
எரிப�ொருள் தட்டுப்-
�ொடு நொட்டில் ரயில் 
சேவைகவை இயக்குைதில் 
எநத இவையூவையும் ஏற்-
�டுததொது என இலஙவக 
ரயில்சை திவைக்கைம் 
பதரிவிததுள்ைது.  

திட்ைமிைப்�ட்ை அவனதது ரயில்களும் எநத-
வித இவையூறும் இன்றி திட்ைமிட்ை�டி 

சலொரன்ஸ் பேல்ைநொயகம்

  
நொட்டில் நிலவும் கைதொசி 

தட்டுப்�ொடு கொரைமொக 
�ரீட்வேகவை கொலம் தொழ்த-
துைதற்கொன எநத தீரமொன-
மும் சமற்பகொள்ைப்�ை -
வில்வல. எனசை  க.ப�ொ.த 

உயரதர �ரீட்வே  உட்�ை 
அவனதது �ரீட்வேகளும் 
உரிய தினததில்  நைததுை-
தற்கொன நைைடிக்வககவை 
�ரீட்வேகள் திவைக்கைம் 
சமற்பகொள்ளும்  என கல்வி 
அவமசேர திசனஷ் 
குைைரதன

நொடு ப�ொருைொதொர மற்றும் ேமூக 
ரீதியொக விழுநதுள்ை �ொதொைததிலி-
ருநது மீட்டு நொட்டு மக்களின் அபி-
லொவைகவை நிவைசைற்றுைதற்கு 
நொட்டிலுள்ை அவனதது முன்னணி 
அரசியல் ேக்திகளும் ப�ொது இைக்-
கப்�ொட்டிற்கு ைரசைண்டும் என 
ேமூக நீதிக்கொன சதசிய 
அவமப்பின் தவலைரும் 

முன்னொள் அவமசேர அத-
தொவுத பேனவிரதன தனது 
91ஆைது ையதில் சநற்று (31) 
கொலமொனொர.   

பகொழும்பில் உள்ை 
தனியொர வைததியேொவல-
யில் சிகிசவே ப�ற்றுைநத 
நிவலயில் அைர கொலமொன-
தொக பதரிவிக்கப்�ட்டுள்ைது.   
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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

20பக்்கங்கள் 1932 - 2022

நாட்டைப் பற்றி சிந்தித்து  
உ்ைக்க வேண்டிய தருணம்  

இது அரசியல் பேய்யும் 
சநரம் அல்ல. அவனைரும் 
நொட்வைப் �ற்றி சிநதிதது 
உவைக்க சைண்டிய தருைம் 
என பிரதமர மஹிநத ரொஜ�க் ை-
பதரிவிததொர.   

5,000 குைக்கட்டுகவை புன-

ரவமக்கும் இரண்ைொம் கட்ைப் 
�ணிகளில் கலநது பகொண்டு 
சநற்று முன்தினம் (30) அலரி-
மொளிவகயில் வைதது உவர-
யொற்றுவகயிசலசய பிரதமர 
இவைொறு குறிப்பிட்-
ைொர.  குருநொகல் 

இது அரசியல் செய்யும் நேரமல்்ல 

மருந்து பபாருட்கள் இறககுமதிககு  
முன்னுரி்ம ேைங்க அரசு பணிப்பு

சலொரன்ஸ் பேல்ைநொயகம்  

நொட்டில் தற்ச�ொது நிலவும் 
பைொலர தட்டுப்�ொட்டுக்கு மத-
தியிலும் மருநதுப் ப�ொருட்கள் 
இைக்குமதி பதொைரபில் முக்கியத-
துைம் ைைஙகுமொறு நிதி அவமச-
ேர �சில் ரொஜ�க் ை தனியொர 
மருநதக உரிவமயொைரகளுக்கு 
அறிவுறுததல்கவை ைைஙகியுள்ைொர.  

நொட்டில் மருநது தட்டுப்�ொடு நிலவுை-

தொக �ல்சைறு தரப்பிலிருநதும் 
முவைப்�ொடுகளும் கருததுக்க-
ளும் முன்வைக்கப்�ட்டு ைருகி -
ைது. அகில இலஙவக தனியொர 
மருநதக உரிவமயொைரகள் ேஙகத -
தினருக்கும் நிதியவமசேர �சில் 
ரொஜ�க் ைவுக்குமிவையில் ச�சசு -
ைொரதவதபயொன்று சநற்று நவை-
ப�ற்ைது.  

அது பதொைரபில் கருதது பதரி -
விதத சமற்�டி ேஙகததின் 

மருந்தக உரிமமயாளரகளுக்கும் விநெட அறிவுறுத்தல்

வமலும் ஒரு எரிபபாருள் ்கப்பல்
நா்ை நாட்டை ேந்த்டையும்

சலொரன்ஸ் பேல்ைநொயகம்  

நொட்டுக்கு சமலும் ஒரு எரிப�ொருள் கப்�ல் 
நொவை ைரவுள்ைதொகவும் அதற்கொக மின்ேொர ேவ� 
600 மில்லியன் பைொலவர பேலுததசைண்டியுள்ை-
துைன் நொவைய தினததிற்குள் அநத நிதி 
தயொர பேய்யப்�டுபமன்றும் மின்ேொர 

செலுத்த நேண்டிய சடா்லரகள் ்தயார நிம்லயில்எரிபபாருள் தடடுப்பாடு 
ரயில் வே்ே்ய பாதிக்காது
ரயில்நே திமைக்களம் ச்தரிவிப்பு ேடைககு கிைககு மக்களுககு

 தமிை்க அரசு வநரடி உதவி்கள்

திருசசி எம்.சக. ைொகுல் ஹமீது  

இலஙவகயின் ைைக்கு, கிைக்கு �குதிகளில் ப�ொருைொதொர 
பநருக்கடியில் தவிக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு உதவி-
கவை ைைஙக தமிைக அரசு முடிவு பேய்துள்ைதொல் 

ச�ாருளா்தார சேருக்கடியில் ்தமிழமக்கள் 

பிவரமலால் ஜயவே்கர
உடபடை மூேர் விடுத்ல

மரை தண்ைவன விதிக்கப்-
�ட்டிருநத ஸ்ரீலஙகொ ப�ொதுஜன 
ப�ரமுனவின் இரததினபுரி 

மொைட்ை �ொரொளுமன்ை உறுப்பி-
னர பிசரமலொல் ஜயசே-
கர (பேொக்கொ மல்லி) 

மரை ்தண்டமை விதிக்கப்�ட்டிருந்த

சலொரன்ஸ் பேல்ைநொயகம்  

கூடுதல் விவலக்கு ேவமயல் எரிைொ -
யுவை விற்�வன பேய்யும் அல்லது 
எரிைொயுவை மவைதது வைததிருக்கும் 

விற்�வனயொைரகளின் அனுமதிப்�த-
திரதவத இரதது பேய்யப்ச�ொ-
ைதொக  லிற்சைொ  நிறுைனம் 

லிறநறா நிறுேைம் அதிரடி அறிவிப்பு

ஒரு இலடேம் குடும்பங்களுககு
சூரியேகதி மின்ோர இ்ணப்பு

சலொரன்ஸ் பேல்ைநொயகம்  

அடுதத ைருை இறுதியில் சமலும் 2,000 
பமகொசைொட் மின்ேொரதவத சதசிய மின் உற்-
�ததி கட்ைவமப்பில் சேரப்�தற்கொன �ொரிய 
சைவலததிட்ைஙகள் முன்பனடுக்கப்�ட்டுள்-
ைதொக மீள் புததொக்க ைலு ேக்தி இரொ-
ஜொஙக அவமசேர துமிநத திஸொநொயக்க 

அடுத்த ேருடததில் ொததியம் என்கிறார துமிந்த திஸாோயக்க  

மீள் புத்தாக்கம் மூ்லம் 2,000 சம.நோட் மின்ொரம்
்க. பபா.த (உ/த) பரீட்ே்கள் 
உரிய ்காலத்தில் ந்டைபபறும்  
கல்வியமமசெர திநைஷ் குைேர்தை  

முன்ைாள் அமமசெர   
அத்தாவு்த செைவிரதை   
நேறறு கா்லமாைார

நாட்டை மீட்க அ்ைத்து  
்கடசி்களும் இ்ணய வேண்டும்

ைவுனியொ விசேை நிரு�ர  

பரசலொ தமிழ் சதசியக்கூட்ைவமப்பில் 
இருநது பைளிசயறினொல் ேநசதொேமொக 
இருக்கும். எமது கட்சியில் �லருக்கு 
நீண்ை கொல எதிர�ொரப்ச� இைரகள் 
எப்ச�ொது ச�ொைொரகள் என்�சத என 
யொழ் மொைட்ை �ொரொளுமன்ை உறுப்பி-
னரும் தமிழ் சதசியக்கூட்ைவமப்பின் 
ஊைக ச�சேொைருமொன எம்.ஏ. சுமநதிரன் 

மின் துண்டிப்பு வநரத்்த கு்றப்பதற்கு
வத்ேயாை நடைேடிக்்க முன்பைடுப்பு   

நகள்வி அதிகரிதது உற�ததி குமறேமடநதுள்ளது  

      விொரமை ேடததுமாறு பிர்தமர �ணிப்பு   

யாழ். ப்காவிட சிகிச்ே   
நி்லயத்தில் வமாேடி ?

02

 டீெல் ்தட்டுப்�ாடு காரைம்

வதயி்ல பதாழிற்ோ்ல்கள்   
பலவும் மூடைப்படும் நி்லயில்!

02

     யாழ. மயிலிட்டி கடற�ரப்பில்

அத்துமீறி மீன்பிடித்த
தமிை்க மீைேர் ்்கது!

02

முன்ைாள் ெ�ாோயகர- கரு ஜயசூரிய  

நமன்முமறயீட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவு

பிர்தமர நமாடியிடம் ஸடாலின் அனுமதி நகாரல்

அதி்க வி்லககு
விற்றால் அனுமதி இரத்து

மின்ொர ெம�யின் ்தம்லேர ந�ரடிைண்நடா ச்தரிவிப்பு

ஒரு கிசலொ 430 கிரொம் தஙக நவகக-
ளுைன் ேநசதக ந�ர ஒருைர விமொன 
நிவலய ப�ொலிஸொரொல் வகது 
பேய்யப்�ட்டுள்ைொர.  

ஒரு கிவலா 430 கிராம்  
தங்கத்துடைன் யாழ். பிர்ஜ  
விமாை நி்லயத்தில் ்்கது  

இலஙம்க வந்துள்்ள பிரிட்டன் பா்ராளுைன்்றத்தின் பி்ரபுக்்கள் சமபயின் உறுபபினர் 
லலார்ட மைக்்கல் வெஸ்பி (Michael Naseby), ஜனாதிபதி ல்காட்டாபய ்ராஜபக் ஷமவ 
லெற்று சந்தித்்தலபாது பிடிக்்கபபட்ட ப்டம். வெஸ்பி பி்ரபுவால் எழு்தபபட்ட “Paradise 
Lost : Paradise Regained” என்்ற நூமலயும் ஜனாதிபதிக்கு அவர் வழஙகினார்.   

 வ்காழும்பு பண்டா்ரொயக்்க ஞாப்கார்த்்த சர்வல்தச ைாொடடு ைண்டபத்தில் பி்ர்தைர் ைஹிந்்த ்ராஜபக் ஷ ்தமல -
மையில் லெற்று ெம்டவபற்்ற ்கலாபூஷணம் அ்ரச விருது விழாவில் ்கவிஞரும், ்கமலஞரும், சமூ்க லசமவயா்ள -
ரும், எழுத்்தா்ளருைான இலஙம்க வபான்ைனசவசம்ைல் எம். எஸ். ்தாஜைஹான் ்தனக்குரிய விருதிமன சில்ரஷ்ட 
ஊ்ட்கவியலா்ளர் எஸ்.விஸ்வொ்தனி்டமிருந்து வபற்றுக் வ்காண்ட லபாது எடுக்்கபபட்ட ப்டம். 

ோட்டு மக்களுக்கு பிர்தமர மஹிந்த அமைப்பு  

நீநரநது �குதிகளில் கடும் ேரட்சி   
நீர மின் உற�ததிக்காை ோய்ப்பு   

்தறந�ாம்தக்கு கிமடயாது  

மின்ொரதம்த சிக்கைமாக �யன்�டுத்த அமமசெர �விதரா மக்களிடம் நகாரல் 
சலொரன்ஸ் பேல்ைநொயகம்   

நொட்டில் மின்ேொரததுக்கொன 
சகள்வி அதிகரிதது உற்�ததி குவை-
ைவைநதுள்ைவமசய மின் துண் -
டிப்புக்கொன பிரதொன கொரைபமன 
மின்ேக்தி அவமசேர �விதரொ ைன்-
னியொரசசி பதரிவிததொர.   

தற்ச�ொவதய நீண்ைசநர மின் 
துண்டிப்பு பதொைரபில் கருததுத 
பதரிவிதத அைர, இநதிய கைன் 

உதவித திட்ைததின் கீழ் 
எதிரைரும் 02 ஆம் திகதி 
சதவையொன டீேல் கிவைக் -
கவுள்ைதொகவும் அதவனய-
டுதது தற்ச�ொவதய மின் 
துண்டிப்பு நைைடிக்வகக-
ளில் சில மணிததியொலங-
கவை குவைப்�தற்கு ைொய்ப்பு 
ஏற்�டுபமன்றும் பதரிவிததொர.   

ச�ொதியைவு எரிப�ொருள் 
கிவைததவுைன் மின் துண்டிப்பின் 

சநரதவத கணிேமொனைவு 
குவைப்�தற்கு 

�்லரது எதிர�ாரப்பு என்கிறார சுமநதிரன்

TNAயிலிருந்து TELO
விலகிைால் ேந்வதாேம்

Gas
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 தவக்காலத்தில் நகாம் பல்்வறு 
ஒறுத்தல் முயற்சி்்�காடு  உபவகா-
சத்்தயும் ்்ைப்பிடிககின்றகாம்.

உப எனறகால் இ்ை எனறும் 
வகாசம் எனறகால் வகாழதல் எனறும் 
அரத்தமகாகும்.

நகாம் ்ைவு்�காடு இ்ைந்து 
வகாழவ்த உண்மயகான உபவகா-
சம் எனப்த்ய அது நமககு ததளி -
வுபடுத்துகிறது.

இக்காலத்தில் நமது முழு்ம-
யகான ்வனம் இ்றவ்ன ்நகாக-
கியதகா் இருக்்வணடும். இது 
தவக்காலத்தில் மட்டுமனறி எப் -
்பகாதும் நம் வகாழவில் ்்ைப்பி-
டிக் ்வணடிய ஒனறகாகும்.

நம்்ம நகா்ம பரி்சகாதித்து 
நமது அனறகாை வகாழவில் ்காைப்-
படும் ்த்வயற்ற்வ்்� முற்-
றகா்க ்்விட்டு வகாழக்்ககு 
மி்வும் அவசியமகான  நல்ல்வ-
்்�,  நற்குைங்்� மட்டும் 
நம்மில்  தக் ்வத்துக த்காளவது 
சிறப்பகாகும்.

மனமகாற்றம்,  மனம் வருந்துதல், 
மனனிப்பளித்தல்  ஆகிய மூனறும் 
யகாரிைம் அதி்மகா் ்காைப்படு-

கினற்தகா அவர்ளின தெபத்்த 
ஆணைவர தசவிமடுககினறகார. 
நம் தவறு்ளுக்கா் நன்மத் தண-
டிக் நி்னககும் இ்றவனின 
உள�த்்த இந்த மூனறு தசயல் -்
ளும் மகாற்றுகினறன.

உபவகாசத்்தகாடு ஒனறித்த விை-
யங்�கா் நகாம் தெபத்்தயும் 
விசுவகாசத்்தயும் இ்ைத்துக-
த்காள� ்வணடும்.

இம்மூனறும் ஒனறு ்சருகினற 
்பகாது நமது வகாழவிலும் அற்புதம் 
நி்ழகிறது.

பரிசுத்த ்வதகா்மத்தின 
த்கா்லகாசியர 4:5ஆம் வசனத்தில்  
"்காலத்்தப் பிர்யகாெனப்  படுத்-
திக த்காளளுங்ள"  என புனித 
பவுல் நமககு அ்ைப்பு விடுககின-
றகார. இந்த அ்ைப்புககு பதில் 
த்காடுப்பவர்�கா் நகாம் இந்தத் 
தவக்காலத்தில் எமது அனறகாை 
நைவடிக்்்்� முனதனடுப்-
்பகாம்.  அதற்்கான இ்றயகாசீ்ரப் 
தபற்றுகத்காள� மனறகாடு்வகாம்.

உபவாசத்தின் பலன்

  எல்.செல்்வா ...

தவக்கால சிநதனை

2021 ஆம் ஆண்டுக்வான அரெ ்லவாபூஷணம் விருது ்ழங்கும் நி்ழ்வு நேற்று பண் -
டவாரேவாயக் ஞவாப்வார்த்த மவாேவாட்டு மண்டப்ததில் ேடடசபற்்றது. 37 ஆ்து விருது 
்ழங்கும் நி்ழ்வில் நலக ஹவுஸ் நிறு்ன தினமின ப்ததிரிட்யின் முன்னவாள் பிர்தம 
ஆசிரியரவான திருமதி புஷபவா சரவாச்ல் விருது ்ழங்கி ச்ௌரவிக்பபட்டவார. பிரபல 
பவாட்ர ்தயவாரட்ண ரணதுங்் விருட்த ்ழங்கினவார.  (படம் – சு்த்த மலவீர)

இலங்கைக்கு ஒத்து்ைப்பு வைஙகுவதற்கு 
தயாரென 03 நாடுகைள் ஜனாதிபதியிடம் உறுதி  

 வலுசகதி, சுற்றுலகா, தவளிநகாட்டு 
்வ்லவகாய்ப்பு மற்றும் ததகாழிநுட்-
பம் உளளிட்ை பல து்ற்்� ் மம்-
படுத்துவதற்கு பிரிட்ைன, ததனத்கா-
ரியகா மற்றும் எகிப்து ஆகிய நகாடு்ள 
இலங்்ககு ஒத்து்ைப்பு வைங் -
வுள�தகா் ்நற்று, (31) ெனகாதிபதி 
அலுவல்த்தில் ந்ைதபற்ற சந்திப் -
பில் ததரிவிக்ப்பட்ைது.   

பிரிட்ைன பகாரகாளுமனறத்தின 
பிரபுக்ள ச்பயின உறுப்பினர 
்லகாரட் ்ம்ல் தநஸ்பி (Michael 
Naseby), ெனகாதிபதி ்்காட்ைகாபய 
ரகாெபக்ஷ்வச் சந்தித்த ்பகாது, புதுப்-
பிக்த்தக் வலுசகதி உற்பத்திககு 
அரசகாங்த்தின ஆரவத்்த பகாரகாட் -
டினகார.   

சூரிய சகதி மற்றும் பிற புதுப்பிக-
்த்தக் வலுசகதி மூலங்்� மின 
உற்பத்தியில் இ்ைப்பதற்கு பிரிட் -
ைனின ஒத்து்ைப்்ப வைங் நைவ-

டிக்் எடுக்ப்படுதமனறு ்லகாரட் 
தநஸ்பி பிரபு ததரிவித்தகார. தநஸ்பி 
பிரபுவகால் எழுதப்பட்ை “Paradise 
Lost : Paradise Regained” எனற 
நூ்ல ெனகாதிபதிககு வைஙகிய 
அவர, தனது இ�்மக ் காலம் முதல் 
இலங்்யுைன இருந்த தநருஙகிய 
உற்வ நி்னவுகூரந்தகார.  

பிரிட்ைன பகாரகாளுமனறத்தில் 
இலங்் சகாரபகா் குரல் எழுப்பி 
ஒத்து்ைப்்ப வைஙகிய தநஸ்பி 
பிரபு்வ ெனகாதிபதி பகாரகாட்டினகார.  

ததன த்காரியகாவில் இலங்்ககு 
அதி் ்வ்ல வகாய்ப்பு்்� வைங -
குவது ததகாைரபில், தமது அரசகாங -
்ம் ்வனம் தசலுத்தி வருவதகா் 
அரச த்காள்் ஒருஙகி்ைப்பு 
அ்மச்சர ்்கா யூன - ்சகால் (Koo 
Yun-cheol) ெனகாதிபதியிைம் ததரி -
வித்தகார. ததன த்காரிய ததகாழில் 
முயற்சியகா�ர்்� இலங்்யில் 

முதலீடு தசய்வதற்கு ஊககுவிப் -
பதகா்வும், த்காரியகாவிலிருந்து 
இலங்்ககு அதிநவீன ததகாழி -
நுட்பத்்த அறிமு்ப்படுத்தவும் 
தனனகால் இயனற ஒத்து்ைப்்ப 
வைஙகுதகா் ்்கா யூன-்சகால் ததரி -
வித்தகார.  

ததன த்காரியகாவிலிருந்து இலங -
்்ககு கி்ைககும் அபிவிருத்தி 
உதவி்ள மற்றும் ஏ்னய உதவி் -
ளுககு நனறி ததரிவித்த ெனகாதிபதி 
அவர்ள, இலங்்யில் உள� 
மூலப்தபகாருட்்்�ப் பயனப -
டுத்தி தபறுமதி ்சரக்ப்பட்ை உற் -
பத்தி்ளுககு உள� வகாய்ப்்பயும் 
சுட்டிக்காட்டினகார.  

த்காரிய தூதுவர ஜி்யகானங வூன -
ஜினங (Jeong Woonjing) மற்றும் 
த்காரியகாவின அரசியல் விவ்காரங -
்ளுக்கான பிரதி அ்மச்சர ரி்யகா 
்ை-்யகானங (Ryoo Dae-Young) 

ஆகி்யகாரும் இச்சந்திப்பில் ்லந்து -
த்காணைனர.  

வி்சை சுற்றுலகா வலயங்்� 
அ்மப்பதன மூலம் எகிப்திய சுற்-
றுலகாப் பயணி்ளின ்வனத்்த 
இலங்் ஈரக் முடியும் என 
இலங்்க்கான எகிப்திய தூதுவர 
ம்்ட் தமகாஸ்்ல (Maged Mosleh) 
ெனகாதிபதி ்்காட்ைகாபய ரகாெபக்ஷவி -
ைம் ததரிவித்தகார. இரு நகாடு்ளுக-
கும் இ்ையிலகான 65 ஆணடு்கால 
இரகாெதந்திர உறவு்்� நி்னவு-
கூரந்த தூதுவர, சரவ்தச மகாநகாடு -்
ளில் இலங்்ககு முழு்மயகான 
ஆதர்வ வைஙகுவதகா் உறுதியளித்-
தகார.  

ெனகாதிபதியின தசயலகா�ர 
்காமினி தசனரத் மற்றும் ெனகாதிப -
தியின த்ல்ம ஆ்லகாச்ர லலித் 
வீரதுங் ஆகி்யகாரும் இச்சந்திப்-
பில் ்லந்துத்காணைனர.  

வலுசக்தி, சுற்றுலா, வவளிநாட்டு வவலலவாய்ப்பு, வ�ாழிநுட்்பம்  

யகாழ.வி்சை நிருபர   

இலங்் ்ைற்பரப்பிற்-
குள அத்துமீறி மீன பிடியில் 
ஈடுபட்ை தமிை் மீனவர்ள 
மூவர இலங்் ்ைற்ப்ை -
யினரகால் ்்து தசய்யப்பட் -
டுள�னர.  புதுக்்காட்்ை 
மகாவட்ைத்்த ்சரந்த 
மூனறு மீனவர்ள பைத்கானறில் இலங்் ்ைற்பரப்புககுள அத்-
துமீறி நு்ைந்து மீன பிடியில் ஈடுபட்டிருந்த ்பகா்த இலங்் 
்ைற்ப்ையினர ்நற்று முனதினம் புதனகிை்ம ்்து தசய்துள-
�னர.    மூனறு மீனவர்்�யும் பை்்யும் மயிலிட்டி 
மீனபிடி து்றமு்த்திற்கு த்காணடு வந்த 

டீசல் தட்டுப்பகாடு ்கார -
ைமகா் பல ்தயி்ல 
ததகாழிற்சகா்ல்ள மூைப் -
பட்டுள�ன. மினதவட்டு 
ஏற்படும் பட்சத்தில் 
தென்ரட்ைர்ள மூலம் 
த த கா ழி ற் ச கா ் ல ் ் � 
நைத்துவதற்கு திட்ைமி-
ைப்பட்ை ்பகாதிலும் டீசல் கி்ைக்காததகால் பகாரிய பிரச்சி்ன -
்ள ஏற்பட்டுள�தகா் ்தகாட்ை அதி்காரி்ள ததரிவித்துள�னர.   

தபகாதுவகா் ததகாழிற்சகா்ல்ளில் ்தயி்ல தளிர்்� 
கி்ரணைர்ளில் இட்டு ஒ்ர ்நரத்தில் அ்ரக் ்வணடும். 
எனினும், அவவப்்பகாது ஏற்படும் மின த்ை ்காரை-
மகா் பணிககு இ்ையூறு ஏற்படுவதகால் அது சகாத்தியமற்று 
்பகாவதகா் ்தகாட்ை அதி்காரி்ள ததரிவித்துள�னர.  
இந்த நி்லயில்   இலங்் தபற்்றகாலிய

டீெல் ்தட்டுபபவாடு ்வாரணம்; 

யகாழ. த்காவிட்19 சிகிச்்ச நி்லயங்ளில் 
இைம்தபற்றுள�தகா் கூறப்படும் ் மகாசடி்ள 
ததகாைரபில் உைனடி விசகார்ை்்� ஆரம் -
பிககுமகாறு பிரதமர மஹிந்த ரகாெபக்ஷ பணித்-
துள�கார.    வை மகா்காை ஆளுநர ஜீவன தியகா-
்ரகாெகா்வ ்நற்று (31) ததகாைரபுத்காணடு 
இவவிையம் ததகாைரபில் உைனடி ்வனம் 
தசலுத்துமகாறு பிரதமர அறிவுறுத்தியுள�கார.   

யகாழ. மகாவட்ைத்தில் அ்மக்ப்பட்ை மூனறு இ்ைத்தங-
்ல் மு்காம்்ளில் ்காைப்பட்ை பல இலட்சம் ரூபகாய் தபறும-
தியகான தபகாருட்்ள மகாயமகாகியிருந்த்ம ்ைக்காய்வு அறிக-
்்யில் அம்பலமகாகியது.    வைமகா்காை சு்காதகார அ்மச்சு 
மற்றும் மகா்காை சு்காதகார ்ச்வ்ள பணிப்பகா�ர ஆகி்யகா-
ரின ்ண்காணிப்பில் இந்த த்கா்ரகானகா இ்ைத்தங-
்ல் மு்காம்்ள தசயற்பட்டுவந்தன.   

யாழ். வ�ாவிட் சிகிசலச
நிலலயத்தில் வ�ாசடி? அத்துமீறி மீன்பிடித்�

�மிழ� மீனவர் ல�து!

வ�யிலல வ�ாழிற்சாலல�ள்
்பலவும் மூடப்்படும் நிலலயில் விெவாரடண  ேட்ததுமவாறு பிர்தமர பணிபபு   

யவாழ். மயிலிட்டி ்டற்பரபபில் முஹம்மட் இர்பானின்
ப்பான்்மபாலை ப்பாழுது 

த தன ற ல் 
எ ப் . எ ம் மின 
த ப கான ம கா ் ல 
தபகாழுது இ்ச 
நி்ழச்சி நகா்� 
02 ம் தி்தி சனிக-
கிை்ம மகா்ல 
6 மணிககு 
இலங்  ் ஒலி-

பரப்பு கூட்டுத்தகாபன ஆனந்த சமர-
்்கான ்்லய்த்தில் இைம்தபறும்.   
இலங்்யின பு்ழ மிக  ்இ்ச ்்ல-
ஞர்ளின இ்ச்யகாடு நம் நகாட்டின 
முனனணி பகாை்,பகாைகி்ளுைன 
இைம்தபற ஏற்பகாடு தசய்யப்பட்டுள� 
இந்நி்ழச்சியில் ம்றந்த பகாை்ர 
பத்மஸ்ரீ எஸ் .பி. பகாலசுப்ரமணியம், 
லதகா மங்்ஷ்ர, ரி. எம்.தசௌந்தர 
ரகாென, பி சுசிலகா,சித்ரகா, ம்னகா ்பகான-
றவர்ளின தமிழ, ஹிந்தி பகாைல்்்� 
இ்சக்வுள�கார்ள. பல பிரமு்ர -்
ளும் அ்ைக்ப்பட்டுள� இந்நி்ழச்-
சிககு அனுமதி இலவசம் என ஏற்பகாட்-
டுககுழு ததரிவித்துள�து.   

கூட்டுப்பிரபார்த்தலை 
சல்யின் 55ஆவது
ஆண்டு விழபா

சரவ்ை பள�ம்புலம்   ஸ்ரீமுரு-
்ன கூட்டுப்பிரகாரத்த்னச் ச்பயின 
55ஆவது ஆணடு விைகாவும் நிறுவுன-
்ரக த்ௌரவிககும் நி்ழவும் சிறப்பு 
மலர தவளியீடும் நகா்� மறுதினம் 
03ஆம் தி்தி மு.ப. 8.30 மணிககு 
சரவ்ை பள�ம்புலம் முரு்மூரத்தி 
திருக்்காயில் நகால்வர மணிமணைபத்-
தில் ந்ைதபறவுள�தகா  ் ச்பயின 
உபதசயலகா�ர அ. சிவரூபன ததரிவித்-
தகார.  ச்பயின நிறுவுனர சதகாசிவம் 
ம்காலிங்ம் ஆவகார. வர்வற்பு்ர்ய 
ச்பயின உபத்லவர  ஸ்ரீ பகாலதெ -்
தீஙவரி ஆற்றுவகார. மலர ஆய்வு்ர்ய 
அதிபர தம்பிரகாசகா சிறிதசல்வம் ஆற்று-
வகார.

மின்வவட்டால் இலைய  
வசலவ�ளுக்கு ்பாதிப்பு  

 மினதவட்டு ்காரைமகா் இ்ைய 
்ச்வ்ள பகாதிக்ப்பட்டுள�தகா் 
பல பகுதி்ளிலிருந்தும் த்வல்்ள 
தவளியகாகியுள�ன. மின துணடிப்பு 
்காரைமகா் இ்ைய ்ச்வயும் துண-
டிக்ப்படுவதகா் அறியவருகிறது.  

 நீணை்கால மினதவட்டு தங்ள 3G 
மற்றும் 4G பரிமகாற்ற வ்லய்மப்-
புககு இ்ையூறு ஏற்படுத்தியுள�தகா் 
ததகா்ல்பசி ்ச்வ வைஙகுநர்ள 
கூறியுள�னர.   

சமிக்ஞ ்்காபுரங்ள மற்றும் 
மகாற்று மினசகார விநி்யகா் அ்மப்-

பு்ள த்ையில்லகா இ்ைப்பு்்� 
வைஙகுவதற்கு தபகாருத்தப்பட்டிருந்-
தகாலும், ்தசிய மின ்ட்ை்மப்பில் 
நீணை மினதவட்டு ஏற்பட்ைகால் 
மகாற்று மினசகார விநி்யகா் அ்மப்-
பு்ள மட்டுப்படுத்தப்பட்ைதகா் சில 
நிறுவனங்ள ததரிவித்துள�ன. 
இதனகால் த்வல் ததகாைரபு துணடிக-
்ப்படுதமன அந்நிறுவனங்ள ததரி-
வித்துள�ன.  இ்ைய ்ச்வ்ள 
்நற்று படிப்படியகா் மீணடும் வை-
்மககு திரும்பி வருவதகா் ததரிவிக-
்ப்பட்டுள�து. (பகா)  

மு�ல் 03 �ா�த்தில் சுற்றுலாத்துலை
ஊடா� 462 மில்.வடாலர் வரு�ானம்

இந்த வருைத்தின முதல் மூனறு 
மகாதங்ளில் சுற்றுலகாத்து்றயூ -
ைகா் 462 மில்லியன அதமரிக் 
தைகாலர வருமகானம் ஈட்டியுள� -
தகா் சுற்றுலகாத்து்ற அ்மச்சு 
ததரிவித்துள�து. சுற்றுலகாத் -
து்ற இந்த ஆணடு 2.5 பில்லி -
யன அதமரிக் தைகாலர்்� 
வருமகானமகா் ஈட்டுவதற்கு எதிர -
பகாரப்பதகா் சுற்றுலகாத்து்ற 
அ்மச்சின தசயலகா�ர எஸ்.
தெட்டியகாரகாச்சி ததரிவித்தகார.  

நகாட்டில் நிலவும் எரிசகதி 
தநருக்டிககு தீரவு ்காைப்பட் -
ைகால், எதிரபகாரத்த வருமகானத்்த 
எட்டுவது இலகுவகாகும் எனவும் 
சுற்றுலகாத்து்ற அ்மச்சின தசய -
லகா�ர ்மலும் ததரிவித்தகார.   
இதற்கி்ையில், த்காவிட் ததகாற் -
று்நகாய் பரவி இரணடு ஆண -
டு்ளுககுப் பிறகு, நகாட்டிற்கு 
மகாதகாந்த சுற்றுலகாப் பயணி்ளின 
எணணிக்் 100,000 ஐத் தகாண -
டியது குறிப்பிைத்தக்து.  (பகா)  

ச்மைைபவவ, கபாசல்ரீ  
நீரமின் உற்்ததிகள்  
இன்று மு்தல் நிறு்த்தம  

 சமனலதவவ மற்றும் ்காசல்ரீ 
நீரத்்தக்ங்ளின மின உற்பத்தி 
இனறு(01) முதல் நிறுத்தப்படும் என 
இலங்் மினசகார ச்ப அறிவித்-
துள�து.  

