு இல்ரல 
என்று கூ்பெடுகி்து. 
மதற்கு சீனாவில் ெ்ந்து 
ம்காண்டிருந்த இந்த 
விொனம் திடீமரன்று மெங -
குததா்க விழுந்து ம�ாறுஙகி-
யதற்்கான ்காரணதரத விொ-
ரரணயாளர்்கள் இன்னும் 
்கண்டறியவில்ரல.   

எனினும் விொனி அர்யின் 
குரல் ெதிரவ ம்காண்ட ்கறுபபுப 
மெட்டி ்கண்டுபிடிக்கபெட்டிருககும் 
நிரலயில் விெததுக்கான ்காரணம் 
மவளிச்ெததிற்கு வரும் என்் �ம்-
பிகர்க எழுந்துள்ளது.   

விெதது இடம்மெற்் ெகுதியில் 
்கடும் ெரழ மொழிவது மீட்புப 
ெணி்களில் சிரெதரத ஏற்ெடுததியுள்-
ளது.     

உகரரன் மீதான ரஷயாவின் 
ெரடமயடுபபு ஒரு ொததரத மதாட்-
டுள்ள நிரலயில் ஆயிரக்கணக்கா-
சனார் ம்கால்லபெட்டு மில்லியன் 
்கணக்கானவர்்கள் அ்கதி்களாக்கபெட்-
டிருபெசதாடு ெல �்கரங்களும் செர-
ழிவு்கரள ெந்திததுள்ளன. எனினும் 
உகரரனின் ்கடும் எதிர்பபுககு ெத-
தியில் ரஷய ெரட்கள்   ஸதம்பிததி-
ருககும் சூழுலில் இந்தப சொர் முடி-
வதற்்கான எந்த ெமிகரஞையும் இன்றி 
நீடிதது வருகி்து.   

்கடந்த மெபரவரி 24 ஆம் தி்கதி 
ரஷய ஜனாதிெதி விளாடிமிர் 
புட்டின், உகரரன் மீது முழு வீச்சில் 
ெரடமயடுபபுககு உததரவிட்டார். 
இரண்டாம் உல்கப சொருககுப 
பின்னர் ஐசராபொவின் மி்கபமெரிய 
தாககுதலா்க ொறி இருககும் இந்தப 
சொர் செற்்கததிய �ாடு்கள் தரல-
யிட்டால் ஓர் அணு ஆயுதப சொரா்க 
ொறும் அச்ெம் எற்ெட்டுள்ளது.   

இந்தப சொரின் முதல் வாரததில் 
ரஷயப ெரட சவ்கொ்க தாககுதரல 
�டததியசொதும் அதனால் உகரர-
னின் முககிய �்கரங்கரள ர்கபெற்-
றுவது இதுவரரயில் முடியாெல் 
சொயுள்ளது. இதனால் �்கரங்கரள 
முற்றுர்கயில் ரவததிருககும் ரஷயா 
அஙகு வான், ஏவு்கரண ெற்றும் 
பீரஙகி தாககுதல்்கரள இரடவி-
டாது �டததி வருகி்து.   

இதன்சொது ெருத-
துவெரன்கள், சதவா-
லயங்கள் ெற்றும் 
வீடு்கள் என மொதுெக-
்கள் இலககு்கள் மீதும் 
மதாடர்ச்சியா்க தாக-
குதல் �டததபெட்டு 
வருகின்்ன. இது ஜனா-
திெதி சஜா ரெடன், 
ரஷய ஜனாதிெதி 
புட்டிரன சொர் குற் -்
வாளி என்று அரழபெ-
தற்கு ்காரணொகியுள்-
ளது.   

உகரரன் தரல�்கர் 
கிசயவ் மீது ரஷயப 
ெரட மதாடர்ச்சியா்க 
தாககுதல் �டததிய-
சொதும் அந்த �்கரர 
சு ற் றி வ ர ள ப ெ தி ல் 
சதால்விரய ெந்திதது 
வருகி்து.   

இதில் முற்றுர்க-
யில் இருககும் மதற்கு 
�்கரான ெரியுசொல் 
சொெொன தாககுத-
லுககு இலக்காகி வருகி்து. �்கர் 
மீது ெல வாரங்களா்க இடம்மெற்று 
வரும் குண்டு ெரழயால் குர்ந்-
தது 2,300 செர் ம்கால்லபெட்டு 
�்கரின் மெரும்ெகுதி அழிக்கபெட்-
டிருபெதா்க உகரரன் அதி்காரி்கள் 

குறிபபிட்டுள்ளனர். அந்த �்கரில் 
குடிநீர், மின்ொரம் இன்றி சுொர் 
100,000 செர் மதாடர்ந்து சிககித 
தவிககின்்னர். அஙகு உணவு விநி -
சயா்கங்களும் தீர்ந்து வருகின்்ன.  

இதுவரர ஒசர ஒரு பிரதான 

�்கரா்க ம்கர்சொன் ொததிரசெ ரஷ -
யாவிடம் வீழ்ந்துள்ளது.   

இந்தப சொரின் உயிர்ச் செதம் 
உறுதி மெயயபெடாதுள்ளது. 
ரஷயாவுககு எதிரான சதசியப 
சொராட்டததின் அரடயாளொ்க 

ொறி இருககும் உகரரன் 
ஜனாதிெதி மவாசலாடிமிர் 
மெமலன்ஸகி, 121 உகரர-
னிய சிறுவர்்கள் உட்ெட 
ஆயிரக்கணக்கான ெக்கள் 
ம ்க ா ல் ல ப ெ ட் டி ரு ப ெ -
தா்க ்கடந்த புதன்கிழரெ 
கூறினார்.   

14,000 ரஷயப 
ெரட்கரள ம்கான்்தா்க-
வும், நூற்றுக்கணக்கான 
டாஙகி்கள், ்கவெ வா்கனங -
்கள், பீரஙகி்கள் ெற்றும் 
விொனங்கரள அழிதத-
தா்கவும் உகரரன் கூறி-
யசொதும் அதரன சுயா -
தீனொ்க உறுதி மெயய 
முடியவில்ரல. அமெரிக-
்காவின் ெதிபபீட்டின் ெடி 
குர்ந்தது 7000 ரஷயர்-
்கள் ம்கால்லபெட்டதா்க 
குறிபபிடபெட்டுள்ளது. 
3.6 மில்லியன் உகரர-
னியர் �ாட்ரட விட்டு 
மவளிசயறி இருபெசதாடு 
செலும் 6.5 மில்லியன் 

ெக்கள் உள்�ாட்டில் இடம்மெயர்ந்-
திருபெதா்க ஐககிய �ாடு்கள் ெரெ 
குறிபபிட்டுள்ளது.   

இந்தப சொர் ெர்வசதெ மொரு -
ளாதாரம் ெற்றும் பூச்காள அரசியல் 
ஒழுஙர்க குழபபி உள்ளது.   

உகரரன் மீதான ரஷய ெரடமய -
டுபபு ஆரம்பிதது ச�ற்று ஒரு ொதம் 
நிர்வரடந்த நிரலயில், உகரர-
னுககு தங்களுரடய ஆதரரவக 
்காட்டுவதற்்கா்க உலம்கஙகிலும் 
உள்ள ெக்கள் வீதி்களில் இ்ஙகி 
சொராட சவண்டும் என்று அந் -
�ாட்டு ஜனாதிெதி மெமலன்ஸகி 
சவண்டுச்காரள விடுததுள்ளார்.  

தனது ெமீெததிய ்காமணாளி -
யில் அவர் வழக்கததுககு ொ்ா்க 
உகரரன் மொழியில் அல்லாது 
ஆஙகிலததில் செசினார். ரஷ -
யாவின் சொர் உகரரனுககு 
எதிரானது ெட்டுெல்ல, எல்லா 
இடங்களிலும் உள்ள ெக்களின் 
சுதந்திரம் மதாடர்புரடயது அது 
– ரஷயாவின் ெெகு எண்மணய 
வளதரத ெயன்ெடுததுவரத 
உல்கம் நிறுதத சவண்டும் 
என்றும் மெமலன்ஸகி ச்கட்டுக 
ம்காண்டார்.  

“உங்கள் அலுவல்கங்கள், 
வீடு்கள், ொடொரல்கள் ெற்றும் ெல் -
்கரலக்கழ்கங்களில் இருந்து வீதி -
்களுககு வாருங்கள், அரெதியின் 
மெயரால் உகரரரன ஆதரிக்கவும், 
சுதந்திரதரத ஆதரிக்கவும், எங்களு -
ரடய வாழ்கர்கரய ஆதரிக்கவும் 
வாருங்கள்” என்று மெமலன்ஸகி 
அந்த ்காமணாளியில் அரழபபு 
விடுததார்.    
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கிழக்கு ஐர�ோப்ோவில் ரேடரடோ  
துருபபுகள் ரேலும் அதிகரிபபு

ச�ட்சடா தனது கிழககு ெக-
்கொ்க ெரட்கரள அதி்கரிக்க 
அனுெதி அளிக்கவுள்ளதா்க 
அந்த அரெபபின் மெயலாளர் 
�ாய்கம் சஜன்ஸ ஸமடல்டன்-
ெர்க மதரிவிததுள்ளார்.   

உகரரன் மீதான ரஷயாவின் 
ெரடமயடுபபு மதாடர்பில் 
ச�ட்சடா அவெர ொ�ாட் -்
டுககு முன்னர் இடம்மெற்் 
மெயதியாளர் ெந்திபபிசலசய 
்கடந்த புதன்கிழரெ அவர் 
இதரனத மதரிவிததார்.   

ஹஙச்கரி, ஸசலாவாககியா, ெல்-
ச்கரியா ெற்றும் ருசெனியா �ாடு்க-
ளுககு செலும் துருபபு்கரள அனுபெ 
அவர் உறுதி அளிததுள்ளார்.   

இரொயன, உயிரில் ெற்றும் அணு 
ஆயுதங்களுககு எதிரா்க மெரும் 
ொது்காபபு அளிபெது உட்ெட உக-
ரரனுககு செலும் உதவி்கரள அளிக-

்கவும் ச�ட்சடாவில் இணக்கம் 
எட்டபெடும் என்று எதிர்ொர்க்கபெ-
டுகி்து.   

தங்கள் �ாட்டிற்கு அச்சுறுததல் 
ஏற்ெட்டால் உகரரனுககு எதிரா்க 
அணு ஆயுதங்கரள ெயன்ெடுததத 
தயார் என்று ரஷயா எச்ெரிகர்க விடுத-
துள்ள நிரலயில் உகரரனுககு அணு 
ஆயுதத தடுபபு ்கருவி்கள் வழங்க 
ச�ட்சடா அரெபபு �ாடு்கள் உதவ 

முன்வந்துள்ளரெ குறிபபி-
டததக்கது.   

அமெரிக்க ஜனாதிெதி சஜா 
ரெடன் மெல்ஜியம் தரல-
�்கர் பிரெல்ஸ ெயணொகி 
இருககும் நிரலயில் அந்-
�ாட்டு ச�ரபெடி ச�ற்று வியா-
ழககிழரெ ச�ட்சடா அவெர 
ொ�ாடு ெற்றும் ஐசராபபிய 
தரலவர்்களுடன் ஏரனய ெந்-
திபபு்களில் ெஙச்கற்்க இருந்-
தார்.   

ெல்டிக மதாடக்கம் ்கருங்கடல் 
வரர நீண்டுள்ள ச�ட்சடாவின் 
கிழககு எல்ரலயில் சுொர் 40,000 
ச�ட்சடா துருபபு்கள் உள்ளன. 
“அரெதிரய மெ் முடியாத 
சூழலில் புதிய அவெர நிரல ஒன்று 
ஏற்ெட்டுள்ளது” என்று ஸமடல்டன்-
ெர்க மெயதியாளர்்களிடம் மதரிவித-
தார். 

வடககோரியோ தடட கெயயப்டட  
்லிஸ்டிக் ஏவுகடைச் ரெோதடை
வட ம்காரியா 2017 ஆம் 

ஆண்டுககுப பின் முதல் 
முர்யா்க தரட மெய -
யபெட்ட ்கண்டம் விட்டு 
்கண்டம் ொயும் ெலிஸடிக 
ஏவு்கரணரய சொதிததி-
ருபெதா்க மதன் ம்காரியா 
கூறியுள்ளது.   

இந்த ஏவு்கரண 1,100 
கிசலாமீற்்ர்்கள் ொயந்து 
6,000 கிசலாமீற்்ர் உயரச் 
மென்்தா்க ஜபொன் அதி -
்காரி்கள் ெதிபபிட்டுள்ள -
னர்.   

ச�ற்று சொதிக்கபெட்டிருககும் 
இந்த ஏவு்கரண ஒரு ெணி ச�ரத -
திற்கு செல் ெ்ந்து ஜபொனின் 
மதற்கு ்கடல் ெகுதியில் விழுந்துள்-
ளது. வட ம்காரியா அண்ரெக ்காலத -
தில் மதாடர்ச்சியான ஏவு்கரண 
சொதரன்கரள �டததி வருகி்து.   

இதில் மெயெதிரய நிறுவுவ-

தற்்கா்க என்று குறிபபிடும் சில 
ஏவு்கரண சொதரன்கள் உண் -
ரெயில் ்கண்டம் விட்டு ்கண்டம் 
ொயககூடியரவ என்று அமெரிக்கா 
ெற்றும் மதன் ம்காரியா குறிபபிட் -
டுள்ளது.  

அமெரிக்க முன்னாள் ஜனா -
திெதி மடானால்ட் டிரம்புடன் 
இடம்மெற்் செச்சுவார்தரத-

ரயத மதாடர்ந்து 2017 
ஆம் ஆண்டில் நீண்ட தூர 
ஏவுரண சொதரனரய 
வட ம்காரியத தரலவர் கிம் 
மஜான் உன் நிறுததி ரவததி-
ருந்தார்.  

இந்த வாககுறுதி மதாடர்ந் -
தும் அமுலில் இருக்காது 
என்று கிம் ்கடந்த 2020 ஆம் 
ஆண்டு கூறி இருந்தார்.   

வட ம்காரியா ெலிஸடிக 
ஏவு்கரண அல்லது அணு 
ஆயுத சொதரன செற்-

ம்காள்வது ஐ.�ாவால் தரட மெயயப-
ெட்டள்ளது. இவ்வா்ான முந்ரதய 
சொதரன்களுககு எதிரா்க வட 
ம்காரியா மீது தரட்கள் விதிக்கபெட்-
டுள்ளரெ குறிபபிடததக்கது.   

எனினும் வட ம்காரியா இந்த 
ஆண்டு செற்ம்காண்ட 13 ஆவது 
ெலிஸடிக ஏவு்கரண சொதரனயா்க 
ச�ற்ர்ய சொதரன அரெந்தது.     

உக்ட�னில் �ஷய ்டடகயடுபபுக்கு  
ஒரு ேோதம்: ர்ோர் முடிவின்றி நீடிபபு

சீை விேோை வி்த்தின்  
உடல் ்ோகஙகள் மீடபு

அல்பிட�ட கோலேோைோர் ஐ.ேோ ்ோதுகோபபு ெட்யில்  
�ஷய தீர்ேோைம் ரதோற்றது
உகரரனில் ெனிதாபி-

ொன உதவி்கரள அளிபெது 
மதாடர்பில் ஐ.�ா ொது்காப -
புச் ெரெயில் ரஷயா ம்காண்-
டுவந்த தீர்ொனம் சதால்வி 
அரடந்துள்ளது. ்கடந்த 
புதன்கிழரெ இடம்மெற்் 
வாகம்கடுபபில் இந்த தீர் -
ொனததிற்கு ஆதரவா்க 
ரஷயா ெற்றும் சீனா ொததி -
ரசெ வாக்களிதத நிரலயில் 
எஞ்சிய 13 �ாடு்களும் வாக -
்களிபரெ தவிர்ததன.   

ரஷயா ம்காண்டுவந்த இந்தத 
தீர்ொனததில் உகரரனில் ெனிதா-
பிொன பிரச்சிரனககு ்காரணொ்க 
உள்ள ரஷயாவின் ெரடமயடுபபுப 
ெற்றி எதுவும் குறிபபிடபெட்டி-
ருக்கவில்ரல.   

இந்தத தீர்ொனம் நிர்சவற்்ப-

ெட ொது்காபபுச் ெரெயில் வீட்சடா 
நிரா்கரிபபு இன்றி 15 அங்கததுவ 
�ாடு்களில் ஒன்ெது �ாடு்களின் 
ஆதரவு சதரவயா்க இருந்ததது. 
ஆனால் வீட்சடா அதி்காரம் மெற்் 
அமெரிக்கா, பிரிட்டன், பிரான்ஸ 
�ாடு்கள் உட்ெட மெரும்ொலான 
�ாடு்கள் வாக்களிபரெ தவிர்ததரெ 
குறிபபிடததக்கது.     

உக்ட�னியப பூெலோல்  
கப்ல்களுக்கு சிக்கல்

உகரரனில் மதாடரும் பூெலால், 
்கடற்ெகுதி்களில் சிககியுள்ள 
100ககும் செற்ெட்ட மவளி�ாட் -
டுக ்கபெல்்களில் உணவு, ெருந்துப 
மொருட்்களுககுப ெற்்ாககுர் ஏற்-
ெட்டுள்ளதா்கத மதாழில்துர் அதி-
்காரி்கள் மதரிவிததுள்ளனர்.  

அரவ அந்தப ெகுதி்களிலிருந்து 
மவளிசய் ்கடல்வழிப ொரத்கரள 
அரெபெதில் சிரெதரத எதிர்ச�ாக-
குகின்்ன.  

்கருங்கடல், அசொவ் ்கடல் ஆகிய 

ெகுதி்களில் வர்தத்கக ்கபெல்்க-
ளில் சிககியுள்ள ஊழியர்்கரள 
மவளிசயற்் ொது்காபொன ்கடல் -
வழிப ொரத அரெக்கபெடும் 
என்று ஐககிய �ாடு்கள் ெரெயின் 
்கபெல் அரெபபு மதரிவிததிருந்தது.  

ஆனால் அதில் சிறிய முன்சனற்-
்செ ்காணபெட்டுள்ளதா்கத மதரி-
விக்கபெட்டது. உகரரனியக ்கரர-
சயாரததில் இருந்த 5 ்கபெல்்கள், 
ஏவு்கரண்களால் தாக்கபெட்டுள்-
ளன. அவற்றில் ஒன்று மூழ்கியதா்கத 

மதரிவிக்கபெட்டது. 20 �ாடு்கரளச் 
செர்ந்த சுொர் 140 ்கபெல்்கள் அந்தப 
ெகுதியில் இருபெதா்கக கூ்பெடுகி-
்து.  

உகரரனியப பூெல் ்காரணொ்க 
அவற்றில் இருககும் ஆயிரததுககும் 
செற்ெட்ட ஊழியர்்கள் மவளிவர 
முடியாத நிரல ஏற்ெட்டுள்ளது.    

�ஷயோவில் வோழக்டக  
கெலவு புதிய உச்ெம்
உகரரன் மீதான ஆககிரமிபரெத 

மதாடர்ந்து ரஷயாவில் வாழ்கர்கச் 
மெலவும் அதி்கரிததிருபெது புதிய 
தரவு்கள் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.   

சீனி சொன்் முககிய வீட்டுப 
ெயன்ொட்டுப மொருட்்களின் 
விரல ்கடந்த ஒரு வாரததில் 14 
வீதம் வரர அதி்கரிததிருபெது உத -
திசயா்கபூர்வ புள்ளிவிெரங்கள் 
்காட்டுகின்்ன.   

ரஷயா உகரரன் மீது தாககு -
தல் மதாடுததது மதாடக்கம் அந் -
�ாட்டின் ருபிள் �ாணம் வீழ்ச்சி 
அரடந்து வரும் நிரலயில் ெண -
வீக்கம் மதாடர்ந்து உயர்ந்து வருகி -
்து.   

ரஷய �ாணயததின் மெறுெதி 
இந்த ஆண்டு 22 வீதம் வீழ்ச்சி ்கண் -
டுள்ளது.   

ொர்ச் 18 ஆம் தி்கதி முடிவுற்் 

வாரததில் ஆண்டு ெணவீக்கம் 
14.5 வீதம் உயர்ந்திருபெதா்க ரஷய 
மொருளாதார அரெச்சு புதன்கி -
ழரெ குறிபபிட்டது. இது 2015 பிற் -
ெகுதி மதாடக்கம் உச்ெ எண்ணிக -
ர்கயா்க உள்ளது.   

உகரரன் ஆககிரமிபபுககு 
எதிரா்க செற்்கததிய �ாடு்கள் ரஷயா 
மீது ்கடும் தரட்கரள விதிததுள் -
ளரெ குறிபபிடததக்கது.     
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தரம்_5 ெகுப்பு மாணெர்்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

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

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

மமாணவர்கமே! இம்மமாதிரி வினமாததமாளில் 60 வினமாககள் உள்ேன. எல்்மா வினமாககளுககும் உரிய விடைகடே 
இவ்வினமாததமாளிம்மய எழுதுஙகள். இவ்வினமாககளுககமான விடைகள் அடுதத வமாரம் பு்டமக கதிரில்  கவளியிைபபடும்.Gyikg; guprpy; guPl;ir gFjp II 

 

I. gpd;tUk; ge;jpia thrpj;J tpil jUf. 
 

,aw;if md;idapd; vopy; kpFe;j nfhil fhLfs; MFk;. kioiag; 
ngWtjw;F kdpjDf;F fhLfs; mtrpakhfpd;wd. mupa tpyq;FfSk; 
%ypif jhtuq;fSk; fhLfspy; fhzg;gLfpd;wd. kdpjd; jd; tptrha 
Njitf;fhfTk; FbNaw;wj;jpw;fhfTk; fhLfis mopf;fpd;whd;. 

 
1. fhLfs; %ykhf kdpjDf;F fpilf;Fk; gpujhd ed;ik ahJ? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
2. cau;jpiz> ngau;r;nrhy; xd;W jUf. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
3. ge;jpapYs;s ,lg;ngau; xd;wpid vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
4. xj;jnghUs; jUf. 

 i. fhLfs;  - …………………………………………………………. 
 

 ii. vopy;  - …………………………………………………………. 
 

5. ‘mupa tpyq;Ffs;’ vDk; njhliu tpsf;Ff. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
6. mopj;jy; vd;gJ vt;tif ngau;r;nrhy;? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 

II.  rupahd nrhy;iyj; njupT nra;J vOJf. 
 

7. gOjile;j czTfis cz;gjhy; tapw;W…………………Vw;gLk;. 

(tsp / typ / top) 

8. tptrhap……………………. (thshy; / thyhy;) kuj;ij ntl;bdhd;. 
 

9. mf;fhy kd;du;fs; ……………… (kuk; / kwk;) kpf;ftu;fs;. 
 

III. gpd;tUk; thf;fpaq;fis gd;ikapy; khw;Wf. 
 
10. eP ghlk; gbj;jhah? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
11. Gyp fhl;by; thOk; 
 

 ……………………………………………………………………………… 
 

IV. gonkhopapd; fUj;jpid vOJf. 
 
12. fhw;Ws;sNghNj J}w;wpf;nfhs;. 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 

V. gpd;tUk; njhlu;fSf;Fupa jdpr; nrhy;iy vOJf. 
  

13. ehw;GwKk; flyhy; #og;gl;l epyg;gug;G………………………………… 
 

14. gj;jhz;Lfisf; nfhz;l fhyg;gFjp……………………………………… 
 

VI. $l;lj;ijf; Fwpf;Fk; nrhy; 
 

15. Gifapiy …………………………………………………………………... 
 

16. gy; …………………………………………………………………………... 
 

VII.  
17. eupapd; Mz; kuGngau; ahJ?  
 

………………………………………………………………………………... 
 

 
18. rpq;fj;jpd; ,sikg; ngau; vd;d?  
 

………………………………………………………………………………... 
 

VIII. jug;gl;Ls;s Mq;fpy thf;fpaq;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 
 

19. i. Is this your pencil? 
 

 ………………………………………………………………………………... 

 ii. Do you like this colour? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
20 gpd;tUk; nghUl;fspd; ngau;fspd; rpq;fs nrhw;fisj; jkpopy; vOJf. 

 
 

i. ………………………….  ii. ……………………………... 
 

IX. %d;W ghlq;fspy; %d;W khztu;fs; ngw;w Gs;spfspd; epiy 
jug;gl;Ls;sJ. 

 
 ghlk;    ftpjh  utp  Fkhu; 

 jkpo; 

 fzpjk; 

 Rw;whly; 

 
 50 Gs;spfSf;F Nky;    50 Gs;spfSf;F fPo;  
 

18. rpq;fj;jpd; ,sikg; ngau; vd;d?  
 

………………………………………………………………………………... 
 

VIII. jug;gl;Ls;s Mq;fpy thf;fpaq;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 
 

19. i. Is this your pencil? 
 

 ………………………………………………………………………………... 

 ii. Do you like this colour? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
20 gpd;tUk; nghUl;fspd; ngau;fspd; rpq;fs nrhw;fisj; jkpopy; vOJf. 

 
 

i. ………………………….  ii. ……………………………... 
 

IX. %d;W ghlq;fspy; %d;W khztu;fs; ngw;w Gs;spfspd; epiy 
jug;gl;Ls;sJ. 

 
 ghlk;    ftpjh  utp  Fkhu; 

 jkpo; 

 fzpjk; 

 Rw;whly; 

 
 50 Gs;spfSf;F Nky;    50 Gs;spfSf;F fPo;  
 21. %d;W ghlq;fspYk; mjpf Gs;spfisg; ngw;Wf; nfhz;ltu; ahu;? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
22. fzpj ghlj;jpy; Fiwthd Gs;spfisg; ngw;wtu; ahu;? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
23. ve;j %d;W ghlq;fspy; %d;W khztu;fSk; 50f;F Nky; Gs;spfis 

ngw;Ws;sdu;? 
 

 ………………………………………………………………………………... 
 
24. gpd;tUk; miktpid mtjhdpj;J jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;F 

Vw;g tpil jUf. 
 

f>  9>  S,  G>  m>  ,>  2>  k;>  A 
 

 i. ,f;$l;lj;jpy; mLj;jLj;J ,uz;L capu; vOj;Jf;fs; 
mike;jpUf;Fkhapd; rup vdTk; ,y;iy vdpy; jtW vdTk; tpil 
jUf. 

 

 ……………………………………………………………………………… 

 ii. Kfk; ghu;f;Fk; fz;zhbapy; ghu;f;Fk; NghJ vt;tpj khw;wj;ijAk; 
fhl;lhj Mq;fpy vOj;J ,f;$l;lj;jpy; ,Uf;Fkhapd; 1 vdTk; 
,y;iy vd;why; 2 vdTk; tpil jUf. 

 

 ………………………………………………………………………………... 

 iii. ,q;F %d;W ,yf;fq;fs; fhzg;gl;lhy; gr;ir vdTk; ,uz;L 
,yf;fq;fs; fhzg;gl;lhy; nts;is vdTk; gjpyspf;Ff. 

 

 ………………………………………………………………………………... 
 

25. 1kg rPdp &. 200.00> 1kg muprp &. 150.00> uhzp 2kg rPdpAk; 2kg 500g 
muprpAk; thq;fpdhs;. mtSf;Fj; Njitahd gzk; vt;tsT? 

 

 ………………………………………………………………………………... 
 
 
26. ,j; jpz;k cUtpy; cs;s cr;rpfs; vj;jid? 

 
……………………………………………… 

 
 
 

27. epowg;gl;l gFjpia gpd;dj;jpy; 
jUf. 

 

       ………………………………….. 
 
 
28.     ,r; rJuj;jpYs;s rkr;rPu; mr;Rf;fis tiuf. 
 

     …………………………………………………….. 
 
 
29. vz; Nfhyj;jpy; mLj;JtUk; vz;iz vOJf. 
 

 i. 4010> 4110> 4210>…………………. 
 

 ii. 49> 42> 35>………………………. 
 

X. rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
30. ,yq;ifapy; cs;s caukhd ePu; tPo;r;rp 

 i. gk;gufe;j   ii. Jd;fpe;j   iii. jpaYk 
 
31. jhtuj;jpy; ePiu cwpQ;Rk; gFjp vJ? 

 i. ,iy   ii. jz;L   iii. Ntu; 
 
32. kdpj FUjpia cwpQ;rp thOk; gpuhzp? 

 i. vWk;G   ii. Ngd;   iii. njs;S 
 
33. ,iyfisf; nfhz;L $Lfl;b kuj;jpy; tho;tplk; mikf;Fk; 

gpuhzpahdJ 

 i. kapu;nfhl;b  ii. nrt;ntWk;G  iii. NjdP 
 

(12ஆம் பக்்கம் பார்க்்க)



w
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தரம்_5 ெகுப்பு மாணெர்்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமமப் பரிசில் பரீடமசை மாதிரி வினாததாள் -– I I (11 ஆம் பக்்கத வதாடர்)

01 2

02

03 1

04

05 1

06 3

07 3

08 1

09 2

10 3

11 1

12 3

13 2

14 1

15

16 3

17 1

18 3

19 1

20 3

21 2

22 3

123

24 1

25 3

26 1

27 2

28 3

29 1

30 1

31 2

32 3

233

34 1

35 2

36 1

237

38 3

39

40

்கடநத ொர (18.03.2022) 
வினாததாள்- 1 இற்கான விமட்கள்

3

2

2

3

2

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

26. ,j; jpz;k cUtpy; cs;s cr;rpfs; vj;jid? 

 
……………………………………………… 

 
 
 

27. epowg;gl;l gFjpia gpd;dj;jpy; 
jUf. 

 

       ………………………………….. 
 
 
28.     ,r; rJuj;jpYs;s rkr;rPu; mr;Rf;fis tiuf. 
 

     …………………………………………………….. 
 
 
29. vz; Nfhyj;jpy; mLj;JtUk; vz;iz vOJf. 
 

 i. 4010> 4110> 4210>…………………. 
 

 ii. 49> 42> 35>………………………. 
 

X. rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
30. ,yq;ifapy; cs;s caukhd ePu; tPo;r;rp 

 i. gk;gufe;j   ii. Jd;fpe;j   iii. jpaYk 
 
31. jhtuj;jpy; ePiu cwpQ;Rk; gFjp vJ? 

 i. ,iy   ii. jz;L   iii. Ntu; 
 
32. kdpj FUjpia cwpQ;rp thOk; gpuhzp? 

 i. vWk;G   ii. Ngd;   iii. njs;S 
 
33. ,iyfisf; nfhz;L $Lfl;b kuj;jpy; tho;tplk; mikf;Fk; 

gpuhzpahdJ 

 i. kapu;nfhl;b  ii. nrt;ntWk;G  iii. NjdP 
 
34. tpj;J Kisj;jYf;F mtrpakw;w fhuzp 

 i. ntg;gepiy  ii. <ug;gjd;   iii. kz; 
 
35. Mz;Lf;F xUKiw kl;Lk; fha;f;Fk; gok; 

 i. kuKe;jpupif  ii. thio   iii. kh 
 
36. vkJ ehl;bd; Njrpa kpUfkhdJ 

 i. rUFkhd;   ii. ahid   iii. ku mzpy; 
 
37. khzpf;f fq;iff;F mUfpy; mike;Js;s rupj;jpu Gfo;ngw;w efuk; 

vJ? 

 i. rpyhgk;   ii. Gj;jsk;   iii. fjpu;fhkk; 
 
38. Guj czT Fiwghl;lhy; Vw;gLk; Neha;j; jhf;fk; 

 i. cly; tsu;r;rp Fd;Wjy; 

 ii. cly; nkypjy; 

 iii. Neha; vjpu;g;G jpwd; Fiwjy; 
 
39. ,yq;if mike;jpUg;gJ ,e;jpahTf;F 

 i. njw;Nf   ii. tlf;Nf   iii. Nkw;Nf 
 
40. Milapy; gl;l jhu;f; fiwia Nghf;f cjTk; nghUs; 

 i. vYkpr;ir  ii. kz;nzz;nza; iii. tpdhfpup 
 
41. ePyr; rhaj;jpidAk; rptg;Gr; rhaj;jpidAk; fye;jhy; jahupf;Fk; 

epwr;rhak; vJ? 

 i. Cjh   ii. fgpy epwk;  iii. fUePyk; 
 
42. jhtuj;jpw;F G+tpypUe;J fpilf;Fk; gadhdJ 

 i. jhtuj;jpd; mofpw;F 

 ii. eWkzj;jpw;F 

 iii. ,dg;ngUf;fj;jpw;F 
 
43.  ,yq;iff;NfAupa jhtuk;  

 i. njd;id   ii. vz;nza; kuk;  iii. khJis 
 
 
 

44. njhw;WNeha; guTfpd;w NghJ cldbahf mwptpf;f Ntz;ba epWtdk;; 

 i. nghJ Rfhjhug; gpupT 
 ii. ghlrhiy  

 iii. itj;jparhiy 
 
45. kuq;fis nrJf;fg; gad;gLj;jg;gLk; kpfr; rpwe;j cgfuzk; 

 i. csp   ii. rPTsp   iii. Jwg;gzk; 
 
 
46. ,t;TU Fwpj;J epw;gJ 

 i. ,q;Nf flf;fTk; 
 ii. Kd;dhy; ghjrhupf; flit 

 iii. ,q;Nf flf;f Ntz;lhk; 
 
 
47. tisr;rpy;Y gad;gLj;jg;gLk; njhopyhdJ 

i. tay; Ntiy  ii. Ruq;f Ntiy  iii. kl;ghz;lj; njhopy; 
 
48. gpd;tUtdtw;Ws; KiyA+l;b my;yhjJ 

 i. fPup    ii. jpkpq;fyk;  iii. Xzhd; 
 
49. njd;khfhzj;ij Nru;e;j xU efuk; 

 i. mk;gyhq;nfhil  ii. gyhq;nfhil  iii. fSj;Jiw 
 
50. njhlu;ghlYf;nfdNt cUthf;fg;gl;l mr;R Clfk; 

 i. ,izak;   ii. gj;jpupif  iii. kQ;rup 
 
51. tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j Gdpj efu; 

 i. mDuhjGuk;  ii. rPfpupah   iii. Etnuypah 
 
52. fopr;ry; Nehia cz;lhf;FtJ 

 i. Esk;G   ii. itu];   iii. ,iyahd; 
 
53. Crpj; Jisf; fkuhtpd; jpiu nra;ag;gLtJ 

 i. nts;isj; jpRf;fljhrp 
 ii. epwj; jpRf;fljhrp 
 iii. jpRf;fljhrp 

44. njhw;WNeha; guTfpd;w NghJ cldbahf mwptpf;f Ntz;ba epWtdk;; 

 i. nghJ Rfhjhug; gpupT 
 ii. ghlrhiy  

 iii. itj;jparhiy 
 
45. kuq;fis nrJf;fg; gad;gLj;jg;gLk; kpfr; rpwe;j cgfuzk; 

 i. csp   ii. rPTsp   iii. Jwg;gzk; 
 
 
46. ,t;TU Fwpj;J epw;gJ 

 i. ,q;Nf flf;fTk; 
 ii. Kd;dhy; ghjrhupf; flit 

 iii. ,q;Nf flf;f Ntz;lhk; 
 
 
47. tisr;rpy;Y gad;gLj;jg;gLk; njhopyhdJ 

i. tay; Ntiy  ii. Ruq;f Ntiy  iii. kl;ghz;lj; njhopy; 
 
48. gpd;tUtdtw;Ws; KiyA+l;b my;yhjJ 

 i. fPup    ii. jpkpq;fyk;  iii. Xzhd; 
 
49. njd;khfhzj;ij Nru;e;j xU efuk; 

 i. mk;gyhq;nfhil  ii. gyhq;nfhil  iii. fSj;Jiw 
 
50. njhlu;ghlYf;nfdNt cUthf;fg;gl;l mr;R Clfk; 

 i. ,izak;   ii. gj;jpupif  iii. kQ;rup 
 
51. tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j Gdpj efu; 

 i. mDuhjGuk;  ii. rPfpupah   iii. Etnuypah 
 
52. fopr;ry; Nehia cz;lhf;FtJ 

 i. Esk;G   ii. itu];   iii. ,iyahd; 
 
53. Crpj; Jisf; fkuhtpd; jpiu nra;ag;gLtJ 

 i. nts;isj; jpRf;fljhrp 
 ii. epwj; jpRf;fljhrp 
 iii. jpRf;fljhrp  
54. kz;zupg;G Vw;gLtjpy; nry;thf;F nrYj;Jk; fhuzpahdJ 

 i. fhd;fis ntl;Ljy;   

 ii. Gw;fis tsu;j;jy; 
 iii. kuq;fis ntl;Ljy; 
 
55. gpd;tUk; vg;nghUs; ePupy; ,Lk; NghJ kpjf;Fk;? 

 i. gdpf;fl;b   ii. fz;zhb   iii. fy; 
 
56. Ntiyia ,yFthf;Fk; nghwpiaAk; mg;nghwpAld; njhlu;Gila 

njhopiyAk; rupahf fhl;Lk; tpil ahJ? 

 i. ghf;Fntl;b - ,Oj;jy; 

 ii. fg;gp – js;Sjy; 

 iii. iftz;b – js;Sjy; 
 
57. ,yq;ifapy; ghy; cw;gj;jpf;F gpurpj;jp ngw;w ,lk; 

 i. mk;Ngty   ii. ntypru   iii. `q;nty;y 
 
58. ,iwr;rpia khj;jpuk; czthf nfhs;Sk; tpyq;F 

 i. eha;   ii. rpq;fk;   iii. G+id 
 
59. G+kpapd; Jizf;Nfhshf fUjg;gLtJ 

 i. #upad;   ii. re;jpud;   iii. el;rj;jpuk; 
 

60. “vdf;Fg; gpbj;j tpisahl;L” vd;w jiyg;gpy; fUj;Js;s %d;W 
thf;fpaq;fs; vOJf. xt;nthU thf;fpaj;jpYk; Ie;J nrhw;fSf;F 
FiwahkYk; vOtha;> gadpiy njhlu;G rupahd Kiwapy; 
Ngzg;gl;Lk; ,Uf;f Ntz;Lk;. 

 

 ……………………………………………………………………………… 
  

 ……………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

 
54. kz;zupg;G Vw;gLtjpy; nry;thf;F nrYj;Jk; fhuzpahdJ 

 i. fhd;fis ntl;Ljy;   

 ii. Gw;fis tsu;j;jy; 
 iii. kuq;fis ntl;Ljy; 
 
55. gpd;tUk; vg;nghUs; ePupy; ,Lk; NghJ kpjf;Fk;? 

 i. gdpf;fl;b   ii. fz;zhb   iii. fy; 
 
56. Ntiyia ,yFthf;Fk; nghwpiaAk; mg;nghwpAld; njhlu;Gila 

njhopiyAk; rupahf fhl;Lk; tpil ahJ? 

 i. ghf;Fntl;b - ,Oj;jy; 

 ii. fg;gp – js;Sjy; 

 iii. iftz;b – js;Sjy; 
 
57. ,yq;ifapy; ghy; cw;gj;jpf;F gpurpj;jp ngw;w ,lk; 

 i. mk;Ngty   ii. ntypru   iii. `q;nty;y 
 
58. ,iwr;rpia khj;jpuk; czthf nfhs;Sk; tpyq;F 

 i. eha;   ii. rpq;fk;   iii. G+id 
 
59. G+kpapd; Jizf;Nfhshf fUjg;gLtJ 

 i. #upad;   ii. re;jpud;   iii. el;rj;jpuk; 
 

60. “vdf;Fg; gpbj;j tpisahl;L” vd;w jiyg;gpy; fUj;Js;s %d;W 
thf;fpaq;fs; vOJf. xt;nthU thf;fpaj;jpYk; Ie;J nrhw;fSf;F 
FiwahkYk; vOtha;> gadpiy njhlu;G rupahd Kiwapy; 
Ngzg;gl;Lk; ,Uf;f Ntz;Lk;. 

 

 ……………………………………………………………………………… 
  

 ……………………………………………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

விெசைாயி்கள் பயனபடுததும் 
உப்கரணங்கள்

*	 கலப்பை
*	 மண்வெட்டி
*	 ்ெளிகருவி
*	 உழவு	இயந்திரம்
*	 பிகககான்
*	 ்பைகாலிமிலகாறு
*	 பைரபபுபபைல்க
*	 சூடடிககும்	இயந்திரம்
*	 பூவெகாளி

*	 அத்தி	பூத்ெகாற்	பபைகால	 	 -		 அரிெகாக	நடபபைது

*	 அன்்றலரந்ெ	மலர	பபைகால	 	 -		 புத்ெம்	புதியது

*	 அ்ல	ஓயந்ெ	கடல்	பபைகால	 	 -		 அ்மதியகாக

*	 அனலில்	இட்ட	்மழுகு	பபைகால	 	 -		 துடித்துப	பபைகாெல்(உருகுெல்)

*	 உள்ளங்க	்நல்லிககனி	பபைகால	 	 - ்ெள்ளத்	்ெளிவெகாக

*	 ஊ்ம	கணட	கனவு	பபைகால	 	 - ்வெளியில்	்�கால்லகா்ம

*	 கதிரவெ்னக	கணட	ெகாம்ர	பபைகால	 	 - மலரச்சிபயகாடு	இருத்ெல்

*	 குடத்துள	இட்ட	வி்ளககுப	பபைகால	 	 - ்வெளியில்	்ெரியகா்ம

*	 ெகாம்ர	இ்லத்	ெணணீர	பபைகால	 	 -		 ஒட்டகாமல்	இருத்ெல்

*	 ்வெந்ெ	புணணிபல	பவெல்	பைகாயந்ெகாற்	பபைகால	 		-		 பமலும்	துன்பைம்						

உெமமத வதாடர்்கள்

தச்சுவெமலயில் பயனபடுததப்படும் 
உப்கரணங்கள்   

எதிர்க்்கருததுச் 
வசைாற்கள்

*	 அமகாவெகா்�	-		 -  ்பைௌர்ணமி
*	 அ்மதி	-		 - ஆரவெகாரம்,	குழபபைம்
*	 அன்பு	-		 - வென்பு
*	 அண்ம	-	 -		 ப�ய்ம
*	 அஙகு	-		 - இஙகு
*	 அகம்	-	 -		 பு்றம்
*	 அவெ�ரம்	-	 -		 நிெகானம்
*	 அச்�ம்	-	 -		 துணிவு
*	 அடி	-		 - முடி
*	 அதிகம்	-	 -		 ்ககாஞ�ம்
*	 அந்ெம்	-		 - ஆதி
*	 அர�ன்	-		 - ஆணடி
*	 அவெசியம்	-		 - அநகாவெசியம்
*	 அ்றம்	-	 -		 ம்றம்
*	 அனுகூலம்	-		 - பிரதிகூலம்
*	 ஆககம்	-		 - அழிவு/பகடு
*	 ஆககல்	-	 -		 அழித்ெல்
*	 ஆ்�	-		 - நிரகா்�
*	 ஆரம்பைம்	-	 -		 முடிவு
*	 ஆத்திகன்	-	 -		 நகாத்திகன்
*	 ஆெரவு	-	 -		 அநகாெரவு
*	 ஆரம்பைம்	-		 - முடிவு திரு்காணி வசைலுததி குறடு   சுததியல்

ொள்
உளி

சீவுளி
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வடமாகாண கல்வி அதிகாரிகள்
இடமாற்றஙகளில் பககச்ார்பு
க�ோப்ோய் குறூப நிரு்ர்   

வடமோ�ோண �ல்வி அதி�ோரி�ளின் 
்க�ச்ோர்பு�ளுககு வவளிமோவட்-
டத்தில் ்ணிபுரியும் ஆசிரியர்�ள் 
்ோதிக�ப்டுவதை அனுமதிக� 
மோட்கடோம் என இலஙத� ஆசிரியர் 
்ங�த்தின் வ்ோதுச வ்யலோளர்   

க�ோ்ப ஸடோலின் வைரிவித்துள் -
ளோர்.   

கேற்றுமுன்தினம் (23) புைன்கி -
ழதம வடமோ�ோண �ல்வி அதமச -
சில் ஆசிரியர்�ளின் இடமோற்்றம் 
வைோடர்்ோன கூட்டம் ேதடவ்ற்-
்றது.  இைன்க்ோகை அவர் இவவோறு 
வைரிவித்ைோர்.   

இககூட்டம் வைோடர்்ோ�, 
இலஙத� ஆசிரியர் ்ங�த்திற்கு 
உரிய முத்றயில் ை�வல் எதுவும் 
வழங�ப்ட்டிருக�வில்தல.   

இலஙத� ஆசிரிய ்ங�த்தை திட் -
டமிட்டு பு்றக�ணித்து எடுக�ப்ட் -
டுள்ள ் க�ச ் ோர்புதடய எநைவவோரு 
தீர்மோனங�ளுககும் இலஙத� 
ஆசிரியர் ்ங�ம் உடன்்டபக்ோவ-
தில்தல .   

வடமோ�ோண �ல்விப ்ணிப்ோ-
ளரின் வ்ோறுபக்ற்்ற, திட்டமிடப -

்டோை, ்க�ச்ோர்்ோன இடமோற்்ற 
ேதடமுத்ற�ளோல் ்ல சிக�ல்�ள் 
எழுநதுள்ளன.   

இடமோற்்ற ேதடமுத்ற�ளுககு 
வவளிமோவட்டத்தில் ்ணியோற்-
றும் ஆசிரியர்�தள மட்டும் ்லிக-
�டோவோககும் வ்யற்்ோடு�ளுககு 
இலஙத� ஆசிரியர் ்ங�ம் அனும-
திக�பக்ோவதில்தல.   

வடமோ�ோண �ல்விப ்ணிப்ோள-
ரோ� ஏழு வருடங�ள் பூர்த்தி வ்ய்ை 
வைோடர்சசியோ�, இடமோற்்ற ்த் 
தீர்மோனங�தள மீறி, இடமோற்்ற 

்த்யின் அனுமதியின்றி, ்திலீட்டு 
இடமோற்்றம் வழங�ப்ட்ட ்ல 
ஆசிரியர்�ளுககு ்ல வருட �ோலங-
�ளோ� இடமோற்்றங�ள் ஒத்தி தவத்-
துள்ளோர்.   

அகைகவதள, ஒகர வருடத்தில் 
வழங�ப்ட்ட ்திலீட்டு இடமோற் -
்றங�ளின் க்ோது, ஒரு ்குதியின-
ருககு மீளவரும் தி�தி குறிபபிட்-
டும், இன்வனோரு ்குதியினருககு 
தி�தி குறிபபிடோமல் ்ோர்ட்்மோன 
முத்றயில் இடமோற்்றங�தள வ்யற்-
்டுத்தி இருககின்்றோர்.   

ஒகர ்குதி இடமோற்்றங�ளுககு 
வவவகவறு நி்நைதன�ள் மூலம் 
்ோர்ட்்ங�ள் ேதடவ்ற்று வருகின்-
்றன.   

அகைகவதள, வ�ோவிட் - 19 
வைோற்று �ோலத்தின் வேருக�டி 
நிதலயில் ேோடு இருநை வ்ோழுதில், 
அநை �ோல�ட்டத்தில், இடமோற்்ற 
்த்யின் அனுமதி வ்்றப்டோமல் 
ஒருசிலருககு வவளி மோவட்டங�-
ளில் இருநது வ்ோநை மோவட்டத்-
துககு முத்றயற்்ற வத�யில் இட -
மோற்்றங�தள வழஙகியுள்ளோர்.   

மருத்துவக �ோரணங�ளுக�ோ� -
வும், குடும்் வேருக�டி�ளுக�ோ�-
வும் ைமது வ்ோநை வலயங�ளிற்கு 

ைற்�ோலி� இதணபபு க�ோரி நிற்கும் 
வவளிமோவட்ட ஆசிரியர்�ளுககு 
கூட, ்ல இழுத்ைடிபபு�தள வடமோ-
�ோண �ல்விப ்ணிப்ோளர் வ்ய்து 
வருகி்றோர்.   

யோழ். மோவட்டத்தில் இருநது, 
வவளிமோவட்ட க்தவ எைதனயும் 
வ்ய்திரோை ்லதர வைோடர்சசியோ� 
்ோது�ோத்து ்க�ச்ோர்்ோன இட -
மோற்்ற ேதடமுத்ற�தளகய �தடப -
பிடித்து வருகின்்றோர்.   

இவவோ்றோன, ்க�ச்ோர்்ோன 
வ்யற்்ோடு�ளோல் வேருக�டிககு 
உள்ளோகி இருககும் முத்றயற்்ற இட -
மோற்்ற ேதடமுத்ற�ளோல் வவளிமோ-
வட்டத்தில் ்ணியோற்றும் ஆசிரியர் -
�ள் ்ோதிக�ப்டுவதை இலஙத� 
ஆசிரியர் ்ங�ம் அனுமதிக�பக்ோ-
வதில்தல.   

எனகவ ஆசிரிய இட மோற்்றங�ள் 
வைோடர்்ோ� வடமோ�ோண �ல்வி 
அதமச்ோல் கமற்வ�ோள்ளப்ட்ட 
்ோர்ட்்மோன தீர்மோனங�ளுககு 
இலஙத� ஆசிரியர் ்ங�ம் எதிர்பபு 
வைரிவிககும் என்்தை வைரிவித்துக 
வ�ோள்கின்க்றோம் என இலஙத� 
ஆசிரியர் ்ங�த்தின் வ்ோதுசவ்யலோ -
ளர் க�ோ்ப ஸடோலின் கமலும் வைரி-
வித்துள்ளோர்.

இலங்கை ஆசிரியர் சஙகைம் கைண்டனம்   

ஈழத்துச் சித்்தர் சிவய�ோக 
சுவோமிகள் நினைவுப் யேருனை

ஈழத்துச சித்ைர் சிவகயோ� சுவோமி�ள் 
நிதனவுப க்ருதர இன்று 25 ஆம் தி�தி, 
வவள்ளிககிழதம பிற்்�ல் 3 மணியளவில் 
யோழ். ்ல்�தலக�ழ� த�லோ்்தி �தலயரங-
கில் இடம்வ்்றவுள்ளது.  

சிவகயோ� சுவோமி ம�ோ ்மோதி தினத்ைன்று 
இடம்வ்்றவுள்ள இநநி�ழ்வில் க�ோப்ோய் சுப -
பிரமணிய க�ோட்டத்தின் முைல்வரும், அவம-
ரிக�ோவின் ஹோவோய் த்வ ஆதீனத்தைச க்ர்ந-
ைவருமோன ஆன்மீ�ச சுடர் ரிஷி வைோண்டுேோை 
சுவோமி�ள்  “யோழ்ப்ோணத்து சிவகயோ� சுவோமி-
�ளும், ்ர்வகை்த்தில் அவரது சிநைதனப ்ரவ-
லோக�மும்” என்்ற ைதலபபில் நிதனவுப க்ரு -
தரயோற்்றவுள்ளோர்.

குமேோபியேக திருவிழோவில் ககோள்னளை 
இருவர் னகது, இருவர் ்தனைமனைவு 
யோழ்.விக்ட நிரு்ர் 

வைல்லிப்தழ துர்க�ோகைவி ஆல-
யத்தில் கேற்றுமுன்தினம் புைன்கி-
ழதம  இடம்வ்ற்்ற  ஐநைோவது க�ோபு-
ரமோன ைதலவோ்ல் இரோ�க�ோபுர 
கும்்ோபிகே� திருவிழோவில் �லநது-
வ�ோண்ட ்கைர்�ளின் ேத��ள் �ளவோ-
டப்ட்டுள்ளன. இைதனயடுத்து ைங�-
ேத��தளத் வ�ோள்தளயிட்ட இருவர் 
த�து வ்ய்யப்ட்டுள்ளனர். கமலும் 
இருவர் ைதலமத்றவோகியுள்ளனர். 

த�துவ்ய்யப்ட்டவர்�ள் கிளி-
வேோசசி ்குதிதய க்ர்நை 33, 37 வய-
து�தளயுதடயவர்�ள் என வைரியவரு-
கின்்றது.

வைல்லிப்தழ துர்க�ோகைவி ஆல-
யத்தின் ஐநைோவது க�ோபுரமோன ைதல-
வோ்ல் இரோ�க�ோபுர கும்்ோபிகே� 
திருவிழோ �டநை வ்வவோய்ககிழதம  
�ோதல இடம்வ்ற்்றது.

திருவிழோவில் ்ஙக�ற்்ற அடியவர்-
�ள் ேோல்வரிடம் ைங� ேத��ள் வ�ோள்-

தளயிடப்ட்டுள்ளன. அவர்�ளில் 
மூைோட்டி ஒருவதர அசசுறுத்தி ைங�ச 
்ஙகிலி ஒன்றிதன வ�ோள்தளயடித்-
துள்ளனர்.  இச்ம்்வம் வைோடர்பில் 
ேத��தளப ்றிவ�ோடுத்ை ேோல்வரும் 
வைல்லிப்தழ வ்ோலிஸ நிதலயத்-
தில் முத்றப்ோடு வ்ய்ைனர். அைனடிப-
்தடயில் முன்வனடுக�ப்ட்ட வி்ோ-
ரதண�ளில் ஆண்�ள் இருவர் த�து 
வ்ய்யப்ட்டனர். வ�ோள்தளககு உை-
வியோ� வநை வ்ண்�ள் இருவர் ைதல-
மத்றவோகியுள்ளனர்.   ்நகை� ே்ர்�ள் 
்யணித்ை வோன் வ்ோலிஸோரினோல் 
ைடுத்து தவக�ப்ட்டுள்ளது. ்நகை� 
ே்ர்�ளிடமிருநது த�ச்ஙகிலி, 
்ஙகிலி என்்ன த�ப்ற்்றப்ட்டுள்ள-
ைோ� வ்ோலிஸோர் வைரிவித்ைனர்.

கிளிக�ோச்சியில் விேத்து 
க்தயவோதீைமோக 
உயிர்்தப்பி� சட்டத்்தைணி 

(்ரநைன் குறூப நிரு்ர்)

கிளிவேோசசி ே�ரின் ஏ 9 வீதியில் 
்ோரிய வி்த்து ்ம்்வம் கேற்று 
�ோதல ்திவோகியுள்ளது. இச்ம் -
்வம்   கேற்று �ோதல 9 மணியள -
வில் �நைசுவோமி ஆலயம் முன்்ோ� 
இட ம்வ்ற்றுள்ளது. வ்ோகுசு �ோர் 
வீதியின் மறு்க�த்திற்கு �டக� முற் -
்ட்ட க்ோது யோழ்ப்ோணம் கேோககி 
்யணித்ை ரிப்ர் கமோதியுள்ளது. 
வி்த்தில் சிககிய �ோர் ்லத்ை க்ைம -
தடநதுள்ளது. எனினும் �ோரில் ்ய-
ணித்ை சிகரஷட ்ட்டத்ைரணி சிவ-
்ோலசுபரமணியம் வைய்வோதீனமோ� 
எவவிை ்ோதிபபுமின்றி ைபபித்ைோர்.

இைனோல் ஏ 9 வீதியில் க்ோககு -
வரத்து வேரி்ல் ஏற்்ட்டிருநைது. 
இைதனயடுத்து கூடியிருநை இதள -
ஞர்�ளின் உைவியுடன் வ்ோலிஸோர் 
சீர்வ்ய்ைனர். இச்ம்்வம் வைோடர்-
பில் கிளிவேோசசி வ்ோலிஸோர் வி்ோர-
தண�தள முன்வனடுத்து வருகின்-
்றனர்.

குடுமே அடன்டன� கோண்பித்து 
எரிவோயு கேையவண்டி� நினை   
்ோவ�சக்ரி விக்ட நிரு்ர்   

்ோவ�சக்ரியில் எரிவோயு விநிகயோ -
கிககும் நிறுவனவமோன்றில் கேற்று 
வியோழககிழதம �ோதல குடும்் 
அட்தட மற்றும் கைசிய அதடயோள 
அட்தட பிரதி ஆகியவற்த்ற �ோண்-
பித்து வ்ோதுமக�ள் எரிவோயு வ்ற்-

்றதமதய அவைோனிக� முடிநைது.  
எரிவோயு விநிகயோ�ம் இடம்வ -்
றுவைதன அறிநை மக�ள் ்லரும் 
நீண்ட வரித்யில் �ோத்திருநைதுடன் 
அவவிடத்தில் அ்ோைோரண நிதல-
தம�தளக �ட்டுப்டுத்துவைற்�ோ� 
வ்ோலிஸோரும் �டதமககு அமர்த்-
ைப்ட்டிருநைனர்.   

இந்திய மீனவர்கைள் ்கைது விவகைாரம்;   

ராமேஸவரம் மீனவர்கைள் கைண்டனம் 
இலஙத� �டற்்தடயின் 

த�து ேடவடிகத�தய �ண்டித்து 
கேற்று வவள்ளிககிழதம (25) 
முைல் ரோகமஸவரம் மீனவர்�ள் 
�ோலவதரயற்்ற கவதலநிறுத்ைப 
க்ோரோட்டத்தில் ஈடு்ட க்ோவைோ� 
ரோகமஸவரம் மீனவர்�ள் கேற்று 
வியோழககிழதம (24) �ோதல ேடத்-
திய அவ்ர ஆகலோ்தன கூட்டத் -
தில் தீர்மோனம் நித்றகவற்றியுள்ள-
னர்.  

ரோமேோைபுரம் மோவட்டம் ரோகமஸ-
வரம் மற்றும் மண்ட்ம் மீன்பிடி 
துத்ற மு�ங�ளில் இருநது அரசு 
மீன்பிடி அனுமதி சீட்டு வ்ற்று 
கேற்று முன்தினம் புைன் கிழதம 
�ோதல மீன் பிடிக� �டலுககுள் 
வ்ன்்ற ரோகமஸவரத்தை க்ர்நை 12 
மீனவர்�தளயும், மண்ட்த்தைச 
க்ர்நை 4 மீனவர்�ள் என வமோத்-
ைமோ� 16 மீனவர்�தள எல்தல 
ைோண்டி மீன் பிடித்ைைோ� இலஙத� 
�டற்்தடயினர் த�து வ்ய்து நீதி -
மன்்றத்தில் ஆ�ர்்டுத்தி விளக�மறி-
யலில் தவக�ப்ட்டுள்ளனர்.   

மீனவர்�ள் மீைோன இகத�து ேடவ -
டிகத�தய �ண்டித்து கேற்று வியோ-
ழககிழதம (24) �ோதல ரோகமஸ-
வரம் மீன்பிடி துத்றமு�த்தில் 
அதனத்து வித்ப்டகு மீனவ ்ங� 
மீனவர்�ள் அவ்ர ஆகலோ்தன 

கூட்டம் ேடத்தினர்.   கூட்டத்தில் 
இலஙத�யில் ைற்க்ோது நிலவி 
வரும் �டும் வ்ோருளோைோர வீழ்சசி-
யிலிருநது இலஙத� ேோட்தட மீட்-
்ைற்�ோ� இநதிய அரசு ்ல ஆயிரம் 
க�ோடி ரூ்ோய் நிதி அளித்துள்ளது.  

 நிதி உைவிதய வ்ற்றுக வ�ோண்ட 
இலஙத� அரசு அைற்கு த�மோ்றோ� 
ஒகர இரவில் 16 மீனவர்�தள சித்ற 
பிடித்துள்ளது. 

இைற்கு ரோகமஸவரம் மீனவ 
்ங�ம் �டும் �ண்டனத்தை ்திவு 
வ்ய்து வ�ோள்வதுடன், ைமிழ� மீன -
வர்�தள இலஙத� �டற்்தட 
த�து வ்ய்ைதை �ண்டித்து கேற்று 
(25) முைல் ரோகமஸவரம் வித்ப -
்டகு மீனவர்�ள் �ோலவதரயற்்ற 

கவதலநிறுத்ைப க்ோரோட்டத்தில் 
ஈடு்டப க்ோவைோ� முடிவு வ்ய்துள்-
ளனர்.   இலஙத� �டற்்தடயோல் 
சித்ற பிடிக�ப்ட்டுள்ள ரோகமஸவ-
ரம் மீனவர்�தள உடனடியோ� ்டகு-
டன் விடுைதல வ்ய்ய வலியுறுத்தி 
எதிர்வரும் ் னிககிழதம (26) �ோதல 
ரோகமஸவரம் மத்திய ்ஸ நிதலயம் 
எதிகர மீனவர்�ள் �ண்டன ஆர்ப-
்ோட்டம் ேடத்ை முடிவு வ்ய்து தீர்மோ -
னம் நித்றகவற்றினர்.  