 இந்த நீரத்்தக்ங்ளின நீரமட்-
ைம் மினசகாரத்்த உற்பத்தி தசய்வ-
தற்கு ்பகாதுமகானதகா் இருக்காது 
என இலங்் மினசகார ச்பயின 
மு்கா்மயகா�ர அ்ப்ச்ர குறிப் -
பிட்டுள�கார.  

 ்காசல்ரீ நீரத்்தக்த்தின நீர 
மட்ைம் ்நற்று 8.4 வீதத்தகாலும் சம-
னலதவவ நீரமட்ைம் 11.8  வீதத்-
தகாலும் கு்றந்துள�து. இதனகால் 
இவற்றின மினனுற்பத்தி்ள இனறு 
முதல் நிறுத்தப்படும் என அவர கூறி -
யுள�கார.    வரட்சியகான ்காலநி்ல 
்காரைமகா் நீரமின உற்பத்தி 
தவகுவகா் கு்றந்துள� நி்லயில் 
நீணை மினதவட்டு அமுல்படுத்தப் -
படுவது குறிப்பிைத்தக்து.  

வீட்டுப் பணிப் தபண்�கா  ்மத்திய 
கிைககு நகாடு்ளுககு தபண்்� 
அ்ைத்துச் தசல்லும் ்தகார்ையில், 
அவர்்� விபசகார நைவடிக்்்ளில் 
ஈடுபடுத்தும் திட்ைமிட்ை வ்லய-

்மப்தபகானறு ததகாைரபிலகான சிறப்பு 
விசகார்ை்ளுக்கா  ்சிறப்பு தபகாலிஸ் 

குழுதவகானறு துபகாய்ககு தசனறுள-
�து.    சிஐடியின பிரதிப் தபகாலிஸ் மகா 

அதிபரின கீழ தசயற்படும், மனிதக 
்ைத்தல், மனித வரத்த்ம் மற்றும் சமுத்-
திர குற்றங்ள குறித்த விசகார்ைப் 
பிரிவின சிறப்புக குழு்வ இவவகாறு 
துபகாய்ககு பயைமகாகியுள�து.   

்ம்ததிய கிழக்கு நபாடுகளுக்கு ்ணிப்ண்கள் த்தபாரலையில் ப்ண்கலைக் கட்ததும கும்ல்
விெவாரடணக்வா் CID டுபவாய் சென்்றது  

்நயவாதிபர இரு்ர அயல்ர்ளவால் மீட்பு  
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இலங்ட் ்ந்துள்ள பிரிட்டன் பவாரவாளுமன்்ற்ததின் பிரபுக்ள் ெடபயின் உறுபபினர நலவாரட் டமக்ல் சேஸ்பி (Michael Naseby), பிரபு்வால் எழு்தபபட்ட “Paradise Lost : Paradise 
Regained” என்்ற நூல் ச்ளியீடு ச்வாழும்பில் ச்ளிவி்்வார அடமசெர நபரவாசிரியர ஜீ.எல். பீரிஸ் ்தடலடமயில் ேடடசபற்்றநபவாது பிடிக்பபட்ட படங்்ள்.( படங்்ள்: சிந்்தக் 
குமவாரசிங்்)  

்சலை, கைவரல்ை த்தபாட்ட்ததில்  
ையன் ப்தபாடர வீட்டில் தீ வி்்தது  
லுணு்ல நிருபர  

பச்ற பிர்தசத்திற்குட்பட்ை ்ன-
வரல்ல ்தகாட்ை சீ.வி.ஈ பிரிவு இல 
06 லயன ததகாைரவீட்டுத்ததகாகுதி-
யில் வீதைகானறு தீககி்ரயகாகியுள-
�து.   

முக்்யகா ம்்ந்திரன எனும் 

ததகாழிலகாளி ஒருவரின வீதைகான்ற 
இவவகாறு தீ விபத்து அனரத்தத்திற்-
குள�காகியது. இதன்பகாது வீட்டிலி-
ருந்த தபறுமதிமிக் வீட்டு த�பகா -
ைங்ள, உலர உைவு தபகாருட்்ள 

மற்றும் வீட்டின பகுதி்ளும் முழு -
்மயகா் எரிந்து தீககி்ரயகாகியது.   

வீட்டில் ஆறு ்பர வசித்துவந்த -
துைன ்நற்று (31) ்கா்ல 
7.40 மணிய�வில் 

அதிக விலைக்கு நபாைய ்மபாறறு நடவடிக்லகயில்   
ஈடு்ட்ட நிறுவை்ததின் அனு்மதிப்்்ததிரம இர்தது  

இலங்  ்மத்திய வஙகியின அந்நிய தசலகாவணி தி்ைக-
்�த்தினகால்  த்காழும்பு, தவள�வத்்த பிர்தசத்திலுள� 
தனியகார நகாைய மகாற்று நிறுவனதமகானறுககு வைங்ப்பட்ை 
நகாைய மகாற்று அனுமதி பத்திரம்  ்நற்று முதல் அமுலகாகும் 
வ்்யில் தற்்காலி்மகா  ்ரத்து தசய்யப்பட்டுள�து.   

 குறித்த நிறுவனத்தினகால் வஙகி்ளில் வைங்ப்படும் 

தவளிநகாட்டு நகாைய மகாற்று விகிதத்்த விைவும் அதி் 
வி்லககு நகாையங்ள மகாற்றப்படுவதகா  ்தபகாது மக்ளிைம் 
இருந்து த்வல்்ள கி்ைத்த்தயடுத்து ்நற்று முனதினம் 
்மற்த்காள�ப்பட்ை பரி்சகாத்ன்ளுககு அ்மய இந்த தீர-
மகானம் ்மற்த்காள�ப்பட்டுள�தகா  ்மத்திய வஙகி அறிவித்-
துள�து.
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யாழ் வண்ணார்பண் -்
்ைச் சேர்ந்தவரும், 
நுவரெலிைணா ெணாக்ை 

ரேனரைனணாட்ஸ் அருள்மிகு ஸ்ரீகதிரசவைணா-
யு்த சுவணாமி ஆைைத்தில் சுமணார 33 வருடங்-
கள் பிெ்தணான குருவணாக ்பணிைணாற்றிைவரு-
மணான பிெம்ம ஸ்ரீ திைணாகெணாஜ புருச�ணாத்்தம 
ஐைர_ சமணாகனணாம்்பணாள் ்தம்்பதிகள் பீமெ்த 
ேணா்நதி விழணாவி்ன இனறு (01.-04.-2022) 
ரகணாணடணாடுகின்ணாரகள்.

புருச�ணாத்்தம ஐைர அவரகள், ்தணான ்பணி-
புரி்நது வ்ந்த ெணாக்ை ரேனரிைனணாட்ஸ் 
ஸ்ரீ கதிரசவைணாயு்த சுவணாமி ஆைைத்திற்கும் 
அ்த்னச் சூழவுள்்ள மககளுககும் 
அ்ந்த்ருககுரிை நல்ரைணாழுககத்து-
டன சே்வ ரேய்து வ்ந்தவர. இவெது 
சே்வ்ைப் ்பணாெணாட்டி ஸ்ரீ வித்ைணா பீடத்-
தின மூைம் அகிை இைங்்க ேமணா்தணான 
நீதிவணான நிைமனம்  ்தற்ச்பணா்்தை மீன-
பிடித் து்் அ்மச்ேரும், முனனணாள் 
இ்நது கைணாேணாெ அ்மச்ேருமணான 
டக்ளஸ் ச்தவணான்ந்தணா மூைம் 2003 
ஆம் ஆணடு வழங்கப்்பட்டிரு்ந்தது. 
அ்மச்ேர டக்ளஸ் ச்தவணான்ந்தணா இ்தன 
மூைம் பிெம்ம ஸ்ரீ திைணாகெணாஜ புருச�ணாத்-
்தம ஐைர அவரக்்ள ரகௌெவித்திரு்ந-
்தணார.

்தனது ்த்ந்்தைணால் சிவஸ்ரீ சேணா. திைணா-
கெணாஜ குருககளிடம் சஜணாதிட க்ை்ைக 
கற்று நுவரெலிைணா மணாவட்ட மககளுககு 
சி்்ந்த சே்வ்ை ரேய்து வ்ந்ததுடன 
இனறும் ர்தணாடர்நதும் ரேய்து வருகி-
்ணார. ஆைை வ்ளரச்சிககும் ேமூகநைனி-
லும் அகக்்யுடன ்பை ்பணிக்்ளச் 
ரேய்து 2019 ஆம் ஆணடு மிகச் சி்ப்-

்பணாக ஆைைத்துககு கும்-
்பணாபிச�கம் ரேய்வித்து 
்வத்்தணார.

இவெது ்த்ந்்த அமெர 
சேணா. திைணாகெணாஜ ஐைர 
மஸ்ரகலிை ேணமுகநணா்த 
சுவணாமி ஆைைத்தில் சுமணார 
30 வருடங்கள் ஆனமீக 
்பணி புரி்ந்தவர என்பதும் 
குறிப்பிடத்்தககது. இவர 
்பருத்தித்து்் கெ்வணாய் 
சிவஸ்ரீ சுப்ெமணிை குரு_ 
சகணாகிைணாம்்பணாள் ்தம்்பதிகளின மக்ளணான 
சமணாகனணாம்்பணா்்ள திருககெம் ்பற்றி 
நணானகு பு்தல்விக்்ள ர்பற்று ்தற்ச்பணாது 

மூனறு பிள்்்ளகளுககும் திரு-
ம்ம் ரேய்து ச்பெப்பிள்்்ள-
க்்ளயும் கணடு இல்ைத்தில் 
நல்ை்ம் கணடு இனறு பீமெ்த 
ேணா்நதி கணாணகி்ணார. 

இத்்தம்்பதிகளுககு இனிை 
இல்வணாழ்வு சமசைணாங்க 
இ்்வன ஆசிரவதிகக 
சவணடும் எனறு புத்்த ேணாேன 
கைணாேணாெ விவகணாெ அ்மச்ே-
ெணான பிெ்தமர மஹி்ந்த ெணாஜ-
்பக �வின இ்நதும்த இ்்ப்-

்பணா்ளெணான கைணாநிதி இெணாமச்ே்நதிெ குருககள் 
்பணாபு ேரமணா ்தனது வணாழ்த்்்தத் ர்தரிவித்-
துள்்ளணார.

கட்ந்த 27ஆம் திகதி ஞணாயிற்றுக-
கிழ்ம உைக நணாடக தினத்்்த 
முனனிட்டு 'கண்கி கைணாைைம்' 

க்ைஞரகள் ேங்கத்துடன ஐககிை சுைர்தணா-
ழில் விைணா்பணாரிகள்  க்ைைெண க்ைஞரக-
ளும் இ்்்நது ஏற்்பணாடு ரேய்்த ஒரு நணாள் 
நணாடக ்பயிற்சிப் ்பட்ட்் ரகணாட்டணாஞசே்ன 
ர்பணானஜின மணட்பத்தில் ந்டர்பற்்து. 

சமற்்படி நணாடக ்பயிற்சிப் ்பட்ட்்யில் 
நணாட்டின ்பை பிெச்தேங்களில் இரு்நதும் 
க்ைைணாரவம் மிககவரகள் கை்நது ரகணாண-
டிரு்ந்தனர. வ்ளவணா்ளரக்ளணாக சிசெஷட 
க்ைஞர கைணாபூே்ம் க்ைச்ரேல்வன, 
டவர அெங்க மன்த்தின ்தமிழ் நிகழ்ச்சிக-
ளுககணான ர்பணாறுப்்பதிகணாரி கைணாநிதி ரஜைபிெ-
கணாஷ ேரமணா, சினனத்தி்ெ இைககுநர ஷிைணா 
அல் உ்ேன, ேசகணா்தெ ரமணாழிகக்ைஞரும் 
இைககுனருமணான ரந்ஞேன ே்நதிெணாதித்ை 
மற்றும் கண்கி கைணாைைத்தின ஸ்்தணா்பகர 
இ்ளங்சகணா ஆகிசைணார ்பங்களிப்பு ரேய்்தனர. 

அத்ச்தணாடு பிெ்பை க்ைஞரகள் ெணா்தணா-
சமத்்தணா, எம்.சக.சு்தணாகர, சிவணாபிெதீ்பன, 
சஜணாேப் ர்பரனணாணசடணா ஆகிசைணார ்தங்க்ளது 
க்ை வணாழ்வில் கட்நது வ்ந்த அனு்பவங்-
க்்ள அங்கிரு்நச்தணாருடன ்பகிர்நது ரகணாண-
டனர.

இப்்பயிற்சிகளில் கை்நது ரகணாணடவரக-
ளில் ஏற்கனசவ நணாடகம், தி்ெப்்படம், குறு்ந-
தி்ெ, சினனத்தி்ெ நடிகரகளும் கை்நது 
ரகணாணடனர.

குறிப்்பணாக க்ைஞர ரடணாகடர அனுஷிை்ந-

்தன சிவபிெகணாேம் அவரகளும் கை்நது 
ரகணாணடணார. ஒரு விடைத்்்தக கற்்றி்நது 
ர்தளிவுடன ரேைற்்படுவ்தன மூைம் சி்ப்-

்பணான ்ப்டப்்்ப ்ப்டகக முடியும் என்பச்த 
நம்பிக்கைணாகும். இ்நநிகழ்வின இறுதித் 
்தரு்த்தில்  அ்னவெது கருத்துகளும் 

எழுத்து மூைம் ர்ப்ப்்பட்டது.  இவவணா-
்ணான கருத்்தெங்குகள் நிச்ேைம் அெங்கக 
க்ைககு ச்த்வரைனறு அங்கு ்பங்-
சகற்்வரகள் கருத்துத் ர்தரிவித்்தனர. 

இச்த ச்பணான் நிகழ்வுக்்ள ர்தணாடர்நது 
ச்தசிை ரீதியில் நடத்துமணாறு ்தத்்தமது 
அபிப்பிெணாைங்க்்ள அவரகள் ர்தரிவித்தி-
ரு்ந்தனர. அ்த்னத் ர்தணாடர்நது சினிமணா, 
சினனத்தி்ெ ்ப்டப்புகக்்ள எவவணாறு 
சி்்ந்த மு்்யில் ்ப்டப்்பது என்பது 
்பற்றி ர்தளிவூட்டல் ்பயிற்சிப் ்பட்ட்் 
வி்ெவில் ந்டர்ப்வுள்்ளது.

ககா
ழும்பு ரகணாட்டணாஞசே்ன 
்பகுதியில் கட்ந்த 168 
வருடங்க்ளணாக அடிைணார-

களுககு அருள்்பணாலித்து வரும் அன்ன 
முத்துமணாரியின திருவரு்ளணாலும் ்தமிழும், 
்ேவமும், ்தருமமும் ச்பணி ர்பரும் இ் -்
்பணிைணாற்றி வரும் திருவி்ளங்க நகெத்து 
அ்ங்கணாவைர நிரவணாகே்்பயினரின ர்பரு-
முைற்சியினணாலும் ்பக்த அடிைணாரகளின 
ச்பெணா்தெவினணாலும் ்பை புதிை திருப்்பணிகள் 
ரேய்து, அழகு் வர்ம் தீட்டி, ்பங்குனி 
மணா்தம் 23ஆம் நணாள் (06-.04-.2022) பு்தன-
கிழ்ம கணா்ை 9:30 மு்தல் 10:30 மணிவ-
்ெயுள்்ள சு்பமுகூரத்்தத்தில் ஸ்ரீ முத்துமணாரி 
அன்னககும் விநணாைகப்ர்பருமணான உட்்பட 
்பரிவணாெ மூரத்திகளுககும் மகணாகும்்பணாபிச�-
கம் ந்டர்ப் திருவருள் ்பணாலித்துள்்ளது.

ஆைை அ்மப்பு மு்்யில் புதிை சிை 
மணாற்்ங்க்்ளக ரகணாணடு வரு்தல் மற்றும் 
அடிைணாரகளின வழி்பணாட்டுககு வேதி ரேய்்தல் 
ச்பணான் கணாெ்ங்களுககணாக ்தமிழ்நணாடு, 
சீரகணாழி, திருரவணகணாடு, சிற்்பகக்ை 
ஆேணான, சகணாவி்ந்தேணாமி மதிைழகன ஸ்்த்பதி 

்த்ை்மயிைணான ்பத்து சிற்்பகக்ைஞர-
களின உ்தவிசைணாடு, ரகணாவிட்-19 ்வெஸ் 
ர்தணாற்று கணாெ்மணாக நணாசட ஸ்்தம்பித்திரு்ந்த 
சூழ்நி்ையிலும் ஆைை நிருவணாகககுழு புன-
ருத்்தணாெ் நடவடிக்ககளில் கட்ந்த ்பை 
வருடங்க்ளணாக ஈடு்பட்டது.

ஆைை அ்ங்கணாவைர ே்்ப்ைச் சேர்ந்த  
ரடணாகடர எம். ெணாமைசுப்பு, எஸ். ரேல்வெட்-

்ம், எம். வடிசவல், எஸ்.ரி. 
சிவகுமணார, எஸ். முத்துெணாமலிங்-
கம் ஆகிசைணாரின ர்பருமுைற்-
சியினணாலும் நீணட கணாைமணாகத் 
்த்டப்்பட்டிரு்ந்த கும்்பணாபிச�-
கப் ர்பருவிழணா்வ நடத்திசை 
தீெ சவணடும் என் உத்சவ-
கத்்தணாலும் ்பக்தரகளின அனுே-
ெ்்ைணாலும் ்பகதி உ்ரவணா-
லும் ர்தய்வத்திருவரு்ளணாலும் 
சி்ப்்பணாக நி்்வு ரேய்திருககி-
்ணாரகள். ஆைை புனருத்்தணாெ் 
நடவடிக்கக்்ளப் ர்பணாறுத்்தவ்ெயில் 
ஏற்கனசவ உள்்ள அ்மப்புகள் புதுப்பிக-

கப்்பட்டுள்்ளதுடன புதி்தணாகவும் சிை ்பரிவணாெ 
மூரத்திகள் அ்மககப்்பட்டுள்்ளன. மூைஸ்்தணா-
னத்தில் வழ்ம ச்பணால் அன்ன முத்துமணாரி 
அமர்நது அருள் ்பணாலிககின்ணாள்.

நமது நணாட்டின இன்்ை சூழலில் அன-
்்பயும், இெககத்்்தயும் ைணாசிப்்பது ஓர ்தணார-
மீகக கட்ம என்ப்்த நனகு்ர்ந்த திரு-
வி்ளங்க நகெத்்தணார ்தமிழகத்தில் மட்டுமனறி 
்தணாம் புைம்ர்பைர்ந்த நணாடுகளிலும் ர்தய்வீகத் 
திருப்்பணிக்்ளச் ரேய்து வருகின்னர.

்தை ர்பரு்மகள்:
கணாசி என்தும் விேணாைணாட்சியும், கணாஞசி என-

்தும் கணாமணாட்சியும் மது்ெ என்தும் மீனணாட்-
சியும் நி்னவில் எழுவது ச்பணால் ரகணாட்டணாஞ 
சே்ன என்தும் முத்துமணாரி அம்்ம்தணான 
நி்னவில் வருகின்ணாள். அரு்ளணாட்சி நடத்தும் 
அன்னைணாக ந்நத்்தன சு்ந்தரிைணாக, சிறு்ம 
கணடு ர்பணாங்கும் ச்தவிைணாக, மகி�ணாசுெ மரத்-
்தனிைணாக, ரகணாடு்ம்ைக கருவறுககும் 
கணாளிைணாக, ்பசிப்பிணி ச்பணாககும் அன்ன பூெ-
ணிைணாக, அெனுடன கை்நது அரத்்த நணாரிைணாக, 
திருகசகணாைம் கணாட்டும் அன்ன முத்துமணாரிைணாக 
ரகணாட்டணாஞசே்ன ்பதியில் குடிரகணாணடுள்்ளணார.

பூ்ஜ கிரி்ைகள்:
சுனனணாகம் ஸ்ரீ கதிரம்ைச் 

சிவனசகணாவில் 'முத்்தமிழ் 
குருமணி', சிவஸ்ரீ நணா. ேரசவஸ்-
வெ குருககள் ்த்ை்மயில் 
சிவஸ்ரீ மு. ெவி்பணாஸ்கெ குருககள், 
பிெம்மஸ்ரீ ்பெமணான்ந்த ேனணா்தன 
ேரமணா, சிவணாகம பூஷ்ம் பிெம்-
மஸ்ரீ விகசனஷ சிவணாச்ேணாரிைணார 
ஆகிசைணாரகளுடன

(08ஆம் பககம் பாரகக)

editor.tkn@lakehouse.lk

வங்கணா்ள விரிகுடணா முனமுைற்சி (பிம்ஸ் -
ரடக) உச்சி மணாநணாட்டின ்த்ைவரகள் 
மணாநணாடு சநற்றுமுனதினம் ரகணாழும் -

பில்  ந்டர்பற்்து. வங்கணா்ள விரிகுடணாவின ர்தற்கு 
மற்றும் ர்தனகிழககணாசிை நணாடுக்்ள உள்்ளடககி 
1997 ஆம் ஆணடு ஜுன மணா்தம் ்தணாய்ைணா்நது 
நணாட்டின ச்பங்ரகணாக நகரில் ஸ்்தணாபிககப்்பட்ட இவவ-
்மப்பின ஐ்ந்தணாவது உச்சி மணாநணாசட இைங்்கயில் 
ந்டர்பற்று நி்்வ்ட்நதிருககின்து. 

இம்மணாநணாட்டில் ரமய்நிகர வழிைணாக உ்ெைணாற்றிை 
ஜனணாதி்பதி சகணாட்டணா்பை ெணாஜ்பக்ஷ, ்தற்ச்பணாது நணாடு 
எதிரரகணாணடுள்்ள ரநருககடிகள், அ்தன பினபுைம் 
என்பவற்்் எடுத்துக கூ்த் ்தவ்வில்்ை. 

2019 ஆம் ஆணடின இறுதிப்்பகுதியில் சீனணாவின 
வூஹணான நகரில் ச்தணாற்்ம் ர்பற்் ரகணாவிட் 19 
ர்தணாற்று குறுகிை கணாைப்்பகுதியில் உைகம் முழுவ-
தும் ்பெவிைது. இ்தன ்பெவு்தல் அச்சுறுத்்த்ைக கட் -
டுப்்படுத்தும் சநணாககில் எல்ைணா நணாடுகளும் முடககம், 
்தனிப்்படுத்்தல் நடவடிக்கக்்ள முனரனடுத்்தன. 
இ்தன வி்்ளவணான ்தணாககங்களுககும் ்பணாதிப்புகக-
ளுககும் ஒவரவணாரு நணாடும் முகம் ரகணாடுத்துள்்ளன. 

அ்ந்த வ்கயில் ்தற்ச்பணாது இைங்்க எதிரரகணாண -
டுள்்ள எரிர்பணாருள் ்பற்்ணாககு்், அ்நநிை ரேைணாவ-
ணிப் ்பற்்ணாககு்், ்ப்வீகக அதிகரிப்பு, ர்பணாருட் -
களின வி்ைசைற்்ம் என்பவற்றுககும் ரகணாவிட் 
19 ர்தணாற்றின ்பெவு்த்ைக கட்டுப்்படுத்்த முனரன-
டுககப்்பட்ட நடவடிக்ககள் பினபுைமணாக அ்ம்நதி-
ருககின்ன. குறிப்்பணாக இத்ர்தணாற்றின ்பெவு்த்ைக 
கட்டுப்்படுத்்தரவன 2020, 2021 ஆம் ஆணடுக-
ளில் முடககம், ்தனி்மப்்படுத்்தல் நடவடிக்ககள் 
்பெவைணாக முனரனடுககப்்பட்டன. இ்தன கணாெ்த்தி-
னணால் இத்ர்தணாற்று கட்டுப்்பணாட்டுககுள் ரகணாணடு வெப் -
்பட்டுள்்ளது. 

ஆனணால் இம்முடககம், ்தனி்மப்்படுத்்தல் நடவடிக-
்ககளின வி்்ளவணாக ர்பணாரு்ளணா்தணாெத்தின அ்னத்துத் 
து்்களும் ரவகுவணாகப் ்பணாதிககப்்பட்டன. குறிப்்பணாக 
சுற்றுைணாத் து்் முழு்மைணாக வீழ்ச்சி அ்ட்ந்தது. 

இ்நநணாட்டுககு அ்நநிை ரேைணாவணி்ை ஈட்டித் 
்தரும் முனனணித் து்்களில் ஒன்ணாக வி்ளங்கிக 
ரகணாணடிருககின்து சுற்றுைணாத்து்். ரகணாவிட் 19 
ர்தணாற்றின ்பெவு்த்ைக கட்டுப்்படுத்்த முனரனடுக-
கப்்பட்ட நடவடிக்ககளின வி்்ளவணாகசவ இத்து்் 
கட்ந்த இரு வருடங்க்ளணாக வீழச்சிை்ட்ந்தது. 

இத்து்்்ை மீணடும் கட்டிரைழுப்புவ்தற்கணான 
நடவடிக்ககள் விரிவணான அடிப்்ப்டயில் முன-
ரனடுககப்்பட்டுள்்ளன. இ்நநடவடிக்ககள் ெஷைணா, 
உக்ென உள்ளிட்ட சேணாவிைத் யூனிைனில் இரு்நது 
பிரி்நது ்தனிநணாடுக்ளணாகியுள்்ள நணாடுக்ளது உல்ைணா-
ேப் ்பைணிக்்ள அடிப்்ப்டைணாக ்வத்து ஆெம்பிக-
கப்்பட்டன. ஆனணால் இ்நநடவடிக்கககள் ர்தணாடங்-
கிை சிை மணா்தங்களில் ெஷை_ - உக்ென யுத்்தமும் 
ஆெம்்பமணானது. அ்தன வி்்ளவணாக அ்நநணாடுக்ளது 
உல்ைணாேப் ்பைணிகளின வரு்கயிலும் ்தணாககத்்்த 
ஏற்்படுத்தியுள்்ளது. என்ணாலும் ஏ்னை நணாடுக-
ளில் இரு்நதும் உல்ைணாேப் ்பைணிகள் வரு்க ்தெத் 
ர்தணாடங்கியுள்்ளனர. இ்தன ்பைனணாக இெணடு வரு -
டங்களுககு பினனர மு்தன மு்்ைணாக மூனறு மணா்த 
கணாைப்்பகுதிககுள் ஒரு இைட்ேத்துககும் சமற்்பட்ட 
உல்ைணாேப் ்பைணிகள் நணாட்டுககுள் வரு்க ்த்நதுள்-
்ள்தணாக ்தெவுகள் ர்தரிவிககின்ன. 

அச்தசநெம் இத்ர்தணாற்றின ்பெவு்த்ைக கட்டுப்-
்படுத்்த முனரனடுககப்்பட்ட நடவடிக்ககளின 
வி்்ளவணாகத் ச்தணாற்்ம் ர்பற்றுள்்ள ரநருககடிகள் 
மககளின இைலு்ம்ை ரவகுவணாக சேணா்த்னககு 
உட்்படுத்தியுள்்ளன. 

என்ணாலும் இககணாைப்்பகுதியில் இைங்்கககு 
பிெணா்நதிை நணாடுகள் அளித்து வரும் உ்தவி, ஒத்து-
்ழப்புகள் ர்பரிதும் வெசவற்கப்்படக கூடிை்வைணாக 
அ்ம்நதுள்்ளன. அ்ந்த உ்தவி, ஒத்து்ழப்புகள் இ்ந-
நணாட்டு மககள் முகம் ரகணாடுத்துள்்ள ரநருககடிக்்ளத் 
்தணிகக உ்தவும் வ்கயில் அ்ம்நதிருககின்ன. 

இவவணா்ணான சூழலில் இங்கு ந்டர்பற்் பிம்ஸ்-
ரடக அ்மப்பு நணாடுக்ளது ்த்ைவரகள் மணாநணாட்டில் 
உ்ெைணாற்றிை ஜனணாதி்பதி சகணாட்டணா்பை ெணாஜ்பக்ஷ, 
'பிம்ஸ்ரடக உறுப்பு நணாடுகளுககு இ்டயிைணான ஒத்-
து்ழப்்்ப வலுப்்படுத்துவ்தணானது, அங்கத்துவ நணாடு-
களின ர்பணாரு்ளணா்தணாெ மீட்சிககு மணாத்திெமனறி ர்பணாரு-
்ளணா்தணாெ சுபீட்ேத்திற்கும் இனறிை்மைணா்தது. உறுப்பு 
நணாடுகளுககு இ்டயிைணான ஒத்து்ழப்பின மூைம் 
வலுவணான பிெணா்நதிைம், சுபீட்ேமணான ர்பணாரு்ளணா்தணாெம் 
மற்றும் ஆசெணாககிைமணான மககள் ஆகிை விடைங்க்்ள 
உறுதி ரேய்வ்தற்கு எதிர்பணாரககினச்ணாம்' என்ணார. 

உண்மயில் பிம்ஸ்ரடக அ்மப்பு நணாடுகளுககு 
இ்டயிைணான ஒத்து்ழப்பு வலுப்்படுத்்தப்்படுவது 
அவசிைம். அ்தன ஊடணாக உறுப்பு நணாடுகள் மத்தியில் 
ர்பணாரு்ளணா்தணாெ சுபீட்ேத்துககும் முனசனற்்த்திற்கும் 
வழிசைற்்படும். அச்தசநெம் இப்பிெணா்நதிை நணாடுகள் 
ர்பணாரு்ளணா்தணாெத்தில் ்பைம் ரகணாணட்தணாக வி்ளங்கவும் 
வழிவகுககும். அத்ச்தணாடு ரகணாவிட் 19 ர்தணாற்றின 
வி்்ளவணான ர்பணாரு்ளணா்தணாெ ரநருககடிககு ்தற்ச்பணாது 
இைங்்க முகம் ரகணாடுத்துள்்ளது ச்பணான் நி்ை-
்மகள் ஏற்்படு்கயில் பிெணா்நதிை நணாடுகள் உ்தவி, 
ஒத்து்ழப்புக்்ள நல்கி ரநருககடிகளுககு உள்-
்ளணாகும் நணாடுகளின ர்பணாரு்ளணா்தணாெ சமம்்பணாட்டுககும் 
து்்புரிை முடியும். ஆகசவ பிம்ஸ்ரடக அ்மப்பு 
நணாடுகளுககி்டயிைணான நட்பு்வு வலுப்்படுத்தி சமம்-
்படுத்்தப்்படுவது கணாைத்தின அவசிைத் ச்த்வைணாகும்.

35, டி. ஆர. விஜைவர்தன மணாவத்்்த, ரகணாழும்பு- - 10

்த்பணால் ர்பட்டி இைககம் : 834
ர்தணா்ைச்பசி இைககம் : 2429429, 2429272, 2429279

ர்பகஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்்பெ முகணா்மைணா்ளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 �ஃ்பணான பி்் 28
பிைவ வருடம்  ்பங்குனி மணா்தம் 18ம் நணாள்        ரவள்ளிககிழ்ம
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க�ொழும்பு க�ொட்ொஞ்சேனை 
அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமொரி அனனை
ம�ொ கும்்ொபி்ே� க்ருவிழொ

உல� நொ்� திைத்னதை முனனிடடு
க�ொழும்பில் ்யிற்சிப் ்ட்னை

பீமரதை சேொந்தி �ொணும் 
அந்தைணப் க்ரும�ன
ரொ�னல புரு்ேொத்தைம ஐயர்

பிம்ஸ்டெக் அமைப்பு உறுப்பு நாடுகளின் 
ஒத்துமைப்மபை பைலப்பைடுத்துவது அவசியம

ஆராய்ந்திட வந்்த நிகழ்வில் க்தாடரபற்றவரரப் பபாலக காட்டிக ககாண்டு, 
அ்தரைத் தீர ஆராய்ந்து, அதில் எத்துரைத் துனபம் வரினும் ்தாங்கிக 
ககாண்டு, ்தம்ரமை யாகரனறு கவளிப்படுத்திக ககாள்ா்தவபர சி்றந்்த ஒற்றர.

து்்ந்தணார ்படிவத்்த ெணாகி இ்்ந்தணாெணாய்்நது
எனரேயினும் சேணாரவிைது ஒற்று

எச்.எச்.விகெமசிங்க...?

'�ணணகி �லொலயம்' �னலஞர்�ள் சேங�த்து்ன 
ஐக்கிய சுயகதைொழில் வியொ்ொரி�ள் �னலயரண 
�னலஞர்�ள் இனணந்து ஏற்்ொடு

பிரதைமரின இந்துமதை இனணப்்ொளர் �லொநிதி
இரொமசசேந்திர குருக்�ள் ்ொபு சேர்மொ வொழ்த்து

கிரின��ள் ஆரம்்ம் (01-04-2022 மொனல 
04:00 மணி முதைல்)
எணகணய்க் �ொப்பு (04-04-2022 �ொனல 
08:00 மணி முதைல், 05-04-2022 மொனல
05:00 மணி வனர)
ம�ொகும்்ொபி்ே�ம் (06-04-2022 �ொனல 
09:30 மணி முதைல் 10:30 மணி வனர)

ஆலய அைங�ொவலர்�ள்

சகணாவி்ந்தேணாமி
மதிைழகன ஸ்்த்பதி
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ெளங்கொழிக்கும் வவுனியொ 
மொவட்டத்தில் தமிழ், சிஙக-

ளம் மற்றும் முஸ்லிம் ஆகிய மூவின 
மக்களும் ்ெறிந்து வொழ்ந்து வரு-
கின்ற வயல் ்வளிகளொல் நிற்றந்த 
ஒரு அழகிய ஒரு கிரொமமம பொவற்கு-
ளம். இது படிவம் 1 ்தொ்டக்கம் 11 
வறரயிலொன படிவஙகறளக் ்கொண்-
டுளளது. இதில் படிவம் 2 இல் 
முஸ்லிம்களும், அதறனயண்டிய 

பகுதிகளில் சிஙகள ெமகொதரரகளும், 
படிவம் 1, படிவம் 4 ஆகியவற்றில் 
தமிழ் மக்களும் பரந்து வொழ்ந்து வரு -
கின்றனர.  

1950 ஆம் ஆண்டு ்பரிய நீர்பபொ-
ென திட்டத்தின கீழ் அரெொஙகத்தொல் 
இந்த குடிமயற்்றம் ஆரம்பிக்க்பபட-
்டது. இக் கிரொமத்தில் தற்மபொது 450 
வறரயிலொன குடும்பஙகள வொழ்ந்து 
வருகின்றனர. இக் கிரொமத்திற்கு 
ஒளி வீசும் பொ்டெொறலமய அல் 
- அமீன முஸ்லிம் மகொ வித்தியொல-
யம் ஆகும். இக் கிரொமத்தில் வொழும் 
மக்களின கற்்றல், கற்பித்தல் ்ெயற்-
பொடுகளுக்கொக 1956 ஆம் ஆண்டு 
ஒகஸ்ட மொதம் 15 ஆம் திகதி 
நி.அந்மதொனி்பபிளறள எனபவரின 
்பொறு்பபில் அரசினர தமிழ் கலவன 
பொ்டெொறல ஒனறு ஆரம்பிக்க்ப-
பட்டது. அது மூவின மக்களுக்கும் 
்பொதுவொன ஒரு பொ்டெொறலயொக 
விளஙகியது. அ்பமபொது ஆரம்ப 
பொ்டெொறலயொக விளஙகிய இதில் 
சிஙகள மொணவரகள கொறல 8 மணி 
முதல் பிற்பகல் 1 மணி வறரயும், 
தமிழ், முஸ்லிம் மொணவரகள பிற்ப-
கல் 1.30 மணி ்தொ்டக்கம் மொறல 
5 மணி வறரயும் கல்வி கற்று வந்த-
னர. கொல்பமபொக்கில் சிஙகள மொண-
வரகளுக்கொன தனியொன பொ்டெொறல 
அறமக்க்பபடடு அவரகள அஙகு 
மொற்்ற்பபட்டனர. அதன பின தமிழ் 
மொணவரகளும் தொம் வொழும் பகு-
தியில் பொ்டெொறல அறமக்க்பப்ட 
அஙகு ்ென்றனர. அதன பின இ்ப 
பொ்டெொறல ்தொ்டரந்தும் முஸ்லிம் 
பொ்டெொறல என்ற அறம்பபில் 
இயஙகி வருகி்றது.  

1983 ஆம் ஆண்டு இ்டம்்பற்்ற 
இனகலவரத்திறன ்தொ்டரந்து இக் 
கிரொம மக்கள 1990 ஆம் ஆண்டு 
ஒக்ம்டொபர வறர நொடடின பல்மவறு 
பகுதிகளிலும் அகதிகளொக வொழ்ந்து, 
மீண்டும் 1993 ஆம் ஆண்டில் தமது 
்ெொந்த மண்ணில் குடிமயறினர. 
இதனமபொது இ்ப பொ்டெொறலறய 
மீள புனரறமத்து மொணவரகள கல்வி 
கற்க வழிறய ஏற்படுத்தினர. இ்ப 
பொ்டெொறலயின முதல் அதிபர என.
அந்மதொனி்பபிளறள ்தொ்டக்கம் 
ரி.ஜலொல்தீன வறர 16 அதிபரகள 
இ்ப பொ்டெொறலயில் க்டறமயொற்-
றியது்டன, தற்மபொறதய அதிபரொக 
எஸ்.புஹொரி க்டந்த 2019 ்ெ்ப்ரம்-

பர 25 ஆம் திகதி முதல் இனறு வறர 
சி்ற்பபொக பணியொற்றி வருகின்றொர.  

இ்ப பொ்டெொறலயில் க்டறமயொற் -
றிய அதிபரகளில் மரஹஹூம் ஏ.எஸ்.
முகம்மது 5 த்டறவயும், மரஹஹூம் 
எம்.ஆர. அக்பர 2 த்டறவயும் 
க்டறமயொற்றியுளளனர. மமலும் 
மரஹஹூம் எம்.மக.ஜகுபரதீன 
்மௌலவி (அதிபர) மெறவக்கொலம் 
பொ்டெொறல வரலொற்றில் ஒரு நீண் -

்டகொலமொக திகழ்கி்றது. 01.09.1988 
்தொ்டக்கம் 25.01.2012 வறரயி-
லொன 24 வரு்டஙகறள ்கொண்்டது. 
இவரது கொல்பபகுதியில் பல ெொத-
றனகறள நிறல நொடடியது்டன, 
01.01.1998 ஆம் ஆண்டு இ்ப 
பொ்டெொறல அல் - அமீன முஸ்லிம் 
மகொவித்தியொலயம் என்ப ்பயர 
மொற்்ற்பபட்டது்டன, 1 சீ பொ்டெொ-
றலயொகவும் தரம் உயரத்த்பபட-
்டது. இவரது அயரொத முயற்சியின 
பயனொக 1999 ஆம் ஆண்டு கல்வி்ப 
்பொது ெொதொரண தர்ப பரீடறெக்கு 
மதொற்றிய மொணவரகள மூவர உயரத-
ரம் கற்பதற்கொன தகுதியிறன்ப ்பற்-
்றனர. அதறனத் ்தொ்டரந்து அதிபர, 
ஆசிரியரகள, பொ்டெொறல ெமூகத்-
தின அயரொத முயற்சியொல் 2007 ஆம் 
ஆண்டு உயரதரம் கறல்ப பிரிறவ 
ஆரம்பிக்கும் வொய்்பபு கிற்டத்தது. 
அந்த வறகயில் 2007 ஆம் ஆண்டு 
எஸ்.ெபீலொ என்ற மொணவி உயரத-
ர்ப பரீடறெயில் சி்றந்த ்பறுமபறுக-
றள்ப ்பற்று கல்வியற் கல்லூரிக்கு 
்தரிவொகிய முதல் மொணவி என்ற 
்பருறமறய ்பறுகின்றொர.  

அதறனத் ்தொ்டரந்து 2009 ஆம் 
ஆண்டு நற்ட்பற்்ற உயரதர்ப 
பரீடறெயில் சி்றந்த ்பறுமபற்றி-
றன்ப ்பற்று பல்கறலக்கழகம் 
்தரிவொகிய முதல் மொணவன என்ற 
்பருறமறய அ்பதுல் ரகுமொன முது-

ஹமட அஸ்லம் ் பறுகின்றொர. ஏ,2பீ 
்பறுமபற்றிறனயும் 1.3286 ெட புள-
ளியிறனயும் ்பற்று மொவட்ட மட-
்டத்தில் 60 ஆவது இ்டத்திறனயும் 
்பற்று அல் அமீன மகொ வித்தியொல-
யத்தின வரலொற்றில் த்டம் பதித்துள-
ளொர.   

அமதமபொனறு 2011 இல் ஐ.எம்.
பஹ்மின, மஜ.எ்ப.றிஸ்னொ ஆகிய 
இருவர பல்கறலக்கழகத்திற்கு 

்தரிவொகியது்டன, மஜ.்ஜனனதுல் 
றும்மொனொ கல்வியற் கல்லூரிக்கும் 
்தரிவொனொர.  

எம்.மக.ஜகுபரதீன ்மௌலவி அதி -
பரொக க்டறமயொற்றிய கொலத்றத 
்தொ்டரந்து 2012 ஆம் ஆண்டு 
ஜனொ்ப ரி.ஜலொல்தீன பொ்டெொறல-
யின அதிபரொக க்டறமகறள 
்பொறு்பமபற்றுக் ்கொண்்டொர. 
இவரது கொலத்திலும் புலறம பரிசில் 

பரீடறெ, க.்பொ.ெொதொரண 
தரம், உயரதரம் என மொணவர-
களது ெொதறன ்தொ்டரந்தது. 
இக் கொலத்தில் ஐ.எ்ப.மனொல் 
என்ற மொணவி பல்கறலக்கழ-
கம் ்தரிவொகினொர. 2013 இல் 
ஏ.அஸ்லம் என்ற மொணவனும், 
2014 இல் என.ஏ.அசீம், ஏ.ஏ.
அஸ்வர, ஏ.ஏ.பஜீலொ ஆகிமயொர 
கல்வியற் கல்லூரிக்கும் 2016 
இல் ஆர.எம்.றில்பொன எனபவ-
ரும், 2018 இல் எம்.எஸ்.ெதீகொ 
பரவீன, எம்.எவ்.ெ்பரொனொ, எம்.
எவ்.ெ்பனொ ஆகிமயொர பல்க -
றலக்கழகத்திற்கு ்தரிவொனொர -
கள.  

இவ்வொறு உயரதரம் மடடு-
மனறி கல்வி்ப ்பொது ெொதொர -
ணதர்ப பரீடறெயிலும் சி்றந்த 
்பறுமபறுகள கிற்டத்து வரு-
கின்றது. 2014 ஆம் ஆண்டு எம்.எம்.
தில்வெொத் என்ற மொணவன ்பற்்ற 
6ஏ,பீ,2சீ ்பறுமப்றொனது இ்ப பொ்ட-
ெொறலயின ்பயறர மமலும் மிளிரச் 
்ெய்தது்டன, இ்ப பொ்டெொறலயின 
சி்றந்த ்பறுமப்றொகவும் பதிவொகி-
யுளளது. உயரதரத்தில் 2011 ஆம் 
ஆண்டு ஐ.எம்.பஹ்மின என்ற 
மொணவன ஏ2பீ ்பறுமபற்றிறன-
யும் 1.5682 ெட புளளியிறனயும் 

்பற்்றது்டன வவுனியொ மொவட்ட 
மட்டத்தில் 22 ஆவது இ்டத்திறன-
யும் ்பற்று பல்கறலக்கழகம் ்தரி-
வொனொர. ெட புளளி அடி்பபற்டயில் 
இதுமவ இ்ப பொ்டெொறலயின சி்றந்த 
உயரதர்ப ்பறுமப்றொகவுளளது.  

அதுமடடுமனறி 1995 ஆம் 
ஆண்டு நற்ட்பற்்ற புலறம்ப 
பரிசில் பரீடறெயில் எம்.மக.ஜகு-
பரதீன என்ற மொணவன ்வடடு்ப 

புளளிகளுக்கு மமல் ்பற்று 
ெொதறன பற்டத்தொர. அதறனத் 
்தொ்டரந்து 2013 ஆம் ஆண்டு முகம் -
மட ெொஜஹொன முஹம்மட ெஹீர 
என்ற மொணவன 164 புளளிகறள-
யும் ்பற்று ெொதறன பற்டத்தனர. 
இதுமவ இ்ப பொ்டெொறல வரலொற்-
றில் அதிக புளளியொகவுளளது. 2014 
ஆம் ஆண்டு ெமுரதீன பொத்திமொ 
ரீமொ என்ற மொணவி 162 புளளிக-

றளயும், மஹ்சுன முஹ்மட நிஸொத் 
என்ற மொணவன 161 புளளிகறளயும் 
்பற்று புலறம்ப பரிசில் பரீடறெ-
யில் சித்தியற்டந்தனர.  

2019.09.25 ஆம் திகதி இ்ப பொ்ட-
ெொறலயின அதிபரொக ஜனொ்ப ெொஹிபு 
புஹொரி நியமிக்க்பபடடு இனறு 
வறர க்டறமயொற்றுகின்றொர. க்டந்த 
இரு வரு்டஙகளொக பொ்டெொறல 
ஆசிரியரகள, பொ்டெொறல ெமூகம், 

்பற்ம்றொர ஆகிமயொரின பஙக-
ளி்பபு்டன இ்ப பொ்டெொறலறய 
முனமனொக்கி ்கொண்டு ்ெல்-
கின்றொர. 

க்டந்த வரு்டம் (2020 - 2021) 
நற்ட்பற்்ற கல்வி்ப ்பொது 
ெொதொரண தர்ப பரீடறெயில் 
ெமுரதீன பொத்திமொ ரீமொ என்ற 
மொணவி 5ஏ, 3பீ, சீ என்ற 
்பறுமபற்றிறனயும் ்பற்று 
ெொதறனறய நிறலநொடடியது-
்டன பரீடறெக்கு மதொற்றிய 12 
மொணவரகளில் 10 மபர உயரத-
ரம் கற்க தகுதி ்பற்்றனர. இ்ப 
பொ்டெொறல வரலொற்றில் அதிக-
ளவிலொன மொணவரகள உயரத-
ரத்திற்கு தகுதி ்பற்்றது இதன 
மபொமத ஆகும்.  

அதறனத் ்தொ்டரந்து இவ் -
வரு்டம் நற்ட்பற்்ற தரம் 5 

புலறம்ப பரிசில் பரீடறெயில் 
்ெல்வி நிழல் ஜஹொன பொத்திமொ 
நஜொ என்ற மொணவி 154 புளளிக-
றள்ப ்பற்று ெொதறன பற்டத்தொர. 

2019 ஆம் ஆண்டு உயரதர்ப பரீட-
றெக்கு மதொற்றிய மஜ.ெபீர அஹமட 
என்ற மொணவனும், 2020 ஆம் 
ஆண்டு ஆர.நுபொஸொ என்ற மொணவி-
யும் கல்வியற் கல்லூரிக்கு ்தரிவொகி-
யுளளனர.  

இறவ தவிர, இ்ப பொ்டெொறல 
மொணவரகள இறண்பபொ்ட விதொன 
்ெயற்பொடுகளிலும் தமது சி்ற்பபுக்-
கறள ்வளி்பபடுத்தியுளளனர. 
ெமூக விஞ்ொன்ப மபொடடி, மீலொத் 
விழொ, விறளயொடடு்ப மபொடடி 
மபொன்றவற்றிலும் ெொதித்துளளனர.  

இவ்வொறு பல வழிகளிலும் இ்ப 
பொ்டெொறல ்வற்றி நற்ட மபொட்டொ-
லும் ்பௌதீக வள்ப பற்்றொக்குற்ற 
எனபது ்பரும் பிரச்சிறனயொக 
இருந்தது. இது மொணவரகளின 
கற்்றல், கற்பித்தல் ்ெயற்பொடுக-
ளுக்கு இற்டயூ்றொக அறமந்தது. 

இதறன நிவரத்தி ்ெய்யும் 
்பொருடடு குறவத் நொடடின நிதியுத -
வியிறன்ப ்பற்று, வனனி மொவட்ட 
பொரொளுமன்ற உறு்பபினர கொதர மஸ் -
தொனின சிபொரசுக்கு அறமய அல் 
- ஹிமொ இஸ்லொமிய மெறவகள நிறு -
வனத்தின ்ெயலொளர அல்ஹொஜ் 
எம்.ஏ.ஏ.நூருல்லொஹ் (நளீமி) அவர-
களின அயரொத உறழ்பபின பயனொக 
8 வகு்பபற்றகறளக் ்கொண்்ட 
இரண்டு மொடிக் கட்ட்டத்தின நிரமொ-
ண்ப பணிகள நிற்றவற்டந்து இனறு 
(01.04.2022) ்வளளிக்கிழறம பிற்-
பகல் 2.30 மணியளவில் அதிபர திரு 
ெொஹிபு புஹொரி அவரகளின தறல-
றமயில் குறவத் நொடடின தூதுவர, 
பொரொளுமன்ற உறு்பபினர கொதர 
மஸ்தொன, எம்.ஏ.ஏ.நூருல்லொஹ் 
(நளீமி), வ்டமொகொண ஆளுநர, 
வவுனியொ மொவட்ட அரெ அதிபர, 
வ்டமொகொண கல்வி்ப பணி்பபொளர, 
வவுனியொ ்தற்கு வலயக் கல்வி்ப 
பணி்பபொளர ஆகிமயொரினொல் மிக 
மகொலொகலமொக தி்றந்து றவக்க்பபடு-
கி்றது.  

இருந்த மபொதிலும் இ்பபொ்டெொறல 
இனனும் ்பௌதீக வளக் குற்றபொட-
டு்டமனமய இயஙகி வருகின்றறம 
கவறலக்குரிய வி்டயமொகும். இது 
நிவரத்தி ்ெய்ய்பபடுமொகவிருந்-
தொல் எதிரகொலத்தில் வணிக்பபிரிவு, 
விஞ்ொன்ப பிரிவு, கணித்ப பிரிவு 
எனபன ஆரம்பிக்க்பபடடு ெகல 
வளஙகளு்டனும் இ்ப பிரமதெத்தின 
சி்றந்த பொ்டெொறலயொக மிளிரும் என-
பதில் ஐயமில்றல.

 வவுனியா அல் - அமீன் 
முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம்

8 வகுப்பறைகறைக் ககொண்ட 
இரணடு மொடிக் கட்ட்டத் திைபபு விழொ  

அதிபர் ஜனாப எஸ்.புஹாரி

ஆசிரியர் குழாம்

காமை பி்ரார்்த்தமன

பாடசாமை பபன்ட் அணியினர்

புதிய ெகுபபமைக் கட்டடம்

கிருஷ்ணபகாபால் 
ெசந்தரூபன்



யாழ்.விசேட நிருபர் 

இலங்கை கைடறபரப்பிறகுள் 
அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபடட 
தமிழகை மீனவர்கைள் மூவர் கைடறப -
்டயினரால் ்கைது சேயயப்பட -
டுள்்ளனர். 

புதுகசகைாட்ட மாவடடத்்த 
சேர்்நத மூன்று மீனவர்கைள் பட-
சகைான்றில் இலங்கை கைடறபரப் -
புககுள் அத்துமீறி நு்ழ்நது மீன் 
பிடியில் ஈடுபடடிரு்நத சபாசத 
சேற்றைய தினம்  புதன்கிழ்ம 
்கைது சேயயப்படடுள்்ளனர். 

மூன்று மீனவர்கை்்ளயும் பட-
்கையும் மயிலிடடி மீன்பிடி 
து்றைமுகைத்திறகு சகைாண்டு வ்நத 
கைடறப்டயினர் , மீனவர்கை்்ள 
நீரியல் வ்ளத்து்றை தி்ைககை்ளம் 
ஊடாகை நீதிமன்றில் முறபடுத்த 
ேடவடிக்கை எடுத்துள்்ளனர். 
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யாழ்.விசேட நிருபர் 

சவளிோடடு சவ்ல 
வாயப்பு பணியகைத்தால் 
வழஙகைப்படும் ேலு்கைகை்்ள 
வடககு, கிழககிலுள்்ள 
இ்்ளஞர் யுவதிகைளுககும் 
வழஙகைப்படுசமன பணியகைத்-
தின் த்லவரும் முன்னாள் 
யாழ்.மாவடட கைடட்்ளத் 
த்ளபதியுமான சமஜர் சஜனரல் 
(ஓயவு) ஹத்துருசிஙகை சதரிவித்தார்.

யாழ். மாவடட சேயலகைத்தில் 
சேறறு முன்தினம் புதன்கிழ்ம 
இலங்கை சவளிோடடு சவ்ல-
வாயப்பு பணியகைத்தின் ஏறபாடடில் 
சவளிோடடு சவ்லவாயப்்ப 
சபறறுச் சேன்றுள்்ளவர்கைளின் பிள்-

்்ளகைளுககைான புல்மப்ப-
ரிசில் வழஙகும் நிகைழ்வில் 
பிரதம விரு்நதினராகை கைல்நது 
சகைாண்டு உ்ரயாறறும் 
சபாசத இவவாறு சதரிவித்-
தார். அவர் சதாடர்்நதும் 
சபசும்சபாது,

யாழ். மாவடடத்தில் 
ோன்கை்ர வருடஙகைள் கைட-

்மயாறறிய சபாதிலும் என்னால் 
தமிழ் சமாழி்ய கைறறுகசகைாள்்ள 
முடியாத்மககைாகை சவடகைப்படுகி-
சறைன். யாழ்.மாவடட இராணுவ கைட-
ட்்ளத் த்ளபதியாகை ோன் ோன்கை்ர 
ஆண்டுகைள் கைட்மயாறறியிரு்நத 
சபாதிலும் தமிழ் சமாழி்ய கைறறுக 
சகைாள்்ள முடியாமல் சபான்ம்ய-

யிடடு கைவ்லப்படுகிசறைன்.
 ஆனால் தமிழில் சகைாஞேம் 

என்னால் சபே முடியும். அவவாறு 
சபசினால், ே்பயில் உள்ச்ளார் 
அத்னக சகைடடு சிரித்துவிடுவார்-
கைள் என்பதனால் அத்ன ோன் சபே 
விரும்பவில்்ல. எனினும் இ்த-
யிடடு ோன் கைவ்லப்படுகின்சறைன். 

அசதசபான்று வடககிலுள்்ள 
இ்்ளஞர் யுவதிகைளும் ஏ்னய 
மாவடடஙகைளில் சவளிோடடு 
சவ்ல வாயப்பு பணியகைத்தால் 
வழஙகைப்படும் ேலு்கைகை்்ள வடககு 
கிழககில் உள்்ள இ்்ளஞர் யுவ-
திகைளுககும் வழஙகுவதறகைாகைசவ 
ோஙகைள் முயறசிகை்்ள எடுத்துள்-
ச்ளாம் என்றைார்.

வடக்கு, கிழக்கு இளைஞர் யுவதிகளுக்கு இந்திய 
மீனவர்கள் 
மூவர் ளகது

வெளிநாட்டு வெலைொய்ப்பு
பணியக சலுலககள் ெழஙகப்படும்
மேஜர் ஜஜனரல் (ஓய்வு) ஹத்துருசிஙக ஜெரிவிப்பு

யாழ். விசேட நிருபர்   
இலங்கை தமிழரசுககைடசியின் ஸதா-

பகைத் த்லவர் த்ந்த சேல்வாவின் 124 
ஆவது பிறை்நத தினம் சேறறு யாழ்ப்பா-
ைத்தில் அனுஷ்டிககைப்படடது.   

இதன்சபாது யாழ்ப்பாைத்தில் 
அ்ம்நதுள்்ள த்ந்த சேல்வா நி்ன-
விடத்தில், த்ந்த சேல்வாவின் உரு-
வச்சி்லககு மலர் மா்ல அணிவித்து 
அஞேலி சேலுத்தப்படடது.   

த்ந்த சேல்வா அறைககைடட்்ள நி்ல-
யத்தின் த்லவரும் சதன்னி்நதியத் திருச்-
ே்பயின் முன்னாள் சபராயருமான சுப்-

பிரமணியம் சஜபசேேன் த்ல்மயில் 
ே்டசபறறை இ்நநிகைழ்வில் இலங்கை 
தமிழரசு கைடசி த்லவர் மா்வ சேனா-
திராஜா, வலிகைாமம் வடககு பிரசதே 
ே்பயின் தவிோ்ளர் எஸ.சுகிர்தன் உள்-
ளிடடவர்கைளும் கைல்நது சகைாண்டிரு்ந-
த்ம குறிப்பிடத்தககைது.   

இசதசவ்்ள வவுனியா, மன்னாரி-
லும் த்ந்த சேல்வாவின் 124ஆவது 
ஜனன தினம் சேறறு அனுஷ்டிககைப்பட-
டது. மன்னார் கி்்ளயின் ஏறபாடடில் 
மன்னார் ேகைரில் அ்ம்நதுள்்ள  த்ந்த 
சேல்வா  சி்லயடிககு முன்   சேறறு  

வியாழககிழ்ம (31) கைா்ல ே்ட-
சபறறைது. இலங்கை  தமிழரசுக கைடசி-
யின் மன்னார் மாவடட கி்்ளச்  சேய-
லா்ளரும் மன்னார் ேகைர  ே்பயின் உப 
தவிோ்ளருமான  ஜான்ேன் த்ல்ம-
யில்   ே்டசபறறை  நிகைழ்வில்   பாரா-
ளுமன்றை உறுப்பினர் ோள்ஸ நிர்மலோ-
தன்,  இலங்கை தமிழரசு கைடசி மன்னார்  
கி்்ளயின் முககிய உறுப்பினர்கைள், 
மன்னார் ேகைர ே்ப மறறும் பிரசதே ே்ப  
உறுப்பினர்கைள், கைடசியின் ஆதரவா்ளர்-
கைள் என பலரும் இ்நநிகைழ்வில் கைல்நது  
சகைாண்டனர்.

தந்த செல்வாவின் 124 ஆ்து ஜனன தினம்   

மன்னார் குறூப் நிருபர்

மன்னார் மாவடட 
ஒருஙகி்ைப்பு குழு 
கூடடம் மாவடட 
சேயலகை சகைடசபார் 
கூடத்தில் சேறறு 
(31) வியாழககிழ்ம 
கைா்ல 9 மணிய்ளவில் மாவடட அர-
ோஙகை அதிபர் ஏ.ஸரான்லி டிசமலின் 
ஏறபாடடில் இடம்சபறறைது.

இககைல்நது்ரயாடலில் வடமா -
கைாை ஆளுேர் ஜீவன் தியாகைராஜா, 
மாவடட ஒருஙகி்ைப்பு த்லவ -
ரும் பாராளுமன்றை உறுப்பினருமான 
சகை.சகை.கைாதர் மஸதான், வன்னி 
மாவடட பாராளுமன்றை உறுப்பினர்-
கை்ளான சேல்வம் அ்டககைலோதன், 
ரிஷாட பதியுதீன்,ோள்ஸ நிர்மலோ-
தன், சகை.திலீபன் என அ்ழககைப்-
படட தி்ைககை்ள த்லவர்கைள், 
பிரசதே சேயலா்ளர்கைள்,உள்ளூராடசி 
மன்றை தவிோ்ளர்கைள், உறுப்பினர்கைள், 
இராணுவம், சபாலிஸ, கைடறப்ட 
அதிகைாரிகைள் மறறும் து்றை ோர் 
அதிகைாரிகைள் என கைல்நது சகைாண்டி-
ரு்நதனர்.

இககைல்நது்ரயாடலில் மீன்பிடி,-
விவோயம், கைால்ே்ட, கைல்வி, சுகைா-

தாரம், உள்ளூராடசி தி்ைககை்ள, 
கூடடுறைவு, மறறும் வீதி அபிவிருத்தி, 
மின்ோரம், நீர் வ்ளஙகைள், அபிவி-
ருத்தி சேயறபாடுகைளின் தறசபா்தய 
நி்ல, பிரச்சி்னகைள் சதாடர்பாகை 
விரிவாகை கைல்நது்ரயாடப்படடது.

சமலும் பாடோ்லகைளில் ஆசிரி-
யர் பறறைாககு்றை, பின்தஙகிய கிரா-
மஙகைளிலிரு்நது உரிய சபாககுவரத்து 
வேதி இல்லா்மயினால் மாைவர்கை-
ளும், ஆசிரியர்கைளும் பாடோ்லககு 
சேன்று வருவதில் ஏறபடடுள்்ள சிர-
மஙகைள் குறித்து உரிய அதிகைாரிகைளி-
னால் சுடடிககைாடடப்படடது.

மாைவர்கைள், ஆசிரியர்கைளின் சபாக-
குவரத்து பிரச்சி்னககு மன்னார் 
மாவடட சேயலா்ளர் த்ல்மயில் 
தனியார் மறறும் அரே சபாககுவரத்து 
ே்பயினருடன் கைல்நது்ரயாட்ல 
சமறசகைாண்டு தீர்வுகைள் கைாைப்படும் 
என்று சதரிவிககைப்படடது. 

மன்ார் மாெட்்ட ஒருஙகிலைப்பு குழு கூட்்டம்

ஹறறைன் சுழறசி நிருபர்

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸின் 
த்லவராகை சே்நதில் சதாண்டமானும், தவிோ-
்ளராகை பாராளுமன்றை உறுப்பினர் மருதபாண்டி 
ராசமஷ்வரனும் ஏகைமனதாகை சதரிவு சேயயப்-
படடுள்்ளனர்.

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸின் 
சதசிய ே்பக கூடடம் சேறறுமுன்தினம் முற-
பகைல் சகைாடடகை்லயிலுள்்ள சி.எல்.எவ வ்ளா-
கைத்தில் ே்டசபறறைது.

கைாஙகிரஸின் சபாேகைர்கை்ளாகை முன்னாள் 
ோடாளுமன்றை உறுப்பினர் சஜகைதீஸவரன் 
மறறும் சிவராஜா ஆகிசயார் நியமிககைப்பட-
டுள்்ளனர்.

உப த்லவர்கை்ளாகை பிலிப்குமார், 
சயாகைராஜ், சேன்பகைவள்ளி, ேச்சிதான்நதன், 
அசோககுமார், சிவலிஙகைம், பாரத் அருள்-
ோமி, சிவஞானம், பாஸகைரன், மார்கைட சமரி, 
ராஜமணி, சேல்லோமி திருசகைதீஸ ஆகிசயார் 
நியமிககைப்படடுள்்ளனர்.

இலங்கைத் சதவாழிலவாளர் கைவாஙகிரஸின்
ததசிய ெ்ைக் கூட்டம் ஹறறைன் சுழறசி நிருபர்

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாங-
கிரஸ என்பது ஜனோயகைம் மிககை 
அ்மப்பாகும். எனசவ, தனிேபர் 
முடிவுகைளுககு அப்பால் கைடசியாகை 
கைல்நது்ரயாடிசய முடிவுகைள் எடுக-
கைப்படும் என இலங்கைத் சதாழிலா-
்ளர் கைாஙகிரஸின் சபாதுச்சேயலா்ள-
ரும், இராஜாஙகை அ்மச்ேருமான 
ஜீவன் சதாண்டமான் சதரிவித்தார்.

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிர-
ஸின் சதசிய ே்பக கூடடம் சேறறு-
முன்தினம் முறபகைல் சகைாடடகை்ல 
சி.எல்.எவ வ்ளாகைத்தில் ே்டசபற-
றைது.

இதன்பின்னர் சேயதியா்ளர்கைளுககு 
கைருத்து சதரிவிககும் சபாசத அவர் 
இவவாறு சதரிவித்தார்.

 இது சதாடர்பில் அவர் சமலும் 
கூறிய்வ வருமாறு,

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிர-

ஸூககு இ்ளம் த்லவர் ஒருவர் நிய-
மிககைப்படடுள்்ளார். த்லவர் ஆறு-
முகைன் சதாண்டமான் இரு்நதசபாது 
தனிேபராகை முடிவுகைள் எடுககைப்பட-
டன. ஆனால் கைடசிகசகைன மூத்த ேட-
டத்தரணிகைள் உள்்ளனர், சபாஷகைர்கைள் 
நியமிககைப்படடுள்்ளனர். அவர்கைளு-
டன் கைல்நது்ரயாடி கைடசியாகைசவ 
இனி முடிவுகைள் எடுககைப்படும்.

அரசியல் மறறும் சதாழிறேஙகைஙகை-
ளுககு யாப்புகைள் உருவாககைப்படடுள்-
்ளன. அதிகைாரஙகைள் உரியவ்கையில் 
பகிரப்படடுள்்ளன. இ்்ளஞர்கைள் 
உள்வாஙகைப்படடுள்்ளனர்.

சதசிய ே்பககு கைைககு, வழககு 
கைாண்பிககைப்படடுள்்ளது. ோம் அரசி-
யல் சேயதாலும் சதாழிஙேஙகைம் தான் 
பிரதானமானது. ஏ்னய சதாழிறேங-
கைஙகைள், சதாழிறேஙகைம் என்றை சபார்-
்வயில் அரசிய்லசய சேயகின்-
றைன. முடி்நதால் கைைககு வழக்கை 
கைாடடடடும்." - என்றைார்.

இைஙலகத் வ�ாழிைாளர் காஙகிரஸ் 
எனபது ஜ்நாயகம் மிகக அலமப்பாகும்

இலஙமகை வ�ொழிலொளர் கைொஙகி்ரஸின் புதிய �மலெ்ரொகை வ�ரிவுவெயயப்பட்டிருக்கும் 
வெந்தில் வ�ொண்டைொன் நேற்று இலஙமகை வ�ொழிலொளர் கைொஙகி்ரஸின் �மலமைய-
கைைொன வெளமிய்பெனில் கைட்சியின் ஸ�ொ்பகைத் �மலெர் அை்ரர் வெளமியமூர்த்தி 
வ�ொண்டைொன் ைற்றும் முன்னொள் �மலெர் ஆறுமுகைன் வ�ொண்டைொன் ஆகிநயொ-
ரின் உருெப்ப்டஙகைளுக்கு ைலர்ைொமல அணிவித்து ஆசிர்ெொ�ம் வ்பறுெம� ்ப்டத் -
தில் கைொணலொம்.  (்ப்டம்- வகைொழும்பு நகைொட்ம்ட தினகை்ரன் நிரு்பர்)

புலமைப்பரிசில் ்பரீட்மெயின் வ்பறுந்பறுகைளின் ்படி ஹற்்றன் புளியொெத்ம� ஆ்ரம்்ப �மிழ் வித்தியொ-
லயத்தில் 17 ைொணெர்கைள் சித்தியம்டந்துள்ளனர். நலொகைேொ�ன் கிருெொந்�ன் (170) ெந்தி்ரகுைொர் 
ஹரிஹ்ரன் (167) நகைெெ்ரொஜொ நிந்ரொென் (166) புஸ்ப்ரொஜ் லதீெொ (163) வெந்�மிழ்கைொென் லக்சி்ரொ 
(158) ெதீஸெ்ரன் வகைன்லிநஹொென் (158) விஜயகுைொர் துஸனிகைொ (153) ஆனந்�்ரொஜொ ்பவித்்ரொ 
(153) கிருஸந்டொ்பர் நிலுக்சிகைொ (151) கிநெொகுைொர் ெவிெொன் (150) சுந்ரஸகுைொர் வினுென் (148) 
்ரவிசெந்தி்ரன் கைவிெனொ (148) ஹன்ரிந்பொல் இைர்ென் (148) பி்ர்பொ ெசீனொ (148) விஜயகுைொர் 
ெொகிென் (147) குணநெகை்ரன் வகைௌசிக் (147) நயொநகைந்தி்ரன் கைவிந�ஸ (146) ஆகிய ைொணெர்கைநள 
சித்தியம்டந்துள்ளனர். ்ப்டம்: நுெவ்ரலியொ தினகை்ரன் நிரு்பர்

ஹறறைன் சுழறசி நிருபர்

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸ, அரே பஙகைாளிககைடசியாகை 
இரு்நதாலும் - எமது மககைளுககு ஏசதனும் பிரச்சி்ன ஏறபடடால் 
ஒருசபாதும் சமௌனம் கைாத்தது கி்டயாது என நுவசரலியா 
மாவடட பாராளுமன்றை உறுப்பினரும், இலங்கை சதாழிலா்ளர் 
கைாஙகிரஸின் தவிோ்ளரும், நிதி சேயலா்ளருமான மருதபாண்டி 
ராசமஷ்வரன் சதரிவித்தார்.