மீனவர்�ளின் இநை �ோலவதர -
யற்்ற கவதல நிறுத்ை க்ோரோட்டத்-
ைோல் ரோகமஸவரத்தில் உள்ள சுமோர் 
800 ககும் கமற்்ட்ட வித்ப்ட -
கு�ள் �டற்�தரயில் ேஙகூரமிட்டு 
நிறுத்ைப்ட்டுள்ளது.  

கேண்களுக்கு எதிைோை வன்முனைகள் 
க்தோ்டர்ேோை விழிப்புணர்வு கச�ற்திட்டம 

யோழ்.விக்ட நிரு்ர் 
 
வ்ண்�ள் மற்றும் சிறுமி�ளுககு 

எதிரோன வன்முத்ற�தள இல்லோ -
வைோழிப்ைற்�ோன சுகலோ�ங�ள் 
அடஙகிய ஸடிக�ர் வோ�னங�ளில் 
ஒட்டப்ட்டதுடன் துண்டுபபிர -
சுரங�ளும் வழஙகி தவக�ப்ட் -
டது.

கேற்று �ோதல 9 மணியளவில் 
யோழ்ப்ோணம் மத்திய ்ஸ நிதல -
யத்தில் இநை விழிபபுணர்வு 
நி�ழ்வு ஆரம்்மோனது.

"அதனவருககும் இனிதமயோன 

்யணம்" எனும் வைோனிப -
வ்ோருளில் ம�ளிர் மற்றும் 
சிறுவர் அபிவிருத்தி இரோ -
�ோங� அதமசசின் கைசிய 
வ்ண்�ள் குழு, யோழ்ப -
்ோண மோவட்ட வ்யல�த் -
துடன் இதணநது வ்ோதுப -
க்ோககுவரத்து ்ஸ�ளில் 
வ்ண்�ளுகவ�திரோன வன் -
முத்ற�தள இல்லோவைோழிப -

்ைற்�ோ� விழிபபுணர்வு கமற் -
வ�ோள்ளப்ட்டது.

இைன்க்ோது முன்னோள் ம�ளிர் 
சிறுவர் அபிவிருத்தி இரோ�ோங� 
அதமசசின் வ்யலோளரும், ைற் -
க்ோதைய கைசிய வ்ண்�ள் குழு 
உறுபபினருமோன இவமல்டோ 
சுகுமோர், யோழ் மோவட்ட அர்ோங� 
அதி்ர் �.மக�்ன், கமலதி� அர -
்ோங� அதி்ர் ம.பிரதீ்ன், யோழ் 
மத்திய ்ஸ நிதலய மு�ோதம -
யோளர், மோவட்ட வ்யல� அதி -
�ோரி�ள் உத்திகயோ�ஸைர்�ள் என 
்லரும் �லநதுவ�ோண்டனர்.  

பூமணியமமா அறக்்கட்டமையின் இலஙம்க கிமையினரால் யாழ். ்கல்லுண்டாய் வெளிப்-
பிரதேச மக்்களுக்கு இலெச சிதே ஆயுள்தெே மருததுெ மு்காம ந்டாதேப்்பட்டது. 
 (்ப்டம: தெலமை குறூப் நிரு்பர்)

உல்க ்காச தநாய் தினமான தநற்று (24.03) ெவுனியாவில் விழிப்புைர்வு த்பரணி 
ஒன்று இ்டமவ்பற்றது. ்காசதநாய் வோ்டர்்பா்க மக்்களிம்டதய விழிப்புைர்மெ ஏற்்படுத-
தும தநாக்கில் ெவுனியா மாெட்ட மெததியசாமல ்காசதநாய் ்கடடுப்்பாடடு பிரிவின் ஏற் -
்பாடடில் விழிப்புைர்வு த்பரணி இ்டமவ்பற்றது.  ்ப்டம: ெவுனியா விதச்ட நிரு்பர்
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சேதன பேளை உறபத்திளை அதிகரித்து 
விவோயிகளுக்கு உதவ  விசேட திடடம்

(கல்முனை விசேட நிருபர்)

சேதைப் பேனை உறபத்தினை அதி-
கரித்து, விவோைத்துனைக்கு  பஙக -
ளிப்பு சேயவதறகாை விசேட திட் -
டத்னத நனடமுனைப்படுத்துவசதை 
கல்முனை  மாநகர ேனப தீர்மானித்-
துளைது.

கல்முனை மாநகர ேனபயின்  
மாதாநத  சபாதுச் ேனப அமர்வு 
புதன்கிழனம (23) மாநகர முதல்வர்   
ஏ.எம்.ைகீப் தனைனமயில் இடம்-
சபறை சபாசத இவ்விடைம் குறித்து  
ஆராைப்பட்டு, இத்தீர்மாைம் சமற-
சகாளைப்பட்டுளைது.

இவ்விடைத்னத  முன்சமாழிநது 
கருத்து சதரிவித்த மாநகர ேனபயின் 
அகிை இைஙனக மக்கள  காஙகிரஸ் 
உறுப்பிைர் சி.எம்.முபீத், 40 ஆயிரம் 
ரூபாவுக்கு கூட  யூரிைா உரத்னதப் 

சபறறுக்சகாளை  முடிைாத நினை 
காணப்படுவதால், எமது மாநகர 
ேனபயிைால் சேகரிக்கப்படுகின்ை  
உக்கக்கூடிை கழிவுகனைக் சகாண்டு, 
பேனைகனை உைபத்தி சேயது, 
விவோயிகளுக்கு  நல்ை வினையில் 

அவறனை விறறு, உதவ சவண்டும் 
எை அவர் சகாரிக்னக விடுத்தார்.

இதனை  ஆசமாதித்து கருத்து 
சவளியிட்ட ோயநதமருது சுசைச்-
னேக்குழு உறுப்பிைர்  அப்துல் 
அஸீஸ், உரத்தட்டுப்பாடு நிைவி 

வருகின்ை இன்னைை சூழ்நினையில், 
இைறனக  சேதைப் பேனைக்கு நல்ை 
கிராக்கி இருப்பதாகவும், அவறனை 
மினகைாக உறபத்தி  சேயது எமது 
பகுதியிசைசை ேநனதக்கு விடுசவா-
மாயின், விவோயிகள தாசம  முன்-
வநது, சகாளவைவு சேயவார்கள 
எைவும் சதரிவித்தார்.

இதறகுப்  பதிைளித்த மாநகர 
முதல்வர் ஏ.எம்.ைகீப், எமது மாநகர 
ேனபக்கு சோநதமாை பேனை  உற-
பத்தி நினைைத்தில் உக்கக்கூடிை கழி-
வுகனைக் சகாண்டு, முடியுமாைைவு 
பேனை  உறபத்தி சேயைப்பட்டு வரு-
கின்ைது. அஙகு இைநதிர வேதிகனை  
சமம்படுத்தும்சபாது உறபத்தினை 
இன்னும் அதிகரிக்க முடியுமாக 
இருக்கும்.  அதறகுரிை நடவடிக்னக-
கள எடுக்கப்பட்டு வருகின்ைை எை 
சதரிவித்தார்.

கல்முனை மாநகர சனை தீரமாைம்

உலக காசநநாய் திை 
விழிப்புணரவு ஊர்வலம்

(மாளினகக்காடு  குறூப் நிருபர்)

உைக  காேசநாய திைத்னத 
முன்னிட்டு கல்முனை பிராநதிை  
சுகாதார  சேனவகள  பணிமனை-
யின்  காேசநாய தடுப்பு சுகாதாரப்  
பிரிவு, அதன் சபாறுப்பு  னவத்திை 
அதிகாரி டாக்டர் எம்.எச்.திலிப் 
மபாஸ் தனைனமயில் ஒழுஙகு  சேய-
திருநத காேசநாய விழிப்புணர்வு 
ஊர்வைம்,  விைாழக்கிழனம (24) 
பணிமனை  முன்ைலில் இருநது 
ஆரம்பித்து கல்முனை அஸ்ரப் ஞாப-
கார்த்த னவத்திைோனை  முன்ைல் 
வனர இடம்சபறைது.

இந நிகழ்வில் கல்முனை  பிராந-
திை சுகாதார சேனவகள பணிப்பாைர் 
டாக்டர் ஐ.எல்.எம்.றிபாஸ், பிரதி  
பணிப்பாைர், டாக்டர்  எம்.பி.ஏ.
வாஹிட், சதாறைாசநாய சபாறுப்பு 
னவத்திை  அதிகாரி டாக்டர் எம்.ஐ.
எம்.எஸ். இர்்ாத், ோயநதமருது 
பிரசதே னவத்திைோனை  சபாறுப்பு 
னவத்திை அதிகாரி டாக்டர் ்னூஸ் 
காரிைப்பர், பிரசதே னவத்திைர்கள, 
தாதி உத்திசைாஸ்தர்கள, சபாதுச் 
சுகாதார பரிசோதகர்கள, அலுவைக  
உத்திசைாஸ்தர்கள, சபாது மக்கள 
எை பைரும் கைநது சகாண்டைர்.

கிண்ணியாவில் ்வாழ்வாதார 
உதவிகள் ்வழங்கி ன்வப்பு

கிண்ணிைா நிருபர்

விதாதா  சேைற திட்டத்தின் 
கீழ் பாரம்பரிைக் னகத் சதாழில் 
சேயபவர்களுக்காை  வாழ்வாதார 
உதவிகள வழஙகப்பட்டதுடன், 
சேௌபாக்கிைா உறபத்திக் கிராமம் 
சவனைத்  திட்டத்தின் கீழ், உப்பு 
உறபத்திக்காை வாழ்வாதார உதவிக-
ளும் வழஙகி  னவக்கப்பட்டை. இந 
நிகழ்வு கிண்ணிைா பிரசதே சேைை-
கத்தில் உதவி பிரசதே  சேைைாைர் 
பாஹிமா றிஷ்வி தனைனமயில் திங -
கட்கிழனம  (21) நனடசபறைது.

கிண்ணிைா  பிரசதே சேைைகத்திற-
குறபட்ட ஒவ்சவாரு கிராமசேவகர் 
பிரிவிலுமுளை சதரிவு  சேயைப் -
பட்ட பைைாளிகளுக்கு மாவு அனரக் -

கும் இைநதிரம், மிைகாய அனரக்கும்  
இைநதிரம்,சதால் னப னதப்பதற -
காை இைநதிரம்,தயிர் மறறும் சநய 
உறபத்தி  இைநதிரம், தச்சு உபகர-
ணஙகள என்பை வழஙகப்பட்டை. 

இந நிகழ்வில்  முன்ைாள மாகாண 
ேனப உறுப்பிைர்   நிமல் காமினி 
சேவா விதாைசக, பாராளுமன்ை 
உறுப்பிைர் கபிை  நுவான் அத்துக்-
சகாரைவின்  இனணப்பாைர் அப்துல் 
ேத்தார்,  பாராளுமன்ை உறுப்பிைர் 
எம்.எஸ்.  சதௌபீக்கின் சேைைாைர் 
எம். நிோர், இைஙனக சபாதுஜை 
சபரமுைவின்  முக்கிைஸ்தர் இப் -
ைாஹீம் ேதாத், கிண்ணிைா பிரசதே 
சேைைக பதில் திட்டமிடல்  உதவிப் 
பணிப்பாைர் ஐ. முஜீப் ஆகிசைாரும்  
கைநது சகாண்டைர்.   

சமுர்த்தி த�ொழில் முனைவ�ொருக்ொை
பயிற்சி தெறியின் இறுதிெொள் நி்ழ்வு

வாச்சிக்குடா விசேட நிருபர்

ேமுர்த்தி  அபிவிருத்தி தினணக்-
கைம் யூலிட் நிறுவைத்துடன் 
இனணநது முன்சைடுத்த  ேமுர்த்தி 
சதாழில் முனைசவாருக்காை ஐநது 
நாள பயிறசி சநறியின் இறுதிநாள  
நிகழ்வு, ஆனைைடிசவம்பு பிரசதே 
சேைைக கைாோர மண்டபத்தில்  
புதன்கிழனம (23) இடம்சபறைது.

ேமுர்த்தி  பைைாளிகளின் சதாழில் 
திைனை அதிகரித்து அதனூடாக 
அவர்களின் வாழ்வாதாரத்னத  
உைர்த்தும் சநாக்கில், முன்சைடுக்-
கப்பட்ட இப்பயிறசி சநறியில் 
சதரிவு  சேயைப்பட்ட  பைைாளிகள 
கைநதுசகாண்டு  பயிறசி சநறினை 
நினைவு  சேயதைர்.

ஆனைைடிசவம்பு பிரசதே 
சேைைக தனைனமைக ேமுர்த்தி முகா-

னமைாைர்  என்.கிருபாகரன் தனை-
னமயில் இடம்சபறை இறுதிநாள 
பயிறசி சநறி நிகழ்வில்,  உதவிப் 
பிரசதே சேைைாைர் ஆர்.சுபாகர் 
கைநது சகாண்டார்.

நிகழ்வில்  முகானமத்துவ பணிப்-
பாைர் சிவப்பிரிைா சுதாகரன், திட்ட 
முகானமைாைர்  க.ேத்திைப்பிரிைன் 
உளளிட்டவர்களும் கைநது சகாண்ட-
துடன், வைவாைர்கைாக இனணநது  
சகாண்டு பயிறசி சநறினை சிைப்-
பாக நடாத்திை ேமுர்த்தி முகானம-
ைாைர்கைாை  என்.வி.எம்.ேுனேன் 
மறறும் எம்.ஏ.ஏ.நஜீம் ஆகிசைாரும் 
பஙசகறைைர். பயிறசி சநறியில் 
கைநது சகாண்டவர்கள தஙகைது 
அனுபவ  பகிர்வினை பகிர்நது 
சகாண்டதுடன், அரோஙகம் உள-
ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கும்  வைவாைர்-
களுக்கும் நன்றி சதரிவித்தைர்.

இனைஞர் வசன� மன்்ற அலு�ல்ம் 
அம்பொன்றககு மொற்று�து உ்ந��ல்ல

சதசிை  இனைஞர் சேனவகள மன்-
ைத்தின் கிழக்கு மாகாண அலுவை-
கம் அம்பானைக்கு  இடமாறைப்படு-
வது தடுத்து நிறுத்தப்பட சவண்டும் 
எை, மு.கா பிரதிப் சபாருைாைர்  
ஏ.சி.ைஹிைாகான் சவண்டுசகாள 
விடுத்துளைார்.

ோயநதமருதில் நீண்ட  காைமாக 
இைஙகி வரும் கிழக்கு மாகாண 
அலுவைகத்தின் சேைறபாடுகனை 
சதாடர்நதும்  அசத இடத்தில் 
சமறசகாளை சவண்டும் எை, 
மு.கா.தனைவர் ேக்கீம் மறறும் 
அம்பானை  மாவட்ட எம்.பீக்கைாை 
ேரீஸ், - னபோல் காசீம் ஆகிசைாரி-
டம் சவண்டியுளசைன்.

இநத விடைத்தில் தனைவர் ேக் -
கீமும் எம்.பீக்களும் உறுதிைாை 
நினைப்பாட்டில் உளைைர் என்றும் 
அவர் சதரிவித்துளைார்.

சதசிை  இனைஞர் சேனவகள 
மன்ைத்தின் கிழக்கு மாகாண அலுவ -
ைகம், ோயநதமருதிலுளை  சதசிை 
இனைஞர் சேனவகள மன்ைத்திறகுச் 
சோநதமாை கட்டடத்தில்  இைஙகி 
வருகிைது. 

மு.கா  எம்பீக்கைாை ேரீஸ் 
மறறும் னபோல் காசீம் ஆகிசைார் 
மிக வினரவில் -  இடமாறைம் இரத்து 
சேயைப்பட்டது என்ை தகவனை 
அறிவிப்பர் என்றும்  அவர்  தைது 
அறிக்னகயில் குறிப்பிட்டுளைார்.

பிரதிககல்வி ைணிப்ைாளர  
நநரில் சசன்று ்வாழத்து

(வானழச்சேனை விசேட நிருபர்) 

மட்டக்கைப்பு மத்தி வைைக் கல்வி 
அலுவைகப் பிரிவின் கீழ் இைங-
கும் ஓட்டமாவடி கல்விக் சகாட்ட 
பாடோனைகளில் தரம் -5 புைனமப் 
பரிசில் பரீட்னேகளில் திைனமகனை 
சவளிப்படுத்திை பாடோனைக-
ளுக்கு பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாை-
ரும் ஓட்டமாவடி சகாட்டக் கல்விப் 
பணிப்பாைருமாகிை வீ.ரி.அஜ்மீர் 
சநரடிைாக சேன்று வாழ்த்துக்கனை 
சதரிவித்து வருகின்ைார்.

இதன் அடிப்பனடயில் வானழச்-
சேனை னவ.அேமட் வித்திைா-
ைைத்திறகு வருனக தநத பிரதிக் 
கல்விப் பணிப்பாைர் மாணவர்கனை 
அதிபர் காரிைாைைத்திறகு அனழத்து 
தனித்தனிைாக னககுலுக்கி பாராட்-
டுக்கனை சதரிவித்தசதாடு, கறபித்த 
ஆசிரிைர்களுக்கும் தைது பாராட்டுக்-
கனை சதரிவித்தார்.

இப்பாராட்டு நிகழ்வில் அதிபர் 
ேரீஸ், கறபித்த ஆசிரிைர்கைாை 
பீ.தைாபரன்,எம்.ரீ.எம்.நிதாஸ் அவர்-
களும் கைநது சகாண்டிருநதைர்.

வென்கிழக்குப் பல்கமைக்்கழ்க உபவெநெர் றமீஸ் அபூபக்்கர்   

நீர மாசனை்வதால் மககள் ைல்ந்வறு  
பிரச்சினைகளுககு முகம்சகாடுப்பு  

(ஒலுவில் விசேட,நிநதவூர் குறூப் 
நிருபர்கள)   

இைஙனக சிைநத நீர் வைத்னத 
சகாண்ட நாடாக இருநத 
சபாதிலும், நன்னீர் மாேனடவ -
தால் மக்கள பல்சவறு பிரச்சி -
னைகளுக்கு முகம் சகாடுத்து 
வருவதாக, சதன்கிழக்குப் பல்க -
னைக்கழக உபசவநதர் சபராசிரி -
ைர் ைமீஸ் அபூபக்கர் சதரிவித்தார்.
சதன்கிழக்குப் பல்கனைக்கழகம் 
மறறும் ேம்மாநதுனை பிரசதே 
சேைைகம் ஆகிைை இனணநது 
ஏறபாடு சேயைப்பட்ட "உைக 
நீர் திைம்" னவபவம் சேவ் -

வாயக்கிழனம (22) ேம்மாநதுனை 
சேல்சநல் மகா வித்திைாைைத்தில் 
நனடசபறைது.   இதில் பிரதம 
அதிதிைாக கைநது சகாண்டு உனர -
ைாறறுனகயிசைசை சமறகண்ட -
வாறு கூறிைார்.   

 அவர் சதாடர்நதும் உனரைாறறு -
னகயில்,   

 உைகைாவிை ரீதியில் 2.2 மில்லி -
ைன் மக்கள சுத்தமாை நீரின்றி சிர -
மப்படுகின்ைைர். நீர், சுகாதாரம் 
சபான்ை விடைஙகள, 2030ஆம் 
ஆண்டுக்குள அனைவருக்கும் 
ேமமாக கினடக்க சவண்டும் 
என்பசத இத்திைத்தினுனடை 

பிரதாைமாை னமைக்க -
ருத்தாகும்.     எதிர்காை 
ேநததியிைருக்கு கினடக் -
கக்கூடிை வனகயில் 
நீரினை சிக்கைமாக 
பைன்படுத்த சவண்டி -
ைது ஒவ்சவாருவரிை -
தும் கடனமைாகும்.   

 இைஙனகயில் சபரும் 
வைமாக காணப்படுவது நீைத்தடி 
நீராகும். நீைத்தடி நீர்வைமாைது 
னகத்சதாழில் உறபத்திகள, விவ -
ோைம் மறறும் அன்ைாட சதனவக -
ளுக்கு பைன்படுத்தப்படுகின்ைது.   

 அத்துடன் நாட்டின் சபரும்பா -

ைாை பிரசதேஙகளில் 
ஆழமறை கிணறுகள 
மூைம் நீர் சபைப்படுகின் -
ைை, அத்துடன் ஆறறுச் 
ேமசவளி, பரநத 
ேமசவளி பிரசதேஙக -
ளில் ஆழமறை கிணறு -
களில் நன்னீர் சபைப் -
படுகின்ைை.  நாட்டில் 

பை பகுதிகளில் மக்கள நன்னீனர 
சபை முடிைாமல், மாேனடநத நீரி -
னையும், உவர் நீரினையும் பைன் -
படுத்தி வருகின்ைைர். இதைால் 
பல்சவறு பிரச்சினைகள ஏறபடு -
கின்ைசதன்ைார்.   

ெரிப்பதொன்வசேமை  வீ.சி இமைஞர் விமையாட்டு ்கழ்கததின் 12 ெது நிமறொணமடை 
முன்னிட்டு வீரர்்கள்  வ்கௌரவிப்பும், ்கழ்கததின் உததிவயா்கபூர்ெ வமைங்கி அறிமு்க 
நி்கழ்வும் அணமமயில  ெரிப்பதொன்வசேமை சிங்்கார வொப்பில இடைம் வபறற வபாது.
(படைம்; ெரிப்பதொன்வசேமை வெறகு குறூப் நிருபர்)

மருெமுமை அல- மைார் வெசிய பாடைசோமையிலிருநது ஓய்வு வபறறுச் வசேலலும் இரு  
ஆசிரிமய்களுக்்காை வ்கௌரவிப்பு நி்கழ்வு பாடைசோமை அதிபர் எம்.வே.அப்துல ஹஸீப்  
ெமைமமயில நமடைவபறறது.  ஆசிரியர் வசேமெயிலிருநது முப்பது ஆணடு்களுக்கும் 
அதி்கமா்க வசேமெயாறறி  அல- மைாரிலிருநது ஓய்வு வபறறுச் வசேலலும் திருமதி எம்.
எம்.ஐனுல ோரியா,  திருமதி ஐனுன் ேஹான் நஜிமுதீன் ஆகிவயாருக்வ்க இக் வ்கௌர-
விப்பு இடைம்வபறறது.  படைம்; வபரியநீைாெமை திை்கரன் நிருபர்

விறகுககு சசன்ற நைர சைலமாக மீட்பு
(சராட்டசவவ குறூப் நிருபர்)

திருசகாணமனை  சீைக்குடா 
சபாலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட முத்துந-
கர் பிரசதேத்தில், விைகுக்குச்  சேன்ை 
நபசராருவர் ேடைமாக மீட்கப்பட்-
டுளைதாக சீைக்குடா  சபாலி்ார்   
சதரிவித்தைர். 

கிண்ணிைாவில்  இருநது  விைகு 
சவட்டுவதறகாக திருசகாண -
மனை முத்துநகர் பிரசதேத்திறகு  
சேன்ை நபர்  விைாழக்கிழனம (24) 
அதிகானை ேடைமாக மீட்கப்பட் -
டுளைதாக  சதரிவிக்கப்படுகின்ைது. 

இவ்வாறு  ேடைமாக மீட்கப்பட் -
டவர் ரஹமானிைா நகர், கிண்ணிைா 

- 01 ஐ சேர்நத அப்துல்  கபூர் (வைது 
-65) எை ஆரம்ப கட்ட விோரனண-
யில் சதரிைவநதுளைது. 

ேம்பவம் சதாடர்பில் சதரிை வரு -
வதாவது, கிண்ணிைா  பிரசதேத்தில் 
இருநது  விைகு சவட்டுவதறகாக 
முத்துநகர்  பிரசதேத்திறகு சேல்வ-
தாக குடும்பத்திைருக்கு சதரிவித்த 
நினையில், சநறறு  இரவு அவர் 
வீடு திரும்பாத நினையில், குறித்த 
நபனர குடும்பத்திைர் சதடி  வநத 
ேநதர்ப்பத்தில்  விைாழக்கிழனம 
அதிகானை முத்துநகர் காட்டுப்பகுதி-
யில் ேடைமாக  மீட்கப்பட்டுளைதாக 
சபாலி்ார் சதரிவித்தைர் .
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வாழ்வில் முன்னேறத் 
துடிக்கும் ஒவ்வொரு-

வரும் கடுமையொக உமைக்கிறொர்-
கள். ஓய்வினறி கண்விழித்து பொடு-
படுகிறொர்கள். இரவும் பகலும் 
உடமை வருத்தி, உணமவ 
சுருக்கி, ஓய்மவ குமறத்து, 
உடல்்நைம் ்பணொைல் ்பொரு -
ளொதொரத்மத ைட்டு்ை இைக் -
கொக மவத்து தொனியங்கி இயந்தி-
ரத்மத ்பொனறு ்வமை ்ெய்து 
்கொண்டிருக்கிறொர்கள். 

கருவமறயிலிருந்து கல்ைமற 
வமரக்கும் சில்ைமர ்தமவ 
எனற ஒறமறக் குறிக்்கொமள 
அடிபபமடயொகக் ்கொண்டு 
ைட்டு்ை பைர் இயங்கிக் ்கொண்-
டிருக்கிறொர்கள்.

ைனித வொழ்க்மகக்கு ் பொருளொ -
தொரம் அவசியம். ஆனேொல் ்பொரு-
ளொதொரமும் ்ெொத்தும் ைொத்திரம் 
வொழ்க்மக அல்ை, 

'அபதுல்ைொஹ் பின அஷ்ஷிக் -
கீர் (ரலி) கூறியதொவது: '்நொன ்நபி 
(ஸல்) அவர்களிடம் 'ைண்ணமற-
கமளச் ெந்திக்கும் வமர அதிக-
ைொக (்ெல்வத்மத)த் ்தடுவது 
உங்கள் கவனேத்மதத் திமெ 
திருபபிவிட்டது' (அல் குர்ஆன 
102:1,2) எனற வெனேங்கமள 
ஓதிக் ்கொண்டிருந்த்பொது, 
அவர்களிடம் ்நொன ்ென்றன. 
அப்பொது அவர்கள், 'ஆதமின 
ைகன (ைனிதன) எனேது ்ெல்வம், 
எனேது ்ெல்வம்' எனறு கூறுகின-
றொன. ஆதமின ைக்னே! நீ உண்டு 
கழித்தமதயும், உடுத்திக் கிழித்-
தமதயும், தர்ைம் ்ெய்து மிச்ெப-
படுத்தியமதயும் தவிர உனேது 
்ெல்வத்தில் உனேக்குரியது எது?' 
எனறு ்கட்டொர்கள். (ஆதொரம்: 
முஸ்லிம்)

அடியொன, 'என ்ெல்வம், 
என ்ெல்வம்' எனறு கூறுகின-
றொன. அவனுமடய ்ெல்வங்க-
ளில் மூனறு ைட்டு்ை அவனுக்-
குச் ்ெொந்தைொனேதொகும். அவன 
உண்டு கழித்ததும், உடுத்திக் 
கிழித்ததும், அல்ைது ்கொடுத்-
துச் ்ெமித்துக் ்கொண்டதும்தொன 
அவனுக்குரியமவ. ைறறமவ 
அமனேத்தும் மகவிட்டுப ்பொகக் 

கூடியமவயும், ைக்களுக்கொக 
அவன விட்டுச் ்ெல்ைக்கூடி-
யமவயும் ஆகும்' எனேவும் ்நபி 
(ஸல்) கூறினேொர்கள். (ஆதொரம்: 
முஸ்லிம்)

்நைது ்ெொத்து எனபது ்நொம் 
்ெர்த்து மவபபமவ அல்ை. 
அமவ ்நைது வொரிசுகளுக்கு 
உரியமவ. ்நொம் இறந்ததும் 
அவறமற அவர்கள் பங்கு 
மவத்து, பொகம் பிரித்துக் ்கொள்-
வொர்கள். உண்மையொனே ்நைது 
்ெொத்து எனபது இதுவமரக்கும் 
்நொம் உண்டு அனுபவித்ததும், 
உடுத்தி அனுபவித்ததும்தொன. 
மூனறொவதொக ்நொம் பிறருக்கொக 
்ெய்த தர்ைம் ைறுவுைகில் ்நைக்கு 
்நனமைகளொக ைொறறபபட்டு, 
்நைது கணக்கில் ்ெமித்து மவக் -
கபபடுபமவயொகும். ைறறமவ 
அமனேத்தும் ்நம் மகமய விட்டு 
்ெனறுவிடும்.

உண்மையொனே ்ெொத்து எனபது 
்நொம் பிறருக்கு ்ெய்யும் ்பொரு-
ளொதொர உதவியும், தொனேதர்-
ைங்களும் ைட்டும்தொன. இந்த 
வொய்பபு இந்த உைக வொழ்க்மக-
யில் ைட்டு்ை வொய்க்கும். ைறு-
வுைகில் விருபபபபடி வொய்பபு 
கிமடக்கொது.

'உங்களில் ஒருவருக்கு ைரணம் 
வரும் முனனே்ர, ்நொம் உங்க -
ளுக்கு அளித்த ்பொருளிலிருந்து 
தொனே தர்ைம் ்ெய்து ்கொள்-
ளுங்கள்; (அவவொறு ்ெய்யொ-
ைல் ைரணிக்கும் ெையம்) 'என 
இமறவ்னே! என தவமணமய 
எனேக்கு சிறிது பிறபடுத்தக்கூ -
டொதொ? அபபடியொயின ்நொனும் 
தொனேதர்ைம் ்ெய்து ்நல்ை -
வர்களில் ஒருவனேொக ஆகிவி -
டு்வன' எனறு கூறுவொன. 
ஆனேொல், அல்ைொஹ் எந்த ஆத் -
ைொவுக்கும் அதன தவமண 
வந்துவிட்டொல் (அதமனேப) 
பிறபடுத்தைொட்டொன. நீங்கள் 
்ெய்பவறமற அல்ைொஹ் 
்தரிந்்த இருக்கினறொன”. (அல் 
குர்ஆன 63:10,11)

அதனேொல் வொழும் ்பொ்த அல் -
ைொஹ்வுக்கொக தர்ைம் ்ெய்து 
அவனேது அனமப ்பறு்வொம். 