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸின் சதசிய ே்பக கூடடம் 
சேறறுமுன்தினம் முறபகைல் சகைாடடகை்லயிலுள்்ள சி.எல்.எவ 
வ்ளாகைத்தில் ே்டசபறறைது.

இதன் பின்னர் சேயதியா்ளர்கைளுககு கைருத்து சதரிவிககும் சபாசத 
அவர் இவவாறு சதரிவித்தார்.

இது சதாடர்பில் அவர் சமலும் கூறிய்வ வருமாறு,
இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸ, அரே பஙகைாளிககைடசி -

யாகை இரு்நதாலும் - எமது மககைளுககு ஏசதனும் பிரச்சி்ன ஏற -
படடால் ஒருசபாதும் சமௌனம் கைாத்தது கி்டயாது. எனசவ, 
கைாஙகிர்ஸ ேம்புஙகைள். அ்நத அ்மப்பு உஙகை்்ள ஒருசபாதும் 
்கைவிடாது.

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸின் வ்ளர்ச்சிககு பலர் அ்ளப்ப-
ரிய பஙகைளிப்்ப வழஙகியுள்்ளனர். 

கைாஙகிரஸில் இ்்ளஞர்கைள் மறறும் சபண்கைள் அதிகை்ளவு அங-
கைத்தவர்கை்ளாகை உள்்ளனர். இம்மு்றை சதசிய ே்பயில் இ்்ளஞர் -
கைளும், சபண்கைளும் முன்னுரி்ம வழஙகைப்படடு பதவிகைள் வழங -
கைப்படடது.

ோடடில் சபாரு்ளாதார சேருககைடி ஏறபடடுள்்ளது, வி்லவாசி 
உயர்்நதுள்்ளது. இ்வ பறறி கைாஙகிரஸ கை்தப்பதில்்ல என சிலர் 
விமர்சிககின்றைனர் என்றைார்.

பஙகாளி கட்சியாக இருப்பினும்
வமௌ்ம் காககமாட்வ்டாம்

ஹறறைன் சுழறசி நிருபர்

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸ 
ே்நதா சபறைாத சதாழிறேஙகைமாகை எதிர்கைா-
லத்தில் மாறறிய்மககைப்படும். அத்து-
டன், ம்லயகை மககைளின் உரி்மகைளுக-
கைாகை சதாடர்்நதும் குரல் சகைாடுககும் - என 
இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸின் 
புதிய த்லவரும்,  பிரதமரின் சபரு்ந-

சதாடட இ்ைப்பு சேயலா்ளருமான 
சே்நதில் சதாண்டமான் சதரிவித்தார்.

இலங்கைத் சதாழிலா்ளர் கைாஙகிரஸின் 
சதசிய ே்பக கூடடம் சேறறுமுன்தினம் 
முறபகைல் சகைாடடகை்லயிலுள்்ள சி.எல்.
எவ வ்ளாகைத்தில் ே்டசபறறைது.

இதன் பின்னர் சேயதியா்ளர்கைளுககு 
கைருத்து சதரிவிககும் சபாசத அவர் 
இவவாறு சதரிவித்தார்.

இ.வ�ா.காஙகிரஸ் சந�ா வபறா� 
வ�ாழிறசஙகமாக மாறறியலமககப்படும்
இ.ஜெொ.க. ெளைவர் ஜெந்தில் ஜெொணடேொன்

ேருெபொணடி ரொமேஷவரன் எம்.பி

 இரொஜொஙக அளேசெர் ஜீவன்  ஜெொணடேொன்
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கடந்த ொ்ரம் இநதியாவின் ்தமிழ்ாட்டுக்கு 
விஜயம் மைறவகாணட ம்தசைான்ய வைௌலவி 
எம்.எஸ்.எம்.்தாஸிம், இலஙமகக்கான துமை 
உயரஸ்்தானிகர டாக்டர வி.வெஙகமடஷெ்ரமன 
சநதித்தம�ாது பிடிக்கப�ட்ட �டம். அருகில் உய்ர -
திகாரி �ாயிஸும் காைப�டுகிறார.

கற்பிட்டி தினகரன் விஷேட நிருபர்

மாதம்ப காககாபபள்ளிய பிரஷதசத்-
தில்  (29) இரவு இடம்பற்்ற வீதி விபத்துச் 
சமபவத்தில் இ்ைஞன் ஒருவன் உயிரிழந் -
துள்ைான்.

மாதம்ப, காககாபபள்ளிய பகுதி்யச் 
ஷசர்ந்த 19 வயது்டய இ்ைஞர் ஒருவஷர 
இவவாறு உயிரிழந்துள்ைதாக ்பாலிஸார் 
்தரிவித்தனர்.

விபத்துச் சமபவம இடம்பற்்ற  இரவு 
காககாபபள்ளிய பகுதியிலிருந்து ்மதகம 
பகுதி்ய ஷ�ாககிப பயணம ்சயத டிஷமா 
பட்டா ரக ்�ாறி்யான்றும, எதிர்த் 
தி்சயில் இருந்து பயணித்த ஷமாட்டார் 
்சககிள் ஒன்றும ஷ�ருககு ஷ�ர் ஷமாதிக -
்காணடதில் இந்த விபத்துச் சமபவம இடம-
்பற்றுள்ைதாக மாதம்ப ்பாலிஸார் ்தரி-
வித்தனர்.

இந்த விபத்தில் படுகாயம்டந்த 
ஷமாட்டார் ்சககிளில் பயணம ்சயத 
இருவ்ர அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக 
சி�ாபம ்வத்தியசா்�யில் அனுமதித்த-
னர்.

எனினும, ஷமாட்டார் ்சககி்ை ்சலுத் -
திச் ்சன்்ற இ்ைஞன் அங்கு சிகிச்்ச 
ப�னின்றி உயிரிழந்துள்ைதாக ்பாலிஸார் 
குறிபபிட்டனர்.

அத்துடன், ஷமாட்டார் ் சககிளில் பின் பக -
கமாக இருந்து பயணம ்சயதவர் ்தாடர்ந்-
தும சி�ாபம ்வத்தியசா்�யில் சிகிச்்ச 
்பற்று வருகி்றார்.

விபத்து ்தாடர்பில் மாதம்ப ்பாலி 
ஸார் ஷம�திக விசார்ணக்ை ஷமற்-
்காணடு வருகின்்றனர்.

மாதம்பை விபைத்தில் 
இ்ைஞன் உயிரிழப்பு

சட்டவிர�ாத துப்பைாக்கி 
்ைத்திருநத நபைர் ்ைது
அநுராதபுரம தினகரன் நிருபர்      

அனுமதிபபத்திரமின்றி சட்டவிஷராத-
மான மு்்றயில் 'ஷபார 12' துபபாககி்யான்-
றி்ன ்வத்திருந்த சந்ஷதக �பர் ஒருவ்ர  
்�ாரவப்பாத்தான ்பாலிஸார் ்கது 
்சயதுள்ைனர்.

்பாலிஸாருககு கி்டத்த தகவ்�ான்-
றுகக்மய 28 ஆம திகதி  மா்� ்�ார -
வப்பாத்தான ்றஸனக்வவ பகுதியில் 
�டத்திய சுற்றிவ்ைபபின் ஷபாது சந்ஷதக 
�ப்ர ்கது ்சயதுள்ைதுடன் 'ஷபார12' 
துபபாககி்யான்றி்ன ்�ாரவப்பாத் -
தான ்பாலிஸ நி்�ய  குற்்றத்தடுபபு 
பிரிவு ்பாலிஸார் ்கது ்சயதுள்ைனர். 
்கது ்சயயபபட்டவர் 65 வயது்டய 
்�ாரவப்பாத்தான ்றஸனக்வவ பகு-
தி்யச் ஷசர்ந்தவர் என்பது ஆரமபகட்ட 
்பாலிஸ விசார்ணகளில் இருந்து ்தரிய -
வந்துள்ைது.

துபபாககியி்ன பயன்படுத்தி சந்ஷதக 
�பர் ்காள்்ைச் சமபவங்கள் உள்ளிட்ட 
குற்்றச்்சயல்களில் ஈடுபட்டுள்ைாரா என் -
பத்ன அறிந்து ்காள்வதற்காக ஷவணடி 
ப� ஷகாணங்களில் விசார்ணகள் ஆரம -
பிககபபட்டுள்ைன. சமபவம ்தாடர்பான 
ஷம�திக விசார்ணக்ை ்�ாரவ்பாத் -
தான ்பாலிஸ நி்�ய குற்்றத்தடுபபு பிரிவு 
்பாலிஸார் ஷமற்்காணடு வருகின்்றனர்.    

சஙைைர்தன அபிமானி 
திட்டம ஆ�மபைம

தி்றபப்ன தினகரன் நிருபர்

'சங்கவர்தன அபிமானி'  என்்ற ஷவ்�த்-
திட்ட்மான்று ்பா�ன்னறு்வயில் 
ஆரமபித்து ்வககபபட்டுள்ைது. ஷதசிய 
்�ாத்தர் விற்ப்னயில் ஈடுபடுபவர்கள் 
எதிர்ஷ�ாககும பல்ஷவறு பிரச்சி்னக்ை 
இதன் மூ�ம தீர்த்து ்வபபதற்கும அவர் -
களின் ஷத்வகள் ஷவணடுஷகாள்க்ை 
நி்்றஷவற்றிக ்காடுககும ஷ�ாககிலும இத் 
திட்டம முன்்னடுககபபட்டுள்ைதாக ்தரி -
விககபபட்டுள்ைது.

நிதி அ்மச்சின் மூ�ம மாவட்ட மட்டத்-
தில் இத் திட்டத்்த முன் ்காணடு ்சல்� 
திட்டமிடபபட்டுள்ைது.

்பா�ன்னறு்வ மாவட்ட ஷவ்�த் 
திட்டம இராஜாங்க அ்மச்சர்கைான 
்ராோன் ரனசிங்க, டி.பி.சானக, சிரிபா� 
கம�த் ஆகிஷயார் த்�்மயில் அண்ம-
யில் �்ட்பற்்றது.

இதன் ஷபாது மாவட்டத்தின் அபிவி -
ருத்தி மற்றும விற்ப்னயாைர்களின் பிரச் -
சி்னகள், ஷத்வகள் ப�வற்றிற்கு தீர்்வ 
்பற்றுக ்காடுகக முடிந்ததாகவும ்தரிவிக -
கபபட்டுள்ைது.  

கும�ா�ல் மலஃப ஸ்மடல் 
(லஙகா) பிம்ரமெட் லிமிட்ட-
டின் ெருடாந்த சமூக ்லன்பு-
ரிச் மசமெயின் ஆ்ரம்�ைாக 
அணமையில் ைஹ்ரகைவில் 
அமைநதுள்� அநநிறுெனததின் 
பி்ர்தான சநம்தப�டுத்தல் நிமல-
யததில் இ்ரத்த ்தான நிகழ-
வொன்மற ்டததியது. ைஹ்ரகை 
வ�ாலிஸ் நிமலயப வ�ாறுப�தி-
காரி ்ரமைஷ ்ரதனசிஙக ைறறும் 
வடாக்டர திருைதி தில்ருக்ஷி கைமக-
யின் ்தமலமையில் ஆ்ரம்�ைான 
இநநிகழவுக்கு பி்ர்தை வசயற-
�ாட்டு முகாமையா�ர மசால-
முதது சிெ்ராஜா உட்�ட ஊழியர 
குழாம் ைறறும் அஙகத்தெரகள் 
கலநது வகாணடனர.  

 

kPl;fg;glhj jq;f Mguzq;fis gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;
gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpapd; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s fpisfs;> mYtyfq;fs;> mlF kj;jpa epiyaq;fs; kw;Wk; 2019-04-01k; jpfjpf;F Kd;ida yq;fhGj;u mgptpUj;jp tq;fpapd; 

fpisfspy; mlF itf;fg;gl;bUe;j> 2022-05-06k; jpfjp tiu kPl;fg;glhj jq;f Mguzq;fis 2022-05-07k; jpfjp Kjy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpuhe;jpa mYtyfq;fspy;> khtl;l 

mYtyfq;fspy; kw;Wk; fpisfspy; gfpuq;f Vy tpw;gid Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

midj;J Vy tpw;gidfSk; Kw;gfy; 9.00 kzpf;F Muk;gkhFk;.

mlF Nkw;nfhs;sg;gl;l 

,Wjp jpfjp

mlF fhyk; mbg;gilahd

jpfjp

fle;j fhyk;

2020-12-31 12 khjq;fSf;fhd mlF 2021-12-31 01 tUlk; fle;jit

2021-06-30 06 khjq;fSf;fhd mlF 2021-12-31 06 khjq;fs; fle;jit

2021-09-30 03 khjq;fSf;fhd mlF 2021-12-31 03 khjq;fs; fle;jit

gpuhe;jpa mYtyfk;

kj;jpa

(njh., 

0812214115/6/7)

tl kj;jpa

(njh., 

0252223080/ 0252225214)

tl Nky;

(njh., 0372231880)

rg;ufKt

(njh., 0452224566)

Cth

(njh., 0552223635)

Nky;

(njh., 0332248731

0332248583)

fpof;F 

(njh., 0652225881)

njd;

(njh., 0412226208/9)

khtl;l mYtyfk;

fz;b

(njh., 

0812214115/6/7
0812214124)

nghyd;dWit

(njh., 0272223212)

FUehfy;

(njh., 0372268323)
,uj;jpdGup

(njh., 0452230512)

nkhduhfiy

(njh., 0552273930)

fk;g`h/ nfhOk;G

(njh., 0332234922)

mk;ghiw

(njh., 0632223420)

`k;ghe;Njhl;il

(njh., 0472240647/8)

khj;jis

(njh., 0662051332/3)
mEuhjGuk;

(njh.,y 0252223080)

Gj;jsk;

(njh., 0322223448)

Nffhiy

(njh., 0352230333)

gJis

(njh., 0552224192)

fSj;Jiw

(njh., 0342264276

0342262526)

kl;lf;fsg;G

(njh., 0652225845)

khj;jiw

(njh., 0412231585)

Etnuypah

(njh., 0522224552

0522222630)

tl khtl;lk;

(njh., 0212280180)

fhyp

(njh., 0912222458)

Nky; khfhzk; 

m`ytj;ij gJuypa mtp];]htis NgUtis Gsj;rpq;fs jpTyg;gpl;b njhlq;nfhl fk;g`h Nfhzg;nghy N`hkhfk n`hwz ,q;fpupa

[h- vy fSj;Jiw kPf`njd;d kpy;ydpa kpDtq;nfhl kPupfk kpup];;tj;ij nkhwf`N`d nkhwe;Jl;Lt epl;lk;Gt ePHnfhOk;G ghze;Jiw  

gpypae;jiy whfk thJt tynfjw twf;fhnfhl fsdp fpupe;jpnty nfhyd;dht kJfk khtukz;ba ENfnfhl  

kj;jpa khfhzk;

mf;fug;gj;jid jk;Gs;is je;JNu jTyfy fNynty Etnuypah fpdp`j;N`d `jwypaj;j `q;Fwd;nfj;j N`njdpa cLJk;gu clnty

fl;Lf];Njhl;il fz;b ,uz;lhk; efu fpis fz;b nfhlfy yf;fiy kdpf;fpd;d khw];]z nrq;flfy khj;jis nkhwaha tj;Njfk tpy;fKt

epy;jz;lh`pd;d  ehtyg;gpl;b ehcy fk;gis Nguhnjdpa G+[hg;gpl;b G+z;LNyhah wj;Njhl;il wpfpy;yf];fl njy;njdpa

tl kj;jpa khfhzk;

mEuhjGu Gjpa efuk; mEuhjGuk; mwyfz;tpy gf;f%z fnyd;gpe;JZntt Rd;dhfk; rpwpGu Nghf];Ntt fy;Net fJUnty fpspnehr;rp

`pq;Fuf;nfhl aho;g;ghzk; Nfhzg;gj;jpuht fJUnty Gjpa efuk; f`lf];jpfpypa nff;fpuht jpwg;gd nrtzg;gpl;ba kd;dhh; kd;dk;gpl;b kp`pe;jiy

nghyd;dWit jk;Gj;Njfk efuk; Gy];jpfk uk;Ngt fdfuhad;Fsk; fy;mKz jyht jk;Gj;Njfk tTdpah nkjpupfpupa kjthr;rp

tl Nky; khfhzk;

gz;Lt];Etu mst;t mk;gd;nghy MdkLt Nghtj;ij rpyhgk; Jk;ky#upa fy;fKt fpupcy;y mj;Jfy;Gu ,g;ghfKt fpupnkl;bahd 

Fspahg;gpl;b FUehfy; k`ntt khN`h khk;Gup khtj;jfk nky;rpwpGu Ke;jy ehwk;ky ehj;jhz;bah etfj;Njfk epf;ftul;ba 

ghyf;Flh gd;dy gwf`njdpa guFk;Gu nghy;gpl;bfk nghj;Jfu Gj;jsk; wpjpfk Gdpj mdhGu thupag;nghy fw;gpl;b  ntd;dg;Gt

rg;ufKt khfhzk;

mwdhaf gyhq;nfhil Gyj;nfh`{gpl;ba nj`pNahtpw;w njuzpafy NjthNyfk vn`ypanfhl vk;gpypg;gpl;ba vuj;d nfhlf;fhnty n`k;kj;jfk f`tj;ij

fythd Nffhiy Nffhiy ,uz;lhk; efuk; fpupnay;y fpJy;fy nfhyd;d nfhl;bahf;Fk;Gu FUtpw;w khtdy;iy neYe;njdpa eptpj;jpfy gy;kLy;y

gplfy;njdpa nghJgpl;ba Gypq;Fgpl;ba wf;Fthd wk;Gf;fz ,uj;jpdGup Wtz;ty;y = gyhgj;ty twf;fhnghy ntypNfnghy al;bahe;Njhl;il  

Cth khfhzk; 

nty;ytha gly;Fk;Gu gJis gz;lhutis gpgpy Nghf`Fk;Gu Gj;jy jpaj;jyht fpuhe;JUNfhl;Nl

YZfy kLy;y k`paq;fid Ct khypfhjd;d nkjfk kPf`fpAy nkhduhfiy g];]iw wpjpkhypaj;j

Cth gwzfk ntypkil `g;Gj;jis `y;JKy;y nrtzfy rpak;gyhz;Lt jzky;tpy fe;jnfl;ba

fpof;F khfhzk;

thior;Nrid mf;fiug;gw;W mk;ghiw nj`paj;jfz;b fy;Kid rk;khe;Jiw k`hXah nfhf;fl;br;Nrhiy jpUNfhzkiy ,uz;lhk; efuk; nghj;Jtpy; jkz

jpUNfhzkiy nrq;fyb VwhT+H fSthQ;rpf;Fb epe;jT+H kl;lf;fsg;G fe;jsha; fhj;jhd;Fb kl;lf;fsg;G ,uz;lhk; efuk; %J}H  c`z

njd; khfhzk; 

af;fyKy;iy mq;Fznfhyngny];] m`z;fk mf;kPkz mf;Fu];] ntypfk gj;Njfk gygpl;b gwthf;Fk;Gf gl;lnghy ngypaj;j

nja;ae;ju `k;ghe;Njhl;il ,uz;lhk; fpis njtpEtu jpf;nty;y my;gpl;b fhyp fe;jw Nfhzfy;Gu `f;kz `k;ghe;Njhl;il khj;jiw efuk;

,kJt NffzJw fSnty;y fk;GWfKt nkhwtf;f fue;njdpa fuhg;gpl;b fLthz fpupe;j YZfk;ntn`u khtuy

kpup];] fk;GWg;gpl;b neYt gk;Guz gpw;wgj;ju gpw;wpfy wz;z #upantt jq;fhiy jy;f];ty jp];]k`uhk

cLfk Cwf];kq; re;jp CWnghf;f njdpaha tuhg;gpl;b tPuf;nfl;ba kpj;njdpa `pf;fLit ty];Ky;iy jp`nfhl mk;gyhe;Njhl;il

 
Fwpg;G : yq;fhGj;u mgptpUj;jp tq;fpf;Fupa ,f;fpisfs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sthW xUq;fpizf;fg;gl;Ls;sd..

 `k;ghe;Njhl;il ,uz;lhk; fpis -  ̀ k;ghe;Njhl;il fpisAld; xd;wpizf;fg;gl;Ls;sJ. 

 fJUnty ,uz;lhk; efu fpis - fJUnty fpisAld; xd;wpizf;fg;gl;Ls;sJ. 

 Nffhiy ,uz;lhk; efu fpis - Nffhiy fpisAld; xd;wpizf;fg;gl;Ls;sJ.

 jpUNfhzkiy ,uz;lhk; efu fpis - jpUNfhzkiy fpisAld; xd;wpizf;fg;gl;Ls;sJ.

Vytpw;gidj; jpfjpapidg; gpw;NghLjy;> xd;wpizj;J Nkw;nfhs;Sjy; my;yJ ,uj;J nra;jy; Nghd;w mjpfhuk; tq;fpf;Nf cupj;jhFk;.

gpujp nghJ KfhikahsH

fld; mwtPLfs;

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp

jiyik mYtyfk;

,y. 933> fz;b tPjp> ntjKy;iy> fsdp

2022.03.31
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வ�ொழும்பு வ�ொட்ொஞ்சேமை... (04ம் பக்கத் த�ொடர்)

ஆலய ்ேெஸேொை குருைொர�ளொை சிெஸ்ரீ 
பொல �்ேஷ் குருக்�ள், பி்ரம்ைஸ்ரீ சேண்-
மு�ொைநேொ குருக்�ள், பி்ரம்ைஸ்ரீ எஸ. 
சு்்ரஸகுைொர சேரைொ, பி்ரம்ைஸ்ரீ வி. ஞொை-
்சே�்ர சேரைொ ைற்றும்  இளஞசு்ர�ளொை ்�. 
துஷொநேன், ்ரொ. நவின்குைொர ஆகி்யொரின் 
ைங�ள இமசேயு்ன் திருெருள் பொலிக்�ச் 
வசேய்கிறொர�ள்.

ேலெ்ரலொறு:
பு்ரொேை வேொன்மையும் ெ்ரலொற்றுச் சிறப-

புமிக்� வ�ொட்ொஞ்சேமை முத்து ைொரியம்-
ைன் ஆலயம் வேன்னிநதியொ, ்�ொவில்படடி 
ேொலு�ொவிலுள்ள எருக்�ன்குடி அம்ைன் 
்�ொவில் நிலத்தின் ைண் இஙகு வ�ொண்டு 
ெ்ரபபடடு மசேெபவபரியொர �ொளியன் 
வசேடடி குபபமுத்து என்பெ்ரொல் நிறுெபபட-
்து என்பேற்�ொை ஆேொ்ரங�ள் அ்ரசே சுெ-
டி�ள் திமேக்�ள ஆெேங�ள் வேரிவிக்-
கின்றை. 

இலஙம�யில் ெொழநே திருவிளங� ந�-
்ரத்ேொர எைபபடும் ெணி� மெசி� வசேடடி-
யொர சேமூ�த்ேெர�ளின் பரிபொலைத்தின் கீழ 
1864 ஆம் ஆண்டு முேல் இவெொலயம் 
இயஙகி ெருகின்றது. சில �ொலைொ� ஸ்ரீ-
முத்துைொரியம்ைன் ஆலயமும் வசேயலிழநே 
நிமலயில் இருநேமே அெேொனித்ே சேமூ-
�பவபரியொர ஒருெர ஐநது ்பர வ�ொண்் 
ேரை�ரத்ேொ சேமபயி்ம் இவெொலய நிரெொ-
�த்மேக் ம�யளிக்� ்ெண்டுவைன்று நீதி-
ைன்றம் மூலைொ� ந்ெடிக்ம� எடுக்�த் தீர-
ைொனித்ேொர. சே�ல அலுெல்�மளயும் அெ்்ர 
்ைற்வ�ொண்்ொர. இறுதியில் ஸ்ரீ  1950 
ஆம் ஆண்டு நிமற்ெறியது. 

இவெொலய நிருெொ�த்மேக் ம�்யற்ற 

நிருெொ� சேமபயிைரின் இம்யறொே முயற்-
சியொலும், பக்ேர�ளின் ்பருேவியிைொலும் 
திருபபணி வசேய்து 1954 ஆம் ஆண்டு 
மெ�ொசித்திங�ளில் ை�ொகும்பொபி்ஷ-
�த்மே ந்த்தி மெத்ேைர. இக்கும்பொபி-
்ஷ�த்தின் பின்ைர இவெொலயம் சே�ல 
சிறபபு�மளயும் வபற்று விளஙகியது. ஜொதி, 
ைே ்பேமின்றி சே�ல பக்ேர�ளும் அம்பி-
ம�மயத் ேரிசிக்�வும் அம்மையின் அருள் 
�்ொடசேத்மேப வபறவும் இவெொலயம் ெழிெ-
குக்கின்றது. 1955 ஆம் ஆண்டில் இ்ரண்-
்ொெது நிருெொ�சேமபமய வபொறுப்பற்றெர-
�ள்  ஆலயத்துக்குச் சுற்றுபபுறத்திலுள்ள 
�ொணி�மளயும் ெொஙகி ைதும்ர மீைொடசி 
அம்ைன் ்�ொவிமலப ்பொன்று நொன்கு ்ரொஜ-
்�ொபு்ரங�மள அமைக்�த் திட்மிடடிருநே-
ைர. 1963 ஆம் ஆண்டு முேல் மேபபூசேத் 
திருவிழொமெ ஆடி்ெல் ்பொன்று ஐநது 
திைங�ள் வ�ொண்்ொடி ெநேைர. அம்பிம� 
்ரேத்தில் எழுநேருளி �பபி�ொெத்மே சிென் 
ஆலயத்தில் மூன்று மூன்று திைங�ள் எழுந-
ேருளி மீண்டும் வ�ொட்ொஞ்சேமைப பதிமய 
ெநேம்நேேொ� ே�ெல்�ள் வேரிவிக்கின்-
றை. வேொ்ரநது 1967 முேல் ைொசிை� உற்-
சேெத்மேயும் சிறபபொ� ஆ்ரம்பித்துள்ளைர. 
27.-02-.1967 இல் நம்வபற்ற ைொசிை� 
உற்சேெத்தில் அன்மறய பி்ரேைர ்டலி ்சேை-
நொயக்� �லநது வ�ொண்டு ஆ்ரம்பித்து மெத்-
துள்ளொர என்பது குறிபபி்த்ேக்�ேொகும்.

ேற்்பொது ஆலயத்மே ெழிந்த்தி ெரும் 
நிரெொ� சேமபயிைர சிறபபொை முமறயில் 
ஆலயத்மே நிரெகித்து ெருெது குறிபபி்த்-
ேக்�ேொகும்.

கும்பொபி்ஷ� பி்ரேை குரு என். சேர்ெஸ-
ெ்ர சிெொச்சேொரியொர ஆெொர.

நொடம்ப பற்றி சிநதித்து...  
நி�வெ்ரடடிய ்ேரேல் வேொகுதியில் 
வ�ொவபய்�்ை மீ�ஸவெௌ பி்ர்ேசேத்-
தில் உள்ள குளத்தின் புை்ரமைபபு 
பணி�ள் பி்ரேைரிைொல் இமேய-
ெழி ஊ்ொ� ஆ்ரம்பித்து மெக்�பபட-
்து. இநநி�ழவில் நீரபபொசேைத்துமற 
அமைச்சேர சேைல் ்ரொஜபக்ஷ ைற்றும் இ்ரொ-
ஜொங� அமைச்சேர அனு்ரொே ஜய்ரத்ை 
ஆகி்யொர �லநதுவ�ொண்்ைர.   

வபொல்பித்தி�ை �நேவ�ொல்ல குளம், 
வபமினி�ல்ல ைசு்ரன்்�ொட்் குளம் 
ைற்றும் கிரிபொெ நி� குளம் ஆகிய-
ெற்றின் புை்ரமைபபு பணி�ள் ஆ்ரம்-
பிக்�பபடடுள்ளது்ன், அக்குளங�ள் 
உள்ளிட் 5000 குளக்�டடு�மள 
புை்ரமைக்கும் ்ெமலத்திட்த்தின் 
இ்ரண்்ொம் �ட்த்தின் கீழ இன்று நொடு 
முழுெதிலும் உள்ள 100 குளங�ளின் 
புை்ரமைபபுப பணி�ள் ஆ்ரம்பிக்�பபட-
டுள்ளை.   

நி�ழவில் பி்ரேைர ் ைலும் உம்ரயொற்-
றும�யில்,  

 ஒரு நொ்ொ� நொம் ஒரு வேொற்று-
்நொய்க்கு மு�ஙவ�ொடுத்து ெருெது-
்ன், ெ்ரலொற்றில் மி�வும் சேெொலொை 
்ந்ரத்மே எதிரவ�ொள்கி்றொம். உள்ளூர-
ெொேத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் 
வபொருளொேொ்ர ்ைம்பொடடுத் திட்்ை 
எங�ள் ்நொக்�ம். இநே அமைபபு 
சீ்ரமைக்�பபடும் ்பொது, கி்ரொைபபுற 
ைக்�ள் விெசேொயத்தில் படும் பல சி்ரைங-
�ள் நீஙகும். அதுைடடுமின்றி, குளங-
�ள் புை்ரமைக்�பபடும் ்பொது, அது 
பல வேொழில்�ளுக்கு இ்ைளிக்கும். 
இத்திட்ம் யேொரத்ேைொகும்்பொது விெ-
சேொயப வபொருளொேொ்ரத்மே ைடடுைன்றி 
கி்ரொமியப வபொருளொேொ்ரத்மேயும் பலப-
படுத்ே முடியும். இேன் மூலம் நொடடின் 
வபொருளொேொ்ரத்மே நொளுக்கு நொள் 
ெலுபபடுத்துெ்ே எைது ்ேமெ.  

 இன்று ைக்�ள் பல சி்ரைங�மள 
எதிர்நொக்கி ெருெமே நொம் அறி்ெொம். 
இமெ நைக்குத் வேரியொேொ அல்லது 
அறிநதும் அறியொேது ்பொன்று உள்-
ளொர�ளொ என்று சிலர ்�டகிறொர�ள். 
அேைொல்ேொன் அமைத்துக் �டசி 
ைொநொடம்க் கூடடி நொடம்ப பற்றி சிந-
திக்�வும், அமைெரின் �ருத்துக்�மள 
்�ட்றிநது, இநே நிமலயிலிருநது 
மீண்வ்ழுெேற்�ொை ேளவைொன்மற 
நிரைொணித்்ேொம்.   

வ�ொவிட வேொற்று நம்ைொல் உருெொக்-
�பபட்து அல்ல. நொங�்ள அேமை 
வசேய்்ேொம் என்று ைக்�மளத் தூண்டி-
வி் சிலர முயற்சிபபமேப பொரத்்ேன். 
எதிர�டசியில் இருநேொலும் நல்ல 
யேொரத்ேைொை ்யொசேமை�மள முன்-
மெக்� ேயொ்ரொ� உள்்ளொம். இது அ்ர-
சியல் வசேய்யும் ்ந்ரம் அல்ல. ஒவ-
வெொருெரும் நொடம்ப பற்றி சிநதித்து 

உமழக்� ்ெண்டிய ேருேம் இது. 
எை்ெ, அமைத்துக் �டசி ைொநொடடில் 
�லநது வ�ொள்ளொேெர�மள அடுத்ே 
முமற �லநது வ�ொள்ளுைொறு அமழபபு 
விடுக்கி்றொம்.   

புத்ேொண்டு �ொலம் வநருஙகுகி-
றது. உண்மையொை பி்ரச்சிமைமய 
வேரிநதுவ�ொண்்் நொமள எரிவபொ-
ருள் இருக்�ொது, உேவு ேடடுப-
பொடு ஏற்படும் என்று வபொய்யொை 
ைொமய�மள உருெொக்குகிறொர�ள். 
சில பி்ரச்சிமை�ள் சிலரின் நலனுக்-
�ொ� ைக்�ளுக்குத் வேரியொைல் உரு-
ெொக்�பபட்ை. வநருக்�டி இருபபமே 
ஏற்றுக்வ�ொள்கி்றொம். ஒரு அ்ரசேொங-
�ம் என்ற ெம�யில், உங�ளின் 
சி்ரைங�மள ்பொக்�வும், உங�ள் 
அன்றொ் ெொழக்ம�மய �டடிவயழுப-
பவும் ்ேமெயொை ஆே்ரமெ ெழஙகு-
்ெொம் என்று பி்ரேைர கூறிைொர.   

நொடம் மீட� அமைத்து...  
முன்ைொள் சேபொநொய�ருைொை �ரு ஜய-
சூரிய வேரிவித்துள்ளொர.  

வபொருளொேொ்ர வநருக்�டியில் 
இருநது நொடம் மீடபேற்கு எடுக்�-
்ெண்டிய ந்ெடிக்ம� வேொ்ரபொ� 
அெர விடுத்துள்ள அறிக்ம�யி்ல்ய 
இவெொறு வேரிவிக்�பபடடுள்ளது.  

அதில் ்ைலும் வேரிவிக்�பபடடுள்ள-
ேொெது ,  

இன்று அ்ரசேொங�ம் ்ேொல்வியம்ந-
துள்ளது என்பது மி�த் வேளிெொ�த் 
வேரிகிறது. நொடம் பின்ைம்யச் 
வசேய்துள்ளைர அமே உ்ைடியொ� 

நிறுத்ே ்ெண்டும். அேற்கு இநே 
நொடடில் உள்ள அமைத்து அ்ரசியல் 
சேக்தி�ளும் ஒருமித்ே இேக்�பபொட-
டுக்கு ெ்ர ்ெண்டும்.ஒவவெொரு அ்ரசி-
யல் �டசியும் ேனித்ேனியொ� அ்ரசியல் 
வசேய்ெது எைக்கு பி்ரச்சிமை அல்ல. 
ஆைொல் நொடு விழுநதுள்ள இநே படு-
குழியிலிருநது நொடம் மீள �டடிவய-
ழுபப ்ெண்டுைொைொல் அமைத்து 
அ்ரசியல் �டசி�ளும் ேமலெர�ளும் 
ஒருமித்ே வபொது உ்ன்பொடடு்ன் 
வசேயற்ப் ்ெண்டும்.

இன்று நொடு எதிரவ�ொண்டுள்ள 

வநருக்�டி தீரக்� முடியொே பி்ரச்சிமை-
யல்ல. ஒரு �ட்த்தில் இநதியொவும் 
இ்ே ்பொன்ற வநருக்�டிமய சேநதித்-
ேது. ஆைொல், இநதியொ அமே மி�த் 
துல்லியைொை கூடடு முயற்ச்சியிைொல் 
தீரத்து மெத்ேது.

நொம் அமைெரும் அத்ேம�ய 
அணுகுமுமறமய எடுக்� ்ெண்டும். 
அ்ே சேையம் பொ்ரொளுைன்றம் முக்கியப 
பஙகு ெகிக்� ் ெண்டும். எை்ெ, இநே 
நொடடில் உள்ள அமைத்து அ்ரசியல் 
சேக்தி�ளும் ேனிைனிே அதி�ொ்ரத்மே 
இல்லொவேொழித்து மீண்டும் பொ்ரொளு-

ைன்ற ை்ரபுக்கு திரும்ப ்ெண்டும்.   
அேற்கு வபொதுெொை ஒருமித்ே �ருத்-

து்ன் வேளிெொை ்ெமலத்திட்த்மே 
்நொக்கி ந�்ர ்ெண்டும். எநே அதி�ொ்ர 
்நொக்�மும் இல்லொைல், மிகுநே ்நர-
மையு்ன் அேற்�ொ� நொங�ள் நிற்கி-
்றொம்.  

அத்து்ன் நொடடுக்குள் ஏற்படடிருக்-
கும் அ்ரசியல் சேமூ�, வபொருளொேொ்ர 
பி்ரச்சிமைக்கு 20ஆெது திருத்ேச் சேட-
்மும் �ொ்ரேைொகும். அேைொல், துரிே-
ைொ� பொ்ரொளுைன்றத்திற்கு பூ்ரே அதி-
�ொ்ரம் ெழங�்ெண்டும்.  

மின் துண்டிபபு ்ந்ரத்மே... 
ந்ெடிக்ம� எடுக்�பபடும். மின் -
சேொ்ரத்துக்�ொை ்�ள்வி வெகுெொ� 
அதி�ரித்துள்ளது்ன் வபொதுைக்�ள் 
மின்சேொ்ரத்மே சிக்�ைைொ� பொவித்து 
ேற்்பொமேய வநருக்�டி நிமலயில் 
அ்ரசேொங�த்துக்கு ஒத்துமழபபு ெழங-
�்ெண்டுவைன்றும் வபொதுைக்�ளி்ம் 
்�டடுக்வ�ொண்டுள்ளொர.  

வ்ொலர ேடடுபபொடு �ொ்ரேைொ�்ெ 
மின் உற்பத்திக்�ொை டீசேமலப வபற்-
றுக்வ�ொள்ெதில் வநருக்�டி�ள் ஏற் -
படடுள்ளை. அ்ே்ெமள, நீர மின் 
உற்பத்திக்�ொ� உப்யொ�பபடுத்ேபப-
டும் நீரத் ்ேக்�ங�ளின் நீர ைட்ம் 
வெகுெொ� குமறநதுள்ளது. நூற்றுக்கு 
50 வீேைொை மின்னுற்பத்தி நீர மின் 
திட்த்தின் மூலம் முன்வைடுக்�பபட-
்து்ன் ேற்்பொது அது 20 வீேைொ�க் 
குமறெம்நதுள்ளேொ�வும் அெர வேரி-
வித்ேொர.   

ஜைொதிபதி ஊ்� மையத்தில் ்நற்று 
நம்வபற்ற வி்சே் வசேய்தியொளர 
ைொநொடடின்்பொ்ே அெர இவெொறு 
வேரிவித்ேொர. இஙகு வேொ்ரநதும் 
விளக்�ைளித்ே அெர,   

நீர மின் உற்பத்திக்�ொ� நீம்ரப வபற் -
றுக்வ�ொள்ளும் வ�ொத்ைமல, �ொசேல்ரீ, 
ைவுசேொ�மல, ்ரநவேனி�ல, சேைைல-
வெெ ்பொன்ற நீரத்்ேக்�ங�ளில் நீர 
ைட்ம் வெகுெொ�க் குமறநது �ொேப-
படுகிறது. அத்து்ன் சில நீரத்்ேக்�ங-

�ளிலிருநது விெசேொயத்துக்�ொை நீர 
வபறபபடுெேொல் அெற்றின் மூலம் மின் 
உற்பத்திக்�ொை நீம்ர வபற்றுக்வ�ொள்ள 
முடியொேநிமலயும் �ொேபபடுகிறது.   

2019 ஆம் ஆண்டு நொடடில் ்பொதிய -
ளவு ைமழவீழச்சியிருநதும் எத்ேம�ய 
சிக்�லும் இல்லொே நிமலயில் நொன்கு 
ைணித்தியொல மின்துண்டிபபு நொடடில் 
இ்ம்வபற்றது. ேற்்பொது வ�ொள்ளளவு 
குமறவு ைற்றும் நீர மின் உற்பத்தியின் 
வீழச்சி �ொ்ரேைொ�வும் பல ைணித்தியொ-
லங�ளுக்கு மின்சேொ்ரத்மே துண்டிக்� -
்ெண்டிய நிமல ஏற்படடுள்ளது.   

இத்ேம�ய �ொ்ரேங�மள மெத்து 
ஊ்�ங�ள் ைக்�ளுக்கு ஆத்தி்ரமூட-
டும் ெம�யில் ே�ெல்�மள வெளியி-
்ொைல் நிமலமைமய வேளிவுபடுத்தி 
அேமைத் தீரபபேற்கு அ்ரசேொங�ம் 
்ைற்வ�ொண்டு ெரும் ந்ெடிக்ம��ள் 
வேொ்ரபில் ைக்�ளுக்கு அறிவிக்கும் 
வபொறுபமப ஏற்�்ெண்டும் வபருை-
ளவிலொை சேைய ெழிபொடடுத் ேலங�-
ளில் எத்ேம�ய �டடுபபொடுமில்லொைல் 
மின்சேொ்ர பொெமை இ்ம்வபறுகிறது. 
அ்ே்பொன்று சேலும�க் �ட்ேத்தில் 
மின்சேொ்ரத்மே வபற்றுக்வ�ொள்ளும் 
்�ொட்ல்�ள் மி� அதி�ைொ� மின்சேொ-
்ரத்மே உப்யொகிபபது்ன் அலங�ொ்ரங-
�ளுக்�ொ� வபருைளவு மின் குமிழ�மள 
உப்யொகித்தும் ெருகின்றை என்றும் 
அமைச்சேர ்ைலும் வேரிவித்ேொர. (ஸ)

்ைலும் ஒரு எரிவபொருள்... 
சேமபயின் ேமலெர ்பரடிைண்்்ொ 
வேரிவித்ேொர.  

நொடடில் ேற்்பொது இ்ம்வபற்று ெரும் 
மின் துண்டிபமப குமறபபேற்�ொை ந் -
ெடிக்ம��மள மின்சேொ்ர சேமப ்ைற்-
வ�ொண்டு ெருெது்ன் எவெொறொயினும் 
அேமை 07 ைணித்தியொலங�ளுக்கு 
ைடடுபபடுத்துெேற்�ொை ந்ெடிக்ம�-
�ள் ்ைற்வ�ொள்ளபபடும் என்றும் அெர 
வேரிவித்ேொர.  

நொடடுக்கு 08 எரிவபொருள் �பபல்�ள் 
ெ்ரவிருநே நிமலயில் 03 �பபல்�ள் 
ஏற்�ை்ெ ெநதுள்ளை. ைற்றுவைொரு 
�பப்ல நொமள ெ்ரவுள்ளது. அேன் 
மூலம் வபற்றுக்வ�ொள்ளும் எரிவபொ-
ருமள உப்யொகித்து மின் துண்டிபமப 
சில ைணித்தியொலங�ளொ� குமறப -
பேற்கு ந்ெடிக்ம� எடுக்� முடியும் 
என்றும் அெர வேரிவித்ேொர.  

ஜைொதிபதி ஊ்� மையத்தில் ்நற்று 

மின்சேக்தி அமைச்சேர பவித்்ரொ ென்னி-
யொ்ரச்சியின் ேமலமையில் நம்வபற்ற 
வி்சே் வசேய்தியொளர ைொநொடடின் ் பொ்ே 
அெர இவெொறு வேரிவித்ேொர. அது 
வேொ்ரபில் ்ைலும் வேரிவித்ே அெர,  

நொடடின் மின்சேொ்ர ்ேமெ வெகுெொ� 
அதி�ரித்துள்ளது. 

குறிபபொ� �ொமல 06 ைணி முேல் 
ஆ்ரம்பிக்கும் அதி�ளவு மின்சேொ்ரத் 
்ேமெ உள்ள �ொலங�ளிலும் ைொமல 
6 ைணிக்கு பின்ை்ரொை உச்சே மின்சேொ்ர 
உப்யொ� �ொலத்திலும் 2,500 வை�ொ-
்ெொடடுக்கும் அதி�ைொை மின்சேொ்ரம் 
்ேமெபபடுகிறது. எனினும் ்�ள்-
விக்கு ஏற்ப மின்சேொ்ரத்மே ெழங�முடி-
யொே நிமல்ய �ொேபபடுகிறது. இநே 
நிமலயில் வபொதுைக்�ள் மின்சேொ்ரத்மே 
மி�வும் சிக்�ைைொ� உப்யொ�பபடுத்து-
ெது அெசியம் என்றும் அெர ்ைலும் 
வேரிவித்ேொர.           (ஸ) 

TNAயிலிருநது TELO...
வேரிவித்ேொர.  ெவுனியொவில் ேநமே 
வசேல்ெொவின் 124 ஆெது பிறநேநொள் 
நி�ழவின் பின்ைர ேமிழ்ரசுக்�டசியின் 
ேொய�ம் அலுெல�த்தில் இ்ம்வபற்ற 
�டசி உறுபபிைர�ளு்ைொை சேநதிப-
பின் பின்ைர ஊ்�வியலொளர ஒருெர 
�்நே �ொலங�ளில் ஈ.பி.ஆர.எல்.எப 
சுட்மைபபுக்குள் இருநது வ�ொண்டு ேமி-
ழ்ரசுக்�டசிமய விைரசித்து பின்ைர வெளி-
்யறியது. அ்ே்பொன்றேொை நிமலயில் 
ேற்்பொது வ்ர்லொ �ொேபபடுகின்றது. 
எை்ெ வ்ர்லொவும் வெளி்யறிவிடும் 
என்ற அச்சேம் உங�ளுக்கு உள்ளேொ எை 
்�ட்்பொ்ே அெர இவெொறு வேரிவித்-
ேொர.  

வேொ்ரநதும் �ருத்து வேரிவித்ே அெர,  
ஏன் அெர�ள் வெளி்யறிவிடுெர-

�ள் என்று அச்சேைொ� இருக்� ்ெண்டும். 
அது சேந்ேொசேைொ�வும் இருக்�லொம்-
ேொ்ை. எைது �டசியில் பலருக்கு நீண்் 
�ொலைொை எதிரபொரபபு இெர�ள் எப்பொது 
்பொெொர�ள் என்பது. எனினும் நொங�ள் 
ேமிழ ைக்�மள பி்ரதிநிதிபபடுத்தும் �டசி�-
ளில் பிளவு இருக்� கூ்ொது. எல்்லொரும் 
்சேரநது இயஙகுெது எைது ைக்�ளுக்கு 
பலைொை வி்யம் என்பேைொல் நொங�ள் 
எல்்லொரு்னும் ்சேரநது பயணிக்கின்-
்றொம்.  

இன்று அ்ரசேொங�த்து்ன் ேமிழ ே்ரபபு 
்பச்சுெொரத்மே ந்த்தும் சூழநிமலயில் 
வ்ர்லொ ைடடுைல்ல வெளியில் உள்ள ஈ.பி.
ஆர.எல.எப, விக்்ைஸெ்ரனின் ேமிழ 
ைக்�ள் கூட்ணியொ�டடும், ேமிழ ்ேசிய 
ைக்�ள் முன்ைணியொ�டடும் எல்்லொ-
ரும் இேற்கு இேஙகி ஒன்றொ� ்சேரநது 
நொங�ள் எங�ளும்ய நிமலபபொடம் 
அ்ரசேொங�த்துக்கு முன் மெக்� ்ெண்டும் 
என்ப்ே எைது ேொழமையொை ் �ொரிக்ம�. 

இேமை ேமிழ்ரசுக் �டசியின் ்பச்சேொளர 
என்ற ெம�யிலும் ேமிழ ்ேசியக்கூட -்
மைபபின் ்பச்சேொளர என்றெம�யிலும் 
இநே அமழபமப விடுக்கின்்றன்.  

நொங�ள் ஆயேப்பொ்ரொட்த்மே வ�ொச்-
சேபபடுத்ேவும் இல்மல,  �ொடடிக்வ�ொடுக்�-
வும் இல்மல. ஆயேப்பொ்ரொட்த்திமை 
்ந்ரடியொ�்ெ �ொடடிக்வ�ொடுத்ேெர�ள் 
பலர  இன்று ேொங�ள்ேொன் விடுேமலபபு-
லி�ளின் பி்ரேொை ஆே்ரெொளர�ள்்பொல் 
�ொடடிக்வ�ொண்டு திரிகின்றைர. அதில் ைக்�-
ளுக்கு வேளிவு இருக்� ்ெண்டும்.  

எைக்கு ென்முமறயில் நம்பிக்ம� 
இல்மல என்பது ஆயுேப்பொ்ரொட்த்திற்கு 
எதி்ரொை கூற்று அல்ல. எைக்கு நம்பிக்ம� 
இல்மல என்ப்ேேொன். ஆைொல் அநே 
ஆயுேப்பொ்ரொட்ம் ந்நே �ொலத்தி்ல்ய 
அேமை முன்னின்று ந்த்தியெர�மள 
�ொடடிக்வ�ொடுத்து ஆயுேத்மே இலஙம� 
அ்ரசேொங�த்திற்கு எதி்ரொ� திருபபொைல் 
ேங�ளும்ய வசேொநே ்பொ்ரொளி�ளுக்கு 
எதி்ரொ� சே்�ொே்ர இயக்�ங�ளுக்கு எதி்ரொ� 
திருபபியெர�ள் இன்று ேொம் விடுேமலப-
புலி�ளுக்கு சேொரபொ� இயஙகியெர�மள 
்பொல வபொய்யொ� ்ெ்ம் ்பொடடு திரிகின்-
றைர. இதில் ைக்�ள் �ெைைொ� இருக்� 
்ெண்டும்.  

 'சிறிசேபொ்ரத்திைமும் பி்ரபொ�்ரனும் 
இநே சேநேரபபத்தில் என்ை வசேய்திருப-
பொர�்ளொ அேமை்ய ேொம் வசேய்்ேொம்' 
எை அண்மையில் எங�்ளொடு ்பச்சுக்கு 
ெ்ரைொட்்ொம் எை பகிஷ்�ரித்ே இயக்�த்-
தின் ேமலெர வசேொல்லியிருநேொர. பி்ர-
பொ�்ரனும் சிறிசேபொ்ரத்திைமும் ஒன்றொ� 
பயணித்ேெர�ள் ்பொல கூறியிருந-
ேொர. ஆைொல் ேநமே வசேல்ெொ இநே 
சேநேரபபத்தில் என்ை வசேய்திருபபொ்்ரொ 
அேமை்ய நொம் வசேய்்ேொம்', என்றொர.

ஒரு இலடசேம் குடும்பங�ளுக்கு...
வேரிவித்ேொர. அ்ே்ெமள, குமறநே 
ெருைொைம் வபறும் குடும்பங�ளுக்கு 
சூரிய சேக்தி மின்சேொ்ரத்மே ெழஙகுெேற்-
�ொை ்ெமலத்திட்த்தின் பூரெொங� 
ந்ெடிக்ம��ள் ஆ்ரம்பிக்�பபடடுள்ளேொ-
�வும் முேல்�ட்ைொ� அேன்மூலம் ஒரு 
இலடசேம் குடும்பங�ளுக்கு மின்சேொ்ரம் 
ெழங�பபடுெது்ன் ஒரு குடும்பத்திற்கு 
05 வை�ொ்ெொட மின்சேொ்ரத்மே அேன் 
மூலம் ெழங� தீரைொனிக்�பபடடுள்ளது 
என்றும் அெர வேரிவித்ேொர.  

ஜைொதிபதி ஊ்� மையத்தில் ்நற்று 
நம்வபற்ற வி்சே் வசேய்தியொளர 
ைொநொடடில் உம்ரயொற்றும் ்பொ்ே 
அெர இவெொறு வேரிவித்ேொர. மின்-
சேக்தி அமைச்சேர பவித்்ரொ ென்னியொ்ரச்சி, 
மின்சேொ்ர சேமபயின் ேமலெர ்பரடி-
ைண்்்ொ ஆகி்யொரும் �லநதுவ�ொண்் 
இநே வசேய்தியொளர ைொநொடடில் அதுவேொ-
்ரபில் ்ைலும் வேரிவித்ே இ்ரொஜொங� 
அமைச்சேர:  

மின்துண்டிபபு ைற்றும் அத்தியொெசி-
யப வபொருட�ளுக்�ொை வநருக்�டிக்கு 
நொடடில் நிலவும் வ்ொலர ேடடுபபொ்் 
�ொ்ரேம் என்பது அமைெரும் அறிந-
ே்ே. அதுவேொ்ரபில் அ்ரசேொங�த்மே்யொ 

அல்லது மின்சேொ்ர சேமபமய்யொ குற்றம் 
சுைத்துெதில் எநேவிே பலனும் இல்மல. 
நொடடுக்குத் ்ேமெயொை மின்சேொ்ரத்மே 
புத்ேொக்� மீள் மின் உற்பத்தி மூலம் வபற்-
றுக்வ�ொள்ெ்ே இேற்�ொை சிறநே தீரெொ-
கும். அதுவேொ்ரபில் ஆ்ரம்பம் முே்ல 
ஜைொதிபதி ்�ொட்ொபய ்ரொஜபக் ஷ அறி-
வுறுத்தி ெநதுள்ளொர. ேற்்பொது மீள்-
புத்ேொக்�  மின் உற்பத்தி திட்ங�மள 
ஆ்ரம்பிபபேற்�ொை முேலீட்ொளர�ளு -்
ைொை ந்ெடிக்ம��ள் ்ைற்வ�ொள்ளப-
படடுள்ளை. 125 திட்ங�ளுக்�ொை 
அனுைதிமய அமைச்சு ெழஙகியுள்ளது. 
அடுத்ே ெரு்த்தின் டிசேம்பர ைொேைள-
வில் நொடடின் மின்சேொ்ரத் ்ேமெயில் 
வபருைளமெ அேன்மூலம் வபற்றுக்-
வ�ொள்ள முடியும். முேல் �ட்ைொ� 2,000 
வை�ொ்ெொட மின்சேொ்ரத்மே அேன்மூலம் 
வபற்றுக்வ�ொள்ள முடியுவைை எதிரபொரக்-
�பபடுகிறது.

அ்ே்ெமள, �ம்பொந்ேொடம -்
யில் மின்னுற்பத்தி ந்ெடிக்ம��மள 
்ைற்வ�ொண்டு 4,000 வை�ொ்ெொட 
மின்சேொ்ரத்மே வெளிநொடு�ளுக்கு ெழங-
கும் பொரிய ்ெமலத்திட்ம் வேொ்ரபில் 
�ெைம் வசேலுத்ேபபடடுள்ளது. 

 37வது ்கலொபூஷணம் விருத�ப் தபற்றுக த்கொணட 
இலஙத்க தபொன்மனச் தெம்்மல், தபொன �மிழ் 
்கவிஞர், ்கலொபூஷணம் எம்.எஸ்.�ொஜ்மஹொனுககு 
அக்ஷரொ இதெக குழுவினர் நடொத்தும்பொரொட்டு விழொ 
நொதை (02) பி.ப.4.00 ்மணிககு த்கொழும்பு பதழய ந்கர 
்மணடபத்தில் ெட்டத்�ரணி இலககியச் தெம்்மல் ரஷீத் 
எம் இம்தியொஸ் �தலத்மயில் இடம்தபறவுளைது.  

வ�ொழும்பு பண்்ொ்ரநொயக்� ஞொப�ொரத்ே சேரெ்ேசே ைொநொடடு ைண்்பத்தில் பி்ரே-
ைர ைஹிநே ்ரொஜபக்ஷ ேமலமையில் நம்வபற்ற �லொபூஷேம் அ்ரசே விருது 
விழொவில் எழுத்ேொளர பரீட இக்பொல் ேைக்குரிய விருதிமை சி்்ரஷ்் ஊ்�வியலொளர               
எஸ.விஸெநொேனி்மிருநது வபற்றுக் வ�ொண்் ்பொது எடுக்�பபட் ப்ம்.

பொ்ரொடடு விழொ

�. வபொ.ே (உ/ே) பரீடமசே�ள்... 
வேரிவித்துள்ளொர. பரீடமசே விைொத்-

ேொள்�மள அச்சிடுெேற்கு ்ேமெயொை 
்பொதியளவு �்ேொசி ம�யிருபபில் 
உள்ளேொ�வும் அதில் எநே சிக்�ல்�-
ளும் கிம்யொது என்றும் அமைச்சேர 
வேரிவித்துள்ளொர.   �ண்டிக்�ொை விஜ-
யவைொன்மற ்ைற்வ�ொண்டிருநே �ல் -
வியமைச்சேர, அஸகிரிய ை�ொநொயக்� 
்ே்ரம்ர சேநதித்ே ேன் பின்ைர ஊ்ய�ங -
�ளுக்கு �ருத்து வேரிவிக்ம�யி்ல்ய 
இவெொறு குறிபபிடடுள்ளொர.

�்ேொசிக்�ொை ேடடுபபொடு நிலவு-
ெேொ� பி்ரசேொ்ரங�ள் முன்வைடுக்�ப-
படடு ெரும் நிமலயில் அேற்�ொை 
தீரவு வபற்றுக் வ�ொள்ளபபடடுள்ளது. 

அேற்கிேங� எதிரெரும் ்ை ைொேத்-
தில் �ல்விப வபொது ே்ரொே்ர சேொேொ்ரே 
ே்ரப பரீடமசேமய ந்த்துெேற்�ொை 
அமைத்து ந்ெடிக்ம��ளும் ்ைற்-
வ�ொள்ளபபடடுள்ளது்ன்  பரீடமசே�மள 
இயல்பு நிமலக்கு வ�ொண்டு ெரும் 
ெம�யில் �ல்விப வபொது ே்ரொே்ர உயர-
ே்ரப பரீடமசேமய முன்ைர ந்த்திய 
ைொேத்தி்ல்ய ந்த்துெேற்கு திட்மிட -
டுள்ளேொ�வும் அெர வேரிவித்துள்ளொர.

 அத்து்ன் இநே ெரு்த்தில் பல்� -
மலக்�ழ�ங�ளுக்கு ்ைலும் 10,000 
ைொேெர�மள இமேத்துக் வ�ொள்ெ-
ேற்கு திட்மிடடுள்ளேொ�வும் அெர வேரி-
வித்துள்ளொர. (ஸ)

ஒரு கி்லொ 430 கி்ரொம்...  
விைொை நிமலய வபொலிஸொருக்குக் 
கிம்த்ே ே�ெலின் படி �டடுநொயக்� 
பண்்ொ்ரநொயக்� சேரெ்ேசே விைொை 
நிமலய ெளொ�த்தில் ந்த்ேபபட் ்சேொே-
மையில் 01 கி்லொ 430 கி்ரொம் எம -்
யுள்ள ேங� நம��ள் மீட�பபட்ை.   
 ேங�ச் சேஙகிலி, ெமளயல், வபண்்ன் 
என்பை ஆம்க்குள் ைமறத்து எடுத்து 

ெ்ரபபடடுள்ள்ேொடு சேந்ே�நபர பி்ரொன்-
ஸிலிருநது ெநேேொ� அறிய ெருகிறது.  
 ம�து வசேய்யபபட் சேந்ே� நபர 39 
ெயதும்ய யொழபபொேத்மேச் ்சேரநே-
ெர எை வபொலிஸொர வேரிவித்ேைர.  
 விைொை நிமலய வபொலிஸொர ைற்றும் 
சுங� அதி�ொரி�ள் ்ைலதி� விசேொ்ரமே-
�மள ் ைற்வ�ொண்டு ெருகின்றைர. (பொ)

அதி� விமலக்கு Gas...
அறிவித்துள்ளது. வபொலிஸொர, நு�ர-
்ெொர அதி�ொ்ரசேமப ைற்றும் லிற்்றொ 
நிறுெைத்திைர வேொ்ரநதும் ்சேொேமை-
�மள முன்வைடுத்து ெருெேொ� அேன் 
ேமலெர துஷொ்ர ஜயசிங� வேரிவித்துள்-
ளொர.   
 ேற்்பொமேய சூழநிமலயில் இேற்கு 
முன்ைர எரிெொயுமெ ெழஙகிய நிறு-
ெைத்திைொ்ல அடுத்ே ைொேத்துக்கு 
்ேமெயொை எரிெொயு விநி்யொகிக்�ப-
படும். ஏப்ரல் ைொேத்துக்�ொ� 30,000 
வைற்றிக் வேொன் எரிெொயுமெ இறக்கு-

ைதி வசேய்ெேற்�ொை ஏற்பொடு�ள் ்ைற்-
வ�ொள்ளபபடடு ெருெேொ� அெர ்ைலும் 
வேரிவித்ேொர.   
 இ்ே்ெமள லிற்்றொ நிறுெைம் 
விமல�மள அதி�ரிக்� அ்ரசி்ம் 
்�ொரிக்ம� முன்மெத்துள்ளது. லொப 
்�ஸ நிறுெைம் 4,199 ரூபொெொ� 
அதி�ரித்துள்ள ்பொதும் லிட்்ரொ ்�ஸ 
விமல�ள் வேொ்ரநது 2,657 ரூபொெொ� 
�ொேபபடுகிறது. ஆைொல் அ்ந� இ்ங�-
ளில் 5,000 ரூபொ ெம்ர ்�ஸ விற்�பப-
டுெது குறிபபி்த்ேக்�து.(பொ)  

ெ்க்கு கிழக்கு ைக்�ளுக்கு...
இேற்கு ேமிழ� அ்ரமசே அனுைதிக்� 
்ெண்டுவைை ேமிழ� முேல்ெர மு.�. 
ஸ்ொலின் இநதிய பி்ரேைர ந்்ரநதி்ர 
்ைொடியி்ம் ்�ொரியுள்ளொர.  
ெ்க்கு, கிழக்கு பகுதி�ளில் வபொருளொ-
ேொ்ர வநருக்�டியில் ேவிக்கும் ேமிழ 
ைக்�ளுக்கு உேவி�மள ெழங� 
யொழபபொேத்திலுள்ள இநதிய தூே்ர -
�த்தின் ெழியொ� உேவி�மள ெழங -
�்ெ ைத்திய அ்ரசு அனுைதிக்� ்ெண்-
டுவைன்ற ்�ொரிக்ம�மய அெர 
பி்ரேைரி்ம் முன்மெத்ேொர.  முேல்ெர 
மு.�.ஸ்ொலின் ேைது ்�ொரிக்ம��ள் 
அமைத்மேயும் ைனுெொ� ேயொரித்து 
பி்ரேைர ்ைொடியி்ம் ம�யளித்ேொர.  
அ்ே்பொன்று �ச்சேத்தீவு அரு்� மீன் 
பிடிக்� வசேல்லும் ேமிழ� மீைெர�ள் 

திைமும் இலஙம� �்ற்பம்யொல் 
சிமறபபிடித்து வசேல்ெது பற்றியும் பி்ர-
ேைரி்ம் முேலமைச்சேர மு.�.ஸ்ொலின் 
விளக்கி கூறிைொர. ேமிழ� மீைெர�ள் 
பொதிக்�பபடுெமே ேடுக்கும் ெம�யில் 
நி்ரநே்ர தீரவு �ொேபப் ்ெண்டு-
வைன்று பி்ரேைர ந்்ரநதி்ர ்ைொடியி்ம் 
ேமிழ� முேல்ெர மு.�. ஸ்ொலின் ெலி-
யுறுத்திைொர.  
 பொ்ரொளுைன்ற ெளொ�த்திலுள்ள பி்ர-
ேைர அலுெல� அமறயில் ந்்ரநதி்ர 
்ைொடி- , மு.�.ஸ்ொலின் சேநதிபபுக்கு 
ஏற்பொடு வசேய்யபபடடிருநேது.   
இேன்்பொது ேமிழ�த்துக்�ொை பல்்ெறு 
்�ொரிக்ம��ள் வேொ்ரபொ� பி்ரேைரி்ம் 
முேலமைச்சேர மு.�.ஸ்ொலின் ெலியு-
றுத்திைொர. 

பி்்ரைலொல் ஜய்சே�்ர...
உள்ளிட் மூெம்ர குற்றைற்றெர�-
ளொ�க் �ருதி விடுேமல வசேய்யுைொறு 
்ைன்முமறயீடடு நீதிைன்றம் உத்ே்ரவிட-
டுள்ளது.   2015 ஆம் ஆண்டில் இ்ரத் -
திைபுரியில் இ்ம்வபற்ற கூட்வைொன்-
றின்்பொது, துபபொக்கிச் சூடடில் ஒருெர 
வ�ொல்லபபட் சேம்பெம் வேொ்ரபில் 
பொ்ரொளுைன்ற உறுபபிைர பி்்ரைலொல் 
ஜய்சே�்ர உள்ளிட் மூெருக்கு இ்ரத் -
திைபுரி ்ைல் நீதிைன்றிைொல் ை்ரே 
ேண்்மை விதிக்�பபடடிருநேது.   
இநே தீரபபு வேொ்ரபில் பி்ரதிெொதி�ள் 
சேொரபில் ்ைன்முமறயீடு வசேய்யபபட-

டிருநேது. அது வேொ்ரபொை தீரபமப 
்நற்று அறிவித்ே ்ைன்முமறயீடடு நீதி-
ைன்றம் பி்ரதிெொதி�ளொை பொ்ரொளுைன்ற 
உறுபபிைர பி்்ரைலொல் ஜய்சே�்ர உள்-
ளிட் மூெம்ர நி்ரப்ரொதி�ளொ�க் �ருதி 
விடுவிக்குைொறு உத்ே்ரவிட்து.   
இேற்�மைய, பொ்ரொளுைன்ற உறுபபி -
ைர பி்்ரைலொல் ஜய்சே�்ர, சேப்ர�முெ 
ைொ�ொே சேமபயின் முன்ைொள் உறுப-
பிைர நிலநே ைற்றும் ��ெத்மே 
பி்ர்ேசே சேமபயின் முன்ைொள் ேமலெர 
ெஜிே ேரஷை ஆகி்யொர இவெொறு 
விடுக்�பபடடுள்ளைர. 

ைருநது வபொருட�ள்... 
வபொருளொளர ைஞசுள ஜயெரேை:  
நொடடில் நிலவும் ைருநது ேடடுபபொடு 
வேொ்ரபில் எைது சேங�த்திைர நிதிய-
மைச்சேரு்ன் முக்கிய ்பச்சுெொரத்மே-
வயொன்மற ்ைற்வ�ொண்்ைர. அேன்-
்பொது ைருநது ேடடுபபொடம் நிெரத்தி 
வசேய்ெேற்�ொ� ைருநதுப வபொருட�ள் 
இறக்குைதிக்கு முக்கியத்துெம் ெழங-
குெது வேொ்ரபில் நிதியமைச்சேர ேைது 
இேக்�பபொடம் வேரிவித்ேொர.
நொடடில் ேற்்பொது நிலவும் ைருநதுப 
வபொருட�ள் ைற்றும் ைருத்துெ உப -

�்ரேங�ள் ேடடுபபொடு �ொ்ரேைொ� 
பல அ்ரசேொங� மெத்தியசேொமல�ளி-
லும் சிகிச்மசே ந்ெடிக்ம��ள் ைற்றும் 
்நொயொளர�ள் பரி்சேொேமை ந்ெடிக் -
ம��ளுக்கு வபரும் பொதிபபு ஏற்படடுள் -
ளது. அேைொல் ்நொயொளர�ள் ேனியொர 
ைருநே�ங�ளி்ல்ய ேைக்�ொை ைருந -
து�மள வ�ொள்ெைவு வசேய்து ெருகின்-
றைர. இநேநிமலயில் ேடடுபபொடின்றி 
ைருநது�மள விற்பமை வசேய்ய ்ெண்-
டியது அெசியைொகும் என்றும் அெர 
்ைலும் வேரிவித்துள்ளொர.(ஸ) 

எரிவபொருள் ேடடுபபொடு... 
இயக்�பபடும் எைத் வேரிவிக்�பபட-
டுள்ளது.  
எவெொறொயினும், எரிவபொருள் ேடடுப-

பொடு இலஙம�யின் ஏமைய வபொதுப 
்பொக்குெ்ரத்மே �டுமையொ�ப பொதித்-
துள்ளது. 