ஏ.எம். முஹம்மத் ஸபொன் 
சீனன் க�ாடமடை, கேருெமை.

ஒரு ெருடைம் ேன்னிவெண்டு மாதங�மை 
வ�ாண்டுள்ைது. அெற்றில் நான்கு 
மாதங�ள் சிறபபுக்குரியமெ.  அதில் 

ெமழானும் ஒன்று. மனித இனத்துக்கு கநர்ெழி-
�ாடடும் அல்-குர் ஆன் அருைபேடை ஆெம்ேமான 
இம்மாதம், மனிதர்�ைது ோெங�ள் மன்னிக்-
�பேடடு பிொத்தமன�ள் ஏற்றுக்வ�ாள்ைபேடடு 
நெ� விடுதமை அளிக்�பேடைக்கூடியதா�வும் 
உள்ைது.

ஈமான் வ�ாண்டை முஸ்லிம்�ள் அமனெர் மீது 
கநான்பு �டைமமயாகும். இதமன அல் குர்ஆன், 
'ஈமான் வ�ாண்கடைார்�கை! உங�ளுக்கு முன் 
இருநதெர்�ள் மீது கநான்பு விதியாக்�பேடடி-
ருநதது கோன்று உங�ள் மீதும் விதிக்�பேடடுள்-
ைது. (அதன் மூைம்) நீங�ள் இமறயச்்சமுமடை-
கயார்  ஆ�ைாம்' என்று குறிபபிடடுள்ைது.  

ெமழான் மாதம் எத்தம�யவதன்றால் அம்மா-
தத்தில் தான் மனிதர்�ளுக்கு கநர்ெழி�ாடடியா�-
வும்,கநர்ெழியின் வதளிொன அறிவுமெ�மைக் 
வ�ாண்டைதும், ்சத்தியத்மதயும் அ்சத்தியத்மத-
யும் பிரித்துக்�ாடடைக்கூடிய குர்ஆன் அருைபேட-
டைது. (அல் -குர்ஆன் 2:185)

'ம�த்துெமிக்� இெவில் இமத நாம் அரு -
ளிகனாம். ம�த்துெமிக்� இெவு என்றால் என் -
னவென்று  உமக்கு  வதரியுமா என்ன? ம�த்-
துெமிக்� இெவு ஆயிெம் மாதங�மை விடைச் 
சிறநதது. ொனெர்�ளும், ரூஹும் அதில் தமது 
இமறெனின் �டடைமைபேடி ஒவவொரு �ாரியத்-
துடைனும் இறஙகுகின்றனர். அநத இெவு முழுெ-
தும் நைம் வோருநதியதா� தி�ழும் மெ�மற 
உதயமாகும் ெமெ. (அல் -குர்ஆன் 97:1-5)

அகதகநெம் இஸ்ைாத்தின் ஐம்வேரும் �டைமம-
�ளில் ஒன்றா�வும் இது விைஙகுகிறது. 'ெணக்-
�த்திற்குரியென் அல்ைாஹமெயன்றி கெறு 
யாருமில்மை என்றும் முஹம்மத் (ஸல்) அெர்-
�ள் அெனது இமறத்தூதர் என்றும் உறுதியா� 
நம்புதல், வதாழும�மய நிமை நிறுத்துதல், 
ெமழானில் கநான்பு கநாற்றல், ஸ�ாத் ெழஙகு-
தல், ஹஜ் வ்சயதல் ஆகிய ஐநது �டைமம�ளின் 
மீது இஸ்ைாம் நிறுெபேடடுள்ைது' என்று  நபி  
(ஸல்) அெர்�ள் கூறினார்�ள்.   

இகதகெமை ெமழானின் சிறபபு�ள் குறித்து 
நபி (ஸல்) அெர்�ள் ேை ்சநதர்பேங�ளில் எடுத்-
துக்கூறியுள்ைார்�ள்.  

அநத ெம�யில்  'ெமழான் மாதம் ெநது 
விடடைால் ொனத்தின் ொ்சல்�ள் திறக்�பேடுகின்-
றன. நெ�த்தின் ொ்சல்�ள் அமடைக்�பேடுகின்றன. 
மைத்தான்�ள் விைஙகிடைபேடுகின்றனர்' 

( ஆதாெம்: முத்தேக்குன் அமைஹி)
'இம்மாதத்தின் ஒவவொரு நன்மமயான 

�ாரியத்திற்கும் ேத்து முதல் எழுநூறு மடைஙகு 
ெமெ கூலி ெழங�பேடுகிறது. ஆனால் கநான்பு 
எனக்க� உரியது.  அதற்கு நாகன கூலி ெழஙகு-
கென்' என்று அல்ைாஹ கூறுகிறான்.  

(ஆதாெம்: முஸ்லிம்)
யார் ெமழானில் நம்பிக்ம�யுடைனும் நன்மமமய 

எதிர்ோர்த்தும் கநான்பு கநாற்கிறாகொ அெெது 
முநமதய ோெங�ள் மன்னிக்�பேடுகின்றன. யார் 
மைைத்துல் �த்ரில் நம்பிக்ம�யுடைனும் நன்மமமய 
எதிர்ோர்த்தும் ெணஙகுகிறாகொ அெெது ோெங�ள் 
மன்னிக்�பேடுகின்றன. (ஆதாெம்: முத்தேக்குன் 
அமைஹி).

'ெமழான் மாதத்தில் உம்ொ வ்சயெது ஹஜ் 
(வ்சயத நன்மம) ஆகும்' (ஆதாெம்: முத்தேக்குன் 
அமைஹி)

'ெமழானுமடைய ஒவவொரு இெவிலும் ே�லி-
லும் நெ�த்திற்குரியெர்�ள் விடுதமைச் வ்சயயப-

ேடுகின்றனர், இன்னும் ஒவவொரு முஸ்லி-

முக்கும் ஏற்றுக்வ�ாள்ைத்தக்� ஒரு பிொர்த்தமன 
இருக்கிறது.' ( ஆதாெம்: அஹமத்)

நபி (ஸல்) அெர்�ள் மெணிக்கும் ெமெ ெம-
ழானின் �மடைசிப ேத்து நாட�ளில் இஃதி�ாஃப 
இருநதார்�ள். அெர்�ளுக்குப பின் அெர்�ளின் 
மமனவியர் இஃதி�ாஃப இருநதார்�ள். 

(ஆதாெம்: பு�ாரி)
'நபி (ஸல்)அெர்�ள் ெமழான் �ாைங�ளில் 

ஜிபரீல் (அமை) அெர்�மைச்  ்சநதிக்கும் கோது 
கெ�மா� வீசும் �ாற்மறவிடை தர்மம் வ்சயயக்கூடி-
யெர்�ைா� இருநதார்�ள்' (ஆதாெம்: புஹாரி)

'எெர் ஒருெமெ கநான்பு திறக்� மெபோகொ 
அெருக்கு அநத கநான்ோளிக்குக் கிமடைக்கும் 
கூலிமயப கோன்கற ெழங�பேடும். அெெது 
கூலியில் எநத ஒன்றும் குமறக்�பேடை மாடடைாது' 
(ஆதாெம்: அஹமத், திர்மிதி)

இஸ்ைாமிய ெெைாற்றில் நி�ழநத மாவேரும் 
தியா� நி�ழச்சிகய ேத்ர் கோர் ஆகும். இது ஹிஜ்ரி 
2-ஆம் ஆண்டு ெமழான் பிமற 17-ல் நடைநதது.

'ேத்ரு' கோரில் நீங�ள் மி�வும் ்சக்தி குமறநத-
ெர்�ைா� இருநத கோது, அல்ைாஹ உங�ளுக்கு 
உதவி புரிநதான். ஆ�கெ நீங�ள் நன்றி வ்சலுத்-
துெதற்�ா� அல்ைாஹவுக்கு அஞ்சி நடைநது 
வ�ாள்ளுங�ள். (3:123)

'வ்சார்க்�த்தில் ெயயான் என்று கூறபேடும் 
ஒரு ொ்சல் இருக்கிறது. மறுமம நாளில் அதன் 
ெழியா� கநான்ோளி�ள் நுமழொர்�ள். அெர் -
�மைத் தவிெ கெறு எெரும் அதன் ெழியா� 
நுமழய மாடடைார்�ள். கநான்ோளி�ள் எஙக�?' 
என்று க�ட�பேடும். உடைகன அெர்�ள் எழு-
ொர்�ள். அெர்�மைத் தவிெ கெறு எெரும் 
அதன் ெழியா� நுமழய மாடடைார்�ள். அெர்�ள் 

நுமழநததும் அவொ்சல்�ள் அமடைக்�பேடடுவி-
டும். அதன் ெழியா� கெறு எெரும் நுமழய 
மாடடைார்�ள்' (ஆதாெம்: பு�ாரி, முஸ்லிம்)

'கநான்பு நெ�த்திலிருநது �ாக்கும் க�டைய-
மாகும். கநான்ோளியின் ொய நாற்றம் அல் -
ைாஹவிடைம் �ஸ்தூரிமய விடைச் சிறநததாகும்' 
(ஆதாெம்: பு�ாரி)

'கநான்ோளிக்கு இெண்டு மகிழச்சி�ள் 
உள்ைன. ஒன்று கநான்பு துறக்கும் கோது ஏற்ே-
டும் மகிழச்சி. மற்மறயது தனது இமறெமனச் 
்சநதிக்கும் கோது கிமடைக்கும் மகிழச்சி' 

(ஆதாெம்: பு�ாரி)
'கநான்பும், அல் குர்ஆனும், மறுமமயில் ஓர் 

அடியானுக்�ா� ேரிநது கேசும். கநான்பு கூறும், 
'நான் இவெடியாமன உணமெ விடடும், இச்ம்ச-
�மை விடடும் தடுத்திருநகதன், இென் வி்சயத்-
தில் ேரிநதுமெபோயா�'! அல் குர்ஆன் கூறும் 
'நான் இெமன இெவில் தூங�விடைாமல் தடுத்தி -
ருநகதன். எனகெ இெனுக்கு ேரிநதுமெ வ்சய -
ொயா�' என நபி (ஸல்) அெர்�ள் கூறி-
னார்�ள். (ஆதாெம்: அஹமத்)

' மூன்று துஆக்�ள் ஏற் -
றுக்வ�ாள்ைபேடும். 
கநான்ோளி -

யின் துஆ, அநீதியிமழக்�பேடடைெனின் துஆ, 
ேயணியின் துஆ' (ஆதாெம்: மேஹகி)

'எெர் ெமழான் இெவில் ஈமானுடைனும் 
நற்கூலி கிமடைக்கும் என்ற எண்ணத்துடைனும் 
நின்று ெணஙகுகிறாகொ அெெது முன் வ்சன்ற 
ோெங�ள் அெருக்கு மன்னிக்�பேடுகின்றன'  
(ஆதாெம்: பு�ாரி, முஸ்லிம்)

யார் அல்ைாஹுக்�ா� ஓர் கநான்பு கநாற் -
கின்றாகொ அெருமடைய மு�த்மத அல்ைாஹ 
நெ�த்மத விடடும்  எழுேது ெருடை தூெத்திற்கு 
தூெமாக்கி விடுகின்றான்,(ஆதாெம்: முஸ்லிம்)

ஒரு தடைமெ நபி (ஸல்) அெர்�ள் மிம்ேரில் 
ஏறி, 'ஆமீன், ஆமீன், ஆமீன்' என்றார்�ள். 
அபகோது, 'அல்ைாஹவின் தூதகெ! நீங�ள் 
மிம்ேரில் ஏறும் கோது, ஆமீன், ஆமீன், ஆமீன் 
என்று கூறினீர்�கை!' என்று க�ட�பேடடைது. 
அதற்கு நபி (ஸல்) அெர்�ள், ஜிபரீல் (அமை) 
அெர்�ள் என்னிடைம் ெநது, 'எெர் ெமழான் 
மாதத்மத அமடைநது அெருமடைய ோெங�ள் 
மன்னிக்�பேடைாமல் நெ�ம் புகுொகொ அெமெ 
அல்ைாஹ (தன் அருளிலிருநது) தூெமாக்�ட -
டும்' என்று கூறி 'ஆமீன் என்று வ்சால்லுங�ள்' 
என்றார்�ள்.. அதன்ேடி வ்சயகதன். (ஆதாெம்: 
இபனு ஹிபோன்)

'யார் வோயயான கேச்சுக்�மையும் 
வோயயான நடைெடிக்ம��மையும் விடைவில்-
மைகயா அெர் ேசித்திருபேகதா தாகித்திருபேகதா 
அல்ைாஹவுக்குத் கதமெ இல்மை' (ஆதாெம்: 
பு�ாரி)

'நீங�ள் கநான்பு மெத்திருக்ம�யில் வ�டடைப 
கேச்சுக்�ள் கேசுெகதா கூச்்சலிடுெகதா கூடைாது. 
யாகெனும் ஏசினால், அல்ைது ்சண்மடையிடை 
முற்ேடடைால் 'நான் கநான்ோளி'  என்று  கூறி 
விடைவும். (ஆதாெம்: பு�ாரி, முஸ்லிம்)

'ஸஹர் உணவு ேெக்�த் நிமறநததாகும், 
அமத நீங�ள் விடடுவிடை கெண்டைாம். ஒரு மிடைருத் 
தண்ணீமெயாெது குடிபேமதக் வ�ாண்டு ஸஹர் 
வ்சயயுங�ள். நிச்்சயமா� அல்ைாஹ ஸஹர் 
வ்சயேெர்�ள்மீது அருள்புரிகிறான், ொனெர்�ள் 
அல்ைாஹவிடைத்தில் அெர்�ளுக்கு அருள்கெண்டி 
பிொர்த்திக்கின்றனர்' (ஆதாெம்: அஹமத்). 

'எனது ்சமுதாயத்தினர் ஸஹர் வ்சயெமத பிற்ே-
டுத்தும் �ாைம் ெமெயும், கநான்பு திறபேமத அெ-
்செபேடுத்தும் �ாைம்ெமெ நன்மமயில் இருக் -
கின்றனர்' (ஆதாெம்: முத்தேகுன் அமைஹி) 

இவொறு ெமழான் மாத கநான்பு குறித்தும் 
அதன் சிறபபு�ள் குறித்தும்  நபி (ஸல்) அெர்-
�ள் எடுத்தியம்பியுள்ைார்�ள். மனிதமன தூய-
மமபேடுத்தும் இநகநான்பு  ஒவகொர் ெருடை -
மும் ெருகின்றது. அதனால்  ெமழான் மாதத்மத 
அமடைநது வ�ாள்ளும் அமனத்து முஸ்லிம்� -
ளும் கநான்பு கநாற்று இமறெணக்�ங�ளில் 
ஈடுேடடு ஈரூைகிலும் விகமா்சனம் வேற்றிடை 
முயற்சிக்� கெண்டும்.  

'ை�ாஉன்' (துன்ேம்,  துர்போக்கியம்) 
எனும் வ்சால்லும் அதிலிருநது 
பிறநத வ்சாற்�ளும் மூன்று தடை-

மெ�ள் அல் குர்ஆனின்  'தாஹா' என்ற அத் -
தியாயத்தில்  இடைம்வேற்றுள்ைன. 'நீர் துன்ேப -
ேடை கெண்டும் என்ேதற்�ா� இக்குர்ஆமன 
உம்மீது நாம் இறக்கி மெக்�வில்மை'. 
'அென் உங�ளிருெமெயும் சுெனத்திலிருநது 
வெளிகயற்றிவிடைல் கூடைாது. நீங�ள் துன்ேத்-
தில் விழுநதுவிடைவும் கூடைாது'. 'யார் எனது 
ெழி�ாடடைமைப பின்ேற்றினாகொ அெர் ெழி -
தெற மாடடைார். துர்போக்கிய நிமைக்கு ஆைா-
�வும் மாடடைார்' 

மார்க்�த்மதக்�ண்டு, அதமனப பின்ேற்று-
ெமத நிமனத்து எெரும் அச்்சமுறக் கூடைாது 
என்ேதற்�ா� இவெ்சனங�ள் அருைபேடடுள்-
ைன. அதனால் அல்ைாஹவுமடைய மார்க்�த்-
மதப ேற்றிப பிடிபேதில்தான் முழுமமயான 
சுபீட்சம், அதிஷடைம் இருக்கிறது. எெர் அல் -
ைாஹவுமடைய ெழிமயப புறக்�ணிக்கின்ற-
னகொ இம்மமயிலும் மறுமமயிலும் அெர்-
�ைது துர்போக்கிய நிமைமய சித்தரிக்கும் 
ெம�யில் பின்ெரும் ெ்சனங�ள் அமமந -
துள்ைன.

'எென் என்னுமடைய நல்லுமெமயப புறக்-
�ணிக்கின்றாகனா அெனுக்கு கூடினமான 
ொழக்ம� இருக்கிறது'  (அல் -குர்ஆன்- 
தாஹா: 134). இவவுைகிகைகய இவொறான 
நிமை என்றால்  மறுமமயில் அெனது நிமை 
எவொறிருக்கும் என்ேமதச் வ்சால்லித்தான் 
வதரிய கெண்டுவமன்றில்மை.   

'கமலும் மறுமம நாளில் அெமன நாம் 
குருடைனா� எழுபபுகொம். அென் க�டோன். 
'என் இமறொ! உைகில் நான் ோர்மெ உள்ை-
ெனா� இருநகதகன, இஙகு நீ ஏன் என்மன 
குருடைனா� எழுபபினாய? அதற்கு அல்ைாஹ. 
'ஆம், இவொகற நம்முமடைய ெ்சனங�ள் 
உன்னிடைம் ெநதிருநதகோது நீ அெற்மற 
மறநதிருநதாய. இவவிதம், ெெம்பு மீறிச் 
வ்சல்கொருக்கும் தம்முமடைய இமறெனின் 
ெ்சனங�மை ஏற்�ாதிருபகோருக்கும் நாம் 

கூலி ெழஙகுகின்கறாம். கமலும் மறுமம -
யின் கெதமன மி�க் �டினமானதும் நீடித்து 
நிற்�க்கூடியதா�வும் இருக்கிறது'. (அல் - 
குர்ஆன்- தாஹா: 124- -127) 

சுபீட்சத்தின் அதி உன்னத நிமை என்ேது 
நீங�ள் உங�மைப ேற்றியும், உங�ைது 
ொழமெப ேற்றியும் திருபதி வ�ாள்ளும் 
நிமையாகும். உங�ைது இெட்ச�மனயிடடு 
நீங�ள் திருபதியமடையும் நிமையா�வும், 
அெனது திருபதிமய நீங�ள் உணரும் நிமை-
யா�வும் அது விைஙகுகிறது. இதமனத்தான் 
இவெத்தியாயத்தின் (தாஹா) இறுதிபேகுதி 
சுடடிக்�ாடடுகிறது. 

'இெர்�ள் இடடுக்�டடிக்கூறும் விையத்மத 
நீர் வோறுத்துக்வ�ாள்ளும், சூரியன் உதிபே-
தற்கு முன்பும் அது மமறெதற்கு முன்பும், 
இெவு கநெங�ளிலும், ே�லின் ஒெங�ளிலும் 
உம்முமடைய இமறெமனப பு�ழநது துதுபபீ -
ொ�'  (அல் குர்ஆன்- தாஹா: 130)

இமறெமனத் துதித்தல், அெமன ஞாே�ப-
ேடுத்தல், அெனுக்கு �டடுபேடைல் என்ேனகெ 
மி� உயர்நத சுபீட்சத்துக்கு இடடுச் வ்சல்லும் 
ெழி�ைாகும். சுபீட்சம் என்ேது மன நிமற -
ொகும். மனத்திருபதிமய அமடைெமதவிடை 
சுபீட்சம் என்று கூற கெறு என்னதான் இருக்-
கின்றது? அதி�மாகனார் வேண்�ள், வ்சல்-
ெங�ள், மாளிம��ள், ொ�னங�ள் கோன்ற 
ஆம்ச�மை அனுேவித்த கோதிலும் அெர்�-
ளுக்கு மனத்திருபதி கிமடைபேதில்மை. அல்-
ைாஹமெத் துதிபேதன் மூைமும் அெனுக்குக் 
�டடுபேடுெதன் மூைமும்  ஒரு இமறவிசுொசிக்-
குக் கிமடைக்கும் மன நிமறவு கிமடைக்�பவேறாத-
ெர்�ைா� அெர்�ள் �ாணபேடுகின்றனர்.

ஆ�கெ சுபீட்சத்மதயும் விகமா்சனத்மதயும் 
கதடுேெர்�ள் �ற்றுணெ கெண்டிய அத்தியாயம் 
தான் சூொ தாஹா. அதனால் அதமன முழுமம -
யா�க் �ற்று ேயன்வேற முயற்சிபகோம். 

புனித தீனுல் இஸ்ைாம் மனி-
தனது உைத்தூயமமக்கு 
அதி� முக்கியத்துெம் 

அளித்துள்ைது. ஆன்மாவின் பிெதிபிம்ேமா-
�கெ அெனது வ்சயல்ோடு�ள் அமமகின்-
றன. அதனால்  ஆன்மா சீர்க�டடுக்கு உள்-
ைாகுமாயின் அெனது வ்சயல்ோடு�ளிலும்  
அதன் தாக்�த்மத அெதானிக்�ைாம். இதன் 
விமைொ�  மனித ொழவு சீர்வ�டடு விடும். 
இதமனக் கீழெரும் நபிவமாழி இவொறு 
குறிபபிடுகின்றது. 

'உடைலில் ஒரு ்சமதத் துண்டு உள்ைது. அது 
சீர்வேற்று விடடைால் உடைல் பூொ� சீர்வேற்றுவி-
டும், அது சீர்வ�டடு விடுமாயின் உடைல் பூொ�-
வும் சீர்வ�டடுவிடும், அதுதான் உள்ைம்' என 
நபி (ஸல்) அெர்�ள் கூறினார்�ள்.  (ஆதாெம்: 
பு�ாரி, முஸ்லிம்) 

'அல்ைாஹுத்தஆைா உங�ள் உடைல், 
உமடை, அழகு�மைப ோர்பேதில்மை, அென் 
உங�ள் உள்ைத்மதயும் (அதனால் ஏற்ேடும்) 
விமைவு�மையுகம கநாக்குகிறான்' என்ற 
�ருத்மதத் தரும் நபிவமாழியும் மனிதன் 
தன் உள்ைத்மத எநகநெமும் தூய நிமையில் 
மெத்திருக்� கெண்டும் என்ற �ருத்மதகய 
தருகின்றது.

அல்-குர்ஆமன கநாக்கும் கோது இமற 
�டடைமைக்வ�திொன முதல் புெடசி வேருமம 
என்ற �ர்ெத்தினால் ஏற்ேடடைது என்ேமத இை-
குவில் புரிநது வ�ாள்ைைாம். அதாெது ஆதம் 
(அமை) அெர்�ளுக்கு 'சுஜூது' வ்சயயுமாறு 
அல்ைாஹுொல் �டடைமையிடைபேடடை கோது 
மைக்கு�ள் அதற்குக் �டடுபேடடைதமனயும் 
மைத்தான் மாறுவ்சயதமதயும் அல் -குர்ஆன் 
நமக்கு வதளிவுேடுத்துகின்றது. அெனது அடி-
ேணியாமமக்�ான அடிபேமடைக் �ாெணம் 
அெனுள்ைத்தில் கதான்றிய �ர்ெகமயாகும். 

 'அெகனா வேருமம வ�ாண்டு விைகி 
(நம்முமடைய �டடைமைமய) நிொ�ரிபேெனாகி 
விடடைான்' (அல் குர்ஆன்). ஆ�, இநத மைத்-
தானிய உணர்விற்கு, ோெத்தின் தமைொ-
யலுக்கு நாம் நம்முள்ைத்தில் இடைமளிக்�க் 
கூடைாது.

நபிமார்�ளின் ்சத்தியப கோதமன�ள் நிொ-
�ரிக்�பேடடைமமக்கும் அெர்�ளின் உயிர்�ள் 
அநியாயமா�ப ேறிக்�பேடடைமமக்கும் இமற-
ெ்சனங�ள் வோயபபிக்�பேடடைமமக்கும்  
�ர்ெம் வ�ாண்டை உள்ைங�கை �ாெணமா� 
அமமநதன. நபிமார்�ளின் கோதமன�மை 
எதிர்த்து அதமன ஏற்றெர்�ளுக்கு எதிொன நடை-

ெடிக்ம��ளில் 
இறஙகியெர்�ளும் 
அநதநத ்சமூ�த்மதச் ்சார்நத 
�ர்ெம் வ�ாண்டை �ல் வநஞ்்சங�கை என்ே-
மதயும் திருமமற நமக்கு உணர்த்திக் வ�ாண்-
டிருக்கின்றது. இன்றும் சிைர், ்சத்தியத்மத 
எடுத்துச் வ்சால்லும் கோது நியாயம் இதுதான் 
என்ேது வதரிநத பின்னரும், தம்முமடைய சுய 
இைாேங�மை அமடைநது வ�ாள்ெதற்�ா� ்சத்-
தியத்மத மறுபகோொ�வும் மமறக்�க்கூடிய-

ெர்�ைா�வும் இருக்கின்றனர். 
தம்மிடைம் வ்சாத்து வ்சல்ெம்  இருக்கிறது 

என்ேதனால் மற்றெர்�மை தம் அடிமம�ைா-
�க் �ருதும்  ஏழனப ோர்மெயுமடைகயார் இருக்-
�கெ வ்சயகின்றனர். ஆனால் தம்  வ்சல்ெம் 
நிமையற்றது என்ேமத உணரும் நாமை 
அெர்�ள் அமடைநகத தீருெர். 

 தனது வோக்கிைங�ளின் ்சாவி�மைச் 
சுமக்� ஒரு குழு கதமெ என்று கூறுமைவுக்கு 
வ்சல்ெச்வ்சருக்கு  வ�ாண்டிருநத �ாரூன் 
வேருமம வ�ாண்டு, இமெவயல்ைாம் நான் 
என் திறமமயால் கதடிய திெவியங�கை! 

எனக் கூறி வ்சருக்க�ாடு ொழநதான். அதன் 
விமைவு அென் சிறுமமபேடடை நிமையில் 
பூமி விழுஙகி மாண்டை ்சரித்திெத்மதயும் அல்-
குர்ஆனின் 28: 76- -81 ெமெயான ெ்சனங-
�ள்  குறிபபிடடு மெக்�த் தெறவில்மை.

அநத ெம�யில் இன்மறய �ாைத்திலும் 
வேரும் வேரும் க�ாடீஸ்ெெர்�ள் கூடை திடீவென 
ஏமழ�ைா� மாறிவிடுகின்றனர். �ற்றறிநத-
ெர்�ளும் கூடை  வேருமம என்ற ேடுகுழியில் 
விழுநது விடுகின்றனர். '�ற்றது ம� மண்ண-
ைவு, �ல்ைாதது உை�ைவு' என்ேமத மறநது 
தமது நாென்மம, எழுத்தாற்றல், தர்க்� 
ஞானம் என்ேனெற்மற மெத்து வேருமம 
வ�ாள்ளும் சிைர், தம்மால் வ்சால்ைபேடடை 

தெறான �ருத்துக்�ள், 
தெறு எனப பிறொல் விமர்்சனம் வ்சயயபே-
டும் கோது மமமத வ�ாண்டு முன் மெத்த 
தமது மடைமமமய மமறக்� ்சத்தியத்மத 
மறுத்துத் தமது திறமம�மைப ேயன்ேடுத்தி 
நிழலிற்கு நிறம் தீடடும் நடைெடிக்ம�யில் 
இறஙகி விடுகின்றனர்.  அதனால் தானும் 
வ�டடு, பிறமெயும் ெழிவ�டுபேமதயும் 

நாம் �ண்டும் க�டடும் ெருகின்கறாம்.
 கமலும், ஏழமமயிலும் வேருமம 

வ�ாள்ெமத இஸ்ைாம் வெறுக்கிறது.  'குடிப-
ேது கூழ வ�ாபேளிபேது ேன்னீர்' என்ேது 
கோன்று, சிைருமடைய ொழக்ம� அமமந-
திருக்கும். ெறுமமயில் ொடும் கோதும் 
இெர்�ைது ொய வ்சல்ெச் வ்சழிபபில் 
மைர்நதாற்கோல் வேருமம கேசும். இெர்-
�ளுடைன் 'அல்ைாஹ மறுமமயில் கே்சவும் 
மாடடைான், �ருமணக் �ண் வ�ாண்டு ோர்க்-
�வும் மாடடைான்' என்ேது நபிவமாழியா-
கும்.  

வேருமம எனும் இச்சீர்க�டு ேை வ�ாடிய 
விமைவு�ள் கதாற்றுவிக்�க்கூடியது. 
்சத்தியத்திற்கு திமெயிடடு, இமறெனின் 
வெறுபமேயும் க�ாேத்மதயும் கதடித்த-
ெக்கூடியது. உள்ைத்மதகய  உணர்ெற்ற-
தாக்கிவிடும்.  வேருமம உள்ைத்தில் இடைம் 
பிடித்துவிடடைால் அஙக� நீதி, கநர்மம, 
நியாயம் என்ேெற்றிற்வ�ல்ைாம் இடைமி-
ருக்�ாது. ஆனால் உைகில் வேருமம 
வ�ாண்டு ொழநதெர்�ளின் உை� முடிவு 
கூடை இழிொ�கெ அமமநதிருநதிருக்கின்-
றது, இதற்கு நம்ரூத், பிர்அவன், �ாரூன் 
கோன்கறாெது ெெைாறு நல்ை ்சான்று -
�ைாகும். ஆ�கெ தீய விமைவு�மைத் 
கதடித் தெக்கூடிய  வேருமம எனும் 
இச்சீர்வ�டடிலிருநது ோது�ாபபு வேற் -
றுக்வ�ாள்ை இமறெழி�ாடடைல்�ளின் கீழ 
முயற்சிபகோம்.