பசேமற, �ைெ்ரல்ல... (02 ஆம் பக்�த் வேொ்ர)

இவெைரத்ேம் நி�ழநதுள்ளது. தீ விபத்து 
ஏற்படும் பொது வீடடில்  ெ்யொதிப ேொயும் ேந-
மேயு ை் இருநதுள்ளைர. இரு வபண் பிள்மள-
�ள் பொ் சேொமலக்குச் வசேன்றுள்ள ே்ொடு �ேெ-
னும் ைமைவியும் ே்ொட் த்தில் வேொழிலுக்குச் 
வசேன்றுள்ளைர.   தீ விபத்து ஏற்பட் மேயடுத்து 

அயலெர�ளின் உேவியொல் வீடடில் சிக்கியி-
ருநே இருெர �ொபபொற்றபபடடுள்ளேொ� வேரி-
விக்�பபடடுள்ளது. விபத்துக்�ொை �ொ்ரேம் 
வேொ் ரபொ� �ண்்றியபப் வில்மல. பசேமற 
வபொலிஸொர ்ைலதி� விசேொ்ரமே�மள 
்ைற்வ�ொண்டு ெருகின்றைர. 

்ேயிமல வேொழிற்சேொமல�ள்... (02 ஆம் பக்�த் வேொ்ர)

கூடடுத்ேொபைத்து்ன் �லநதும்ர -
யொடி ்ேயிமல வேொழிற்சேொமல�ளுக்கு 
்ேமெயொை எரிவபொருமள வி்ஷ் 
முமறயின் கீழ ெழங� ந்ெடிக்ம� 

எடுக்�பபடும் எை வபருந்ேொட் 
ம�த்வேொழில் அமைச்சின் வசேயலொளர 
்ரவீநதி்ர ்�ெொவிேொ்ரே வேரிவித்துள் -
ளொர.  

அத்துமீறி மீன்பிடித்ே... (02 ஆம் பக்�த் வேொ்ர)

�்ற்பம்யிைர, மீைெர�மள 
நீரியல் ெளத்துமற திமேக்�ளம் 

ஊ்ொ� நீதிைன்றத்தில்ஆஜரபடுத்ே ந்ெ -
டிக்ம� எடுத்துள்ளைர.  

யொழ. வ�ொவிட...... (02 ஆம் பக்�த் வேொ்ர)

ெ்ைொ�ொே சு�ொேொ்ர ச்ேமெ�ள் பணிை-
மையில் பல ஊழல் ் ைொசேடி�ள் இ்ம்வபற்று 

ெருகின்றமை குறித்து குற்றச்சேொடடு�ள் 
எழுநதுள்ளமையும் குறிபபி்த்ேக்�து.
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ஆசிர்வாத கரஙகளின் ஊழிய மிஷனரி மட்டககளப்பில் சகல 
்சதிகளு்டன் கூடிய பயிற்சி நிலலயம் ஒன்லறைத் திறைந்து ல்த்-
துளளது. ககவாழும்பில் தலலலமயகத்லதக ககவாண்டுளள இந்த 
அலமப்பின் ஸதவாபகர வின்சன்ட சகவாயநவாதன் ஆ்வார.

இப்பயிற்சி நிலலயம் மூலம் முதற்கட்டமவாக நவாடடின் 25 
மவா்ட்டஙகலளயும் சசரந்த ஆர்லரகளுககு பன்முக பயிற்சி 
கநறிகலள ்ழஙகி அ்ரகளூ்டவாக சமூக விழிப்புணரல் ஏற்ப-
டுத்தும் இலககு்டன் களமிறைஙகியுளளது. இப்பயிற்சி கநறியின் 
பிரதவான கதவானிப்கபவாருள தீய பழகக ்ழககஙகளுககு உடபட-
ச்டவாலர நல்்ழிப்படுத்தல் ஆகும்.

இன்று மனித சமுதவாயம் சபவாலத்ஸது, மது, புலகத்தல் 
சபவான்றை தீய பழகக ்ழககஙகளுககு அடிலமயவாகி உளவியல் 
ரீதியில் பவாதிப்புககுளளவாகிக ககவாண்டிருககின்றைது. குறிப்பவாக 
இலளய சமுதவாயம் இலகு்வாக இதற்குள ஈரககப்படடு ்வாழல் 
சீரழித்து ்ருகின்றைது. இ்ரகலள இப்படிசய விடு்து நமது 
கபவாறுப்பிலன தடடிக கழிப்பதவாகும். நமககவான சமூக கபவாறுப்புக 
கூறைலிலிருந்து நவாம் நழுவிகககவாளள நிலனத்தவால் அது அபத்தம். 
எனச்தவான் ஆசிர்வாதக கரஙகளின் ஊழியம் இப்படியவான்ர-
கலள இனஙகண்டு அ்ரகளுககு உளவியல் ரீதியிலவான ஆசலவா-
சலனகலள ்ழஙகி விழிப்புணரல் ஏற்படுத்தும் முகமவாக சதர-
்வாளரகளுககு உரிய பயிற்சிகலள ககவாடுத்து தயவாரப்படுத்தும் 
லகஙகரியத்தில் இறைஙகியுளளது.

இப்பயிற்சி பவாசலறையில் ஊழியககவாரரகள, இலளஞரகள, 
கபற்சறைவாரகலள இலணத்துகககவாளள ஏற்பவாடு கசயயப்படடுள-
ளது. அ்ரகளுககு 6 மவாத கவால இல்ச பயிற்சி ்ழஙகப்படடு 
கிரவாமப்புறை பிரசதசஙகளில் பணி கசயய ்வாயப்பளிககப்படும். 
இரண்டு ்ரு்ட கவால பணி அடிப்பல்டயில் கசயற்ப்டவுளள 
இ்ரகளின் கசயற்பவாடடு நிலல பற்றிய கண்கவாணிப்பிலன 
சமற்ககவாளள 'கண்கவாணிப்பு குழு' ஒன்றும் அலமககப்படும். 
மனித மவானியஙகளின் மவாண்பிலன மவாசுப்படுத்தும் பழகக 
்ழககஙகலள ஒரு சமூக சநவாயவாக கருதி அதற்கவான தீரவிலனப் 
கபற்றுத் தரு்சத ஆசிர்வாத 'கரஙகளின் ஊழியம்' ககவாண்டுளள 
இலககு என்பது குறிப்பி்டத்தககது.

மட்டக்களப்பு – மயிலம்பாவெளியில் 
இளளஞர், யுெதி்களள 

நல்ெழிப்்டுத்தும ்யிற்சிப் ்பாசளை

ஆசிர்ெபாத ்கரங்கள் ஊழிய அளமப்பு; 
தளலளமத்துெ ்ல்துளை ்யிற்சி நிளலயம

மட்டக்களப்பு – மயிலம்பாவெளியிலிருந்து 
செரிமுத்து ததெதபாஸ்
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அஷ்-வெய்க் ரிொட் நஜிமுடீன்  (M.Phil)
சிர்ரஷ்்ட விரிவும்ரயாளர்,
ஜாமிஆ நளீமிய்யா, ரேருெமள

நம்பிக்கையாளரகைளள... உஙகை-
ளுககு முன்னுளளவரகைள மீது கைட-
்ையாககைப்பட்டிருந்தது ள்பான்று 

உஙகைள மீதும் ள�ான்பு ள�ாற்பது கைட்ை-
யாககைப்பட்டுளளது. (அ்தனால்) நீஙகைள 
இ்ையச்சமு்டயவராகைலாம்'. (அல் 
குரஆன் 02:183)

அருள ை்ையாம் அல் குரஆனின் 
இரணடாம் அத்தியாயைாகை விளங-
கும் சூரா ்பகைராவில் அல்லாஹ்த-
ஆலா இவவாறு குறிபபிட்டிருக-
கின்ைான். இ்தன் ஊடாகை ள�ான்பு 
கைட்ையாககைப்பட்டிருப்ப்தன் ள�ாககைம், 
அ்தன் மூலைான எதிர்பாரபபு என்்பன 
த ்த ளி வு ்ப டு த் ்த ப ்ப ட் டி ரு க கின் ை து . 
அ்தனால் ஒவதவாரு இ்ைவிசுவாசியும் 
அ்தறகு ஏற்பளவ இககைட்ை்ய நி்ை-
ளவறை ளவணடும். 

இந்த ள�ாககைத்தினதும் எதிர்பாரபபி-
னதும் பின்புலத்்்த ்சரியாகை அவ்தானித்-
்தால் ஒவதவாரு ைனி்த்னயும் உடல், 
உள ரீதியாகை ைாத்திரைல்லாைல் ஆன்மீகை 
அடிப்ப்டயிலும் குடும்்பத்திறகும் ்சமூ-
கைத்திறகும் ்பயன்்படும் ஆளராககியைான 
ைனி்தனாகை உருவாககிடளவ அல்லாஹ 
எதிர்பாரத்துளளான் என்்ப்்தப புரிநது 
தகைாளளலாம். அ்தாவது இயற்கைககும், 
ைனி்தன் உளளிட்ட இன்ன பிை உயிரி-
னஙகைளுககும் �ன்்ை ்பயககும் ைனி்த 
உருவாககைளை இ்தன் அடிப்ப்டயாகை 
விளஙகுகின்ைது.

ைனி்தன் இம்்ையிலும் ைறு்ையி-
லும் விளைா்சனமும் சுபீட்்சமும் அ்டந-
திடத் ள்த்வயான அத்்த்ன வ்சதி, 
வழிகைாட்டல்கை்ளயும் �பி (ஸல்) அவர-
கைள ஊடாகை உலகிறகு அருளியுளள 
அல்லாஹ, அவற்ைத் த்தளிவு்படுத்தி-
யும் ்வத்திருககின்ைான். அ்தறகு ஏற்ப 
வாழ்வ அ்ைத்துகதகைாளளும் ள்பாது 
இ்ையச்சம், இ்ை நி்னவு அதிகை-
ரிககும். அது ஈருலகிலும் விளைா்சனம் 
அ்டநதிட இன்றிய்ையா்த்தாகும்.  

அந்த வ்கையில் இ்ையச்சமும், 
இ்ைநி்னவுமும் தகைாணட ைனி்தரகை-
ளின் உருவாககுவ்தறகைான சிைந்த ஏற்பா-
டாகை ள�ான்பு அ்ைநதுளளது. இ்த்ன  
'ள�ான்பு ள�ாற்ப்தன் மூலம் இ்ையச-
்சமு்டயவரகைளாகைலாம்' என்று இவவ-

்சனம் உறுதிப்படுத்திக தகைாணடிருககின்-
ைது.  

அ்தனால் அல்லாஹவின் கைட்ட்ள, 
�பி (ஸல்) அவரகைளின் வழிகைாட்டல்-
கைளுககு அ்ைய ள�ான்்்ப அ்ைத்-
துக தகைாளளும் ள்பாது ைனி்தன், 
்தன் வாழவில் த்பறறுகதகைாளளும் 
ைாத்பரும் அருட்தகைா்டயாகை இ்ை-
யச்சத்்்தயும் இ்ை நி்ன்வயும் 
த்பறறுகதகைாளளலாம். அது இ்ை 
த�ருககைம் கி்டககைபத்பைவும் அ்தன் 
அதிகைரிபபுககும் வழிவகுககும்.

ைனி்தன் இயல்்பாகைளவ உணரசசி-
கைளுககும், இச்்சகைளுககும் ஆ்்சகை-
ளுககும் எதிர்பாரபபுகைளுககும் ஆட் -
்படககூடியவன் ஆவான். அ்தனால் 
அவனுககு இ்ை ்பயமும் இ்ை 
நி்னவும் கி்டககைபத்பறறு விடுைா-
யின் அவனது உணரசசிகைளும், இச்்ச-
கைளும் ஆ்்சகைளும் எதிர்பாரபபுககைளும் 
கைட்டுமீறி ்தம்மிஷட்படி த்சயற்பட இட-
மிருககைாது. அவன் ைணணால் ்ப்டக -
கைப்பட்ட ்ப்டப்பான ள்பாதிலும் ஒரு 
ள்பாதும் பூமிளயாடு கைட்டுணடு ைண -
ணுலகைப த்பாருட்கைளின் ளைாகைத்தில் 
மூழகிக கிடககை ைாட்டான்.

ளைலும் ைனி்தன் தவறும் ்ச்்தயும் 
எலும்புகைளும் தகைாணட ்ப்டப -
பும் அல்ல. அவன் ைகைத்துவம் மிககை 
ஆன்ைா கி்டககைபத்பறறுளளவன் 
ஆவான். அந்த ஆன்ைா விண ்சாரந்தது. 
அது எபள்பாதும் விண்ண ள�ாககிளய 
்பயணிககை விரும்பும். அ்தறகைான 

உண்வ ைணணிலிருநது த்பைளவ 
முடியாது. அல்லாஹவுடன் தகைாள -
கின்ை உைவு, த்தாடர்பாடல், அவனிட -
மிருநது த்பறறுகதகைாளளும் இல்்ாம் 
என்்பவறறின் மூலளை அ்தறகைான 
உண்வப த்பறறிடலாம்.

எபள்பாதும் விண்ண ள�ாககி 
தகைாணடிருககும் ஆன்ைாவுககு ஏ்னய 
அ்னத்்்தயும் விட ள�ான்பு அதிகைம் 
�ன்்ை ்பயககைககூடிய்தாகும். அ்தனால் 
ைனி்தனின் இச்்சகைள, எதிர்பாரபபுக-
கைள, ஆ்்சகைள, எணணஙகைள என்்பன 
ஒழுஙகை்ைககைப்பட்டு த�றிப்படுத்திட 
அல்லாஹவுடனான த�ருககைத்்்த அதி -
கைரிககை ளவணடும். அ்தறகும் ள�ான்பு 
சிைந்த ஏற்பாடாகும்.

உண்ையில் அல்லாஹவின் கைட்ட-

்ளககு ஏற்ப மு்ம்ைத் (ஸல்) அவர-
கைளின் வழிகைாட்டல்கைளின் ்படி ள�ான்பு 
ள�ாறறு இ்ைவணககைஙகைளில் ஈடு்படு-
வ்தன் மூலம் உணவும், ்பானஙகைளும் 
ைாத்திரைல்லாைல் த்பாய் ள்பசு்தல், 
ளகைாள த்சால்லு்தல், வீண வி்ள -
யாட்டுகைள என்்பன ்தவிரககைப்பட்டு 
இச்்சகைளும், ஆ்்சகைளும், உணரவுகை-
ளும் கைட்டுப்படுத்்தப்பட்டு முகைா்ை 
த்சய்யப்படும். இ்வ ைனி்தனால் 
இலகுவான புரியககூடிய கைாரியைல்ல. 
இ்தறகு த்பரும் அரப்பணிபபுகைளும் 
தியாகைஙகைளும் மிகைவும் அவசியம். அந்த 
வ்கையில் இ்ைவிசுவாசிகைள ்தம்்ைப 
்ப்டத்து ்பரி்பாலிககும் அல்லாஹ ஒரு-
வனுககைாகை  இவற்ை ளைறதகைாள -

கின்ைனர. அல்லாஹவின் எதிர்பாரப-
புககு ஏற்ப ள�ான்்்ப நி்ைளவறறும் 
ள்பாது நிச்சயம் இ்ையச்சம், இ்ை 
்பயம் ளைளலாஙகும். அது ்தான் இவவ -
்சனத்தின் எதிரப்பாரபபும் கூட.

அள்தள�ரம் இவவ்சனத்தில் இடம்-
த்பறறுளள '்தகவா' என்ை த்சால் ்பரநது 
விரிந்த அரத்்தத்தில் ்பயன்்படுத்்தப்பட்-
டிருககின்ைன. ரைழான் ள�ான்பு த்தாடர -
பில் விளககும் 183 -187 வ்ரயான அல் 
குரஆன் வ்சனஙகை்ள எடுத்து ள�ாக-
கினால் இந்த உண்ை்யப புரிநது 
தகைாளளலாம். அ்தனால் இசத்சால்்ல 
இ்ையச்சம் என்று ைாத்திரம் தைாழி-
த்பயரத்்தால் அது குரஆன் ்பயன்்படுத்-
தியுளள முழு்ையான ள�ாககைத்்்த 
தவளிப்படுத்துவ்தாகை அ்ையாது 
என்்பது ்தான் அல் குரஆன் விரிவு்ரயா -
ளரகைளின் கைருத்்தாகை உளளது.

ள�ான்பு த்தாடரபில் விளககும் இந்த 
ஐநது வ்சனஙகைளின் நிழலில் இச -
த்சால்்ல ள�ாககும் ள்பாது எநள�ரமும் 
அல்லாஹ்வ நி்னவில் இறுத்தி 
ைனதில் தகைாணடு வாழ்த்லயும் 
இயஙகு்த்லயுளை குறிககும். அ்தாவது 
இ்ையச்சம், இ்ை உணரவு, இ்ை 
அன்பு, அல்லாஹவின் கைரு்ண மீ்தான 
்தவககுல் உளளிட்ட அல்லாஹவுடன் 
த்தாடரபில் இருககை ளவணடிய அ்னத் -
்்தயும் உளளடககிய ்பரநது விரிந்த 
அரத்்தத்தில் ்தான் இசத்சால் ்பயன்்படுத்-
்தப்பட்டிருககின்ைது என்்பது த்தளிவா -
கும். அவவாைான ்பரந்த ்பார்வயின் 
ஊடாகைளவ இசத்சால்லின் அரத்்தத்்்தச 

்சரியாகைப புரிநது தகைாளள முடியும். 
அ்தன் ்பயனாகை ைனி்தனின் இச்்சகை-
ளும், ஆ்்சகைளும், எணணஙகைளும், 
எதிர்பாரபபுககைளும் கைட்டுககைடஙகைாைல் 
்தவைான ்பா்்தயில் த்சல்வது ்தடுத்து 
நிறுத்்தப்பட்டு ள�ரான ்பா்்தயில் த்சல்-
லவும் உறுதிமிககை நி்லகு்லயா்ை-
யும் ்சகிபபுத்்தன்்ையும் த்பாறு்ை-
யும் ்தாராள ைனப்பான்்ையும் ்தயாள 
குணமும் ளைளலாஙகைவும் வழிவகுக-
கும். அத்ள்தாடு அடுத்்தவரின் உரி்ை-
கை்ள மீைவ்்தயும் அ்பகைரிப்ப்்தயும் 
்தவிரத்துகதகைாளளவும் நீதிளயாடும், ள�ர-
்ைளயாடும் ைனி்தா்பனத்ள்தாடும் �டநது 
தகைாளளவும் கூடிய ைனப்பான்்ை வளரச-
சிய்டயவும் ள�ான்பு உ்தவககூடிய்தாகை 
இருககும்.

இ்வ அ்னத்துககும் ்தகவா என்ை 
இ்ை நி்னவு, இ்ை ்பயம் இன்றிய -
்ையா்தாகும். அ்தாவது ஒரு விடயம் 
எவவளவு ள�ாககைம் நி்ைந்த்தாகைவும் 
்பயனுளள்தாகைவும் இருந்தாலும் ைனி்த -
னின் உளளம் அ்த்ன ஏறறுகதகைாளள 
உ்தவியும் தூணடு்தலும் அவசியம். 
அபள்பாது ்தான் உளளம் அ்த்னத் 
திருபதியுடன் ஏறறுகதகைாளளும். 
அ்தனால் ்தான் ள�ான்பு  ைனி்த உள -
ளஙகை்ள இ்ையச்சம், இ்ை நி்ன -
வுககு ்தயார்படுத்துவ்்த மு்தன்்ை 
ள�ாககைைாகைக தகைாணடிருககின்ைது. 
இ்தன் ஊடாகை உளளம் விழிப்ப்டவ -
ள்தாடு கைட்ை்ய உரிய ஒழுஙகில் 
நி்ைளவறைவும் வழிவகுககின்ைது. 

அ்தனால் அல்லாஹவின் திருப -
தி்ய அ்டநது தகைாளவ்்த இலக -
கைாகைக தகைாணடு த்சயற்படவும் 
உளளம் ்பாவஙகைளால் கைலஙகைப்படா -
ைல் இருககைவும் து்ணபுரின்ைது.

ஆகைளவ ரைழான் ள�ான்பு த்தாடர -
பில் விளககும் இவவ்சனஙகைளில் 
அல் குரஆன் ்பயன்்படுத்தியுளள 
்தகவா என்ை த்சால்லின் அரத்்தத்்்த 
அ்தறளகையுரிய ஒழுஙகில் புரிநது 
தகைாளளும் ள்பாது ள�ான்பின் ள�ாக -
கைத்்்த த்தளிவாகை அறிநது அ்தறகு 
ஏற்ப த்சயற்படலாம். அ்தன் மூலம் 
அல்லாஹவின் திருபதி்ய அ்டநது 
தகைாளள முடிவள்தாடு ஈருலகிலும் 
விளைா்சனம் அ்டநதிடவும் வாய்பபு 
கி்டககைபத்பறும்.

ஸகாத் எனும் ெணக்கம் இஸ்ாத்-
தின் மூன்்ாெது க்டமையாகும். 
அல்குர்ஆன் வ�ாழுமகரயாடு 

இமணத்��ாக  28 இ்டஙகளில் ஸகாத்ம�க் 
குறிபபிடுகி்து. மிக அதிகைான ஹதீஸகள் 
வ�ாழுமகமயயும் ஸகாத்ம�யும் இமணத்-
துப ரேசுகின்்ன . வ�ாழுமக முஸலிம் சமூ-
கத்துக்கு எவொறு முக்கியைான�ாக உள்ளர�ா 
அது ரோன்்ர� ஸகாத்தும் என்் கருத்ம� 
அவெசனஙகள் எைக்கு உணர்த்திக் வகாண்டி-
ருக்கின்்ன.  

ைக்கா கா் ெசனஙகள் ஸகாத்தின் அடிப-
ேம்ட ரநாக்கைான ெறுமை ைட்்டத்ம�க் 
கும்த்�ல், ஏமழ ெறியெர்கமளக் கெனித்-
�ல் ரோன்் ேகுதிகமள அதிகம் ெலியுறுத்திப 
ரேசின. ந்ரகம் வசல்ெ�றகான மு�ன்மையான 
கா்ரணஙகமள ஸூ்ரா ஹாக்கா இவொறு முன்-
மெக்கி்து. 'நிசசயைாக அென் ைகத்துெமிக்க 
இம்ெமன நம்பிக்மக வகாள்ளவில்ம். 
ஏமழக்கு உணெளிக்கத் தூண்்டவுமில்ம்' 
(ஹாக்கா: 33,34). ஏமழக்கு உணெளிபேது 
ஒன்று. அடுத்�ெர்கமளத் தூண்டுெது இன்-
வனான்று. ஏமழகள் வி்டயத்தில் அடுத்�ெர்க-
மளத் தூண்டு�ல், உறசாகமூட்்டல் என்ேன 
கூட்டு முயறசியின் அெசியத்ம�ப பு்பேடுத்து-
கின்்ன. அபேண்மே இம்ெமன நம்பிக்மக 
வகாள்ெர�ாடு இமணத்துப ரேசியிருபேது 
அ�றகு இன்னும் கனதிமயக் வகாடுக்கி்து. 
இர� கருத்ம� ஸூ்ரா ைாஊனிலும் காண்ாம். 
'ைார்க்கத்ம�ப வோய்பேடுத்துேெமன நீர் 
கண்டீ்ரா? அென்�ான் அநாம�மயத் �ள்ளிவி-
டுகி்ான். அென் ஏமழக்கு உணெளிக்கத் தூண்-
டுெதுமில்ம்' (ைாஊன்: 1-3). ஏமழகளுக்கு-
ரிய ேஙமகக் வகாடுக்க ைறுத்� சரகா�்ரர்களது 
விமளசசல் நி்த்ம� இம்ென் முழுமையாக 
அழித்� சம்ேெத்ம� ஓ்ரளவு விரிொக ஸூ்ரா 
'க்ம்' ரேசுகி்து.        

ேணம், வசல்ெம் என்ேன அல்்ாஹ்வுக்குரி-
யன. ொனஙகள், பூமியில் இருபேமெ அமனத்-
தும் அல்்ாஹ்வுக்குரியன என்் கருத்ம� 
ே் குர்ஆனிய ெசனஙகள் திருபபித் திருபபிக் 
கூறுகின்்ன. இம்ென் �ன்னும்டய நாட்்டப-
ேடி சி்ம்ர ெசதி ேம்டத்�ெர்களாகவும் ைறறும் 
சி்ம்ர ெசதி கும்ந�ெர்களாகவும் ஆக்கியி-
ருக்கி்ான். இரு நிம்மைகளும் ‘ரசா�மன’ 
என்ேம� ஸூ்ரா  ேஜ்ரின் 15, 16ம் ெசனஙகள் 
வ�ளிொகரெ விளக்குகின்்ன. ெசதி ேம்டத்-
�ெர்கள் அெர்களது ேணத்�ால் ரசாதிக்கபேடு-
கி்ார்கள். அெர்கள் மிகப வேரும் ‘வோறுபபு’ 
ஒன்ம் சுைநதிருக்கின்்னர் என்ேர� இஸ்ாத்-
தின் நிம்போடு. சமூகத்தின் விளிம்புநிம் 
ைக்கமள அ்ரெமணபேதும் கெனித்துக் வகாள்-
ெதும் அடிபேம்டத் ர�மெகமளப பூ்ரணம் 
வசய்து வகாடுபேதும் அெர்கள் மீ�ான வோறுப-
புக்களாகும்.

ேணம், வசல்ெம் வி்டயத்தில் இபவோறுபமே 
வசய்யாது கும்ோடு வசய்ேெர்கமள அல்-
குர்ஆன் ென்மையாகக் கண்டிக்கி்து. ேணம் 
உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இ்டம்பிடித்து எல்ம் 
மீறி ேண ஆமச வகாள்ெம� ஸூ்ரா  ஹுை-
ஸாவின் ெசனஙகள் சுட்டிக் காட்டுகின்்ன. 

'முகத்தின் முன்னாலும் பின்னாலும் கும் 
வசால்ெம� ெழக்கைாகக் வகாண்டுள்ள அமன-
ெருக்கும் ரகடு உண்்டாகட்டும். அென் வசல்-
ெத்ம� ரசர்த்து எண்ணிப ோர்க்கி்ான். �னது 
வசல்ெம் � ன்மன நி்ரந�்ரைாக ொழ மெக்கும் 
என்று அென் நிமனத்துக் வகாண்டிருக்கி்ான்' 
(ஹுைஸா: 1-3) . பி்ர் ந்ன் ரேணாது �ன்ந-
்த்தில் மூழ்கி ‘ஆ்டம்ே்ரம்’ எனும் நிம்மய 
ரநாக்கி ஒரு சமூகம் வசல்ெது அசசமூகத்ம�ரய 
அழித்துவி்டக் கூடியது என அல்குர்ஆன் குறிப-
பிடுகி்து. வசல்ெம் ேறறிய இஸ்ாத்தின் இவெ-
டிபேம்டப புரி�லிலிருநது ஸகாத்ம�ப புரிநது 
வகாள்ள ரெண்டும். ‘ஸகாத்’ என்் வசால் 
வைாழி ரீதியாக தூய்மை, ெளர்சசி, அருள் 
(ே்ரகத்) ரோன்் கருத்துக்கமளத் �ருகி்து. 
இக்கருத்துக்கமள அது நம்டமும் ரீதியாக 
எவொறு ஏறேடுத்� முமனகி் து என்ேது முக்கி-
யைானது. ஸகாத்ம�க் வகாடுபேெர், ஸகாத்ம� 
எடுபேெர் எவொறு தூய்மையம்டகி்ார்? ஸகாத் 
�னி ைனி�மனயும் அர�ரந்ரம் சமூகத்ம�யும் 
எவொறு தூய்மைபேடுத்துகி்து என்ேம� நாம் 
புரிநதுவகாள்கின்் ரோது ஸகாத்தின் அெசியப-
ோட்ம்ட விளஙகிக் வகாள்ள்ாம்.

ஸகாத்ம�க் வகாடுபேெர் ெசதிேம்டத்�-
ெ்ராக இருக்க ரெண்டும் என்ேது ஒரு நிேந-
�மன. ெசதி ேம்டத்� ேணக்கா்ரனி்டத்தில் 
ஒரு வேருநவ�ாமகயான ேணம் இருக்கும். 
ைனி�ன் ேணத்ம� அதிகம் விரும்ேக்கூடிய 
இயல்பு நிம்யிர்ரய ேம்டக்கபேட்டிருக்கி-
்ான் என அல்குர்ஆன் குறிபபிடுகி்து. 'நிசசய-
ைாக ைனி�ன் வசல்ெத்ம� அதிகம் விரும்ேக் 
கூடியெனாகரெ உள்ளான்' (ஆதியாத்: 08). 
இவ இயல்பு நிம்மய வநறிபேடுத்தி, ெழிகாட்-
டும் ேணிமய வசய்ெதில் ஸகாத்துக்குப ோரிய 
ேஙகு இருக்கி் து. ைனி�ன் ேணத்துக்கு அடிமை-

யாகிப ரோெது அநியாயம், அட்டூழியம், சு்ரண்-
்டல் ரோன்் ே் ரைாசைான விமளவுகமளக் 
வகாண்டு ெநது ரசர்க்கும் என்ேர� அல்குர்ஆ-
னின் கருத்து. ஸகாத்தின் மூ்ம் உள்ளம் விடு-
விக்கபேடுகி்து. வசாத்து ரசர்பேதில் ஒரு நி�ான 
நிம்மய உணர்த்துகி்து. ேணத்தின் உண்மை-
யான வசாந�க்கா்ரமன ஞாேகபேடுத்துகி்து. 
கஞசத்�னம் எனும் இறுகிய உள்ளத்திலிருநது 
அெமன விடுவித்து விரிந� உள்ளம் ரநாக்கி 
நகர்த்துகி்து. 

ஸகாத் வகாடுபேெ்ர து ஆளுமை அெம்ர அறி-
யாைர்ரய விரிவு வேறுகி்து. ஒரு ைனி�ன் 
�னக்காகவும் �னது குடும்ேத்தினருக்காகவும் 
ைாத்தி்ரம் ொழும் ரோது அெனது ஆளுமை 
குறுகிய ெட்்டத்ர�ாடு ைட்டுபேடுகி்து. அென் 
அவெட்்டத்ம�த் �ாண்டி, சமூகம் எனும் விரிந� 
ே்ரபபு ரநாக்கி நகரும் ரோது அென் ே்ரந�-
வ�ாரு உ்கம் ரநாக்கி நகர்கி்ான். வித்தியா-
சைான ைனி�ர்கமளயும் நிம்மைகமளயும் 
கறகி்ான். நிகழ்வுகள் அெனுக்குப புதிய உணர்-

வுகமளயும் சிந�மனகமளயும் வகாடுக்கின்-
்ன. அென் �ன்மனயறியைர்ரய ெளர்சசிய-
ம்டகி்ான். ஒரு ைனி�ன் �ன்ரனாடு சுருஙகும் 
ரோது அெனது ை்ரணத்ர�ாடு ஆயுள் முடிநது-
விடுகி் து. ைாற்ைாக, சமூக விெகா்ரஙகளில் 
ேஙகளிபபு வசய்யும் ரோது அெனது ஆயுள் 
ை்ரணத்தின் பின்னரும் நீட்சியம்டகி்து. ஸகாத் 
வகாடுபேெ்ரது உள்ளம் தூய்மையம்டெது 
ரோ் அெ்ரது ேணமும் வசல்ெமும் தூய்மைய-
ம்டகி்து.

ஸகாத்ம�க் வகாடுபேெர் ைறறும் ஸகாத்ம� 
எடுபேெர் என இரு சா்ராரும் தூய்மை நிம் 
ரநாக்கி நகர்கின்்னர். ‘�னிைனி�ன்’ எனும் 
நிம் �ாண்டி ‘சமூகம்’ எனும் கட்்டம் ரநாக்கி-
யும் ஸகாத்தின் ேயன்ோடு நீட்சி வேறுகி்து. 
சமூகத்தின் அமனத்துப பி்ரமஜகளும் அடிபே-
ம்டத் ர�மெகள் பூர்த்தியானெர்களாக இருத்-
�ல் ஸகாத்தின் மிக முக்கிய இ்க்காகும். ஸகாத் 
வ�ாழில் வசய்ய இய்ா�, சக்தி வே்ா� ரநாயா-
ளிகள், ெரயாதிேர்கமளக் கெனித்து, கண்ணி-
யபேடுத்துெ�றகானவ�ாரு திட்்டம். ெரயாதி-
ேர்கள் சமூகத்துக்குப ோ்ரைானெர்கள் என்் 
கருத்�ாக்கத்ம� நீக்கி அெர்கள் சமூகத்தின் கண்-
ணியைானெர்கள் என்் கருத்�ாக்கம் இஙகு 
ெலுபேடுத்�பேடுகி்து. வ�ாழில் முயறசிகளில் 
ஈடுே்ட சக்தி வேற், ஆனால் மூ்�னம் இல்்ா-
�ெர்களுக்குத் ர�மெயான ேணத்ம� அல்்து 
உேக்ரணத்ம� ெழஙகி வ�ாழில் ொய்பமே ஏற-
ேடுத்திக் வகாடுக்க ஸகாத் முயல்கி்து. வ�ாழில் 
இல்்ாமை சமூகத்தில் மிகப ோரிய விமளவு-
கமள ஏறேடுத்தி வி்ட முடியும். வ�ாழிலின்மை-
யால் வி்ரக்தியம்டயும் இமளஞர்கள் ரோம�ப 
ோெமன ரநாக்கி நகர்கின்்னர். ரோம�ப-
வோருள் வியாோரிகளாகக் கூ்ட ைாறி விடுகின் -்
னர். கண்ணியைான வ�ாழில்களின்றி குடும்ே 

ெறுமைமயப ரோக்கும் ரநாக்கில் �கா� 
வ�ாழில்களுக்கு நிர்பேந�ைாக இமணந-
துவகாள்ளும் யுெதிகள் எத்�மனரயா 
ரேர் இருக்கின்்னர். ஒட்டு வைாத்� சமூக-
மும் இஙகு குழம்பிப ரோகி்து. 