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

வதாகுபபு:   
ஆர்.எம். அர்ைாத் 
கேொதமனப ேல்�மைக்�ழ�ம்

ரமழான் 
சிறப்புகள் நிறறந்த மா்தம்

உணறமயான துரப்்ாக்கியம்!

மனி்தனின் மூன்று 
ச�ாத்துகள் 

தீய விறைவுகறைத் 
்தரும் ச்ருறம 

 நாவின்ன மேஸல்...
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தினகரன் பத்திரிமகயின் 90ஆெது பூர்த்திமை முன்னிட்டு

பேருவளை விபேட நிருேர் 

பேக் ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் வவளி-
யீடான தினகரன் ேத்திரிளகயின் 
90 ஆவது ஆண்டு பூர்த்திளை முன்-
னிட்டு பேருவளை மற்றும் தர்கா நகர் 
தினகரன் வாேகர் வட்டம் ஏற்ோடு 
வேய்துளை முபவேரும் விழா எதிர்வ-
ரும் 27 ஆம் திகதி பேருவளை மற்றும் 
தர்கா நகர் ேகுதிகளில் மிக விமர்ளே-
ைாக நளடவேறவுளைது.   

இபவேருவிழாவின் களே கோோர 
மற்றும் பிரமுகர் வகௌரவிபபு 
நிகழ்வுகள  தர்கா நகர் ஸாஹிரா 
பதசிை ோடோளே எம்.ஐ.எம் நளீம் 
ஹாஜிைார் ஞாேகார்த்த மண்டேத்-
தில் 27 ஆம் திகதி மு.ே 9 மணிக்கு 
தினகரன், தினகரன வார மஞேரி 
மற்றும் வண்்ணவானவில் ேத்திரிளக-
களின் பிரதம ஆசிரிைர் பத வேந்தில் 
பவேவர் தளேளமயில் நளடவேற-
வுளைது. 

தர்கா நகர் ஸாஹிரா பதசிை 
ோடோளே, அல்ஹம்ரா மகா வித்தி-
ைாேைம், அளுத்கம வீதிை முஸ்லிம் 
மகளிர் பதசிை ோடோளே, அன்-
னாசிகளை தமிழ் வித்திைாேைம், 
மதுகம களேமகள மகா வித்திைாே-
ைம், வவலிபேன்ளன ரஹமானிய்ைா 
முஸ்லிம் பதசிை ோடோளே, பேரு-
வளைப ேகுதியில் உளை சீனன் 
பகாட்ளட அல் ஹூளமஸரா பதசிை 
ோடோளே, நளீம் ஹாஜிைார் மகளிர் 
பதசிை ோடோளே, மாளிகாபேளன 
பஸம் ரிோய் ஹாஜிைார் பதசிை 
ோடோளே, மஹவகாட ஐ.எல்.
எம் ஸம்ஸஸுதீன் மகாவித்திைாேைம் 
ஆகிை முஸ்லிம்,  தமிழ் ோடோளே-
களில் மா்ணவர்கைது களே கோோர 
நிகழ்ச்சிகள இடம் வேறவுளைன.   

பேருவளை, தர்கா நகர் வாேகர் வட்-
டத்தின் தளேவரும் பிரேே ேமூக 
பேளவைாைருமான பதேமான்ை அல் 
ஹாஜ் ோஸி ஸஸுளேர் தளேளமயில் 
இதற்கான ேரவோன ஏற்ோடுகள 
பமற்வகாளைபேட்டு வருகின்றன.   

ேமை ேமூக, களே, கோோர கல்வி 
மற்றும் ஊடகத் துளற, மற்றும் 
விளைைாட்டுத் துளறகளில் ேணி-
வேய்த 30 பேரும் மற்றும் பதசிை மட்-
டத்தில் பிரசித்தி வேற்ற 10 பிரமுகர்-
கள இந்த விழாவில் வோன்னாளட 
போர்த்தி நிளனவுச் சின்னம் வழங்கி 
வகௌரவிக்கபேடவுளைளம குறிபபி-
டத்தக்கது.   

பிரதம அதிதிைாக இராஜாங்க 
அளமச்ேர் பிைல் நிோன்த ஸில்வா, 
ோராளுமன்ற உறுபபினர்கைான 

மர்ஜான் ேளீல், இம்தி-
ைாஸ் ோக்கீர் மாக்கார் 
ஆகிபைார் விபேட 
அ தி தி க ை ா க வு ம் 
பேருவளை பிரபதே 
ேளேத் தளேவர் 
பமனக விமேரத்ன, 
பேருவளை நகர ேளேத் 
தளேவர் மஸாஹிம் 
முஹம்மத், முன்னாள 
ோராளுமன்ற உறுபபிர் 
எம்.எஸ்.எம் அஸ்ேம் 
ஹாஜிைார், முன்னாள 
மாகா்ண ேளே உறுப-
பினர்கைான இபதிகார் 
வஜமீல், எம்.எம்.எம் 
அம்ஜாத், பேருவளை 
நகர ேளே எதிர்கட்சித் 

தளேவர் ஹஸன் ோஸி, பேருவளை 
பிரபதே ேளே முன்னாள தளேவர் 
ஏ.ஆர்.எம் ேதியுத்தீன் உட்ேட நகர 
ேளே, பிரபதே ேளே உறுபபினர்கள 
உேமாக்கள, ோடோளே அதிேர்கள, 
கல்வி அதிகாரிகள, ேளளிவாேல் நிர்-
வாகிகள, ஊடகவிைோைர்கள, எழுத்-
தாைர்கள, ேமூக பேளவைாைர்கள 
உட்ேட தினகரன் ஆசிரிைர்பீடத்ளதச் 
பேர்ந்தவர்கள உட்ேட  ஊடகவிைோ-
ைர்கள ேேரும் கேந்து வகாளவர் .  

அபத ேமைம் பேருவளை வஹட்டி-
முல்ளே புட்ேல் பேர்கர் சிடி விளை-
ைாட்டு ளமதானத்தில் தினகரன் 
வவற்றிக்கிண்்ணத்திற்காக மாவேரும் 
உளதபேந்தாட்டப போட்டிவைான்-
றும் எதிர்வரும் 27 ஆம் திகதி மாளே 
நளடவேறவுளைது.   

இச்சுற்றுப போட்டியில் வவற்றி 
வேறும் அணிக்கு தினகரன் வவற்றிக் 
கிண்்ணத்துடன் 25000 ரூோ வராக்கப-
ே்ணமும் இறுதிப போட்டியில் ேங்-
குேற்றும் அணிக்கு ரனேப கிண்்ணத்-
துடன் 15000 ரூோ வராக்கபே்ணமும் 
வழங்கபேடும். அபத ேமைம் சிறந்த 
வீரர், சிறந்த பகால் காபோைர் ேகே 
ஆட்ட வீரர், ஆகிபைாருக்கும் வேறும-
திவாய்ந்த ேரிசில்களுடன் ோன்றிதழ்-
களும் வழங்கபேடும்.   

தினகரன் ஆசிரிைர் பீடத்ளதச் 
பேர்ந்த எம்.என்.எம் ரிம்ஸானின் ஏற்-
ோட்டில் அணிக்கு 5 பேர் வகாண்ட 
உளதபேந்தாட்டச் சுற்றுப போட்டி 
அன்ளறை தினம் நளடவேறவுள-
ைளம குறிபபிடத்தக்கது. அன்ளறை 
தினம் அபதளமதானத்தில் ேரிேளிபபு 
ளவேவம் இடம் வேறும்.   

பமலும் பதேமான்ை ோஸி 
ஸஸுளேரின் ஏற்ோட்டில் நளடவேற்ற  
கிரிக்வகட் சுற்றுப போட்டியின் இறு-
திபபோட்டியும் ேரிேளிபபும் அபத-
தினம் மாளே நளடவேறவுளைது.   
இச்சுற்றுப போட்டியில் வவற்றி 
வேரும் அணிக்கு தினகரன் வவற்றிக் 
கிண்்ணத்துடன் 25,000 ரூோ வராக்கப-
ே்ணமும் இறுதிப போட்டியில் ேங்-
குேற்றும் அணிக்கு ரனேப கிண்்ணத்-
துடன் 15000 ரூோ வராக்கபே்ணமும் 
வழங்கபேடும். அபத ேமைம் சிறந்த 
ேந்துவீச்ோைர், சிறந்த வீரர், சிறந்த 
துடுபோட்டக்காரர் ஆகிபைாருக்கும் 
வேறுமதிவாய்ந்த ேரிசில்களுடன் 
ோன்றிதழ்களும் வழங்கபேடவுள-
ைன.   
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பேருவளை மற்றும் தர்கா ந்ர 
ேகுதி்ளில் முப்ேரும் விழகா 

அரசிைல், சமூக சசமெ பிரமுகர்கள் பஙசகற்பு 

திக்வெல்லை ஸும்ரிககு அரச விருது
அரநாைக்க நிருேர்

புத்தோேன ேமை மற்றும் 
கோோர அலுவல்கள 
அளமச்சின் வழிகாட்ட-
லுடன் வாவனாலி அரே 
ஆபோேளனக் குழு, 
இேங்ளக களேக் கழகம், 
மற்றும் கோோர அலுவல் -
கள திள்ணக்கழகம் ஒன்றி -
ள்ணந்து ஏற்ோடு வேய்த 
'வாவனாலி அரே விருது 
விழா 2022'  அண்ளமயில் 
நளடவேற்றது.

இதில் வாவனாலிக்கு "கரு -
பவபபிளேகள "என்ற மகு-
டத்தில் நாடகப பிரதிளை 
எழுதிை திக்வவல்ளே ஸஸும் -
ரிக்கு அரே விருது கிளடத்-
துளைது. இது முதன்முத -
ோக வாவனாலி முஸ்லிம் 
பேளவக்கு கிளடத்த கீர்த்திைா-
கும். வாவனாலி முஸ்லிம் பேளவ-

ளையும், நாடறிந்த எழுத்தாைர் திக்-
வவல்ளே ஸஸும்ரிளை   இேக்கிை 
வட்டம் வாழ்த்துகிறது. 

மாத்த்ை மாவெட்ட அஹதிய்ா 
சம்்மளன ்�ாதுககூட்டம்

வவலிகம தினகரன் நிருேர் 

மாத்தளற மாவட்ட அஹதிய்ைா 
ேம்பமைனத்தின் மறுசீரளமபபுக் 
கூட்டமும் புதிை நிர்வாகத் வதரிவும் 
அண்ளமயில் மாத்தளற இல்மா 
கல்லூரியில் மாவட்ட அஹதிய்ைா 
ேம்பமைனத் தளேவர் எம்.ஓ. ேஸ்-
லுர்ரஹமான் தளேளமயில் நளட-
வேற்றது. 

இந் நிகழ்வில் அகிே இேங்ளக 
அஹதிய்ைா ோடேளேயின் மத்திை 
ேம்பமைன நிர்வாகிகைான  ஏ.எல்.
எம். அஸ்வர் (உே தளேவர்),    எம்.
எச்.எம் உளவன் (வோருைாைர்) 

மற்றும் ஹிோம் ஸஸுளஹல் (உே 
வேைோைர்) ஆகிபைார் கேந்து சிறப-
புளர நிகழ்த்தினர். 

நடபபு வருடத்திற்கான (2022) 
புதிைநிர்வாக ேளே வதரிவின் போது 
தற்போளதை நிர்வாக ேளேயினபர 
மீண்டும் ஏகமானதாக வதரிவுவேய்-
ைபேட்டனர். 

இதில் மாத்தளற மாவட்ட 13 
அஹதிய்ைா ோடோளே ஆசிரிைர்-
கள,  உேமாக்கள,  கல்விமான்கள,  
ேமூகபேளவைாைர்கள என ேேரும் 
கேந்து வகாண்டளம விபேட அம்ே -
மாகும்.

புத்தளம் இஸலைாஹிய்ாவில 
இரு ்�ரும் நிகழ்வுகள்  

புத்தைம் தினகரன் நிருேர்

புத்தைம் இஸ்ோஹிய்ைா 
வேண்கள அரபுக் கல்லூரியின் 26 
வது வதாகுதி மா்ணவிகளுக்கான 
டிபபைாபமா ோன்றிதழ் வழங்கும் 
ளவேவம்  மற்றும் பிரிைாவிளட 
நிகழ்வும்  அண்ளமயில் கல்லூரி-
யின் பகட்போர் கூடத்தில் நளட -
வேற்றது.

கல்லூரி அதிேர் அஷவேய்க் 
எம்.எச்.எம்.முனீர் தளேளமயில் 
நளடவேற்ற இந்நிகழ்வில்,  புத்த-
ைம் ஸாஹிரா பதசிை கல்லூரியின் 

அதிேர் ஐ.ஏ.ந -
ஜீம் பிரதம அதி-
திைாகக் கேந்து-
வகாண்டதுடன் 
ஜ ம் இ ய் ை து ல் 
உேமா புத்த -
ைம் மாவட்ட 
தளேவர் அஷ -
வேய்க் அபதுல்-
ோஹ மஹமூத் 
ஆலிம் வகௌரவ 
அதிதிைாக கேந்-
துவகாண்டார்.

க ல் லூ ரி யின் 
நிர்வாகக் குழுத் தளேவர் எச்.
அஜ்மல், கல்லூரி நிறுவன உறுப-
பினரும், ஓய்வு வேற்ற ஆசிரிை -
ருமான ஏ.சி.எம்.இஸ்மத், ேட்ட 
ஆபோேகர் ேட்டத்தரணி ேஸஸுலுர் 
ரஹமான், கல்லூரி விரிவுளரைா -
ைர்கள, மா்ணவர்கள, வேற்பறார் -
கள உளளிட்ட ேேரும் கேந்து 
வகாண்டனர்.

ஆராய்ச்சி முளற மற்றும் நூேக 
தகவல் அறிவிைல்களுக்கு ோன்றி -
தழ்களும் வழங்கபேட்டன.

வகாழும்பு 15, மட்்டக்குளி கதிரானெத்்த அருள்மிகு ஸ்ரீ பத்ரகாளி அம்மன் ஆலை  
ச்தர் திருவிழா சிெஸ்ரீ சிெசேசன் குருக்கள் ்தலமமயில் க்டந்த சனிக்கிழமம மாமல 
ேம்டவபற்்றது. இ்தன்சபாது பூமை இ்டம்வபறுெம்தயும்  கலநதுவகாண்ட  பக்்தர்க-
மையும் ப்டத்தில் காணலாம்.           ப்டம்: ஏ.எஸ்.எம். ைாவித்  

ஹம்�ாந்்தாட்்ட மாநகர ச்�யின் 
புதி் ்ம்ராக காமினி ஆனந்த ்்தரிவு  
ஹம்ோந்பதாட்ளட குறூப 
நிருேர்

ஹ ம் ே ாந் ப த ா ட் ள ட 
மாநகர ேளேயின் புதிை 
பமைராக முன்னாள  பிர -
திபமைர் பக. ஜீ. காமினி 
ஸ்ரீ ஆனந்த மாநகர ேளே 
உ று ப பி ன ர் க ளு க் கி ள ட -
யில் இடம்வேற்ற வாக்வக-
டுபபில் கூடுதல் வாக்குக-
ளைப வேற்று ஹம்ோந்பதாட்ளட 
மாநகர ேளேயின் புதிை பமைராக 
வதரிவு வேய்ைபேட்டுளைதாக வதன் 
மாகா்ண உளளூராட்சி ஆள்ணைா-
ைர் பேனக ேல்லிைகுருபக பநற்று 
(24)  வதரிவித்தார். 

ஹம்ோந்பதாட்ளட மாநகர 
ேளேயின் தளேவர் எராஜ் ரவீந்திர 

பிர்ணாந்து தனது ேதவிளை 
இராஜினாமா வேய்தளதத் 
வதாடர்ந்பத இபேதவிக்கு 
வாக்வகடுபபு நடாத்தப-
ேட்டு 11 உறுபபினர்களின் 
கூடுதல் வாக்குகளினால் 
ஸ்ரீேங்கா வோதுஜன வேர -
முனவின் முன்னாள  பிரதி 
பமைர் பக. ஜீ. காமினி ஸ்ரீ 
ஆனந்த புதிை பமைராக 

வதரிவுவேய்ைபேட்டுளைார்.
இவபராடு  ஐக்கிை பதசிைக் கட்சி 

ோர்ோக போட்டியிட்ட எதிர்க் கட் -
சித்தளேவர் டி. ஏ. காமினிக்கு  09 
வாக்குகள மாத்திரபம கிளடத்த -
பதாடு மக்கள விடுதளே முன்னணி-
யின் உறுபபினர் வாக்வகடுபபில் 
கேந்து வகாளைவில்ளே.

உள்நாடடு ்த்ாரிப்பு 
துப்�ாககியு்டன் ஒருவெர் ்கது 

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருேர்                                           

உளநாட்டில் தைாரித்த துபோக்-
கிவைான்றிளன ளவத்திருந்த 
ேந்பதக நேர் ஒருவளர வகக்கிராவ 
வோலிஸார் ளகது வேய்துளைனர்.

வோலிஸாருக்கு கிளடத்த தக-
வவோன்றுக்களமை (19) மாளே 
வகக்கிராவ ரத்மல்கந்த ேகுதியில் 
நடத்திை சுற்றிவளைபபின்போது 
ேந்பதக நேளர ளகது வேய்துள -
ைதுடன் உளநாட்டில் தைாரித்த 
துபோக்கியிளனயும் வகக்கிராவ 
வோலிஸ் நிளேை  குற்றத்தடுபபு 

பிரிவு வோலிஸார் ளகபேற்றியுள-
ைனர். ளகது வேய்ைபேட்டவர் 42 
வைதுளடை வகக்கிராவ ேகுதிளை 
வசிபபிடமாக வகாண்டவர் என்ேது 
ஆரம்ேகட்ட வோலிஸ் விோரள்ண -
களில் இருந்து வதரிைவந்துளைது. 
ேந்பதக நேர் துபோக்கியிளன ேைன் -
ேடுத்தி வகாளளைச் ேம்ேவங்கள 
உளளிட்ட குற்றச் வேைல்களில் 
ஈடுேட்டுளைாரா என்ேளத அறிந்து -
வகாளை வோலிஸார் ேே பகா்ணங் -
களில் தீவிர விோரள்ணகளை ஆரம்-
பித்துளைனர்.

அநுரா்தபுரம் ்�ா்தனா ்வெததி்சா்லையில
மருததுவெ உ�கரணஙகளுககு �றைாககு்ை
அநுராதபுரம் பமற்கு தினகரன் நிருேர்

அநுராதபுரம் போதனா ளவத்திை -
ோளேயின் மருத்துவ  ேரிபோதளன-
களுக்காக வருகின்ற 

நீரிழிவு பநாைாைர்களின் இரத்த 
ேரிபோதளன மற்றும் சிறுநீரக 
பநாைாைர்கள வதாடர்பிோன   ேரி-
போதளனக்கு பதளவைான இர-
ோைனம் மற்றும் உேகர்ணங்கள  
இல்ோளமயினால்  பநாைாளி-
கள கூடுதோன விளே வகாடுத்து 
தனிைார் ளவத்திைோளேகளில் 
இரத்த ேரிபோதளனகளை  வேய்து 
வகாளை பநர்ந்துளைதாக பநாைாைர் -
கள கவளே வதரிவிக்கின்றனர்.

அநுராதபுரம் மாவட்டத்திற்கு 
பமேதிகமாக குருநாகல், புத்தைம் 
மற்றும் வவுனிைா ஆகிை மாவட் -
டங்களைச் பேர்ந்த பநாைாைர்களும் 
பமற்ேடி போதனா ளவத்திைோ-

ளேக்கு வருகின்றளம குறிபபிடத்-
தக்கது.

குறித்த இரோைனங்கள 
இல்ோளம வதாடர்பில் அநுராத-
புரம் போதனா ளவத்திைோளே 
ேணிபோைர் ளவத்திைர் துோன் ேமர-
வீரவிடம் வினவிைபோது ளவத்திை 
ேரிபோதளனகளுக்கு பதளவைான 
இரோைனங்கள ேேவற்றிற்கு 
கடந்த சிே நாட்களில் குளறோடு-
கள நிேவிைது. அதனால் அளவகள 
சிேவற்ளற வேற்றுக்வகாளை நட -
வடிக்ளக பமற்வகாண்படாம். சிறுநீ -
ரகம் மற்றும் நீரிழிவு பநாய் ேரிபோ-
தளனக்கு பதளவைான இரோைன 
குளறோடு உளைதா என்ேது வதாடர்-
பில் ேரிபோதளன வேய்யும் அதிகாரி-
களிடம் பகட்டு பதளவைான நடவ -
டிக்ளககளை எடுபேதாக ளவத்திைர் 
துோன் ேமரவீர வதரிவித்தார்.

இராணுெத்தினரால் திஸ்்ஸமகாராமம ை்டால ராை மகா விகாமரயில் ஏற்பாடு வசய்த 
இரத்்த்தான நிகழ்வில் மக்கள் கலநதுவகாணடு இரத்்த்தானம்  ெழஙகுெ்தமன ப்டத்தில் 
காணலாம்.            ப்டம்: ஹம்பாநச்தாட்ம்ட குறூப் நிருபர்

்வெலிகமயில புனி்த 
ரமழா்ன முன்னிடடு 

ஹதீஸ மஜ்லிஸ 
வவலிகம தினகரன் நிருேர்

புனித ரமழான் மாதத்ளதவைாட்டி 
வருடாந்தம் நளடவேற்று வரும் 
விபேட ஹதீஸ் மஜ்லிஸ்கள இம் -
முளறயும் வவலிகம ேகுதியில் 
இடம்வேறவுளைதாக வதரிவிக்கபே-
டுகிறது.

இதன் பிரகாரம், வவலிகம ேத்ருப 
ேளளிவாேலில் நளடவேறும் விபேட 
ஹதீஸ் மஜ்லிஸ் இன்று 25ம் திகதி  
முதல் 28ம் திகதி திங்கள கிழளம 
வளர மிகவிமர்ளேைாக நளடவேற-
வுளைது.

இம் மஜ்லிஸ் வமௌேவி கலீே-
துஷோதுலி எம்.எஸ்.எம். இஸ்தி-
கார் (ோரி), வமௌவி அல் உஸ்தாத் 
முபதி ஏ.எம். நஜ்முதீன் (ஹிழ்ரி), 
வமௌவி எம்.ஏ.எப. இபைால் (ோரி) 
மற்றும் வமௌேவி அல் ஹாபிழ் 
ஏ.எம். அபதுர் ரஹமான் (மழாஹிரி) 
ஆகிபைார் விபேட வோற்வோழிவு 
ஆற்றவுளைனர்.

குர்ஆனும் ரமழானும், இஸ்ோம் 
கூறும் விைாோரம், ரமழானும் அமல்-
களும், இஸ்ோம் கூறும் வாலிேர்கள 
எனும் தளேபபுகளில் இவ்விபேட 
வோற்வோழிவுகள நளடவேறவுள-
ைளம குறிபபிடத்தக்கது. 

குறிபபிட்ட தினங்களில் இரவு 
இோத் வதாழுளகளைத் வதாடர்ந்து 
வோற்வோழிவுகள இடம்வேறவுள-
ைதாக ஏற்ோட்டாைர்கள வதரிவிக்-
கின்றனர்.

அநுராதபுரம் தினகரன் நிருேர்                               

வேண் ோரதி ஒருவர் ஓட்டிச் 
வேன்ற முச்ேக்கரவண்டிவைான்று 
பவகக் கட்டுபோட்டிளன இழந்து  
விேத்துக்குளைானதில் ஒன்றளர 
வைது சிறுமிவைாருவர் ேரிதாேகர-
மான முளறயில்  உயிரிழந்துளைதாக 
வஹாரவவோத்தான வோலிஸார் 
வதரிவித்தனர்.

இச்ேம்ேவம் பநற்றுக் காளே 
வஹாரவவோத்தான ரேேனாவ 
ோடோளேக்கு முன்னால் இடம்-
வேற்றுளைதாக விோரள்ணகளை 
பமற்வகாண்டு வரும் வோலிஸார் 
வதரிவித்தனர். வஹாரவவோத்தான 
ரேேனாவ ேகுதிளை வசிபபிடமாக 
வகாண்ட ஒன்றளர வைது குழந்ளத-
வைான்பற இவ்வாறு உயிரிழந்துள-
ைது என்ேது வதரிைவந்துளைது. 
ேம்ேவம் ேற்றி பமலும் வதரிைவ-
ருவதாவது, முச்ேக்கரவண்டியின் 
பின் ஆேனத்தில் அமர்ந்து வேன்ற 
குழந்ளத விேத்தில் ேடுகாைமளடந்-
துளை நிளேயில் வஹாரவவோத்-
தான ளவத்திைோளேயில் அனும-
திக்கபேட்டதன் பின்னர் பமேதிக 
சிகிச்ளேகளுக்காக பவண்டி அநுராத-
புரம் போதனா ளவத்திைோளேக்கு 
மாற்றபேட்டுளை நிளேயில் 
சிகிச்ளே ேேனின்றி உயிரிழந்துள-
ைார் என்ேது பமலும் வதரிைவந்துள-
ைது. வேண் ோரதியின் கவனயீனம் 
கார்ணமாக இவ்விேத்து இடம்வேற்-
றுளைளம வதளிவாகியுளைது.

செகக்கட்டுப்பாட்ம்ட இழந்த 

ஆட்்டா ்மாதி 
சிறுமி உயிரிழப்பு 
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இரத்�னபு� சுழற்� �ருபர்

இரத்�னபு� மாவட்டத்�ல் ேத�ைல ெகாழுந்�ன் 
உற்பத்� �ல் �ழ்ச்� ஏற்பட்டு வருவதாக �று ேத�ைல 
ேதாட்ட உற்பத்�யாளர்கள் ெத��க்�ன்றனர்.

 பசைள �ைல அ�க�ப்பு,தட்டுப்பாடு மற்றும் கடும்-
வரட்� என்பன ேத�ைலக் ெகாழுந்�ன் 
உற்பத்� �ல் பா�ய தாக்கத்ைத ஏற்படுத்� 
வருவதாக �று ேத�ைல ேதாட்ட உற்பத்�-
யாளர்கள் ெத��க்�ன்றனர்.

இந்�ைலைமயால் ேத�ைல ெகாழுந்�ன் 
உற்பத்� 80 �தம் வைர �ழ்ச்� கண்டுள்ள-
தாகவும் ெத��க்�ன்றனர்.

இதனால் இத்ெதா�ல் துைற சார்ந்ேதார் 
ெப�தும் பா�க்கப்பட்டுள்ளதாக த�யார் 

�று ேத�ைல ேதாட்ட உ�ைமயாளர் சங்கங்க�ன் �ர�-
��கள் ெத��க்�ன்றனர்.

ேமலும் நாட்�ன் முக்�ய �ர்�ைலகளான உடவளைவ, 
சமனலெவவ ஆ�ய �ர்த்ேதக்கங்க�ல் �ர் மட்டம் வற்� 
வருவதால் இந்�ைலைமக�ல் அ�க பா�ப்�ைன ஏற்ப-
டுத்தலாம் எனவும் இவர்கள் கவைல ெத��த்தனர்.

பதுைள �னகரன் �ேசட �ருபர்

பசைற நக�லுள்ள சுமார் 20 வர்த்தக �ைலயங்கள், 
பசைற சுகாதார ���னரால் சுற்�வைளக்கப்பட்டு, 
ேநற்றுமுன்�னம் (2022-03-23) ��ர் ேசாதைனக்கு உட்-
படுத்தப்பட்டன. இதன்ேபாது �ற்பைனக்காக பதுக்� 

ைவக்கப்ப�ருந்த, பாவைனக்கு உதவாத, காலாவ�யான 
ெபாருட்கள் ைகப்பற்றப்பட்டுள்ளன.  இதனால் 20 வர்த்-
தக �ைலய உ�ைமயாளர்களுக்கு எ�ரான வழக்கு ேநற்று-
முன்�னம் பசைற சுற்றுலா ��மன்றத்�ல் ெதாடரப்பட்-
டுள்ளது.

சாவகச்ேச� �ேசட �ருபர்

பைள ெபா�ஸ் ���ற்குட்பட்ட �ளா�- 
எழுதுமட்டுவாழ் பகு��ல் ேநற்று �யா-
ழக்�ழைம ம�யம் கா�ன் �ழ் மைறந்து 
�ைளயா�ய ஒன்றைர வயதுச் �றுவன் கார் 
�ல்லுக்குள் அகப்பட்டு படுகாயமைடந்துள்-
ளார்.

தனது �ட்�ற்கு �ருந்�னர்கைள ஏற்� 
வந்த கா�ன் �ழ் �றுவன் மைறந்�ருப்ப-
தைன அ�யாத சார� காைர நகர்த்�ய ேபாது 
�றுவன் �ல்லுக்குள் அகப்பட்டு படுகாய-
மைடந்�ருப்பதாகத் ெத��க்கப்படு�றது. 
இ�ல் �ளா� எழுதுமட்டுவாழ் பகு�ையச் 
ேசர்ந்த ஒன்றைர வயதான �.க�ஸ்ரன் என்ற 
�றுவேன படுகாயமைடந்த �ைல�ல் சாவ-
கச்ேச� ஆதார ைவத்�யசாைல�ல் அனும-
�க்கப்பட்டு �ன்னர் ேமல�க ��ச்ைசக்காக 
யாழ் ேபாதனா ைவத்�யசாைலக்கு அனுப்� 
ைவக்கப்பட்டுள்ளார். இச்சம்பவம் ெதாடர்-
பான ேமல�க �சாரைணகைள பைளப் 
ெபா�ஸார் முன்ெனடுத்து வரு�ன்றனர்.

காரின் கீழ் மைறந்து 
விைளயாடிய 
ஒன்றைர வயது 
சிறுவன் படுகாயம்

யாழ்.�ேசட �ருபர் 

அச்சுேவ� மத்�ய கல்லூ� அலுவலகத்-
�ல் �ன்ெவட்ைட சாதகமாக பயன்படுத்� 
ஒரு இலட்ச ரூபாய் ெபறும�யான ம�க்க-
ண� ஒன்று �ருடப்பட்டுள்ளது. 

அச்சுேவ� பகு��ல் ேநற்று முன்�னம் 
புதன்�ழைம �ன்ெவட்டு நைடமுைற-
�ல் இருந்த ேவைள, பாடசாைல சூழ�ல் 
ெபாருத்தப்பட்டு இருந்த கண்கா�ப்பு 
(CCTV) கமராக்கள் ெசயற்படாது இருந்துள்-
ளது. இதைன பயன்படுத்� இத்�ருட்டு சம்ப-
வம் இடப்ெபற்றுள்ளது. 

அேதேவைள பாடசாைலக்கு அரு�ல் 
ெபா�ஸ், இராணுவம் இைணந்த காவலரண் 
ஒன்றும் காணப்படு�ன்றது

இச்சம்பவம் ெதாடர்�ல் பாடசாைல �ர்-
வாகத்�னரால் அச்சுேவ� ெபா�ஸ் �ைல-
யத்�ல் முைறப்பாடு ப�வு ெசய்யப்பட்டுள்-
ளது. ெபா�ஸார் ேமாப்ப நா�ன் உத�யுடன் 
�சாரைணகைள முன்ெனடுத்துள்ளனர். 

மின்ெவட்ைட
பயன்படுத்தி கணனி 
ெகாள்ைள

பசைறயில் திடீர் சுற்றிவைளப்பு 20 வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக வழக்குேதயிைல ெகாழுந்து உற்பத்தி யில் வீழ்ச்சி

சாவகச்ேச� �ேசட �ருபர்

சாவகச்ேச� ஆதார ைவத்�யசாைல ெஜன-
ேரட்டர் (�ன்னாக்�) பழுதைடந்தைமயால் 
ேநற்று புதன்�ழைம இரவு ைவத்�யசாைல 
வளாகம் ஒன்றைர ம�ேநரம் இரு�ல் மூழ்-
�யதாகத் ெத��க்கப்படு�றது. 

இரவு 8 ம� ெதாடக்கம் 9.30 ம� வைர 
�ன்சாரம் தைடப்பட்�ருந்தைமயால் ேநாயா-
ளர்கள் ெபரும் அெசௗக�யங்கைள அனுப-
�த்தனர். 

நாட்�ல் தற்ேபாது அ�க்க� �ன்சாரம் 
தைடப்பட்டு வரு�ன்றைமயால் ைவத்�-
யசாைல�ல் ெஜனேரட்டர் பராம�ப்�ற்கு-
�ய ப�யாளர்கள் இருந்தும் இவ்வாறான 
தைடகள் ஏற்படுவதாக சுட்�க்காட்டப்பட்-
டுள்ளது. இதனால் ேநாயாளர்கள் மற்றும் 
ைவத்�யசாைலப் ப�யாளர்கள் கடுைம-
யாக பா�க்கப்படுவதாகவும் சுட்�க்காட்டப்-
பட்டுள்ளது. 

இருளில் மூழ்கிய 
சாவகச்ேசரி ைவத்தியசாைல;
ேநாயாளர்கள் அவதி

nghJ mwptpj;jy;

2007Mk; Mz;bd; 07Mk; ,yf;f rk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; 9(2) gphptpd; tpjpfSf;F 

mikthf nfhOk;G 2> = [pduj;d 

tPjp> ,y. 69> ~NuZfh `T];| ,y; 

gjpT mYtyfj;ijf; nfhz;l fhh;bad; 

nfg;gpl;ly; ghh;l;dh;]; gpvy;rp (PQ49) 
jkJ ngaiu Nfhy;/Ng]; nfg;gpl;ly; 

ghh;l;dh;]; gpvy;rp vd 2022 ngg;uthp 

24Mk; jpfjp khw;wk; nra;Js;sJ.

rigapd; fl;lisg;gb

NuZfh vd;lh;gpiur]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

(nrayhsh;fs;)

ngWif mwptpj;jy; !
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh) (khfhz tPjp> 

Nghf;Ftuj;J> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; tzpf> tPlikg;G kw;Wk; 

epHkhzj;Jiw Njhl;l cl;fl;likg;G trjpfs; ifj;njhopy; kw;Wk; 

fpuhk mgptpUj;jp mYty;fs; mikr;R - Nky; khfhzk;)

mYtyf CopaHfis Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhf thlif 
mbg;gilapy; Ntd; tz;bfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd 

tpiykDf;Nfhuy;
Nky; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fj; Njitahd Ntd; thfdq;fis 

thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf toq;FeHfsplkpUe;J jpwe;j tpiykDf; 

Nfhug;gLfpd;wJ.

tpiykD ml;ltiz

tpiykD 

,yf;fk;
tpguk;

tpiykDg; gbtf; 

fl;lzk; (mjpfhu 

rigapy; gjpT 

nra;ag; ngw;Ws;s 

toq;FeHfs; 

jtpHe;j) &gh

tpiykDg; 

gpizj; 

njhif

fhrhf 

&gh

PRDA/WP/ 
PRO/2022/15

mYtyf CopaHfis 

Nghf;Ftuj;J nra;tjw;fhf thlif 

mbg;gilapy; Ntd; thfdq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpiykDf; 

Nfhuy;.

1000.00 (ng.Nr.t 

,d;wp)

10>000.00

02.  2022.03.28 Kjy; 2022.04.08 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.45 tiu Nkw;gb gbtf; 

fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,t; mjpfhu rigapd; ngWifg; gphptpy; ,jw;fhd 

tpiykDg;gbtj; njhFjpiag; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,jw;fhd tpiykDg;gpizia> 

fhrhf my;yJ tq;fp tiuT xd;wpd; %yk;> ngWifg; gbtq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

epge;jidfspd; gpufhuk; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.04.11 md;W gp.g. 2.30 ,w;F KbTWtJld;> 

tpiykDj;jpwj;jy; md;iwa jpdk; mNj Neuk; ,t; mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH

ngWiff;FO

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)

,y. 59> Gdpj nrg];jpad; NkL> 

nfhOk;G-12

njh.Ng. ,y. - 011-5676903

ngWif mwptpj;jy;
fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;;Wk; fl;blg; nghUl;fs; ifj;njhopy; 

Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsk; - nfhnyhd;dht
Supply of Hot/ Cold Rolled 8’0’’x4’0’’x01mm Stainless Steel Sheets 100 

Nos. as per the JIS.G4304 SUS 316L or equivalent 
  

ngWif ,y. 3/1/1/2102/22Q/2A/176
1.  murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; jpizf;fs ngWiff;FO jtprhsuhy; 

8’0’’x4’0’’x01mm #lhd/Fspuhd RUl;lg;gl;l JUg;gpbf;fhj 100 \Pl;fis 

toq;Ftjw;fhf    jifik tha;e;j kw;Wk; fPh;j;jp tha;e;j toq;Feh;;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. toq;fy; nra;tjw;fhd 

fhyk; fl;lis toq;fg;gl;ljd; gpd; 10 thuq;fshFk;.

2. ehlshtpa hPjpapy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLk;.

3.  mgfPh;j;jpahsh; (gpnsf; yp];ll;) gl;bay;gLj;jg;gl;l toq;Feh;fs; tpiykDf;fis 

toq;Ftjw;F jFjpaw;wth;fshth;.

4.  tpguf;Fwpg;G> toq;fy; fhy vy;iy kw;Wk; tiuG kw;Wk; Nkyjpf tpguq;fs; 

tpiykD Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;sd. 

5.  ,jpy; Mh;tk; nfhz;l Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis murhq;f njhopw;rhiyj; 

jpizf;fsj;jpd; gzpg;ghsh; (nghwpapay; Ntiy toq;fy;) / toq;fy; ,ae;jpug; 
nghwpapayhsh; (njhiyNgrp: (011)2534579/ (011)2572351/2 ePbg;G 150 njhiyefy; 

(011) 2532278) mth;fsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. my;yhtpby; mur Ntiy ehl;fspy; 

2022-03-25Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-21Mk; jpfjp tiu   K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 04.00 kzp tiuapy; murhq;fj; njhopw;rhiyf;F rKfk; je;J tpiykD 

Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

6.  2022-03-25Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-21Mk; jpfjp tiu mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOj;J %ykhd 

Ntz;LNfhs; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh gzj;ij nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;jp Mq;fpy nkhopapy; mr;rbf;fg;gl;l tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;.

7.  Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l ,U efy;fspyhd tpiykDf;fis 2022-04-21Mk;; jpfjp 

K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; jiyth;;> gpujhd ngWiff;FO> 3tJ khb> 

njhopw;rhiy nghwpapay; mYtyfk;> murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;> 

nfhnyhd;dht vDk; Kfthpf;F fpilf;fr; nra;jy;; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;j cldLj;J tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs;; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

8.  tpiykDjhuhpdhy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiyf;NfhuYf;F ,yq;ifapy; nraw;gLk; 

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;;j;jf tq;fpnahd;wpy; Fwpj;j 

gbtj;jpd; gpufhuk; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s ngWkjpf;fhd  

tpiykDg; gpiz Kwp  / tq;fpg; gpiz Kwp my;yJ mg;ngWkjpf;F murhq;fj; 

njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; fhrhsUf;F gp.g. 3.00 kzpf;F Kd; nrYj;jg;gl;l 

gz itg;Gf;fhd gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

mg;gpiz Kwpfs; / tq;fpg; gpiz Kwpfs; nry;YgbahFk; fhyk; tpiykD 

Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;sd.

9.  Nfs;tpapd; ngWkjp 5>000>000.00 &ghit tpQ;Rk; gl;rj;jpy; ntspehl;L 

cw;gj;jpahsh;fspd; cs;ehl;L Kfth;fs; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ 

xg;ge;jq;fs;; rl;lj;jpd; gpufhuk; gjpT nra;J nfhz;l gbtj;ij tpiykDTld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

10.  tpiykDf;fs; rkh;g;gpg;gjw;fhd Kd;Ndhb njspTgLj;jy; 2022-04-07Mk;; jpfjp 

K.g. 11.00 kzpf;F murhq;fj; njhopw;rhiyj; jpizf;fsj;jpd; 3k; khbapYs;s 

gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; ,lk;ngWk;.

,y. ngWif ,y. nghUl;fspd; tpguk; tpiykDg;; 

gpiz 

Kwpapd; 

msT

tpiy 

kDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; 

jpfjp

03 3/1/1/2102/22Q/2A/176

8’0’’x4’0’’x01mm #lhd/
Fspuhd RUl;lg;gl;l 

JUg;gpbf;fhj 100 \Pl;fis 

toq;Fjy; (Supply of Hot/ 
Cold Rolled 8’0’’x4’0’’x01mm 
Stainless Steel Sheets 100 Nos. as 
per the JIS.G4304 SUS 316L or 
equivalent )

63>500.00 2022-04-21

jiyth;;>

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

gzpg;ghsh; ehafk; mYtyfk;>

murhq;f njhopw;rhiyj; jpizf;fsk;>

nfhnyhd;dht.

2022-03-25.

gfpuq;f mwptpj;jy;
ngNuuh md; rd;]; (Ngf;fh;];) (gpiwtl;) ypkpl;ll; (fk;gdp ,y - PV4086)

kw;Wk;

P&S vd;lh;gpiur]; (gpiutl;) ypkpl;ll; (fk;gdp ,y PV 1149) I xd;wpizj;jy; 

(fk;gdp ,y PV 4086) ,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;l ngNuuh md; rd;]; (Ngf;fh;];) (gpiutl;) ypkpl;ll; kw;Wk; fk;gdp 

gjpT ,y.1149 ,d; fPo; gjpT nra;ag;gl;l> P&S vd;lh;gpiur]; (gpiutl;) ypkpl;ll; rl;lj;jpd; 242 gphptpd; gpufhuk; Xh; 

jdp epWtdkhf xd;wpizf;fg;gLtjhf (rl;lk;) 2007 Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242 (3) 

gphptpd; tpjpfSf;fika ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; ngauhf ngNuuh md;l; rd;]; (Ngf;fh;];) (gpiutl;) ypkpl;ll; ,Uf;Fk; mj;Jld; 

fk;gdpfs; gjpthsh; ehafj;jpdhy;> mDkjpf;fg;gl;l Fwpj;j jpdj;jpy; $l;bizg;G mKYf;F tUk; xd;wpizf;fg;gl;l 

fk;gdpahd ngNuuh md; rd;]; (Ngf;fh;];) (gpiutl;) ypkpl;ll; ,d; gjpT mYtyfk; ,y - 122-124-MDH [ath;jd 
khtj;j> khnjd;dhnfhl> uh[fphpatpy; ,Uf;Fk; gphpT 242 (4) ,d; fPohd xUq;fpizg;ig mq;fPfhpj;j jPh;khdk; 

xd;wpizg;G Kd;nkhopthff; fUjg;gLk; mj;Jld; ve;j gq;Fjhuh;fs; my;yJ xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpnahd;wpd; 

fld; nfhLj;jth;fs; my;yJ Xh; flikapd; fPohd ve;j egUf;Fk;> nfhOk;G - 03> nuhl;Ld;lh fhh;ld;];> ,y.12> 

nrayhsh;fspd; gjpT mYtyfj;jpy; ghprPyidf;fhf fhzg;gLk;.

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;>

kNd[;kd;l; vg;spNfrd;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

nrayhsh;fs;

,y.12> nuhl;Ld;lh fhh;ld;];

nfhOk;G - 03

25 khh;r; 2022

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA CREDIT No: CR 5873 LK – PROJECT ID NO: P156019

ngWif mwptpj;jy;
ASMP nfhj;jzpfs; tptrhapfspd; epWtdq;fis epWTtjw;F nrayhsu; 

Nritfis ngWtjw;F Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;jy;

  tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lj;jpw;fhf (ASMP) ru;tNjr mgptpUj;jp 

rk;Nksdj;jplk; (IDA) ,Ue;J 125.00 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyUf;F epfuhd 

gy;NtW ehzaq;fspy; ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; xd;W 

fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL> mjpy; 58.63 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; fkj;njhopy; 

mikr;Rf;F (MOA) xJf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j 58.63 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyupy; 

Njhuhakhf 3.2 kpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; tptrha gapw;rp kw;Wk; jpwid 

fl;bnaOg;Gtjw;fhd KjyPLfSf;F xJf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. xt;nthU tptrha 

epWtdq;fSf;fhfTk; Xu; Mz;L fhyj;jpw;F nrayhsu; Nritfis toq;FtJ 

kw;Wk; tptrhapfspd; epWtdq;fis epWTtjw;F nrayhsu; Nritfis ngWtjw;F 

FWfpa fhy Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;Jtjw;F ,e;j fldpy; xU 

gFjpia nraw;gLj;j fkj;njhopy; mikr;R cj;Njrpj;Js;sJ. 

  h  ps://www.asmp.lk/adver  sement/ vd;w ,izajs Kftupapy; jug;gl;Ls;s Fwpg;G 

tpjpKiwfis (TOR) ghu;f;fTk;.  
1.  Xu; Mz;L fhyj;jpw;fhf ASMP Kd;Ndhb nraw;wpl;lq;fSf;fhf xt;nthU tptrha 

epWtdq;fSf;fhfTk; Xu; Mz;L fhyj;jpw;F nrayhsu; Nritfis toq;FtJ kw;Wk; 

epWTtjw;fhf nrayhsu; Nritfis ngWtjw;F FWfpa fhy Nrit toq;Feu; 

xUtiu gzpaku;j;Jtjw;F nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; 

,Ue;J fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;> jpl;l 

ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ 

Nfhug;gLfpd;wd. 

tpguk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; &gh

tpiykD 

gpizapd; ngWkjp/ 
kPsspf;fg;gLk; itg;G 

(&gh)

1. 20 Kd;Ndhbj; jpl;lq;fSf;fhf tptrha 

epWtd nrayhsu; NritfSf;fhf 

Nrit toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;jy;/ 
Lk-MOA-PMU- 261124-NC-RFB

2. 20 ISP; jpl;lq;fSf;fhf tptrha epWtd 

nrayhsu; NritfSf;fhf Nrit 

toq;Feu; xUtiu gzpaku;j;jy;/ 
Lk-MOA-PMU- 261123-NC-RFB

3500.00

3500.00

150>000.00

150>000.00

3.  cyf tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b uPjpahd tpiykD (NCB) 
eilKiw %yk; tpiyNfl;G elj;jg;gLk;. 

4.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj; 

Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;> ngWif epGzuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis 

ngwyhk; vd;gNjhL 2022.03.25 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.18 Mk; jpfjp tiu 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu fPOs;s Kftupapy; tpiykD 

Mtzq;fis guPl;rpf;f kw;Wk; thq;fyhk;. (njhlu;G ,yf;fk; 0714961603/ 0777804550)
5.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lj;jpd; jpl;l 

mjpfhupapd; mYtyfk;> 123/2> gd;dpg;gpl;ba tPjp> gj;juKy;iy vd;w Kftupapy; 

2022 Vg;uy; 07 Mk; jpfjp K.g. 11.00f;F ,lk;ngWk;.  

Nrit toq;Feupd; jifik kw;Wk; mDgtk;:

•  epWtdq;fSf;fhf nrayhsu; Nritfis toq;fpajpy; Fiwe;jJ 5 Mz;Lfs; 

mDgtj;Jld;

•  epGzj;Jtj;jpd; njhlu;Gila gFjpfspy; ey;y mDgtk; ngw;w njhopy; 

Kiwahsu;fspd; FO xd;iw gzpaku;j;jf;$ba epiyapy; Nrit toq;Feu; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

•  njhlu;Gila Jiwapy; mur epu;thfj;jpdhy; toq;fg;gl;l tu;j;jfg; gjptpd; 

rhd;wpjio tpiykDjhuu; nraw;gLj;jy; Ntz;Lk;. 

• nrayhsu; Nrit toq;Feuhf fk;gdpfs; gjpthsuplk; ,Ue;J gjpTr; rhd;wpjo;

B. Nju;T msTNfhy;:

i)  Fwpg;ghf mur gl;bayplg;glhj/ gl;bayplg;gl;l epWtdq;fspy; nrayhsu; 

Nritfis toq;fpajd; mDgtk;.

ii)  xg;gilia nraw;gLj;Jtjw;F Ntiyj;jpl;lk; kw;Wk; Kiwik.

iii)  Kf;fpa Copau;fspd; jpwd;fs; kw;Wk; jFjpfs;: epGzu;fs; kw;Wk; mtu;fspd; 

jifikapd; fpilf;Fk; jd;ik.

iv)  thbf;ifahsu; Fwpg;G – thbf;ifahsu; njhlu;G tpguq;fSld; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

gzp

(Mjhu Mtzq;fs; %yk; mDgtq;fs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;)

C.  jpl;lj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;fg;gzkhf 3>500 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

nrYj;jp fPo; jug;gl;Ls;s Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J 

Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. 

D.  Kiwahf g+u;j;jp nra;j tpiykDf;fis 2022 Vg;uy; 18 Mk; jpfjp gp.g. 

2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

kpd;dZ tpiykDTf;F mDkjp ,y;iy. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. Neubahf gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fspd; 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 2022.04.18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 f;F fPOs;s Kftupapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.  

Kiwahf g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykD Mtzq;fis mry; kw;Wk; efy; vd ,U 

njhFjpfSld; ,U fbj ciwfspy; ntt;Ntwhf njhopy;El;g Kd;nkhopT kw;Wk; 

epjp Kd;nkhopTld; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mit ,uz;Lk; ,U fbj ciwfspy; 

ntt;Ntwhf %lg;gLjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL KiwNa mry; kw;Wk; efy; vd Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. me;j ,U fbj ciwfSk; xw;iw fbj ciwapy; ,l;L mjd; ,lJ gf;f 

Nky; %iyapy; Lk-MOA-PMU- 261124-NC-RFB my;yJ Lk-MOA-PMU- 261123-NC-RFB vd;w 
nghUj;jkhd xg;ge;j ,yf;fj;ij Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ:

jiytu;

jpl;l ngWiff; FO

tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;

fkj;njhopy; mikr;R> ,y.: 123/2> 
gd;dpg;gpl;ba tPjp>

gj;juKy;iy.

www.asmp.lk

Funded by
The European Union
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mwptpj;jy;!

ePjp mikr;R

2022Mk; Mz;by; thfdq;fisg; 
GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit 

nra;jy;fspw;fhf toq;FeHfisg; 
gjpT nra;jy;

ePjp mikr;rpd; thfdq;fisg; GJg;gpg;gjw;fhf kw;Wk; Nrit nra;tjw;fhf> 

xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;fhf ePjp mikr;rpy; gjpT nra;Jnfhs;tjw;F 

MHtKs;s nfhOk;G khtl;lj;jpy; trpf;Fk; toq;FeHfsplkpUe;J 

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

www.moj.gov.lk vd;w ,izaj;jsj;jpy; my;yJ ePjp mikr;rpd; toq;fy; 

gphptpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; khjphpg; gbtq;fspd; gpufhuk; jahhpf;fg;gl;l 

tpz;zg;gq;fSld;> ,t; mikr;Rf;F my;yJ gpuNjr nrayfj;jpw;F fhrhf 

&gh 1000.00 kPsspf;fg;glhj njhifia> nrayhsH> ePjp mikr;R vd;w 

ngahpy; mur tUkhdk; jiyg;gpy; 2003.99.00 ,w;F itg;Gr; nra;Ak; tifapy; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;L ,izj;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

(,jw;fhff; fhNrhiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.)

tpz;zg;gq;fs;> fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;s egUf;F 2022.04.18 md;W K.g. 11.00 ,w;F 

my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff; $bathW gjpTj;jghypy; mDg;gg;glyhk;. 

my;yJ ,t; mikr;rpd; Kjyhk; khbapd; toq;fy; gphptpYs;s ngWifg; 

ngl;bapw; NrHf;fg;glyhk;. tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gl Ntz;ba Kfthp: 

~~jiytH> ngWiff;FO> ePjp mikr;R> ,y. 19> rq;fuh[ khtj;ij> nfhOk;G 

10|| MFk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> ~2022 Mk; 

Mz;by; thfdq;fisg; GJg;gpj;jy;> kw;Wk; Nrit nra;jy;fspw;fhf toq;FeH 

fisg; gjpT nra;jy;| vdf;Fwpg;gpl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

jiytH>

ngWiff;FO>

ePjp mikr;R>

,yf;fk;: 19> rq;fuh[ khtj;ij>

nfhOk;G-10.

kjpg;gPl;L epge;jidfs;:-

1.  thfdq;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; Nrit nra;jy; njhlHghf Fiwe;j 

gl;rk; 05 mur epWtdq;fspy; gjpT nra;ag;ngw;wpUj;jy; kw;Wk; mjid 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhf Mtzq;fisr; rkHg;gpj;jy;.

2.  fuh[; I fhg;GWjp nra;jpUj;jy; kw;Wk; mjid cWjpg;gLj;Jtjw;fhf 

Mtzq;fisr; rkHg;gpj;jy;.

3.  gapw;rp ngw;w njhopy; ty;YeHfs; njhlHghd jfty;fisr; rkHg;gpj;jy; 

kw;Wk; ghPl;rpj;jy;.

4.  tUkhd thp nrYj;Jjy; njhlHghd tpguq;fisg; ghPl;rpj;jy;.

5.  fsg;ghprPyidia Ma;Tf;Fl;gLj;Jjy;.

,yq;if jphpNghr ypkpl;ll; 
jphpNghr njhopw;rhiyapy; gpwg;gpf;fg;gLk; tpyq;FzTf;F 

jifikahd fopf;fg;gLk; nghUl;fs; kw;Wk; NtW fopf;fg;gl;l 

nghUl;fis tpw;gid nra;tjw;fhd Nfs;tpNfhuy; 

(miu Mz;L) - 2022

1)  ,yq;if jphpNghr fk;gdpapd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; [hvy jphpNghr 

njhopw;rhiyapy; gpwg;gpf;fg;gLk; tpyq;FzTfSf;Fj; jdpahd fopf;fg;gLk; 

nghUl;fs; kw;Wk; NtW fopf;fg;gl;l nghUl;fshf fPo;f;fhZk; fopf;fg;gl;l 

nghUl;fis mfw;Wtjw;fhf 2022 Vg;uy; 06k; jpfjp gp.g. 2.00 tiu 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 01. tpyq;FzTf;F jifikahd fopf;fg;gl;l nghUl;fs; 

 I. $l;b mfw;wg;gLk; Nrhsk; Nrhah fyit - cyHe;j (Jz;L/ Jfs;fshf) 

 II.     $l;b mfw;wg;gLk; Nrhsk; Nrhah fyit - <ukhd (Jz;L/ Jfs;fshf) 
Grade 1 (<ukhdJ) kw;Wk; Grade II (jput)

 III. jphpNghr kh (Powder)

 IV. m)  Nrhah NkNyhL (Soya Hulls) Grade 1 kw;Wk; Nrhah NkNyhL (Soya 
Hulls) Grade II

  M) Nrhsk; (NkNyhL/ Jz;L) (Maize Hulls)

02. NtW fopTg;nghUl;fs; 

 I. ghtpf;fg;gl;;l ntw;W ghy;kh ciw (fljhrp) - Used Paper Bags

 II.  ghtpf;fg;gl;l nfhUNfl;ll; ngl;b kw;Wk; fhl;Nghl; - Used Corrugated Boxes 
& Card Board

 III. fopT fljhrp - Waste Paper 

 IV. ghtpf;fg;gl;l nghypj;jPd; - Used Polythene 

 V. fljhrp Nuhy; - Paper Rolls (Reels)

 VI. ghtpf;fg;gl;l ntw;W nghypNgf; - Used E/ Poly Bags - Soya/ Maize 

 VII. ghtpf;fg;gl;l ntw;W nghypNgf; - Used E/ Poly Bags - Mineral 
 

 mur mDkjpf;fg;gl;l thpj; njhif mwtplg;gLk;. 

2)  vOj;J %y Ntz;Ljy; fbjj;Jld; Mtzq;fSf;fhf fhrhf &. 5>000/-> 
kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia nrYj;jpajhf ,yq;if jphpNghr ypkpl;ll; 

,d; fhrhsuhy; tpepNahfpf;fg;gLk; gw;Wr;rPl;il rkHg;gpj;J [hvy ̀ g;Gtj;jtpy; 

mike;Js;s ,yq;if jphpNghr ypkpl;ll; ,d; epHthfg; gphptpy; 2022. Vg;uy; 

05k; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.30 

tiuahd fhyj;jpw;Fs; Fwpj;j Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

3)  rfy Nfs;tp Mtzq;fisAk; gjpTj; jghypy; 2022.04.06k; jpfjp gp.g. 2.00 

,w;F Kd; jiytH> ngWiff; FO ,yq;if jphpNghr ypkpl;ll; j.ng. 17> 

fg;Gtj;j> [hvy vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. my;yJ 

,yq;if jphpNghr ypkpl;ll; epWtdj;jpd; epHthfg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Nfs;tp cs;spl;L mDg;gg;gLk; fbj 

ciwia rPy; ,l;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'tpyq;Fztpw;F 

jifikahd fopf;fg;gl;l nghUl;fs; kw;Wk; NtW fopTg; nghUl;fis 

tpw;gid nra;tjw;fhf Nfs;tp Nfhuy; (miu Mz;L) - 

2022" vd;W njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

4)  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022 Vg;uy;  06k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F 

KbtiltJld; mJ Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwj;jy; 

fPo;f;fhZk; Kfthpapy; ,lk;ngWk; Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuH 

my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F rKfkspf;f 

tha;g;gspf;fg;gLk;. 

5)  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis rpNu\;l Kfhikahshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp ,y:- 011-2236588/ 011-2237418.

jiytH> 

ngWiff; FO> 

,yq;if jphpNghr ypkpl;ll;> 

j.ng. 17> fg;Gtj;j> 

[h-vy. 

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Rfjjhr Njrpa tpisahl;L 

fl;blj;njhFjp mjpfhu rig

nfhOk;G -13 ,Ys;s Rfjjhr ntspauq;F tpisahl;luq;fpd; 
,isa ghh;itahsh;fs; muq;fpd; GJg;gpj;jy;

fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; ngNrt ePq;fyhf ehw;gj;jhW ,yl;rj;J 

xd;gjpdhapuj;J Ke;E}w;wp mWgj;jpuz;L &gh 84 rjk; MFnrytpy; 

kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; nfhOk;G-13 ,Ys;s Rfjjhr ntspauq;F 

tpisahl;luq;fpd; ,isa ghh;itahsh;fs; muq;fpd; GJg;gpj;jiy 

toq;Ftjw;fhf nfhOk;G-13> Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp 

mjpfhurigapd; ngWiff; FOj; jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s 

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

miof;fpd;whh;. nfhd;fpwPl; Ntiy> Xl;L Ntiy kw;Wk; mYkpdpa 

Ntiy> Nkrd; Ntiy> rPypq; Ntiy kw;Wk; kpd;Ntiy mlq;fyhd 

eph;khz NtiyahFk;. eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ xg;ge;jj;ij 

toq;Fk; jpfjpapypUe;J 60 ehl;fhl;b ehl;fshFk;. 

1. tpiykDf;Nfhuy; jpwj;jy; Nfs;tp eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

2.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

fl;bl Ntiyfs; Jiwapy; rp-8-rp-7 juj;jpy; ICTAD  juj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy 0112440150 

vd;w njhiyNgrp %ykhfTk; chairmansnsca@yahoo.com 
vd;w kpd;dQ;rY}lhfTk; nfhOk;G Rfjjhr ntspauq;F 

tpisahl;luq;fpypUe;J ngw;W tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

NkNyAs;s Kfthpapy; rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 

kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ghPl;rpf;fyhk;. 

4.  2022.03.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.19 Mk; jpfjp tiuAk; 

rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; 2>000 &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa 

gpd;dh;> nfhOk;G-13> Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp 

mjpfhurigaplkpUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

KOikahd njhFjpnahd;W tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-13> 

Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurigapd; 

jiythplkpUe;J (0112384350 – ePbg;G 120 – Kfhikahsh; ngWif) 

ngw;W tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis NkNyAs;s Kfthpapy; 

rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp 

tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022.04.20 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nfhOk;G-13> Rfjjhr Njrpa 

tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig> ngWif 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.  ml;ltizapd; 16 Mk; cl;gphptpd; gpufhuk; 100>000 &gh 

ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J 

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

  tpiykDg;gpizahdJ 91 ehl;fSf;F tpiykDf;fis %Lk; 

jpfjpapypUe;J nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; (2022.07.21 Mk; 

jpfjpad;W tiuAk;) Ntz;Lk;. 