சமூகத்தின் முதுவகலும்ோகக் கரு�ப-
ே்டக்கூடிய இமளஞர்களது சக்திகள் வீணாகிப 
ரோகின்்ன.

திடீவ்ரன ஏறேடும் அனர்த்�ஙகளின் ரோது 
சமூகத்ம� மீண்டும் உயிர்பபிக்க ஸகாத் ோரி-
யளவு மகவகாடுக்கி்து. திருைணம் முடிக்க 
ெசதியில்்ா�ெர்களுக்கு ொழ்வொன்ம் 
ஆ்ரம்பிபே�றகு ஸகாத் உ�வி வசய்கி்து. பிச-
மசவயடுக்கும் நிம்யிலிருநது சுயவ�ாழில் 
நிம் ரநாக்கி நக்ர ஸகாத் துமண வசய்கி் து. 
ேணக்கா்ரன், ஏமழ இம்டவெளிமயக் கும்ப-
ேதில் திட்்டமிட்்ட ஸகாத் விநிரயாகம் ோரியளவு 
ேஙகளிபபு வசய்கி்து. வோருளா�ா்ர ைறறும் 
ேணச சு்ரண்்டம் மையைாக மெத்து இயங-
கும் இன்ம்ய உ்க ஒழுஙகுக்கு முறறிலும் 
ைாற்ைானவ�ாரு ஒழுஙமகரய ஸகாத் பிர்ர-
ரிக்கி்து. அன்பு, உ�வி, ே்ரஸே்ரம் துக்கங-
கமளப ேகிர்நதுவகாள்ளல், சமூக உணர்வு, 
ைனி� கண்ணியம் ரோன்் அடிபேம்ட ைானி்ட 
விழுமியஙகளின் தூணாக ஸகாத் இருக்கி்து 
எனக் கூ்்ாம். 

ரமழான் ந�ான்்பைப் 
புரிந்து க�ாளநவாம் 

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

ைர்லின் ைரிக்கார்...

முக்கியத்துவமும் தேவவயும்
ஸகாத்:

மனிதன் 
படைககபபட்டிருபபதன் 

நநாககம்

உலகை வாழக்கை இன்-
்பஙகைளால் நிரம்பியது. 
அந்த இன்்பஙகைளின் 

மூலம் இ்ைவன் �ம்்ை ள்சாதிக-
கிைான் என்்ப்்த ைனி்தரகைள 
உணரநது தகைாளள ளவணடும். 
ைனி்தன் ்தன்்ன வணஙகை 
ளவணடும், ்தான் கைாட்டிய 
வழியில் வாழநது இ்ைவனின் 
திருபத்பாருத்்தத்்்த அ்டய 
ளவணடும் என்்பள்த அல்லாஹ-
வின் கைட்ட்ளயும், ள�ாககைமும் 
ஆகும்.

பூமியில் பிைந்த ைனி்தன் எப்படி 
வாழ ளவணடும் என்்ப்்த ்தனது 
தூ்தரகைள மூலமும், ைனி்தகு-
லத்திறகு வழிகைாட்டியான அல் 
குரஆன் மூலமும் அல்லாஹ 
விளககி இருககின்ைான். ஆனால், 
ைனி்தரகைளாகிய �ாம் என்ன த்சய்-
கிளைாம், �ைது வாழக்கை்ய 
எப்படி அ்ைத்துகதகைாளகிளைாம் 
என்்பது சிநதிககைத்்தககைது.

இருபபினும், �ாம் எத்்த்ன 
்தவறுகைள த்சய்்தாலும், ்பாவஙகைள 
த்சய்்தாலும் �ம்்ை ைன்னிககும் 
குணமும், கைரு்ணயும் தகைாண -
டவனாகை அல்லாஹ இருககின் -
ைான். அல்லாஹ கைரு்ண மிககை -
வன் என்்ப்்த அல் குரஆனின் 
்பல வ்சனஙகைள த்தளிவு்படுத்திக 
தகைாணடிருககின்ைன. அல்லாஹ -
வின் கைரு்ணகைளில் மிகைவும் 
முககியைானது இந்த உலகைத்்்த 
்ப்டத்து, அது எப்படி இயஙகை 
ளவணடும் என்று த்சயல்்படுத்தி 
வருவது ஆகும். இ்்த அல் 
குரஆன் இவவாறு குறிபபிடுகி-
ைது.

'நிச்சயைாகை வானஙகை்ளயும் 
பூமி்யயும் (அல்லாஹ) ்ப்டத்-
திருப்பதிலும், இரவும் ்பகைலும் 
ைாறி ைாறிக தகைாணடிருப்பதி -
லும், ைனி்தரகைளுககுப ்பயன் 
்தருவ்்தக தகைாணடு கைடலில் 
த்சல்லும் கைப்பல்கைளிலும், 
வானத்தில் இருநது அல்லாஹ 
்தணணீ்ர இைககி ்வத்து அ்தன்-
மூலம் பூமி்ய அது (வைணடு) 
இைந்தபின் உயிராககி ்வப்பதி-
லும், அதில் ஒவதவாரு வி்தைான 
(ஊரநது திரியும்) பிராணி்ய 
்பரவ விட்டிருப்பதிலும், கைாறறு 

கை்ளப ்பலவாைாகித் திருபபிவிட்-
டுக தகைாணடிருப்பதிலும், வானத்-
திறகும் பூமிககும் இ்டயில் 
கை ட் டு ப ்ப டு த் ்த ப ்ப ட் டி ரு க கு ம் 
ளைகைத்திலும் சிநதிககும் ்சமூகைத்-
்தவருககு ்சான்றுகைள இருககின் -
ைன'. (அல் குரஆன் 2:164)

அல்லாஹ மீது �ம்பிக்கை-
யும், இ்ையச்சமும் தகைாணட-
வரகைளின் வாழக்கை எப்படி 
அ்ைய ளவணடும் என்று அறிந்த 
ள்பாதிலும் த்பரும்்பாலான ைனி -
்தரகைள அ்்த பின்்பறை ஆரவம் 
கைாட்டுவதில்்ல. உலகை வாழக-
்கையில் நிரம்பி கிடககும் இன்-
்பஙகைளின் மீள்த ைனி்தனின் ைனம் 
லயித்துககிடககிைது.

்பணம், த்சாத்துககைள, ்ப்தவி, 
அழகு, ஆ்்ச, த்பாைா்ை... 
என்று ்பல்ளவறு வ்கையில் ைனி்த 
ைனம் அ்ல்பாய்கிைது. இ்தன் 
கைாரணைாகை அவன் ்பாவசத்சயல்-
கைளில் ஈடு்படுகின்ைான். இ்ைவ-
னுககும், இ்ை கைட்ட்ளககும் 
ைாறு த்சய்கின்ைான். இ்தனால் 
இ்ைவனின் ளகைா்பத்திறகும், 
்சா்பத்திறகும் அவன் ஆளாகி -
ைான்.அதுள்பான்ை சூழநி்ல -
யில் ்பலர ைனநதிருநதி, ்தான் 
த்சய்்த ்தவறுகைளுககு இ்ைவனி -
டம் அழுது ைன்ைாடி ைன்னிபபு 
ளகைட்்பதுணடு. அவவாறு ்தன்னி -
டம் ைன்னிபபு ளகைட்்பவரகை்ள 
ைன்னிககும் த்பருஙகைரு்ண 
மிககைவன் அல்லாஹ. இ்்த அல் 
குரஆனில் இவவாறு இ்ைவன் 
சுட்டிககைாட்டியுளளான்.

'ஒருவர தீய த்சயல்புரிநது, 
அல்லது ்தனககுத்்தாளன அநீதி 
இ்ழத்துக தகைாணடு பின்னர 
அல்லாஹவிடம் ்பாவைன்னிப -
புக ளகைாரினால், அல்லாஹ ைன் -
னிபபு வழஙகு்பவனாகைவும் கைரு -
்ணயாளனாகைவும் இருப்ப்்த 
அவர கைாண்பார'. 

(அல் குரஆன் 4:110).
்தவறுகைளில் இருநதும், 

்பாவஙகைளில் இருநதும் �ம்்ை 
விலககிக தகைாளளவாம். 
இ்ைவன் கைாட்டிய வழியில் 
வாழநது, இ்ைவனின் திருப -
த்பாருத்்தத்்்த �ாம் அ்டய 
முயறசி த்சய்ளவாம்.
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த்ரம்_5 ெகுபபு ைாணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I

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

1 ைணிததியாலம்

(12ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

திருமதி.்பத்மலா சந்திரநமலா்கன்
புனி்த அந்ந்தலானியலார் ்கலலூரி
வ்கலாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir juk; 5 gFjp – I 
 
rupahd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 
 

1. i. G+r;rpfs;> capupdq;fs; 

 ii. capupdq;fs;> Cu;td 

 iii. capupdq;fs;> #oy;  
 
 
 

2.       i. jstbtq;fs;> fzpjk; 

       ii. cUtq;fs;> ehw;gf;fq;fs; 

       iii. fzpjk;> ehw;gf;fq;fs; 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. 10     ii. 12    iii. 13 
 

4. xU gf;f ePsk; 12cm Mf cs;s rkgf;f Kf;Nfhzp xd;wpid 
jahupj;j fk;gpiaf; nfhz;L rJuk; xd;W mikj;jhy; mjd; xU gf;f 
ePsk; vt;tsT? 

 

 i. 9 cm    ii. 10 cm   iii. 12 cm 
 
 
 

3 

1 

2  8 

4

3

1

15

2 

3 

2 

?

5. jf;f jUzj;jpy; fpilj;j cjtp 

 i. fhyj;jpy; nga;j kioNghy 
 ii. xspiaf; fz;l ,Us;Nghy 

 iii. Edpg;Gy; Nka;tJ Nghy 
 

 
6. glj;jpy; epow;wpa gFjp 

 i. fhy; gFjp 
 ii. miug; gq;F 

 iii. Kf;fhy;thrpg; gq;F 
 

 

7. xU fbfhuk; jw;NghJ gp.g. 4 kzp vd fhl;Lfpd;wJ. ,d;Dk; %d;W 
kzpj;jpahyq;fspd; gpd;du; mJ fhl;Lk; Neuk; ahJ? 

 i. K.g. 7 kzp  ii. K.g. 07:00  iii. gp.g 19:00 

 

8.  

 

 

 i.    ii.    iii. 

 

9. ghlrhiy cijg;ge;jhl;l mzp 30 Nghl;bfspy; fye;J nfhz;lJ. 17 
Nghl;bfspy; ntw;wp ngw;wJ. 5 Nghl;bfs; ntw;wp Njhy;tpapd;wp 
Kbtile;jJ. vdNt mt;tzp Njhy;tp mile;j Nghl;bfs; vj;jid? 

 i. 8    ii. 9    iii. 10 

 

10. 1 m ehlhit ehd;F rkgq;fhf ntl;bdhy; xU Jz;bd; ePsk; ahJ? 

 i. 25 m   ii. 20 cm   iii. 25 cm 

 

 

 

?

11. V, VII, IX, ……….. 

 i. XI    ii. VIII    iii. X 
 

12. fPNoAs;s cUtq;fspy; nrq;Nfhzq;fis khj;jpuk; nfhz;Ls;s cU 
vJ? 

 

 

 i.      ii.           iii. 

 

13. xU fbfhu Kfj;jpy; kzpj;jpahy Ks; xU ehspy; vj;jid jlit 
KOikahf Rw;wptUk; 

 i. 1 jlit   ii. 2 jlit   iii. 3 jlit 

 

14. ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd;  

vz;zpf;iffs; ahit? 

i. 2 

ii. 3 

iii. 4 

 

15. vdJk; mz;zhtpdJk;; jq;ifapdJk; taJfspd; $l;Lj;njhif 20. 
,d;Dk; 3 Mz;Lfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 23    ii. 26     iii. 29 

 

16.  ,k;Kfk; Fwpf;Fk; czu;thdJ. 

 i. kfpo;r;rp  

 ii. gak;  

 iii. Nrhfk;  

 

11. V, VII, IX, ……….. 

 i. XI    ii. VIII    iii. X 
 

12. fPNoAs;s cUtq;fspy; nrq;Nfhzq;fis khj;jpuk; nfhz;Ls;s cU 
vJ? 

 

 

 i.      ii.           iii. 

 

13. xU fbfhu Kfj;jpy; kzpj;jpahy Ks; xU ehspy; vj;jid jlit 
KOikahf Rw;wptUk; 

 i. 1 jlit   ii. 2 jlit   iii. 3 jlit 

 

14. ,t;TUtpYs;s nrt;tfq;fspd;  

vz;zpf;iffs; ahit? 

i. 2 

ii. 3 

iii. 4 

 

15. vdJk; mz;zhtpdJk;; jq;ifapdJk; taJfspd; $l;Lj;njhif 20. 
,d;Dk; 3 Mz;Lfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 23    ii. 26     iii. 29 

 

16.  ,k;Kfk; Fwpf;Fk; czu;thdJ. 

 i. kfpo;r;rp  

 ii. gak;  

 iii. Nrhfk;  

 17. gwitnahd;W thdpy; gwf;f cjTtJ 

 i. ,wf;if   ii. fhw;W   iii. cly; 

 

18. thfdj; jupg;gplk; xd;wpy; 7 Kr;rf;fu tz;bfSk; 10 fhu;fSk; 3 
Jtpr;rf;fu tz;bfSk; epd;wd. mtw;wpd; lau;fspd; nkhj;j 
vz;zpf;if ahJ? 

 i. 65    ii. 67    iii. 69 

 

19. nel;lhz;nlhd;wpy; ngg;utup 28k; jpfjp Gjd;fpoik vdpy; khu;r; 3k; 
jpfjp vd;d fpoik? 

 i. QhapW   ii. rdp   iii. jpq;fs; 

 

20. ,t;TUtpYs;s Kf;Nfhzq;fspd; vz;zpf;if 
ahJ? 

 i. 4 
 ii. 5 
 iii. 6 
 
21. mWgj;njhd;gjhapuj;J njhz;Z}w;nwhd;gJ ,jid vz;zpy; 

vOjpdhy; 

 i. 69091   ii. 6991   iii. 60991 

 

22. ,t;TUtpd; Rw;wsT vt;tsT? 

 i. 36 m  

 ii. 48 m      12m 

 iii. 40 m 

 

23. xbf; nfhz;bUf;Fk; xU NgUe;J tz;bapy; fl;lhakhf ,Uf;ff; 
$baJ? 

 i. rhujp   ii. ,Uf;iffs;  iii. gazpfs; 

17. gwitnahd;W thdpy; gwf;f cjTtJ 

 i. ,wf;if   ii. fhw;W   iii. cly; 

 

18. thfdj; jupg;gplk; xd;wpy; 7 Kr;rf;fu tz;bfSk; 10 fhu;fSk; 3 
Jtpr;rf;fu tz;bfSk; epd;wd. mtw;wpd; lau;fspd; nkhj;j 
vz;zpf;if ahJ? 

 i. 65    ii. 67    iii. 69 

 

19. nel;lhz;nlhd;wpy; ngg;utup 28k; jpfjp Gjd;fpoik vdpy; khu;r; 3k; 
jpfjp vd;d fpoik? 

 i. QhapW   ii. rdp   iii. jpq;fs; 

 

20. ,t;TUtpYs;s Kf;Nfhzq;fspd; vz;zpf;if 
ahJ? 

 i. 4 
 ii. 5 
 iii. 6 
 
21. mWgj;njhd;gjhapuj;J njhz;Z}w;nwhd;gJ ,jid vz;zpy; 

vOjpdhy; 

 i. 69091   ii. 6991   iii. 60991 

 

22. ,t;TUtpd; Rw;wsT vt;tsT? 

 i. 36 m  

 ii. 48 m      12m 

 iii. 40 m 

 

23. xbf; nfhz;bUf;Fk; xU NgUe;J tz;bapy; fl;lhakhf ,Uf;ff; 
$baJ? 

 i. rhujp   ii. ,Uf;iffs;  iii. gazpfs;  

24. kio tPo;r;rpia msf;f gad;gLk; myfhdJ  

 i. yPw;wu;   ii. kpy;yp yPw;wu;  iii. kPw;wu; 

 

25.   +   =   5 
-                =   1 
X   =   ? 

 

 i. 6    ii. 8    iii. 9 

 

26. 40 d; miuthrpAld; 90 d; miuthrpia $l;bdhy; fpilf;Fk; tpil 
ahJ? 

 i. 110    ii. 65    iii. 75 

 

27.   

     vd;gJ   vdpy; 

 

 

  vd;gJ    ? 

 

 i.     ii.    iii. 

 

 

 

 

 

24. kio tPo;r;rpia msf;f gad;gLk; myfhdJ  

 i. yPw;wu;   ii. kpy;yp yPw;wu;  iii. kPw;wu; 

 

25.   +   =   5 
-                =   1 
X   =   ? 

 

 i. 6    ii. 8    iii. 9 

 

26. 40 d; miuthrpAld; 90 d; miuthrpia $l;bdhy; fpilf;Fk; tpil 
ahJ? 

 i. 110    ii. 65    iii. 75 

 

27.   

     vd;gJ   vdpy; 

 

 

  vd;gJ    ? 

 

 i.     ii.    iii. 

 

 

 

 

று



நாட்டில் க�ொவிட் க�ொற்று தீவி -
ரமடைந்திருந்� �ொலப்பகுதி -
யில் கிழக்கு மொ�ொண ஆளுநர் 

அனுரொ�ொ யஹம்பத் விடுத்� விசேை ்பணிப-
புடரக்கு அடமவொ�, அமமொ�ொணத்தில் சில 
ஆயுர்சவ� டவத்தியேொடல�ள் க�ொவிட்- 
க�ொற்்ொளர்�டளப ்பரொமரிப்ப�ற்�ொன 
இடைத்�ங�ல் நிடலயமொ� இயஙகின.   

 அந்� வட�யில் அம்பொட் மொவட்ைத்-
தில் அட்ைொடளசசேடன �ள ஆயுர்சவ� 
டவத்தியேொடலயும இடைத்�ங�ல் நிடலய-
மொ�த் க�ரிவு கேயயப்பட்டிருந்�து.   

 க�ொவிட்-19 க�ொற்்ொளர்�டள ்பரொமரிக்-
கும சிகிசடே நிடலயமொ� கேயற்்படுவ�ற்கு 
ச�டவயொன நைவடிக்ட��ள் சுச�ே மருத் -
துவத்துட்யின் கிழக்கு மொ�ொண ஆடண-
யொளர் திருமதி ஸ்ரீ�ரின் வழி�ொட்டு�லுைன், 
�ல்முடன பிரொந்திய சு�ொ�ொர சேடவ�ள் 
்பணிப்பொளரின் சமற்்பொர்டவயுைன் �ைந்� 
2021.06.21 ஆம தி�தி ஆரம -
பித்து டவக்�ப்பட்ைன.   

 அட்ைொடளசசேடன �ள 
ஆயுர்சவ� டவத்தியேொடல -
யின் இடைத்�ங�ல் ்பரொமரிபபு 
நிடலயத்தில் இதுவடர 583 
க�ொவிட் க�ொற்்ொளர்�ள் ்பரொம -
ரிக்�ப்பட்டு குணப்படுத்�ப்பட் -
டுள்ளனர்.   

 க�ொவிட் -19 க�ொற்றிலிருந்து இலஙட� 
ச�ேம மீணகைழுகின்் இந்�த் �ருணத் -
தில், க�ொவிட் மத்திய நிடலயங�ள், 
இடைத்�ங�ல் ்பரொமரிபபு நிடலயங�ல் 

என்்பனவற்றின் ச�டவ�ள் குட்ந்து வரு -
கின்்ன. இத்�ருணத்தில் �ள ஆயுர்சவ� 
டவத்தியேொடலயின் இடைத்�ங�ல் ்பரொம -
ரிபபு நிடலயமும �னது சேடவடய முழு -

டமயொ� வழஙகி 2022.03.31 ஆம தி� -
தியுைன் �னது சேடவடய முடிவுறுத்திக் 
க�ொள்கி்து.   

 குறித்� சேடவயிடன முடிவுறுத்தும 

வட�யில் '்பதிலீட்டு க�ளரவம' வழங-
கும நி�ழ்வு 2022.03.28ஆம தி�தி அக்�-
டரப்பற்று மொந�ர ேட்பயின் வளநிடலய 
ச�ட்ச்பொர் கூைத்தில் இைமக்பற்்து.   

 �ள ஆயுர்சவ� டவத்தியேொடலயின் மருத் -
துவப க்பொறுப்பதி�ொரி எம.பி.எம. ்ஜீஸ் 
�டலடமயில் இைமக்பற்் இந்நி�ழ்வில், 
�ல்முடன பிரொந்திய சு�ொ�ொர சேடவ�ள் 

்பணிப்பொளர் ஐ.எல்.றி்பொஸ் பிர�ம அதி-
தியொ� �லந்து சி்பபித்திருந்�டம குறிப-
பிைத்�க்�து. �ல்முடன பிரொந்திய ஆயுர்-
சவ� டவத்தியேொடல�ளின் இடணப்பொளர் 
கைொக்ைர் எம.ஏ.நபீலின் கநறிப்படுத்�லில் 
இைமக்பற்  ் இந்நி�ழ்வில், �ல்முடன பிரொந்-
திய சு�ொ�ொர சேடவ�ள் ்பணிமடன அலுவ-
ல� உயர் அதி�ொரி�ள் ்பலரும �லந்து சி்ப-
பித்திருந்�னர்.    இடைத்�ங�ல் ்பரொமரிபபு 
நிடலயத்தில் க�ொவிட்-19 க�ொற்றுக்�ொலத்தில் 
அர்ப்பணிபபு மிகுந்� சேடவ�டள வழஙகிய 
மருத்துவ உத்திசயொ�த்�ர்�ள், �ொதிய உத்தி-
சயொ�த்�ர்�ள் மற்றும உத்திசயொ�த்�ர்�ள், 

சு�ொ�ொர ஊழியர்�ள் என ்பலரும ்பொரொட்டி 
க�ளரவிக்�ப்பட்ைனர்.    சமலும க�ொவிட் -19 
க�ொற்்ொளர்�டள ்பரொமரிக்கும இடைத்�ங�ல் 
்பரொமரிபபு நிடலயத்தின் அர்ப்பணிபபு மிகுந்� 

சேடவயிடன வழஙகுவ�ற்கு ்பயிற்சி வழங-
கிய ்பொலமுடன மொவட்ை டவத்தியேொடல-
யின் க்பொறுபபு டவத்தியர் சே.எம.கநள்பல், 
�ொதிய சமற்்பொர்டவ உத்திசயொ�த்�ர் ஸொஜி�ொ 

ஹக்கீம ஆகிசயொருக்கும க�ளரவம வழஙகி 
டவக்�ப்பட்ைது.    இடைத்�ங�ல் ்பரொமரிபபு 
நிடலயத்தின் மருத்துவப க்பொறுப்பதி�ொரி 
ஐ.எல்.அபதுல் டஹ மற்றும �ள ஆயுர்சவ� 

டவத்தியேொடலயின் மருத்துவப க்பொறுப்பதி-
�ொரி எம.பி.எம.் ஜீஸ் ஆகிசயொருக்கும சி்பபு 
க�ளரவம வழஙகிடவக்�ப்பட்ைடம 
விசேை அமேமொகும.   
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த்ரம்_5 ெகுபபு ைாணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -– I(11 ஆம் பக்்கத வதாடர)

I.    01) ைமழ வபறுெது

      02) ைனிதன்

      03)  ்காடு

      04)  (i)  ெனங்கள்      

               (ii) அழகு

       05)   மி்கக் குமைொ்க ்காணபபடும் விலஙகு்கள்

       06)   வதாழில் வபயர

II.     07)   ெலி

       08)   ொளால்

       09)  ைைம்

III.    10)  நீங்கள் பாடம் படிததீர்களா?

      11)   புலி்கள் ்காடடில் ொழும்.

IV.   12)  சைநதரபபதமத தெைவிடாதத

V.   13) தீவு

      14) தசைாபதம்

VI.   15)    சிபபம்

       16)    ெரிமசை

VII.     17) ஓரி

        18)    குருமள

VIII.   19)  (i)   இது உங்கள் வபன்சிலா?

                (ii) உங்களுக்கு இநத நிைம் பிடிக்குைா?

        

 20)   (i)   புடடுெ   

                (ii)  ைல

IX.     21) குைார      

       22) ்கவிதா      

       23)    சுறைாடல்

       24)    (i)   சைரி 

                 (ii) 1    

                 (iii) வெள்மள

        25)    ரூ. 775.00 

        26)    8    

        27)    5

  10     

வினாததாள் - ii இற்கான விமட்கள் (25.03.2022)

திருமதி.பதமா சந்திரமமாகன்
புனித அந்மதானியார் கல்லூரி
ககாழும்பு - 13

28)          

  

29)     (i)   4310              (ii)  28

30)    1

31)    3

32)    2

33)    2

34)    3

35)    1

36)    3

37)    3

38)    1

39)    1

40)    2

41)    1

42)    3

43)    2

44)    1

45)    1

46)    2

47)    3

48)    3

49)    1

50)    2

51)    1

52)    3

53)    1

54)    3

55)    1

56)    3

57)    1

58)    2

59)    2

28.    +       = 18 

 
          +    +     = 24 

 

  ,d; ngWkjp ahJ? 

 

 i. 42    ii. 6    iii. 12 

 

29. 3m 65 cm vj;jid nrd;wp kPw;wu;fs;? 

 i. 3065 cm   ii. 360 cm   iii. 365 cm 

 

30. rhjhuz tUlnkhd;wpy; cs;s ehl;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 365    ii. 366    iii. 364 

 

31. ,yq;ifapy; jw;NghJ ghtidapYs;s ngWkjp $ba jhs; fhJ vJ? 

 i. &.1000   ii. &. 2000   iii. &. 5000 

 

32. cUis xd;wpYs;s cr;rpfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. cr;rpfs; ,y;iy ii. 2    iii. 4 

 

33. kpff; Fiwe;j ehl;fisf; nfhz;l khjk; vJ? 

 i. [dtup   ii. khu;r;   iii. Vg;uy; 

 

34. ngl;bnahd;wpy; 25 khk;goq;fs; cs;sd. mJ Nghy; 10 
ngl;bfspYs;s nkhj;j khk;goq;fs; vj;jid? 

 i. 250    ii. 200    iii. 150 

28.    +       = 18 

 
          +    +     = 24 
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 i. 42    ii. 6    iii. 12 

 

29. 3m 65 cm vj;jid nrd;wp kPw;wu;fs;? 

 i. 3065 cm   ii. 360 cm   iii. 365 cm 

 

30. rhjhuz tUlnkhd;wpy; cs;s ehl;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 365    ii. 366    iii. 364 

 

31. ,yq;ifapy; jw;NghJ ghtidapYs;s ngWkjp $ba jhs; fhJ vJ? 
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32. cUis xd;wpYs;s cr;rpfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. cr;rpfs; ,y;iy ii. 2    iii. 4 

 

33. kpff; Fiwe;j ehl;fisf; nfhz;l khjk; vJ? 

 i. [dtup   ii. khu;r;   iii. Vg;uy; 

 

34. ngl;bnahd;wpy; 25 khk;goq;fs; cs;sd. mJ Nghy; 10 
ngl;bfspYs;s nkhj;j khk;goq;fs; vj;jid? 

 i. 250    ii. 200    iii. 150 

28.    +       = 18 

 
          +    +     = 24 

 

  ,d; ngWkjp ahJ? 

 

 i. 42    ii. 6    iii. 12 

 

29. 3m 65 cm vj;jid nrd;wp kPw;wu;fs;? 

 i. 3065 cm   ii. 360 cm   iii. 365 cm 

 

30. rhjhuz tUlnkhd;wpy; cs;s ehl;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 365    ii. 366    iii. 364 

 

31. ,yq;ifapy; jw;NghJ ghtidapYs;s ngWkjp $ba jhs; fhJ vJ? 
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32. cUis xd;wpYs;s cr;rpfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. cr;rpfs; ,y;iy ii. 2    iii. 4 

 

33. kpff; Fiwe;j ehl;fisf; nfhz;l khjk; vJ? 
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34. ngl;bnahd;wpy; 25 khk;goq;fs; cs;sd. mJ Nghy; 10 
ngl;bfspYs;s nkhj;j khk;goq;fs; vj;jid? 

 i. 250    ii. 200    iii. 150 

35.  

          ……………… 

 mLj;J tUk; cU ahJ? 

 

 i.    ii.    iii. 

 

 

36.  tFg;nghd;wpy; 35 khztu;fs; cs;sdtu; mtu;fspy; xUtUf;F 3 
gp];fl; tPjk; toq;f vj;jid gp];fl;Lfs; Njit? 

 i. 90    ii. 95    iii. 105 

 

37. ePupy; fiuahj nghUs; 

 i. tpdhfpup   ii. nkOF   iii. Njd; 

 

38.   ?      x  3  +  7  =  10 
 i. 4    ii. 9    iii. 10 

 

39. gpd;tUtdtw;Ws; yPg; tUlk; vJ? 

 i. 2019   ii. 2020   iii. 2022 

 

40. kzpj;jpahy Ks;Sk; epkpl Ks;Sk; xd;wpd; kPJ xd;W epw;Fk; Neuk; 

 i. 11.00 kzp  ii. 12.00 kzp  iii. 1.00 kzp 

 

 

 

 

? 

35.  

          ……………… 

 mLj;J tUk; cU ahJ? 

 

 i.    ii.    iii. 

 

 

36.  tFg;nghd;wpy; 35 khztu;fs; cs;sdtu; mtu;fspy; xUtUf;F 3 
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38.   ?      x  3  +  7  =  10 
 i. 4    ii. 9    iii. 10 

 

39. gpd;tUtdtw;Ws; yPg; tUlk; vJ? 
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40. kzpj;jpahy Ks;Sk; epkpl Ks;Sk; xd;wpd; kPJ xd;W epw;Fk; Neuk; 
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? 

 க�ொவிட் க�ொற்று உச்சமடைந்திருந்� �ொலப்பகுதியில்   
 அரப்பணிப்பொன ச்சடை ைழங்கிய உத்திசயொ�த்�ர�ள்   

றிசாத் ஏ. காதர்  ...?
(ஒலுவில் ைததிய விதசைட நிருபர)   அடடாமளசதசைமன தள ஆயுரதெத மெததியசைாமல   

இமடததங்கல் நிமலயததில் வதாறைாளர்களுக்குப 
பணியாறறிய  உததிதயா்கததர்கள் வ்கௌ்ரவிபபு   

சு 19
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அமெரிக்க திட்டத்தினால்  
எணமணெய் விலை வீழ்ச்சி

எண்ணெய் விலைலை 
குலைக்க அ்ெரிக்ககா 
புதிை நடவடிகல்க ஒனலை 
எடுக்க திடடமிடட 
நிலையில் எண்ணெய் 
விலை வவ்கெகான சரிலவ 
சந்தித்துள்ளது.   

அ்ெரிக்ககா தனது 
மூவைகாபகாை எண்ணெய் ல்கயிருப்பில் 
இருந்து எதிரவரும் ெகாதங்களில் 180 
மில்லிைன பீப்பகாய் வலை எண்ணெலை 
விடுவிக்க ஆவைகாசித்திருப்பதகா்க 
அ்ெரிக்க அைசு குறிப்பிடடுள்ளது.   

இது உறுதி ்சய்ைப்படடகால், 1974 
ஆம் ஆணடு உருவகாக்கப்படட இந்த 
ல்கயிருப்பில் இருந்து மி்கப்்பரிை 
விடுவிப்பகா்க இது அலெயும்.   

உகலைனில் நீடிககும் 
வபகார ்ககாைணெெகா்க 
வி நி வ ை கா ்க த் தி ல் 
தடங்கல் ஏறபடும் எனை 
அசசத்தில் ்கடந்த சிை 
வகாைங்களில் சரவவதச 
சந்லதயில் எண்ணெய் 
விலை உசசம் 

்தகாடடுள்ளது.   
எனினும் அ்ெரிக்ககாவின புதிை 

அறிவிப்பு ்வளிைகாகும் எனை 
எதிரபகாரப்புககு ெத்தியில் ஆசிைகாவில் 
வநறறுக ்ககாலை வரத்த்கத்தில் அ்ெரிக்க 
எண்ணெய் குறியீடகான வெறகு ்டகசகாஸ் 
இலடநிலை 5.6 வீதமும், பி்ைனட 
ெசகு எண்ணெய் 4.8 வீதமும் வீழ்சசி 
்கணடுள்ளது.     