8.  tpiykDf;fs; 63 ehl;fSf;F (2022.06.23) tpiykDf;fspd; 

rkh;g;gpj;jYf;fhd ,Wjp jpfjpf;F gpd;dhuhdJ.

9.  nfhOk;G-13> Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp 

mjpfhurigapd; ntspauq;F eph;thf fl;blj;jpy; 2022.04.07 Mk; 

jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 

eilngWk;. 

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Kfthp gpd;tUkhW:

jiyth;>

Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig>

nfhOk;G-13.

njhiyNgrp: 0112440150/ 0112384385 (ePbg;G 120)

jiyth;>

ngWiff; FO>

Rfjjhr Njrpa tpisahl;L fl;blj;njhFjp mjpfhurig> 

Mh;jh; j rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G-13.

fk rkf gpypre;ju 
fpuhkpa Ntiyj;jpl;lk; -2022

khtl;l nrayfk; jpUNfhzkiy
Njrpa Nfs;tp tpiykDNfhuy; (nghUl;fs;)

1.  fPNo cs;s gl;baypy; tpghpf;fg;gl;Ls;s tpepNahfj;jpw;fhf jFjpahd 

Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l ngWiff;Nfhuy; gbtq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 

nghUl; 

fspd; 

vz;

xg;ge;j vz;
nghUl;fspd; 

tpguk;

nghUl; 

fspd; 

vz;zp 

f;if

Nfs;tp 

gpiz 

itg;Gj; 

njhif

(&gh)

kPsspf;fg; 

glhj

itg;Gg; 

gzk;

(&gh)

01 GAT/FIN/PU09/
GA.SA.P/2022(Goat)

ML toq;fy; 529 81,000.00 1,500.00

02 GAT/FIN/PU09/
GA.SA.P/2022(Chicks)

Nfhopf;FQ;R 

toq;fy;(ehL)

31,848 66,000.00 1,500.00

03 GAT/FIN/PU09/
GA.SA.P/2022(Sewing)

ijay; ,ae;jpuk; 

toq;fy;

601 365,000.00 2,000.00

04 GAT/FIN/PU09/
GA.SA.P/2022(Fi.net)

kPd;gpb tiyfs; 

toq;fy;

379 72,000.00 1,500.00

05 GAT/FIN/PU09/
GA.SA.P/2022(Light)

LED kpd;Fkpo; 
toq;fy;

568 114,500.00 1,500.00

02. Njrpa Nghl;b Nfs;tp eilKiw %yk; ngWiff; Nfhuy; elhj;jg;gLk;.

03.  Nfs;tpjhuh;fs; jkJ tpahghuj;ij gjpT nra;jpUf;f Ntz;Lk;. vd;gJld; fle;j 

fhyj;jpy; murhq;fj;jpdhy; fWg;Gg;gl;baypy(Blacklist) Nrh;f;fg;glhjtuhf ,Uf;f 

Ntz;Lk;;;;;

04.  Mh;tKs;s toq;Feh;fs; ngWif njhlu;gpyhd jfty;fis khtl;l nrayfk; 

jpUNfhzkiy fzf;Ff; fpisapypUe;J mYtyf ehl;fspy; fhiy 9.00 kzpKjy; 

gp.gfy; 2.30 kzptiu ngw;Wf; nfhs;syhk;.

05.  mur epjpj; jpizf;fsj;jpd; Rw;wwpf;if 4/2020 ,d;gb mur njhopy;Kaw;rp 

epWtdk;,$l;Lj;jhgdq;fspdhy; Kd;itf;fg;gLk; Nfs;tpfSf;F 15 rjtPjk; 

Kd;Dhpik toq;fg;gLJld; cs;@h; %yg;nghUl;fs; cs;@h; ciog;G gad;gLj;jp; 

cw;gj;jp nra;ag;gLk; nghUl;fSf;F 15 rjtPjk; Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

06.  “jiyth; khtl;l ngWiff;FO> khtl;lr; nrayfk; jpUNfhzkiy|| vd;w 

Kfthpf;F jq;fshy; G+uzg;gLj;jg;gl;l vOj;J %ykhd Nfhhpf;if fbjj;ij 

khtl;lr;nrayf fzf;Ff;fpisapy; rku;g;gpj;J 2022 khh;r; 25  Kjy; 2022 Vg;uy; 

18 tiuapyhd fhyg;gFjpapy; (mYtyf ehl;fs;) fhiy 9.00 kzpapypUe;J 

gpw;gfy; 2.30 kzptiu gl;baypy; Fwpg;gplg;gl;l kPsspf;fg;glhj itg;Gg;gzj;ij  

,yq;if tq;fp my;yJ jpUNfhzkiy fr;NrhpapypYs;s ,yq;if tq;fp fpisapd; 

cj;jpNahf G+h;t tq;fp fzf;F vz; 7042096 f;F itg;G nra;tjd; %yk; ngWif 

gj;jpuq;fis ngw;Wf;nfhs;sKbAk;.

07.  jw;Nghija nfhtpl; 19 #o;epiyia fUj;jpy; nfhz;L, Mh;tKs;s toq;Feu;fs; 

ngWif Mtzj;jpd; nkd;dfiy (Soft copy) ngw;Wf; nfhs;tjw;F kPsspf;fg;glhj 
itg;Gg;gzj;ij ,yq;if tq;fpapy; itg;gpyplg;gl;l tq;fpr;rPl;bid scan nra;J 
tcopayunit@ gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F kpd;dQ;ry; mDg;gp itf;f 

Ntz;Lk;.

08.  jq;fshy; G+uzg;gLj;jg;gl;l ngWif Nfhuy; gbtq;fspd; 02 gpujpfis Vg;uy; 19> 

2022 md;W gpw;gfy; 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; jpUNfhzkiy khtl;l 

gpujhd fzf;fhsuJ mYtyfj;jpy; cs;s  ngWif Nfhuy;  ngl;bapDs; ,Ljy; 

Ntz;Lk; my;yJ murhq;f mjpgUk; khtl;l nrayhsUk; ngWif rig jiyth; 

khtl;l nrayfk; jpUNfhzkiy vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;f 

Ntz;Lk;. fbj ciwapd; Nky; %iyapy; “ fk rkf gpypre;ju fpuhkpa Ntiyj;jpl;lk; 

-2022; nghUl;fs; toq;fy;;” vd;W vOjg;gl Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;fg;ngWk; 

ngWiff; Nfhuy; tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. ngWiff;Nfhuy; gbtkhdJ 

ngWif Neuk; Kbtile;jgpd; cldbahfj; jpwf;fg;gLk; tpz;zg;gjhhpfs;  my;yJ 

gpujpepjpfs;; fye;J nfhs;s KbAk;. 

09.  tpz;zg;gjhhpfs; xd;W my;yJ mjw;F Nkw;gl;l nghUl;fSf;F tpz;zg;gpf;fKbAk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F jpUNfhzkiy khtl;lr;nrayf fzf;Ff;fpisapd;> 

njhiyNgrp ,yf;fk; 0262223555 ,id njhlh;G nfhs;;sTk;.
 

ngWif rigj; jiyth;

khtl;l nrayfk;

jpUNfhzkiy. – 2022.03.25

itj;jpaH tzf;fj;jpw;Fhpa `hp];gj;JNt 

hpatq;ryq;fhu NjNuh mwf;fl;lisia 

mikf;Fk; Nehf;fj;Jf;fhd rl;lk;

nlhf;lH tzf;fj;jpw;Fhpa `hp];gj;JNt 

Mhpathq;\hyq;fhu NjuH mwf;fl;lisapd; 

murpayikg;G rl;l%yk;> [dehaf 

Nrh\ypr mikg;gpd; epiyapaw; fl;lis 

,yf;fk; 53 (1) ,d; gpufhuk; cj;juitg; 

ngWtjw;fhf ghuhSkd;wj;jpw;F mDg;gp 

itf;fg;gl;Ls;sjhf fdf N`uj; ehd; 

njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. ,yq;if FbauR

fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s tiutpd; %yk; 

nghJthd trjpfSf;fhd mbj;jsj;jpd; 

Nehf;fq;fis cUthf;Fjy;

01.  kfhrq;fj;ijg; ghJfhg;gjw;Fk; vjpHfhy 

ed;ik gaf;Fk; nraw;ghLfis 

nra;tjw;Fk;.

02.  mHr;rfH kw;Wk; rhkhdpahpd; rk;g+j 

rhjdj;ijg; Ghpe;Jnfhs;Sk; Kiwiag; 

ghJfhj;jy; kw;Wk; gyg;gLj;Jjy;

03.  ngsj;jj;jpd; rhpahd fUj;Jg; ghijiag; 

gpd;gw;Wtjw;fhf 20 taJf;Fl;gl;l 

ghjphpahHfshf epakpf;fg;gl;ltHfs; 

kw;Wk; ghkuHfSf;Fg; gl;liwfis 

Vw;ghL nra;jy;.

04.  ngsj;j nghUshjhu> ngsj;j fyhr;rhuk; 

kw;Wk; fy;tpg; gl;liwfis elj;Jtjd; 

%yk; ngsj;j #oiy Nkk;gLj;Jjy;

05.  ngsj;j fyhr;rhu Kaw;rp kw;Wk; fy;tp 

epfo;r;rpfs; Nghd;wtw;wpy; <LgLjy;.

fdf N`uj;

ghuhSkd;w cWg;gpdH

fUtyf];ntt gpuNjr rig
2023Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT 

Kd;nkhopTfisg; ngw;Wf; nfhs;sy;
2023Mk; Mz;bw;fhd fUtyf];ntt gpuNjr rigapd; tuT nryT 

mwpf;ifia jahhpg;gjw;fhf mjpfhug; gphptpYs;s nghJ kf;fs; kw;Wk; 

r%f mikg;Gf;fsplkpUe;J mjpfhug;gphptpd; mgptpUj;jp eltbf;iffs; 

rhh;e;j Kd;nkhopTfis 2022 [_d; 30Mk; jpfjpf;F Kd;dh; mDg;gp 

itf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;.

W.B. epky; [arphp gz;lhu>

gpuNjr rig> fUtyf];ntt>

njhiyNgrp ,yf;fk;:

mYtfk;. 032 2267917

Nfs;tp mwptpj;jy; 
,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

(Rj;jpfhpg;Gg; gphpT)

Rj;jpfhpg;G jhq;fp -02 ,ypUe;J vz;nza; 

rfjpfis (SLUDGE) mfw;Wjy;.

(Nfs;tp ,y PL-138-2021)
,yq;if> rg;Gf];fe;j> vz;nza; Rj;jfhpg;gpy; 

jhq;fp 02 ,ypUe;J vz;nza; rfjpfis 

mfw;wp xJf;Ftjw;fhf ngw;Nwhypa rfjpfis 

Nghf;Ftuj;J nra;jy;> fsQ;rpag;gLj;jy; 

kw;Wk; mfw;Wjypd; fPo; kj;jpa Rw;whly; 

mjpfhu rig (CEA) ,y; gjpitf; nfhz;Ls;s 

xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk; (CPC) ,d; rhHghf jpizf;fs 

ngWiff; FO (ghhpa) ,dhy; ,j;jhy; 

Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;jq;fis toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuH mgfPHj;jpahNdhH 

gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Ug;gJld;> tpiykD 

Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLk; jFjp kw;Wk; jifik 

jfTjpwd;fis g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykD Mtzq;fisr; Nrfhpf;Fk; 

Ntisapy; Rj;jpfhpg;G epjpj;jpizf;fsj;jpw;F XH 

kPsspf;fg;glhj itg;G &. 3500/- (vy;yhthpfSld;) 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpiykD Mtzq;fs; 

tpepNahfpf;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022 

Vg;uy; 18k; jpfjp 15.00 kzpf;F kw;Wk; nghwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fs; ngw;Wf;nfhs;Sk; Neuk; kw;Wk; 

%lg;gLk; jpfjp 2022 Nk 04k; jpfjp 14.00 kzpf;F 

MFk; mj;Jld;> tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G 

cldbahf ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgd 

jiyikafk;> KfhikahsH (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rpaq;fs;) mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;.

tpiykD Mtzq;fs; kw;Wk; Vida tpguq;fis> 

rg;Gf];fe;j> Rj;jpfhpg;Gg; gphpT> gpujp Rj;jpfhpg;G 

Kfhikahshplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykD Mtzq;fs; www.ceypetco.gov.lk vd;w 
,izajsj;jpy; ghHitapl KbAk;.

njspTgLj;jy;fs; (,Ug;gpd;) fPo;f;fhZk; 

njhiyNgrp/ ngf;]; ,yf;fj;jpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.
 

jiytH> jpizf;fs ngWiff; FO>

Nk/gh gpujp Rj;jpfhpg;G KfhikahsH (guhkhpg;G kw;Wk; 

jpl;lq;fs;)

,yq;if ngw;Nwhypf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;G gphpT> rg;Gf];fe;j> fsdp

njhiyNgrp:  +94112400684/ 2400427/ 2400431
ngf;];:  +942400684/2400431/ 2400436

rp-Nehh; gTz;Nlrd; ypkpl;ll;
flw;nwhopy; mikr;R

gjtp ntw;wplk;
nghJ Kfhikahsh; (vr;vk; 1-3)
www.ceynor.gov.lk vd;w vkJ ,izajsj;ij 

jaT nra;J ghh;itaplTk;.

jiyth;>

rp-Nehh; gTz;Nlrd; ypkpl;ll;

,y. 335> b.Mh;. tpN[th;jd khtj;ij>

nfhOk;G 10.

njhiyNgrp ,y. 011 4380283> 011 4380281

www.
observerjobs.

lk

Breaking
boundaries

For
jobseekers

The Country’s
largest

recruitment
database
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,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
ePHg;ghrd mikr;R

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

ckh Xa fPo; Xil mgptpUj;jp jpl;lj;jpw;fhf tYt+l;lg;gl;l fk;gp (RB500) toq;Fjy;
(Supplying of Reinforcement Bars (RB 500) for Uma Oya Down Stream Development Project)

Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy;
1.  jiytH> ePHg;ghrdj; jpizf;fs ngWiff; FOtpdhy; ePHg;ghrdj;jpizf;fsk; rhHghf fPo;f;fhZk; 

toq;fy;fSf;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

ml;ltiz: 01

Nfs;tp 

,yf;fk;
tpla tpguk; msT

kPsspf;fg; 

glhj 

itg;G 

(&)

Nfs;tp 

nry;Ygb 

aw;wjhFk; 

jpfjp

Nfs;tpg; 

gpiz (&)

Nfs;tpg; 

gpizKwp 

nry;Ygbaw;w 

jhFk; fhy 

vy;iy

IFB/ID/GOSL/ 
NCB/ 2022/001

ckh Xa fPo; Xil mgptpUj;jp 

jpl;lj;jpw;fhf tYt+l;lg;gl;l 

fk;gp (RB 500) toq;Fjy;

500 

nkl;hpf; 

njhd;

25>000.00 2022/07/20 1500>000.00 2022.08.17

2.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F Nkyjpf jfty;fis nfhOk;G 07> ngsj;jhNyhf;f khtj;j> 

,y. 230 ,y; ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpd;> ePHg;ghrdg; gzpg;ghsH (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; ngWif) ,lkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njh.Ng. 011-2582677) Nkw;gb Kfthpapy; ,uz;lhk; khbapy; mike;Js;s ngWifg; 

gphptpypUe;J 2022.03.25 Kjy; 2022.04.19 tiu mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp 

Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. (Nkw;gb njh.Ng. ,yf;fj;jpw;F Kd; mwptpj;jypd; gpd;dH)

3.  Nkw;gb toq;fYf;fhf ml;ltiz ,y. 01 ,y; Fwpg;gplg;gLk; kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia fPo;f;fhZk; 

tq;fpf; fzf;fpw;F itg;Gr; nra;J kw;Wk; fk;gdp fbjj; jiyg;gpy; (Original) kpd;dQ;rypy; (idprocurement1@
gmail.com) my;yJ ngf;];: (011-2582677) %yk; Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf Ntz;Ljy; 

(tq;fpg; gw;Wr; rPl;bd; gpujpAld;) ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; ePHg;ghrd gzpg;ghsH (xg;ge;jq;fs; 

kw;Wk; ngWif) ,lk; rkHg;gpj;J nfhOk;G 07> ngsj;jhyhf;f khtj;ijapy; mike;Js;s> ePHg;ghrdj; 

jpizf;fsj;jd; ePHg;ghrd gzpg;ghsH (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; ngWif) ,lk;> 2022.03.25 Kjy; 2022.04.19 tiu 

mur Ntiy ehl;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz : 02

tq;fp tpguk;

tq;fpg; gw;Wr; rPl;L kw;Wk; Ntz;Ljy; fbjk; 

rkHg;gpf;f Ntz;ba

kpd;dQ;ry; Kfthp ngf;]; ,yf;fk;

tq;fpapd; ngaH: ,yq;if tq;fp (jg;uNgd; fpis)

fzf;F ,yf;fk; - 7042385

fzf;F chpj;jhshpd; ngaH: ePHg;ghrdg; gzpg;ghsH 

ehafk; (xd;iyd; fhRitg;G Vw;fg;gl khl;lhJ)

idprocurement1@gmail.com 011 2582677

4.  Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.04.01 K.g. 11.00 ,w;F Zoom njhopy;El;gj;jpd; Clhf eilngWtJld; 

mjNdhL rk;ge;jg;gl;l $l;lk; ,yf;fk; (ID) kw;Wk; mDkjpf;Fwp (Pass Code) Fwpj;j Nfs;tpjhuHfSf;F 

vjpHfhyj;jpd; tpepNahfpf;fg;gLk;.

5.  ml;ltiz - 01 ,y; Fwpg;gplg;gLk; ngWkjpAld; Nfs;tpg; gpiznahd;iw (Bid Secrity) Nfs;tpAld; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; Nfs;tp gpiznahd;W ,y;yhj ve;jf; Nfs;tpAk; gjpy; $wg;glhj 

Nfs;tpahf fUjg;gLtJld; ve;j tprhuizAk; ,d;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

6.  Nfs;tp Mtzj;jpd; rfy gf;fq;fSk; Nfs;tpjhuHfshy; xg;gkplg;gl;L mtuJ Kj;jpiu ,lg;gly; Ntz;Lk;.

7.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs; nfhOk;G 07> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> ,y. 230> ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; 

03Mk; khbapy; miw ,y 311( gpujk epjp mjpfhhp miw) ,jw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

itg;Gr; nra;jy; my;yJ Nkw;gb Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 2022.04.20 gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ mjw;F 

Kd; fpilf;FkhW mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.04.20 gp.g. 2.00 ,w;F 

KbTWj;jg;gLtJld;> cldbahf Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;.

8.  fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ngWifapd; ngaH kw;Wk; Nfs;tp ,yf;fj;ij Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

9.  Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tUif jUtjw;F MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfsJ 

gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;.

jpfjp: 2022.03.24
jiytH>

jpizf;fs ngWiff; FO

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;j>

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;>

nfhOk;G-07

Nfs;tpf;fhd miog;G

etPd njhopDl;gtpay;fSf;fhd 

Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdk; 
(ACCIMT)

gzpg;ghsh; ehafk; kw;Wk; gpujhd epiwNtw;W mYtyh;>

etPd njhopDl;gtpay;fSf;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdk;>

272> gz;lhuehaf;f khtj;ij>

fl;Lngj;j> nkhwl;Lt.

njhiyNgrp: 011-2650838

njhiyefy;: 011-2650662

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

ACCIMT ,w;fhd ghJfhg;G Nritfis toq;fy; - 2022/2023
ACCIMT  ,w;F ghJfhg;G Nritfis toq;Ftjw;fhf ghJfhg;G mikr;Rld; gjpT 

ngw;wth;fs; kw;Wk; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl Nrit mDgtj;ij mur Jiwapy; 

nfhz;Ls;s Gfo;tha;e;j ghJfhg;G Nritfis toq;FNthhplkpUe;J etPd 

njhopDl;gtpay;fSf;fhd Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,j;jhy; miof;fpd;whh;.  

1)  tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; 

elhj;jg;gLk;. 

2)  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy etPd njhopDl;gtpay;fSf;fhd 

Mh;jh; rp fpshh;f; epWtd epUthfj;jpw;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J 011-5677391/ 
011-2650838 Mfpa njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf njhlh;G nfhz;L 2022 Vg;uy; 20 

Mk; jpfjpad;W tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 

kzp tiuAk; mNj Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

3)  2022 khh;r; 25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;;uy; 20 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU 

Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; xt;nthU 

tpiykDtpw;Fk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf %thapuk; &ghit (3>000 &gh) 

etPd njhopDl;gtpay;fSf;fhd Mh;jh; rp fpshh;f;fpd; epjpf;fhd rpNu\;l gpujp 

gzpg;ghshplk; nrYj;jpa gpd;dh; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;jpd; cj;jpNahfg+h;t 

gw;Wr;rPl;Lf;fSld;  epUthfj;jpw;fhd cjtp gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iw njhlh;G tpguq;fSld; (njhiyNgrp> njhiyefy;> kpd;dQ;ry; 

Nghd;wit) rkh;g;gpj;j gpd;dh; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

4)  2022 Vg;uy; 21 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; 

jghypy; jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> etPd njhopDl;gtpay;fSf;fhd 

Mh;jh; rp fpshh;f; epWtdk; vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 

mitfis mNj Kfthpapy; %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

5)  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; etPd 

njhopw;El;gtpay;fSf;fhd gzpg;ghsh; ehafk; kw;Wk; gpujhd                             

epiwNtw;W mYtyh; Mfpath;fSf;fhd ngahpy; 80>000 &ghtpw;fhdJk; 2022 Vg;uy; 

18 mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

6)  tpiykDg;gpizahdJ gpd;tUk; Kftuhz;ikfs; xd;wpdhy; toq;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.  

 ●      ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; my;yJ

 ●   ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; 

tq;fpnahd;wpdhy; cj;juthjk; cWjpg;gLj;jg;gl;L ,d;ndhU ehl;by; nraw;gLk;    

tq;fp nahd;wpdhy;.

7) tpiykDnthd;whf kPsspf;ff;$ba itg;Gf;fs; my;yJ tq;fp tiuTfs; Vw;Wf; 

 nfhs;sg;gl khl;lhJ.

Njrpa kuGhpikfs;> mUq;fiyfs; kw;Wk; 

fpuhkpa rpw;gf;fiyfs; Nkk;ghl;L mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

lth; kz;lg muq;f kd;wk;
gjtp ntw;wplq;fs;

,yq;ifapd; ehlfk; kw;Wk; mUq;fiyj; Jiwia Cf;fg;gLj;Jtjw;fhf lth; kz;lg muq;f kd;wj;jpy; gpd;tUk; gjtp 

ntw;wplq;fSf;F ,iaghd jFjpfisg; g+h;j;jp nra;Js;s  ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

,e;jg; gjtpfs; Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copah; ek;gpf;;if nghWg;G epjpaj;jpw;fhd chpj;Jfisf; nfhz;l 

epue;ju gjtpfshFk;.

rpNu\;l Kfhikj;Jt Nrit tFjpapd; gjtp - (HM 1-1)
01. gzpg;ghsh; (ehlf Nkk;ghL> fy;tp kw;Wk; epfo;r;rpfs;) - 01 gjtp

 gzp tpguk;

  lth; kz;lg muq;f kd;wj;jpd; nghWg;ghsh; rigapd; jPh;khdq;fs; kw;Wk; epWtdj;jpd; gpujhd epiwNtw;W 

mjpfhhpahd gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mwpTiufs; kw;Wk; topfhl;ly;fs; kw;Wk; xg;Gjypd; fPo; lth; kz;lg 

muq;f kd;wj;jpd; Nehf;fq;fis epiwNtw;wp ehlfk; kw;Wk; muq;fpaiy Nkk;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis 

Nkw;nfhs;Sjy; kw;Wk; epWtdj;jpd; ehlf Nkk;ghL> epfo;r;rpfs;> fy;tp vDk; %d;iwAk; kw;Wk; lth; kz;lg 

muq;f kd;wj;Jld; ,ize;j ehlfk; kw;Wk; muq;fpaiy ghlrhiyfis rpwg;Gld; kw;Wk; NghJkhd mstpy; 

Nkk;gLj;Jjy; kw;Wk; fz;fhzpj;jYf;F nghWg;G $wy; ,e;jg; gjtpf;Fhpj;jhd gpujhd nghWg;ghFk;.

 ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;Fj; Njitahd mbg;gilj; jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

 (m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

ehlfKk; muq;fpaYk;> fy;tp> mofpaw; fiy> ntFrd Clfk; Nghd;w tplaj;Jiwapy; gl;lj;Jld; ,iaGila 

Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G gl;lnkhd;iwg; (Master) ngw;wpUj;jy;. 
kw;Wk;

   mur> mur $l;Lj;jhgdj;jpy;> epahahjpf;fr; rigapy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdj;jpy; 

~~Kfhikj;Jt kl;lg;|| gjtpnahd;wpy; ,iaGila Jiwapy; Mff;Fiwe;jJ gjpide;J (15) tUl mDgtj;ijg; 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.

 cs;sf tpz;zg;gjhuh;fSf;F (gpd;tUk; 1 my;yJ 2)

1. Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

2.  Kfhikj;Jt (MM) Nrit tFjpapd; 1Mk; jug; gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl fhyk; 

,iaGila tplaj;Jiwapy; jpUg;jpfukhd Nrit fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

 rk;gs msT : 80295 - 2270x15 = 114,345
 taJ  : 35 tajpw;Ff; FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 njhpT nra;Ak; Kiw : fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

 ,e;jg; gjtpf;Fhpj;jhd tug;gpurhjq;fs;

I.  jpiwNrhpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryTg; gb kw;Wk; njhopy;rhh; nfhLg;gdTfs; cl;gl Vida 

midj;J mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs;

II. mur njhopy;Kaw;rp Rw;WepUgk; 02/2022 gpufhuk; njhiyNgrp nfhLg;gdT

III.  rhujp rfpjk; cj;jpNahfg+h;t thfdk; my;yJ PED 01/2015 kw;Wk; PED 01/2015(i)Mk; ,yf;f mur 

njhopy;Kaw;rp Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;Jf; nfhLg;gdT 

IV. 01/2015(ii)Mk; ,yf;f mur njhopy;Kaw;rp Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk; khjhe;j vhpnghUs; nfhLg;gdT

V. epWtdj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gLk; kUj;Jt fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; ed;ikfs;

Kfhikj;Jt Nrit tFjpapd; gjtp - (MM 1-1)
01. cjtp / gpujpg; gzpg;ghsh; (epjp) - 01 gjtp

 gzp tpguk;

  lth; kz;lg muq;f kd;wj;jpd; Nehf;fq;fis epiwNtw;Wtjw;fhf epWtdf; Nfhit> epjp xOq;Ftpjpfs;> mt;tg;NghJ 

ntspaplg;gLk; mur Rw;WepUgk;> murhq;f nfhs;iffSf;F Vw;g ek;gpf;ifg; nghWg;ghsh; rigapdhy; mt;tg;NghJ 

Nkw;nfhs;Sk; jPh;khdq;fis gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mwpTiufs; kw;Wk; topfhl;ly; kw;Wk; fl;lisfspd; gpufhuk; 

kw;Wk; lth; kz;lg muq;f kd;wj;jpd; ifNal;bd; gpufhuk; nraw;gl;L epWtdj;jpd; epjp Kfhikj;Jtk;> tUlhe;j 

kjpg;gPl;ilj; jahhpj;jy;> tUlhe;j epjp mwpf;iffisj; jahhpj;jy; ,e;jg; gjtpapd; gpujhd nghWg;ghFk;. 

 ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;Fj; Njitahd mbg;gilj; jifikfs; kw;Wk; mDgtk;

 (m)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l 

Kfhikj;Jtk;> th;j;jfk;> fzf;fpay; njhlh;ghd gl;lk; kw;Wk; gl;la fzf;fhsh; epWtdj;jpd;  ICASL/ACA/
ICMA/ACCA ,ilepiyg; ghPl;irapy; rpj;jpaile;jpUj;jy; kw;Wk; fzf;fpay; eltbf;iffSf;F ,iaghf 01 

tUl fhy mDgtk;

 cs;sf tpz;zg;gjhuh;fSf;F 

 Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;.

my;yJ

  ~~fdp\;l Kfhikj;Jt|| JM Nrit tFjpf;F ,iaghd  gjtpnahd;wpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl fhyk; 

jpUg;jpfukhd Nrit fhyj;ijg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;

 Vida jifikfs; 

 (m) fzdpg; ghtid kw;Wk; Mq;fpy nkhopapy; Ntiy  nra;Ak; Mw;wy;

 (M) ,yq;if fzf;fhsh; epWtdj;jpd; mq;fj;Jtj;ijg; ngw;wpUj;jy;

 taJ  : 22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 rk;gs msT : &gh 53175 - 10x1375 - 15x1910 = 95,575
 njhpT nra;Ak; Kiw: fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

 ,e;jg; gjtpf;Fhpj;jhd tug;gpurhjq;fs;

I.  jpiwNrhpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryTg; gb kw;Wk; njhopy;rhh; nfhLg;gdTfs; cl;gl 

Vida midj;J mq;fPfhpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfs;

II. mur njhopy;Kaw;rp Rw;WepUgk; 02/2022 gpufhuk; njhiyNgrp nfhLg;gdT

III. epWtdj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gLk; kUj;Jt fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; ed;ikfs;

Kfhikj;Jt cjtpahsh; njhopy;El;g Nrit tFjp - (MM 1-1)
01. Ntiy Nkyhsh; (rptpy;) - 01 gjtp

 gzp tpguk;

  lth; kz;lg muq;f kd;wj;jpw;Fhpj;jhd muq;fk; kw;Wk; midj;J tsTfspYKs;s eph;khzk;> kpd;rhuk;> 

tspr;rPuhf;fk;> ePh; kw;Wk; fopTePh; mg;Gwg;gLj;Jjy; cl;gl Vida njhopy;El;g Ntiyfs; Nghd;Nw guhkhpg;G 

Ntiyfis ehshe;jk; Nkw;nfhs;sy;> mJ njhlh;ghd rpghhpRfis toq;Fjy;> guhkhpg;G kw;Wk; jpUj;jNtiyfis 

ntsp epWtdq;fs; %yk; Nkw;nfhs;tjhdhy; mJ njhlh;gpy; fz;fhzpj;jy;> me;j Ntiyfs; ntw;wpfukhf epiwT 

nra;ag;gl;ljhf rpghhpRfis toq;Fk; nghWg;G ,e;jg; gjtpf;FhpajhFk;.

 tpz;zg;gjhuh;fSf;Fj; Njitahd jifikfs;

  %d;whk; epiy njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;El;g / njhopw; gapw;rp epWtdj;jpdhy; 
toq;fg;gLk; Njrpa njhopw;wpwd; NVQ Ie;jhk; (05) kl;lj;jpw;Ff; Fiwahj Ntiy Nkyhsh; rptpy; NtiyfSf;F 

,iaghd njhopy;El;g fw;if newpnahd;iwg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

 taJ  : 18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 rk;gs msT : 30310 - 10x300 - 7x350 - 4x495 - 20x660 = 50940
 njhpT nra;Ak; Kiw: fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

Muk;g jpwd; Nrit tFjp - (PL -3)
01. guhkhpg;ghsh; - 01 gjtp

 tpz;zg;gjhuh;fSf;Fj; Njitahd jifikfs;

 I.  f.ngh.j. (rhjhuz ju) ghPl;irapy; ,uz;Lf;F Nkw;glhj mkh;Tfspy; Fiwe;jgl;rk; 02 jpwikr; rpj;jpfs; 

rfpjk; 06 ghlq;fspy;  rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  Njh;r;rp - guhkhpg;G Ntiyfs; njhlh;gpy;  %d;whk; epiy njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

njhopy;El;g / njhopw; gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Njrpa njhopw;wpwd; NVQ 4  kl;lj;jpw;Ff; Fiwahj 

kl;lj;jpy; Njh;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy;.

 taJ  : 18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 rk;gs msT : &gh 26290 - 10x270 - 10x300 - 10x330 - 12x350 - 39490/-
 njhpT nra;Ak; Kiw: fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

02. muq;f xspaikg;ghsh; - 01 gjtp

 tpz;zg;gjhuh;fSf;Fj; Njitahd jifikfs;

  f.ngh.j. (rhjhuz ju) ghPl;irapy; ,uz;Lf;F Nkw;glhj mkh;Tfspy; Fiwe;jgl;rk; 02 jpwikr; rpj;jpfs; rfpjk; 

06 ghlq;fspy;  rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  Njh;r;rp - guhkhpg;G Ntiyfs; njhlh;gpy;  %d;whk; epiy njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

njhopy;El;g gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Njrpa njhopw;wpwd; NVQ 4    kl;lj;jpw;Ff; Fiwahj kl;lj;jpy; 

Njh;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy;.

 taJ  : 18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 rk;gs msT : &gh 26290 - 10x270 - 10x300 - 10x330 - 12x350 = 39490/-
 njhpT nra;Ak; Kiw: fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

Muk;g miuj; jpwd; Nrit tFjp - (PL -3)
01. muq;f xspaikg;G cjtpahsh; - 03 gjtpfs;

 ntspthhp tpz;zg;gjhuh;fSf;Fj; Njitahd jifikfs;

  muq;f xspaikg;ghsh; gjtpapd; NtiyfSf;F ,iaghf %d;whk; epiy njhopw;fy;tp Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;El;g / njhopw; gapw;rp epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; Njrpa njhopw;wpwd; NVQ 4    
kl;lj;jpw;Ff; Fiwahj kl;lj;jpy; Njh;r;rpr; rhd;wpjiog; ngw;wpUj;jy;.

 taJ  : 18 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 rk;gs msT : &gh 25750 - 10x270 - 10x300 - 10x330 - 12x350 = 38950/=
 njhpT nra;Ak; Kiw : fl;likf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;

  Kfhikj;Jt cjtpahsh; njhopy;El;g Nrit tFjpapy;> Muk;g epiy Nrit tFjpapy; kw;Wk; Muk;g miuj; 

Njh;r;rp Nrit tFjpapd; gjtpfSf;F jpiwNrhpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tho;f;ifr; nryTg; gb cl;gl Vida 

midj;J mDkjpf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk; toq;fg;gLk;. epWtdj;jpdhy; nraw;gLj;jg;gLk; kUj;Jt fhg;GWjpj; 

jpl;lj;jpd; ed;ikfSk; chpj;jhFk;.

  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gjtpfSf;fhd jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ tpz;zg;gg; gbtj;ij 

2022-04-20Mk; jpfjpf;F Kd; gzpg;ghsh; (eph;thfk; kw;Wk; mgptpUj;jp)> lth; kz;lg muq;f kz;lgk;> rt;rphpgha> 

,y. 123> tpN[uhk khtj;ij> nfhOk;G - 07 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J 

xg;gilj;jy;  Ntz;Lk; vd;gJld; fbj ciwapd;  ,lJgf;f Nky; %iyapy; jhk; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; 

ngaiuf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mur> $l;Lj;jhgd> epahahjpf;fr; rigfspy; Nritahw;Wk; tpz;zg;gjhuh;fs; jkJ 

epWtdj;jpd; jiythpd; Clhf tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  (mur kw;Wk; epahahjpf;fr; rigfspy; 

Nritahw;Wgth;fSf;F cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ.)

ftdpf;fTk;: * mbg;gil jifikfisg; g+h;j;jp nra;jpuhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

  * ,J njhlh;gpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; rfy mOj;jq;fSk; njhpT nra;tjw;F jFjpaPdkhff; fUjg;gLk;.

gzpg;ghsh; ehafk;>

lth; kz;lg muq;f kd;wk;>

rt;rpwpgha> ,y. 123> tpN[uhk khtj;ij> nfhOk;G 07.



2022 ம் ஆண்டுக்கான ப�காதுநல-
வகாய  ப�காட்டி்ளுக்கான   ஆசிய  
்டற்ரை  ் ைப�ந்து  பெரிவு ப�காட்-
டி்ள் ்டந்ெ 2022 ம் மகார்ச் 19 ம்  
தி்தி  நீர்ப்காழும்பு ்டற்ரையில் 
நிரைவுககு வந்ெது  இந்ெ ப�காட்டி -
்ளில் மபலசியகா மகாரலதீவு , சிங் -
்பபூர் இலங்ர் ஆகிய அணி்ள் 
�ங்ப்றைன. 

இந்ெ ப�காட்டி்ளில்  இலங்ர் 
விமகானப�ரட வீைர்்ளகான 

ப்காபைல் யகாப�கா மறறும் ப்காபைல் 
ஜயசிங்் ஆகிபயகார்  பெகாற்ப-
�டகாெ அணியகா்  இந்ெ ப�காட்-
டி்ளில்  ெங்்ப�ெக்த்திரன 
சுவீ்ரித்ெனர்.  பமலும் இங்-
கிலகாந்தில் இடம்ப�ைவுள்ள 
2022 ம் ஆண்டுக்கான ப�காதுந-
லவகாய ப�காட்டி்ளுககு  இலங்-
ர்ரய பிைதிநிதித்துவப�டுத்தி  
இலங்ர் விமகானப�ரட வீைர்்ள் 
விரளயகாட உள்ளனர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 மார்ச் மா்தம 25ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

20

2022 மார்ச் 25 கவளளிக்கிழகம

3ஆவது ஒருநகாள் ப�காட்டியில் 
�ங்்ளகாபெஷ் பவறறி ப�றை- பென்-
னகாபிரிக்காவிறகு எதிைகான ஒருநகாள் 
பெகாடரை பவன்ைது.

இந்ெ பவறறியின் மூலம் பென் 
ஆபிரிக்காரவ அென் ப�காந்ெ 
மண்ணில் வீழ்த்தி �ங்்ளகாபெஷ் 
அணி வைலகாறறுச் �காெரன �ரடத்-
துள்ளது.

பென்னகாபிரிக்காவில் சுறறுப�ய-
ணம் பமறப்காண்டு வரும் �ங்்ளகா-
பெஷ் அணி 3 ஒரு நகாள் ப�காட்டி்ள் 
மறறும் 2 படஸ்ட் பெகாடரில் விரள-
யகாடுகிைது.

இரு அணி்ளுககும் இரடயி-
லகான முெல் ஒருநகாள் ப�காட்டியில்  
�ங்்ளகாபெஷ் அணியும்,  2வது 
ப�காட்டியில் பென் ஆபிரிக் 
அணியும் பவறறி ப�றறிருந்ென.

இந்நிரலயில் 3வது ஒருநகாள் 
ப�காட்டி ப�ஞ்சூரியனில் பநறறு-

முன்தினம் நரடப�றைது. நகாணயச்-
சுழறசியில் பவன்ை பென்னகாபிரிக்கா 
முெலில்துடுபப�டுத்ெகாடியது .

பெகாடக்ம் முெபல �ங்்ளகாபெஷ் 
அணி வீைர்்ளின் �ந்து வீச்ர� �மகா-

ளிக் முடியகாமல் பென்னகாபிரிக் 
வீைர்்ள் ெடுமகாறினர். 

37 ஓவர்்ள் முடிவில் 154 ஓட்டங்-
்ளுககு பென்னகாபிரிக்கா அரனத்து 
விகப்ட்டு்ரளயும் இழந்ெது. 

அதி்�ட்�மகா் அந்ெ அணியின் 
ஜனிபமன் மகாலன் 39 ஓட்டங்்ள் 
எடுத்ெகார். �ங்்ளகாபெஷ் �ந்து வீச்�கா-
ளர்  ெஸ்கின் அ்மது 5 விகப்ட்டுக-
்ரள வீழ்த்தினகார் .

பின்னர் 155 ஓட்டங்்ள் என்ை 
எளிய இலகர் பநகாககி விரளயகா-
டிய �ங்்ளகாபெஷ் அணி 26.3 ஓவர்-
்ளில் 1 விகப்ட் இழபபிறகு 156 
ஓட்டங்்ள் எடுத்ெது. 

ெரலவர் ெமீம் இக�கால் 87 ஓட்-
டங்்ள் குவித்து ்ரடசிவரை ஆட்-
டமிழக்காமல் இருந்ெகார். இரெய-
டுத்து  9 விகப்ட் வித்தியகா�த்தில் 
அந்ெ அணி பவறறி ப�றைது .

இென் மூலம் 3 ப�காட்டி்ள் 
ப்காண்ட பெகாடரை 2-1 என்ை ்ணக-
கில் �ங்்ளகாபெஷ் அணி ர்ப�ற-
றியதுடன்,  பென்னகாபிரிக்காரவ 
ப�காந்ெ மண்ணில் முெல் முரையகா் 
வீழ்த்தி �காெரன �ரடத்துள்ளது.

ஒலுவில் கிழககு தின்ைன் நிரு�ர்

கிழககு மகா்காண விரளயகாட்-
டுத்திரணக்ளத்தின் ஏற�காட் -
டில் அட்டகாரளச்ப�ரன பிைபெ� 
ப�யல்க ்ழ்ங்்ளுககிரடயில் 
நரடப�றை கிரிகப்ட் சுறறுப -
ப�காட்டியில் அட்டகாரளச்ப�ரன 
நியூ ஸ்டகார் விரளயகாட்டுக ்ழ்ம்   
�ம்பியனகாகி அம்�காரை மகாவட்-
டபப�காட்டிககு பெரிவு ப�யயப-
�ட்டது.

அட்டகாரளச்ப�ரனப பிைபெ� 
ப�யல் விரளயகாட்டு உத்தி -
பயகா்த்ெர் எம்.எச்.எம்.அஸ்வத் 
ெரலரமயில் �காலமுரன ப�காது 
விரளயகாட்டு ரமெகானத்தில்  
(15.03.2022) நரடப�றை இச்சுற-
றுபப�காட்டியின் இறுதிபப�காட் -
டிககு அட்டகாரளச்ப�ரன நியூ 
ஸ்டகார் விரளயகாட்டுக ்ழ்மும் 
�காலமுரன அல்-அை�கா  விரள -
யகாட்டுக்ழ்மும் பெரிவு ப�யயப-
�ட்டது.

அட்டகாரளச்ப�ரனப பிைபெ� 
ப�யல்பபிரிவில் �திவு ப�யயப-
�ட்ட ஒலுவில், �காலமுரன, அட் -
டகாரளச்ப�ரனப பிைபெ�ங்்ளில் 
இருந்து 30 ்ழ்ங்்ள் இச்சுறறுப-
ப�காட்டியில்  ் லந்து ப்காண்டனர்.

5 ஓவர் 11 ப�ர் என்ை அடிப� -
ரடயில் நரடப�றை இறுதிப -
ப�காட்டியில் முெலில் துடுபப�-
டுத்ெகாடிய நியூ ஸ்டகார் அணியினர் 
குறிபபிட்ட ஓவர் நிரைவில் 4 
விக்ட் இழபபுககு 67 ஓட்டங்் -
ரளப ப�றறுக ப்காண்டனர்.

�திலுககு பவறறி ப�ை துடுப -
ப�டுத்ெகாடிய அல்-அை�கா அணியி -
னர் 5 ஓவர் நிரைவில் 8 விக்ட்் -
ரளயும் இழந்து 33 ஓட்டங்்ரளப 
ப�றறு ப்காண்டனர். 

33 ஓட்டங்்ளகால் அட்டகாரளச்-
ப�ரன நியூ ஸ்டகார் விரளயகாட்டுக 

்ழ்ம் பவறறி ப�றறு  அம்�காரை 
மகாவட்டப ப�காட்டிககுத் பெரிவு 
ப�யயப�ட்டுள்ளனர்.

இறுதிபப�காட்டியில் நியூ ஸ்டகார் 
அணியின் அபனகான் 23,முஆன்-
னத் 26 ஓட்டத்திரனப ப�றைது-
டன் நிபைகா�ன் 3 விக்ட்டிரனயும் 
வீழ்த்தினகார். 

நியூ ஸ்டகார் அணி வீைர் முஆன்-
னத் ்ழ்த்தின் பவறறிககு வழிவ-
குத்ெகார்.

இவவகாண்டுக்கான அட்டகா-
ரளச்ப�ரனப பிைபெ� ப�யல்  
கிரிகப்ட் சுறறுப ப�காட்டியில்  
நியூ ஸ்டகார் அணி பவறறி ப�றறு

ெங்்ப�ெக்ரெயும், இைண்டகா-
மிடம் ப�றை அல்-அை�கா அணியி-
னர் பவள்ளிப�ெக்த்ரெயும் 
ெனெகாககிக ப்காண்டனர்.

இறுதிபப�காட்டியில் அட்டகா-
ரளச்ப�ரன பிைபெ� ப�யல் 
விரளயகாட்டு உத்திபயகா்த்ெர் 
எம்.எச்.எம்.அஜவத் ெரலரம-
யில் நரடப�றை இந்நி்ழ்வில்  
அம்�காரை மகாவட்ட மகாவட்-
டப �யிறறுவிப�காளர் ஏ.�ப-
ரீன் ந�கார், நியூ ஸ்டகார் 
விரளயகாட்டுக ்ழ்த்-
தின் ெரலவர் மு்ம்மட் 
றியகாஸ் உட்�ட ்ழ்ங்-
்ளின் வீைகா்்ள் ் லந்து 
ப்காண்டனர்.

்டந்ெ 2020ம் 
ஆண்டு இறுதியகா் நரடப�றை 
அட்டகாரளச்ப�ரனப பிைபெ� 
ப�யல் கிரிகப்ட் சுறறுப-
ப�காட்டியில்  ஒலுவில் 
இலவன் ஸ்டகார் அணி 
பவறறி ப�றறு ெங்்ப�ெக்ரெ-
யும், இைண்டகாமிடத்திரன ப�றை 
அட்டகாரளச்ப�ரன மகாகஸ்பமன் 
அணியினர் பவள்ளிப�ெக்த்ரெ-
யும் ெனெகாககிக ப்காண்டரம 
குறிபபிடத்ெக்து.

இலங்கை விமானப்ப்ை 
கைைறகை்ை கைைப்பந்து அணி 

ப்பாதுநலவாய 
ப்பாட்டிகைளுக்கு பெரிவு

எக்்ப்பா லஙகைா யூத் கிண்ண கைால்பந்ொட்ை
ப்பாட்டியில ஜாவாபலன் யூத் அணி பவறறி

வட ப்காழும்பு தின்ைன் நிரு�ர்

இலங்ர்யின் ப�ரும் வைலகாற-
றுப பு்ழ் ப்காண்ட பிை�ல ்கால்�ந்-
ெகாட்ட அணி்ளகான ஜகாவகாபலன் யூத் 
அணி ப்காழும்பு எப.சி.யூத் அணிக-
கும் மத்தியிலகான எகஸ்ப�கா லங்்கா 
யூத் கிண்ண ்கால்�ந்ெகாட்ட இறுதி 
ப�காட்டியில் 05 – 03 ப்கால்்ள் வித்-
தியகா�த்தில் ஜகாவகாபலன் யூத் அணி 
பவறறிரய சுவீ்ரித்து �ம்பியன் கிண்-
ணத்ரெயும் ர்ப�றறினர்.

சிட்டி புட்ப�கால் லீககினகால் நடகாத்-
ெப�ட்ட எகஸ் ப�கா லங்்கா யூத் கிண்-
ணத்திற்கான இறுதிப ப�காட்டியின் 
ஜகாவகாபலன் ் ழ் யூத் அணி ென் ெரல-
ரமயத்துககு அண்ரமயில் உள்ள 
ப்காழும்பு பிைபெ�த்தில் மி்ப �ழரம 
வகாயந்ெ சிட்டி லீக ரமெகானத்தில் 
எகஸ்ப�கா லங்்கா யூத் கிண்ணத்ரெக 
ர்ப�றறியரம விப�ட அம்�மகாகும்.

இவ இறுதிப ப�காட்டியில் இரு 
பிை�ல யூத் அணி்ளுககும் ப�ரும் 
�லப �ரீட்ர�யகா்வும், ப்ௌைவப 
பிைச்சிரனயகா்வும் ்காணப�ட்டது. 
இரு அணி்ளின் ஆெைவகாளர்்ளும் 
சிட்டி லீக ரமெகானத்தில் பவள்ளம் 
ப�கால் குவிந்திருந்ெனர்.

இரு அணி்ளின் ைசி்ர்்ள் ப�காட்-
டியின் ஆைம்� நிரல முெல் இறுதி 
வரை ெங்்ளின் ஆெைவு அணிரய 
பவறறி ப�ை ரவப�ெற்கா் ெங் -்
ளின் குைல்்ரள எழுபபி ெகாங்்ள்-
�கார்ந்ெ அணியின் வீைர்்ரள உற�கா்ப-
�டுத்துவதில் ப�ரும் ஆர்வத்ரெ

பவளிப�டுத்தினர். அரனவரும் 
வியககும் வர்யில் சுமகார் இைண்-
டகாயிைத்திறகும் பமற�ட்ட ைசி்ர்்ள் 

சிட்டி லீக ரமெகானத்ரெ நிைம்பியிருந்-
ெரம இபப�காட்டியின் மறறுபமகாரு 
�காெரனயகாகும்.

ப்காழும்பு 02 ப்காம்ப�னித் பெரு 
ஜகாவகா பலன் மக்ள் ்கால்�ந்ெகாட்ட 
விரளயகாட்டில், இந் நகாட்டில் ப�ரும் 
ஆர்வத்ரெ பவளிப�டுத்தியவர்்ள்.
இலங்ர்யின் பிைெகான �ல ்கால்�ந்-
ெகாட்ட ்ழ்ங்்ளிலும், இலங்ர் 
பெசிய அணியிலும் இப பிைபெ� ்கால்-
�ந்ெகாட்ட வீைர்்ள் �ல ெ�காபெ ்காலங்-
்ளகா் இடம் பிடித்துள்ள பிை�ல ்கால்-
�ந்ெ�ட்ட வீைர்்ரள உருவகாககிய 
பூமிபய ப்காம்ப�னித் பெரு பிைபெ�-
மகாகும்.

இந்நிரலயில் ப்காழும்பு எப.சி. 
யூத் அணி ஜகாவகா பலன் யூத் அணி 
வீைர்்ள் இப ப�காட்டியின் ப�காது �ல 
ப்கால்்ரள ப�றும் �ந்ெர்ப�ங்்ரள 
நழுவ விட்டனர். இரு அணி்ளும் 
ெடுமகாறைத்துடன் விரளயகாடினர். 
இருந்தும் இரு அணி்ளின் ப்கால் 
ெடுபபு வீைர்்ளும் எதிர் ெைபபின-
ைகால் �ந்ரெ ப்கால் வரலயத்திறகுள் 
புகுந்து விடகாெ வர்யில் மி் நுட்�-
மகா் �ந்ரெ ெடுத்து நிறுத்தி ரமெகானத்-
தில் குழுமியிருந்ெ ைசி்ர்்ரள வியக் 
ரவத்ெனர்.

ப�காட்டியின் 59ஆவது நிமிடத்தில் 
ப்காழும்பு எப.சி.யூத் அணி வீைர்

ஏ.எல்.எம்.்காலிக ப�காட்டியின் மத்-
தியஸ்ெர் ெைங்் புஷ்�குமகாைவினகால் 
சிவபபு அட்ரட ்காட்டப�ட்டு ்ளத்-
திலிருந்து பவளிபயறைப�ட்டகார்.

�த்து வீைர்்ளுடன் இவ ஆட்டத்-
தில், �ங்கு ப்காண்ட ப்காழும்பு எப.
சி.யூத் அணியின் வீைர் பமகாஹமத் 
ல�கார் ப�காட்டியின் 62 ஆவது நிமி-

டத்தில் ென் அணிக்கான ஒரு ப்காரல 
ப�றைகார்.

ப�காட்டியின் 72 ஆவது நிமிடத்தில் 
ஜகாவகா பலன் யூத் அணி வீைர் எம்.என்.
நதீம் வழங்கிய �ந்ரெ மி் இலகுவகா் 
ப�றறுக ப்காண்ட இவர் அணியின் 
வீைர் மபனகா்கான் யது�ன் மி்த் துள்-
ளியமகா் �ந்ரெ ப்கால் வரளய எல்-
ரலககுள் புகுத்தி ென் அணிக்கான 
ஒரு ப்காரல ப�றறு ப�காட்டிரய �ம-
நிரலககு ப்காண்டு வந்ெகார்.

ப�காட்டி நிரைரவ எட்டும் வரை 
இரு அணி்ளும் 01 – 01 எனப�ட்ட 
ப்கால்்ள் அடிப�ரடயில் ்காணப-
�ட்டன. இபப�காட்டிக்கான பநை ்கால 

எல்ரல நிரைரவ எட்டிய ப�காட்டி 
மத்தியஸ்ெர் ெகாைங்் புஷ்�குமகாைவி-
னகால் பவறறி அணிரய பெரிவு ப�ய-
யவெற்கான ப�னகால்டி முரை அறிமு-
்ம் ப�யயப�ட்டது.

ஜகாவகா பலன் யூத் அணி வீைர்-
்ளகான எப.ஆர்.�ரீத் அணித்ெ-
ரலவர் படகானகால்ட் படறிக நீல் 
ப�ர்னகாண்படகா, ஆர்.ப்தி�ன், எம்.
ஐ.இமகானுல்லகா, எம்.என்.ஹமீட் 
ஆகிபயகார் மி் நுட்�மகா் ென் அணிக-
்கா் ப�னகால்டி ப்கால்்ள் ஐந்ரெ சுவீ-
்ரித்ெனர்.

ப்காழும்பு எப.சி.யூத் அணி 
வீைர்்ளகான �முனி ெரிந்து, அணித் 
ெரலவர் நிக�ன் அந்ெனி, எம்.ஐ.எம். 
இஹலகால் ஆகிபயகார் ெனது அணிக-
்கா் மூன்று ப்கால்்ரள ர்ப�றறி-
னர்.

இபப�காட்டியின் ப�னகால்டி முரை-

ரமயில் 05 – 03 என்ை ப்கால்்ள் வித்-
தியகா�த்தில் ஜகாவகாபலன் இபப�காட்டி-
யில் அ�காை பவறறிரய ென் வ�மகாககி 
�ம்பியன் கிண்ணத்ரெ சுவீ்ரித்ெது.

இபப�காட்டிச் சுறறில் ஆறு 
ப்கால்்ரள புகுத்திய ப்காழும்பு 
பவட்டைன்ஸ் யூத் அணி வீைர் 
பெஷகான் துஷ்மிக் ெங்்ப �காெணி 
விருரெ ப�றைகார். அதிசிைந்ெ வீை-
ருக்கான விருரெ ஜகாவகா பலன் யூத் 
அணியின் வீைர் மபனகா்ைன் யது�ன் 
ெங்்ப �ந்ரெ சுவீ்ரித்ெகார்.

இச் சுறறுப ப�காட்டியில் �ம்பி-
யனகான ஜகாவகாபலன் யூத் அணி 
எகஸ்ப�கா லங்்கா பவறறிக கிண்ணத்-

ரெயும், அணிவீைர்்ளுக்கான ெங்்ப 
�ெக்ங்்ரளயும் ஒரு இலட்�ம் ரூ�கா 
�ணப�ரிர�யும் ப�றைனர்.

இைண்டகாம் இடத்ரெ ர்ப�றறிய 
ப்காழும்பு எப.சி.யூத் அணி வீைர்்ள் 
பவள்ளிப �ெக்ங்்ரளயும் எழு�த்-
ரெயகாயிைம் ரூ�கா �ணப �ரிர�யும் 
ப�றைனர்.

எகஸ்ப�கா லங்்கா குழுமத்தின் ப�ரி 
பலகாஜிஸ்டிகஸ் நிறுவனத்தின் பிைதி 
ப�காது மு்காரமயகாளர் அஹமத் ஷகாஜீர் 
பிைெம அதிதியகா்வும், இலங்ர் ்கால்-
�ந்ெகாட்ட �ம்பமளனத்தின் முன்னகாள் 
ெரலவர் அனுை டி சில்வகா �ம்பமளத்-
தின் உெவித் ெரலவர் ஓயவு நிரல 
பிைதி ப�காலிஸ் மகா அதி�ர் ப்.பி.
பி. �த்திைன, சிட்டிபுட் ப�கால் லீக 
ெரலவர் இைகாமநகாென் புவபனந்திைன் 
ஆகிபயகார் இப�ரி�ளிபபு நி்ழ்வில் 
இரணந்து சிைபபித்ெனர்.

இைட்ரட ஒலிம்பிக �ம்பிய-
னகான ்காஸ்டர் ப�மன்யகா, 2022 
உல் �ம்பியன்ஷிபபில் 5,000 
மீறைர் ஓட்டத்திறகு ெகுதி 
ப�றுவரெக ்ண்்காணித்து, 
புென்கிழரமயன்று 3,000 
மீறைர் ஓட்டத்தில் ெனிப�ட்ட 
சிைந்ெ பநைத்தில் எட்டு நிமி-
டங்்ள் 54.97 வினகாடி்ளில் 
பவறறி ப�றைகார்.

ப்ப டவுனில் 
உள்ள கரீன்�கா -
யிண்ட் ரமெகானத்-
தில் ெட்ள பென்-

னகாபிரிக் கிைகாண்ட் 
பிரிகஸ் பெகாடரை பவன்ைப�காது,   

அவர் ெனது முந்ரெய சிைந்ெ 3,000 மீறைர் 
பநைத்ரெ கிட்டத்ெட்ட 10 வினகாடி்ளில் 
வீழ்த்தினகார்.அபமரிக் ந்ைமகான யூஜினில் 
நரடப�றும் உல் �ம்பியன்ஷிப 5,000 
மீறைர் ஓட்டத்திற்கான ெகுதி பநைம் 
15:10.00 ஆகும், பமலும் ப�மன்யகா பவறறி 
ப�றுவகார் என்ை நம்பிகர் உள்ளது.

பவறறிககுப பிைகு ப�யதியகாளர்்ளிடம் 
அவர் கூறுர்யில், நகான் அங்ப் அல்லது 
அங்ப் இருககிபைன். அது நடந்ெகால், அது 
நடககும்.

படஸ்படகாஸ்டிபைகாரனக குரைககும் 
மருந்து்ரள எடுக் மறுப�ெகால், பென்-
னகாபிரிக்காவினகால் ெனககுப பிடித்ெமகான 
800 மீறைர்  ஓட்டத்தில் ப�காட்டியிட முடி-
யவில்ரல .ஒலிம்பிக ப�ருரம மறறும் 

உல் �காெரன்ரள அவர் அரடந்ெ தூைம்.
அதி் படஸ்படகாஸ்டிபைகான் அளரவக 

ப்காண்ட ப�ண்்ள் விரளயகாட்டு வீைகாங் -்
ரன்ள் 400மீறைர் முெல் ஒரு ரமல் வரை-
யிலகான �ந்ெயங்்ளில் ப�காட்டியிடுவரெ 
உல் ெட்ளப ப�காட்டி்ள் ெடுககின்ைன, 
ஏபனனில் ஹகார்பமகான் ெர� பவகுஜனத்-
ரெயும் ஆகஸிஜன் உறிஞ்சுெரலயும் அதி -்
ரிககிைது என்று ஆளும் குழு கூறுகிைது.

இந்ெ தீர்பர� இைத்து ப�யய ப�மன்யகா 
�ல பெகால்வியுறை �ட்ட முயறசி்ரள 
பமறப்காண்டகார்.

ெரடரய ஆெரித்து, உல் ெட்ள மு்கா -
ரமயகாளர் ப��ஸ்டியன் ப்கா, 10 ஆண்டு-
்கால திடமகான அறிவியலில் விதிமுரை-
்ரள ஆெரிககிைது என்ைகார்.

பெமன்யா உலகை ெம்பியன்ஷிப 
5,000 மீற்றர் ப்பாட்டிக்கு ெகுதி

நியூ ்ைார் ெம்பியன் 
மாவட்ைப ப்பாட்டிக்கு ெகுதி பங்களாதேஷ் அணி வெற்றி 

வோடரையும் வென்றது 

க்தன்னாபிரிக்ைாவு்டனான 3ஆவது ஒருநாள ே்பாடடியில் 
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