அதி்க ம�ாலைவிலுள்ள  
நட்சத்திரம் அவ�ானிப்பு

இதுவலை அவதகானிக்கப்படடதில் மி்கத் ்தகாலைதூை 
நடசத்தைம் ஒனறு ்கணடுபிடிக்கப்படடுள்ளது. இந்தக 
்கணடுபிடிப்பு பிைபஞசத்தில் இதுவலை ்தரிைகாத 
ை்கசிைங்கல்ள விடுவிக்க உதவும் எனறு வகானிைைகா்ளர்கள 
குறிப்பிடடுள்ளனர.   

இந்த நடசத்திைத்தில் இருந்து பூமிககு ஒளி வந்து வசை 
சுெகார 12.9 பில்லிைன ஆணடு்கள எடுககினைன. இது 
முனனர அவதகானிக்கப்படட ்தகாலைதூை “சுப்பர்ஜெைனட” 
நடசத்திைத்லத விடவும் ஒனபது பில்லிைன ஒளிைகாணடு்கள 
அதி்க ்தகாலைவில் உள்ளது.   

ஏ்ைணடல் எனறு விஞ்கானி்க்ளகால் 
்பைரிடப்படடிருககும் இந்த நடசத்திைம் ஹப்பிள விண்வளி ஆய்வ்கத்தின மூைம் 
இைறல்க நி்கழ்்வகானலை பைனபடுத்தி தனிைகா்கக ்கணடுபிடித்துள்ளது.   

இந் த 
்க ண டு பி டி ப் பின 
விரிவகான விபைம் 
ஜெரனல் வநசசர 
ச ஞ சி ல ்க யி ல் 
்க டந் த 
பு தன கி ழ ல ெ 
்வளிைகானது.    

,yq;if tq;fpahy; elhj;jg;gLk; 
gfpuq;f Vyk; Nrjkile;j 
jq;F fly; kPd;gpbg; glF

nghUs; tif -  jq;F fly; kPd;gpbg; 

glF

Kjypy; gjpT nra;j jpfjp  - 16.06.1999

glfpd; mbg;gFjpiaf; fl;Ltjw;Fg; 

gad;gLj;jg;gl;l %yg;nghUs; -  fz;zhbapiog; 

gpsh];bf; (Fiberglass) 

gjpT ,yf;fk;  - 8-1988TLE 

fl;Lkhdk; Kbtile;j jpfjp  - 03.05.1999

glfpd; jw;Nghija epiy - Nrjkile;Js;sJ

Nkw;Fwpj;j tpguq;fisf; nfhz;l jq;F fly; kPd;gpbg; glF 

xd;W 27.04.2022Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 7A kq;Fspa 
tPjp> Kd;df;fiu> ePu;nfhOk;G vd;w KftupapYs;s glFj; 

jsj;jpy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;glTs;sJ.

   Vyj;jpy; $wg;gLk; tpiy Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJk; glFf;fhd 

nkhj;jj; njhifAk; gzkhfr; nrYj;jg;gl Ntz;Lk; 

vd;gNjhL Vyk; Kbtile;jJk; glfpid thq;fpatu; 

mjidj; jdf;Fr; nrhe;jkhf;fpf;nfhs;s KbAk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F - nraw;ghl;L Kfhikahsu;

      ,yq;if tq;fp> Nky; khfhzk; 

tlf;F ,uz;lhk; khb ,yq;if 

tq;fp tHj;jf NfhGuk;> 

nfhOk;G-03. njhiyNgrp - 2422146

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

nghJ mwptpj;jy; - gpupz;l;nfah; a+dpNth;ry; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (PV 17666)
cld; gphpz;l;nfah; gf;Nf[pq; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (PV 16883) I xd;wpizj;jy;

gphpz;l;nfah; a+dpNth;ry; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (PV 16883) MdJ gpupz;nfah; 

gf;Nf[pq; (gpiwtl;)  ypkpl;ll; cld; 2022 ngg;utup 27 Mk; jpfjpapypUe;J  nray; tYg;ngWk; 

tifapy;  xd;wpizf;fg;gl;ljpdhy; rl;lj;jpd; 244(1) (a) Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; 

toq;fg;gl;l xd;wpizf;fg;gl;l rhd;wpjopd; gpufhuk; gpupz;l;;;;;;nfah; a+dpNth;ry; (gpiwtl;) ypkpl;ll; 

Mf njhlh;e;Jk; nrayhw;Wnkd 2007 Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244 (3) Mk; 

gphptpd; gpufhuk; ehk; ,j;jhy; nghJ mwptpj;jiy toq;Ffpd;Nwhk;. xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; gjpT 

mYtyfkhdJ ,y. 77> Eq;fKnfhl tPjp> fsdp.

gphpz;l;nfah; a+dpNth;ry; (gpiwtl;) ypkpl;ll; ,d; 

gzpg;ghsh; rigapd; fl;lizapd; gpufhuk;

kNd[h;]; kw;Wk; nrf;fpul;lhP]; (gpiwtl;) ypkpl;ll;>

fk;gdp nrf;fpul;Nlhp];

,y. 08> upf;nfy; ghij> nfhOk;G-08.

2022 Vg;uy; 01 Mk; ehsd;W.

mw;Nwhzp mjpfhu gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
gd;dpgpl;ba> njghdk> 47Mk; 

,yf;fj;jpy; trpf;Fk; Utpdp re;jkhyh 

mNgrpq;f Mfpa ehd; vdJ mw;Nwhzp 

jj;Jtjhuuhf gd;dpgpl;ba> njghdk 

47Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; uj;dkhyp 

rpwpfhe;jp mNgrpq;f jprhehaf;f 

vd;gtiu epakpj;J> 2004-09-01Mk; jpfjp 

[P.vr;. rTuh[; nehj;jhhprpdhy; vOjp 

cWjpg;gLj;jg;gl;l 207Mk; ,yf;f 

mw;Nwhzp mjpfhuk; 2022-03-09Mk; 

jpfjp Kjy; ,uj;Jr;  nra;ag;gl;L 

tYtpof;fr; nra;ag;gl;Ls;sjhf 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA

INVITATION FOR BIDS FOR 
GARDEN MAINTENANCE SERVICE

1.  The Chairman, Department Procurement Committee (DPC) on behalf of the University of Sri 
Jayewardenepura now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for 
undermentioned service,

Name of the Contract & 
Contract No. 

Estimated 
Cost 

(Mn.)

Non-
refundable 
Tender Fee 

(Rs.)

Bid Security 
(Rs.)

Bid 
Validity

01

Provision of Garden
Maintenance Service 
(Zone A) 
USJP/EIS/LS/ZAl2022/2024 
Only bidders who have CIDA 
Registration for Landscaping 
are eligible to bid for Zone A

54 15,000.00 550,000.00 01.08.2022

02
Provision of Garden
Maintenance Service (Zone B) 
USJP/EIS/LS/ZB/2022/2024

8 3,500.00 81,000.00 18.07.2022

03

Provision of Garden
Maintenance Service at the 
Faculty of Technology 
USJP/EIS/LS/FOT/2022/2024

9 3,500.00 91,000.00 18.07.2022

04

Provision of Garden
Maintenance Service at the 
Faculty of Engineering 
USJP/EIS/LS/FOE/2022/2024

3 2,000.00 30,500.00 18.07.2022

  Interested parties can bid for One Zone, Several Zones or for the Entire Zones and the evaluation 
will be done separately for each Document.

2.  The Intended Service Period is two years (365 Days x 2). The contract will be initially awarded 
for a period of one year subject to renewal for the second year. This renewal will be decided 
considering the performance of the Service Provider. The contract value for the second year shall 
be increased 5% - 10% at the request of the Service Provider. The exact increment percentage 
will be decided by the DPC considering the cost of materials, chemicals and labour rates

3. Bidding will be conducted through National Competitive Bidding.

4.  Interested eligible bidders may obtain further information from Assistant Registrar / 
Establishments (Information & Services), University of Sri Jayewardenepura - Tel 011-2802856 
and inspect the Bidding Documents at the address given below from 01st April 2022 to 29th 
April 2022 from 9.00 a.m. to 2.30 p.m. on any working day. 

5.  A complete set of Bidding Documents in English Language may be purchased by interested 
bidders on the submission of a written application to the address below and up on payment of 
a relevant non-refundable fee mentioned in the above table on working days from 01st April 
2022 to 29th April 2022 (except 11th April 2022 to 17th April 2022, the University New Year 
Holidays) between 9.00 a.m. and 2.30 p.m. The method of payment will be in cash to the 
University Shroff Counter. 

6.  A Pre-bid meeting will be held at 11.00 a.m. on 21st April 2022 at the Administration Board 
Room of the Administrative Building, University of Sri Jayewardenepura. 

7.  Bids will be closed at 2.30 p.m. on 2nd May 2022 at the Administration Boardroom of the 
Administration Building, University of Sri Jayewardenepura. 

8.  The Contract Number, Description and the opening date should be marked on the top left 
hand corner of the envelope. Sealed bids should be submitted to reach the Assistant Registrar  
/ Establishments (Information & Services), University of Sri Jayewardenepura, Gangodawila, 
Nugegoda by registered post or deposited in the "Tender Box" available at the aforesaid address 
at or before 2.30 p.m. (tender closing time) on 2nd May 2022 (tender closing date). All late bids 
will be rejected and returned to the bidder unopened. Proofs of posting will not be accepted in 
case of any delay. Bids will be opened immediately after the closure of the bid submission time. 
Bidders or their authorized representatives (one representative for each bidder) may participate 
at the bid opening. 

9. Final decision will be made by the Department Procurement Committee. 

10.  Bids shall be valid until the relevant bid validity date given in the above table. 

11.  Each Bid shall be accompanied by a Bid Security of relevant value given in the above table 
addressed to Vice-Chancellor, University of Sri Jayewardenepura, awarded by a reputed 
commercial bank approved by the Central Bank of Sri Lanka. Bid Security shall be valid until 
the relevant date given above. 

The addresses referred to above are: 

For inspection of Bidding Documents, submission of applications for Bidding Documents and 
Delivery of Bidding Documents 

Assistant Registrar,
Establishments (Information and Services Division),
University of Sri Jayewardenepura,
Gangodawila, Nugegoda.

For Bid opening
Administration Boardroom (Administration Building),
University of Sri Jayewardenepura,
Gangodawila, Nugegoda.

Chairman / Department Procurement Committee,
University of Sri Jayewardenepura.

01.04.2022
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,
yq;ifapy; kpd;rhu nghUl;fs; 
kw;Wk; Jizf;fUtpfs; 
Jiwapy;> Orange Electric 

kpfTk; gpugykhd tu;j;jf 
ehkj;ijf; nfhz;l epWtkhf 
jpfo;fpd;wJ. RkhH 6 fz;lq;fspy; 
28 ehLfspy; ,aq;Fk; ,e;epWtdk; 
8 tu;j;jf nraw;ghLfspy; 
epGzj;Jtk; ngw;w ,yq;ifapd; 
gy;Njrpa epWtdk; Orel Corporation 
epWtdj;jpw;Fr; nrhe;jkhdJ. 
'kdpjFyj;ij Nkk;gLj;Jjy;" 

vd;w njhdpg;nghUSf;F ,zq;f> 
Orange Electric kpd; 
cgfuz nghUl;fs; kw;Wk; 
cjpupg;ghfq;fs; kdpj Njitia 
eptu;j;jp nra;JtJld; re;ijapy; 
gue;jstpy; tpw;gid nra;ag;gLk; 
Kd;dzp tpahghu FwpahfTk; 
,Uf;fpd;wJ. 
kpd;rhu jahupg;Gfis 

cw;gj;jp nra;tJld;> Orel 
Corporation njhopy; ty;Yeu;fis 
Nkk;gLj;Jtjpy; jPtpukhf nraw;gl;L 
tUfpd;wJ. Orange Electric tu;j;jf 
ehkj;jpd; Njhw;wk; fpl;lj;jl;l 40 
Mz;Lfs; gioikahdJ vd;gJ 
Fwpg;gplj;jf;f mk;rkhFk;. 

Orel Corporation  nrhe;j R&D 
jpwd;fis ,izj;J kpd;rhu 
jahupg;Gfis> Kf;fpakhf kpd; 
Rtpl;Rfs; kw;Wk; nrhf;nfl;Lfis 

cw;gj;jp nra;aj; njhlq;fpaJ. 
Orange Electric tu;j;jf ehkk; 
Ntfkhf gpugy;ak; mile;jjhy; 
Orel Corporation, gy;NtW 
Efu;Nthu; gpupTfSf;F Vw;wthW 
gytpjkhd Rtpl;Rfs; kw;Wk; 
nrhf;nfl;Lfis mwpKfg;gLj;jpaJ. 
(fhrh gpshq;fhtpypUe;J vdpf;kh 
tiu. rpz;by;yh> mNfhah kw;Wk; 
rkPgj;jpa mad; tiu)
mt;thNw> Rtpl;Rfs; kw;Wk; 

nrhf;nfl;LfSf;F Nkyjpfkhf> 
Orel Corporation cl;Gw kw;Wk; 
ntspg;Gw gad;ghl;by; Rtpl;r; 
fpau;> MCB Nfgps;fs;> mjDld; 
,ize;j ghfq;fs;> Ngl;lupfs;> 
kpd;rhu n[dNul;lu;fs; kw;Wk; 
Nrhyhu; ngdy;fs; vd Orange 
Electric; tu;j;jf ehkj;jpd; fPo; 
gy;NtW iyl;bq; ehkq;fis 
cw;gj;jp nra;J tUfpd;wJ. 

Orel Corporation Orange 
Electric vDk;  tu;j;jf ehkj;jpd; 
fPo; gy;NtW tPl;L cgNahfg; 
nghUl;fisAk; cw;gj;jp nra;J 
tUfpd;wJ. njhopy;Jiwapd; 
xt;nthU mk;rj;jpw;Fk; Nrit 
nra;Ak; gue;j mstpyhd kpd; 
jahupg;Gfis toq;Fk;NghJ. Orel 
Corporation tbtikg;G epiy 
Kjy; cw;gj;jp nray;Kiw tiu 
kpf cau;e;j juj;ij NgZfpd;wJ. 

,J khj;jpukd;wp Orel 
Corporation ,d; mDgtk; tha;e;j 
R&D FOthdJ re;ijapd; 
vjpu;ghu;g;GfSf;Nfw;g Gjpa 
jahupg;Gfis cUthf;fp tUtJld; 
etPd Afj;Jf;F Vw;Gila 
njhopy;El;g mZFKiwfisAk; 
filg;gpbj;J Orange Electric; 
tu;j;jf ehkj;ij Kd;dzpapy; 
itj;jpUf;fpwJ. 

Orange Electric ,yq;ifapy; 
cs;s mjpetPd cw;gj;jp trjpfs;> 
kpfTk; jpwikahd kw;Wk; 
mDgtk; tha;e;j epGzu;fs; kw;Wk; 
mu;g;gzpg;Gs;s ju cj;juthjf; 
FO %yk; re;ijf;F tplg;gLk; 
vkJ cw;gj;jpfs; kpf cau;e;j 
juj;jpy; ,Ug;gij cWjp 
nra;fpwJ.
Efu;Nthiug; ghJfhg;ghf 

itj;jpUf;fTk; mtu;fspd; 
tho;f;ifia rpwg;ghf;fTk; 
cau;juj; jahupg;Gfis toq;Ftjd; 

%yk; ,yq;ifapd; kpd;rhuj; 
Jiwapy; Kd;dzpapy; ,Uf;Fk; 
Orel Corporation vyf;l;uP~pad;fs; 
Nghd;w njhopy; ty;Yeu;fis 
Nkk;gLj;Jtij Nehf;fhf; nfhz;L 
ehlshtpa uPjpapy; re;ijg;gLj;jp 
tUfpd;wJ. ,t;thwhd 
nraw;ghLfshy; Efu;Nthu; 
jpwikahd epGzu;fshy; ek;gfkhd 
kpd; Nritfis ngw;Wf; nfhs;s 
KbAk;. 

Orel Corporation ,yq;ifapy; 
kpd;rhu ty;Ydu;fis 
Nkk;gLj;Jtjw;F vLj;Js;s 
Kaw;rpfspy;> njhopy;El;g gapw;rp>; 
jpwd; Nkk;ghL Mfpatw;iw 
vspjhf;Ftjw;F ,yq;ifapd; 
%d;whk; epiy kw;Wk; njhopw;fy;tp 
Mizf;FO kw;Wk; njhopw;gapw;rp 
mjpfhurig Mfpatw;Wld; 
$l;LNru;e;Js;sijf; Fwpg;gplyhk;. 
kpd;dpaypy;; NVQ rhd;wpjo; ngw 
tpz;zg;gpj;jtu;fspd; nkd;ikahd 
jpwd;fs; kw;Wk; tho;f;if 
jpwd;fis Nkk;gLj;j ,JNthH 
rpwe;j re;jHg;gkhf khw;wpf; nfhs;s 
Ntz;Lk;.

Orel Corporation jpwd;fs; 
Nkk;ghL> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp 
kw;Wk; Gj;jhf;fk; Mfpatw;Wf;fhd 
,uh[hq;f mikr;Rld; 
ifNfhu;j;J> 'jpwikfSld; xU 

jiyKiw' vd;w fUg;nghUspd; 
fPo; tbtikf;fg;gl;l mjd;  
'];fpy;]; ];uPyq;fh' jpl;lj;jpw;F 
Mjutspj;Js;sJ.
,e;jf; $l;lhz;ikapy;> FWfpa 

kw;Wk; ePz;l fhy gbg;Gfs; %yk; 
vl;L gpupTfspy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 
jpwd; Nkk;ghl;il Orel Corporation 
Mjupf;fpwJ. njhopw; gapw;rpiaj; 
njhlu Nju;e;njLf;fg;gl;ltu;fSf;F 
ghJfhg;G Milfis toq;FfpwJ. 
NkYk;> Orel Corporation gapw;rp 
ikaq;fspd; fy;tp Copau;fspd; 
jpwid tsu;g;gjpYk; <LgLfpd;wJ. 
xt;nthU fhyhz;Lf;Fk; 

xUKiw elj;jg;gLk; gapw;rp 
mku;TfSld;> Nju;e;njLf;fg;gl;l 
gapw;rp ikaq;fspy; gl;liw 
trjpfis etPd njhopy;El;gj;Jld; 
Nkk;gLj;Jfpd;wJ. Kjy; fl;lkhf 

Ie;J Kf;fpa gapw;rp ikaq;fis 
Nkk;gLj;Jjy;> khztu;fspilNa 
fw;wy; nghUl;fisg; gfpu;e;Jnfhs;s 
'nraypfis' cUthf;Fjy; kw;Wk; 
nrayku;Tfis elj;Jtjw;F 
Nkk;gLj;jy;fs; kw;Wk; tpopg;Gzu;T 
jpl;lq;fs; vd;gd mlq;Fk;
GJik kw;Wk; juj;jpw;fhd 

mu;g;gzpg;G kw;Wk; 
Efu;Nthupd; ek;gpf;ifiaj; 
jf;fitj;Jf;nfhs;tjd; %yk; 
,yq;ifapy; kpd; cw;gj;jpj; 
Jiwapy;> Orange Electric 
xU Kd;dzp epWtdkhf 
cau;e;Js;sJ. Orel Corporatoin 
kpd;rhu Nritfis toq;Fk; 
njhopy; ty;Yeu;fspd; tsu;r;rpia 
Mjupg;gjd; %yk; Efu;NthUf;F 
juj;ij toq;Ftjw;fhd jdJ 
ce;Jjiy tpupTgLj;jpAs;sJ.

kdpj Fyj;ij tYg;gLj;Jk; Nehf;fj;jpw;F mg;ghy;...

F\hd; nfhbj;Jtf;F - Kfhikj;Jtg; gzpg;ghsu;> Orel Corporation

kpd; njhopEl;gtpayhsu;fSf;F

tpNrl tpsk;gu mEge;jk;  01 - 04 - 2022
,ytr NVQ rhd;wpjo;
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tho;tpy; ehk; 
midtUk; 
Kf;fpakhf 

mtjhdk; nrYj;Jk; tplaq;fspy; 
ghJfhg;G vd;gJ Kjd;ikahd 
xd;whFk;. ,d;iwa gugug;ghd 
tho;it fopf;Fk; ehk; tPl;bYk;> 
mYtyfj;jpYk;> njhopy; ,lj;jpYk;> 
tPjpapYk; ghJfhg;gpw;Nf Kjyplk; 
vd;fpd;w rpe;jidf;F (Safety first) 
Kf;fpaj;Jtk; mspf;fpNwhk;. md;whl 
tho;tpy; gy;NtW ghj;jpuq;fSf;F 
cap&l;Lk; ehk; ek;Kila kw;Wk; 
vkJ md;Gf;Fupatu;fspd; ghJfhg;G 
njhlu;gpy; mjpf mtjhdk; nrYj;j 
Ntz;b cs;sJ. rhjhuz tho;tpy; 
cq;fsJ md;Gf;Fupatu;fspd; 
cr;r ghJfhg;Gf;fhf gy;NtW 
eltbf;iffis nra;Ak; 
ePq;fs; Fwpg;ghf tPl;bd; kpd;rhu 
fl;likg;Gf;fhf fUtpfis 
Nju;T nra;Ak;nghJk; mJ 
njhlu;gpyhd mtjhdk; Fwpj;J 
mwptPu;fs;. ,jdhy; ,yq;if 
thbf;ifahsu;fspd; ek;gpf;ifia 
ntd;w nftpy;ld; vkJ kpd;rhu 
Jizf; fUtpfis re;ijf;F 
mwpKfg;gLj;Jk;NghJ ghJfhg;G 
vd;w rpe;jidf;F mg;ghy; nrd;W 
'cr;r ghJfhg;G" vd;W rpe;jidapd; 
fPo; kpd;rhu Jizf; fUtpfis 
,yq;if re;ijf;F mwpKfk; 
nra;tNjhL> vkJ Vida tu;j;jf 
ehk ngWkhdq;fs; njhlu;gpy; (Brand 
Values) ngUk; ek;gpf;if> cau; 
njhopy;El;gk;> rpwe;j jahupg;G> 
etPdj;Jtk; kw;Wk; cau; juj;jpyhd 
tplaq;fs; njhlu;gpy; mjpf 
mtjhdk; nrYj;JfpwJ.
cau; juj;ijf; nfhz;l jahupg;G 

xd;iw thbf;ifahsu;fshfpa 
cq;fSf;F toq;Ftjd; %yk; 
gad;gLj;jg;gLfpd;w %yg;nghUl;fs; 
kw;Wk; me;j %yg;nghUl;fis 
toq;Ffpd;w toq;Feu;fis Nju;T 
nra;tJ njhlf;fk; jahupf;fg;gl;l 
nghUs; vkJ thbf;ifahsupd; 
iffSf;F fpilf;Fk; tiu 
midj;J nraw;ghLfSf;fhfTk; 
gad;gLj;jg;gLk; rpwe;j 
juf;fl;Lg;ghl;Lf;F cl;gLj;JtJ 
nftpy;ld; Mfpa vk;Kila jur; 
rhd;wpjo; nfhs;ifahFk;. ,jd;NghJ 
cw;gj;jp nraw;ghl;Lf;fhf 

gad;gLj;jg;gLfpd;w  kdpj 
rf;jpAk;> ,ae;jpuq;fspd; Kiwahd 
nraw;ghL njhlu;gpYk; cr;r 
mtjhdk; nrYj;jg;gl;L jpwikahd 
kw;Wk; mDgtk; kpf;f gzpf; 
FO kw;Wk; etPd ,ae;jpuk; 
kw;Wk; me;j ,ae;jpuq;fspd; 
guhkupg;G nraw;ghL rupahd 
Neuj;jpw;F Nkw;nfhs;sg;gLtJk; 
gzpf; FOtpd; juj;ij 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf Nkw;nfhs;sg;gLk; 
gapw;rp nraw;ghLfSf;Fk; mjpf 
tha;g;G toq;fg;gLfpwJ. vkJ 
njhopw;rhiyfs; %yk; ntspahfpd;w 
midj;J jahupg;GfSk; 
mDgtk; kw;Wk; jpwik kpf;f 
gzpf; FOtpd; Nkw;ghu;itapd; 
fPo; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w juf; 
fl;Lg;ghl;Lf;F cl;gLj;JtJ kw;Wk; 
mjw;fhf gy;NtW Kiwfs; kw;Wk; 
,ae;jpuq;fs; gad;gLj;jg;gLtNjhL 
vkJ juf; fl;Lg;ghLfs; Ma;T 
$lj;jpw;Fs; Nkw;nfhs;sg; gLfpwJ. 
nftpy;ld; jahupg;GfSf;fhf 
toq;fg;gl;bUf;Fk; Njrpa 
jur;rhd;Wfs; Nghd;W (SLS) ru;tNjr 
jur;rhd;WfSk; (BS, IEC) epWtdj;jpd; 
midj;J fl;likg;GfSk; 

rpwe;j Kiwapy; 
,af;fg;gLtjhw;fhf 
ngwg;gl;bUf;Fk; 
ISO 9001:2015 
jur; rhd;wpjOk; 
nftpy;ld; jahupg;G 
kw;Wk; mjd; 
nraw;ghLfspd; 
jdpj;Jtj;ij 
fhl;Lfpd;w rpwe;j 
fhuzpahFk;. 
,yq;ifapy; 
jahupf;fg;gLfpd;w 
jahupg;Gfs; jtpu nftpy;ld; 
tu;j;jf ehkj;jpd; fPo; ,wf;Fkjp 
nra;ag;gLfpd;w jahupg;Gfis 
ehl;Lf;F vLj;J tUfpd;w 
re;ju;g;gj;jpy; juf;fl;Lg;ghL %yk; 
Kiwahd juj;Jf;F mika 
jahupf;fg;gl;Ls;sjh vd cWjp 
nra;ag;gLtNjhL mjw;fhf 
vk;Kld; ifNfhu;j;jpUg;gJ ru;tNjr 
mq;fPfhuk; ngw;w jahupg;ghsu;fs; 
vd;gij Fwpg;gpl Ntz;Lk;. 
nghUl;fs; jahupg;gpy; ehl;bd; 
rl;l mikg;G kw;Wk; kpd; Jizf; 
fUtp jahupg;Gld; njhlu;Gila 
gy;NtW xOq;Ffspd; fPo; midj;J 

nghUl;fSk; jahupg;gJ kw;Wk; 

re;ijf;F ntspaplg;gLfpwJ vd;gJ 

,q;F Fwpg;gpl Ntz;b kw;nwhU 

Kf;fpa tplakhf cs;sJ. 

juj;jpd; fPo; midj;J 

jahupg;GfisAk; 

cw;gj;jp nra;tJld; gzpf; 

FOtpd; Rfhjhuk; njhlu;gpYk; 

mjpf mtjhdk; nrYj;jg;gLfpwJ. 

,jw;F Rfhjhu gpupTfshy; 

ntspaplg;gl;Ls;s Kiwfs; 

njhlu;gpy; mjpf mtjhdk; 

nrYj;jg;gLfpwJ. ngUe;njhw;W 

Neha; epiyikapy; ,Ue;J 

ghJfhg;gjw;fhf gzpf;FO 

cWg;gpdu;fisf; nfhz;l cs;sf 

nfhtpl; fl;Lg;ghl;L nrayzp 

(Task force for prevention of Covid) 
,q;F Fwpg;gpl Ntz;ba rpwe;j 
cjhuzkhf cs;sJ. ,q;F 
'ghJfhg;gpw;Nf Kjyplk;" vd;w 
rpe;jid vkJ njhopw;rhiyfs; 
Nghd;W mYtyfq;fspy; khj;jpuk; 
md;wp ehL KOtJk; gue;Js;s 
vkJ tpw;gid Kftu;fSf;fhfTk; 
nraw;gLj;jg;gl;Ls;sJ vd;gij 
Fwpg;gpl Ntz;Lk;. cyfpy; cs;s 
mjp etPd njhopy;El;gj;jpy; 
cr;r mstpy; cw;gj;jp 
nraw;ghl;Lf;fhf 
gad;gLj;Jfpd;w epWtdk; 
xd;whf nftpy;ld; 
epWtdj;ij Fwpg;gplyhk;. 
jhdpaf;f cw;gj;jp 
nraw;ghLfis mwpKfk; 
nra;jjd; %yk; 
nghUl;fspd; juj;ij 
Nkk;gLj;JtJ> Kd;diu 
tpl mjpf cw;gj;jp 
nfhs;ssit vl;Ltjd; 
%yk; re;ijapd; Njitia 
tpiuthf eptu;j;jp nra;tjw;F 
KbAkhtJk; tu;j;jf ehkk; 

vd;w tifapy; nftpy;ld; 
ngw;w ngUk; Kd;Ndw;wkhFk;. 

nftpy;ld; jahupg;Gfspy; cau; 
jahupg;G njhlu;gpy; ghu;f;Fk;NghJ 
vg;NghJ re;ij Ma;T kw;Wk; 
cw;gj;jp Nkk;ghl;L gpupT Gjpa 
gupNrhjidfs; %yk; ru;tNjr 
juj;jpy; jahupf;fg;gl;l etPd 
tho;f;ifg; Nghf;Ff;F nghUe;Jk; 
tifapy; eilKiw uPjpahfTk; 
kw;Wk; gad;gLj;j ,yFthdJk; 
cq;fsJ tPl;Lf;F mjpf ngWkjp 
Nru;f;Fk; tifYk; cq;fsplk; 
toq;fg;gLfpwJ. r%f nghWg;igf; 
nfhz;l epWtdk; xd;whf cw;gj;jp 
nraw;ghLfspy; Rw;Wr;#oy; rhu;e;j 
cw;gj;jpfSf;fhf kw;Wk; ehl;bd; 
Rw;Wr;#oy; rl;l mikg;Gf;F 

fl;Lg;gl;L cw;gj;jp nraw;ghl;Lf;F 
Kd;Dupik toq;Ffpd;w ehk; 
tpiutpy; njhopw;rhiy fopTfis 
Kiwahf ntspNaw;Wtjw;F 
Extended Producer’s Responsibility 
vd;w cyfpd; mq;fPfhuk; ngw;w 
Nfhl;ghl;il mwpKfk; nra;a 
jpl;lkpl;Ls;Nshk;. 
ehL KOtJk; 

gue;Js;s nftpy;ld; kpd; 
njhopy;El;gtpayhsu;fs; 
njhlu;ghd vkJ rNfhju kpd; 
njhopy;El;gtpayhsu;fspd; 
eyDf;fhf mtu;fSf;F 
,ytrkhf toq;Ffpd;w fhg;GWjp 
kw;Wk; njhopy;El;g mwpit 
Nkk;gLj;Jtjw;fhf ehL KOtJk; 
kpd; njhopy;El;gtpayhsu; 
epfo;r;rpfs;> nftpy;ld; 'jd 
epjhda" rpwg;G rYif jpl;lk; 
kw;Wk; mtu;fspd; njhopy;Kiw 
Nkk;ghl;Lf;F ,yq;if 
njhopy; gapw;rp epu;thfj;Jld; 
,ize;J NVQ Level 03 njhopy; 
jifikia toq;Fk; jpl;lj;jpd; 
%yk; ehk; ,yq;if kpd; 
njhopy;El;gtpayhsu;fSf;fhf 
nraw;gLj;jp ,Uf;Fk; jpl;lq;fspy; 
cs;slq;Fk;.
ehL KOtJk; %iy KLf;Ffs; 

vq;Fk; gue;J ,Uf;fpd;w 
vkJ kpy;ypad; fzf;fhd 
thbf;ifahsu;fs;> tu;j;jf 
Kftu;fs;> tpepNahf Kftu;fs;> kpd; 
njhopy;El;gtpayhsu;fs;> fl;llf; 
fiyQu;fs;> nghwpapayhsu;fs;> 
xg;ge;jjhuu;fs;> epu;khzj; Jiw 
epWtdq;fs; kw;Wk; MNyhrfu;fs;> 
njhopy;El;g mjpfhupfs; kw;Wk; 
gy;NtW njhopy;Kiwahsu;fspd; 
ntWk; ghJfhg;G md;wp mjw;F 
mg;ghy; mtjhdk; nrYj;jp ,yq;if 
re;ijia ntw;wpnfhz;l ];tpr; 
kw;Wk; nfhrl; tiffSk; (Wiring 
Devices; White Series, Modular Series, 
Nature Series)> ghJfhg;G Jizf; 
fUtp tiffSk; (Protection 
Devices)> LED kpd; Fkpo; tiffs; 
kw;Wk; Vida kpd; Jizf; 
fUtpfisAk; (Other Accessories) 
cq;fsplk; vLj;J tUk; nftpy;ld; 
Mfpa ehk; vg;NghJk; cq;fspd; 
cr;r ghJfhg;ig cWjp nra;tjw;F 
flikg;gl;Ls;Nshk;.

mjpAau; ghJfhg;gpw;fhf kpd; njhopy;El;gtpayhsu;fspd; 
ek;gpf;ifia ntd;w cr;r fhtyd; nftpy;ld;

jahupg;Gfs; jtpu nftpy;ld; 
tu;j;jf ehkj;jpd; fPo; ,wf;Fkjp 
nra;ag;gLfpd;w jahupg;Gfis 

md;wp ehL KOtJk; gue;Js;s 
vkJ tpw;gid Kftu;fSf;fhfTk; 
nraw;gLj;jg;gl;Ls;sJ vd;gij 
Fwpg;gpl Ntz;Lk;. cyfpy; cs;s 
mjp etPd njhopy;El;gj;jpy; 
cr;r mstpy; cw;gj;jp 
nraw;ghl;Lf;fhf 
gad;gLj;Jfpd;w epWtdk; 
xd;whf nftpy;ld; 
epWtdj;ij Fwpg;gplyhk;. 
jhdpaf;f cw;gj;jp 
nraw;ghLfis mwpKfk; 
nra;jjd; %yk; 
nghUl;fspd; juj;ij 
Nkk;gLj;JtJ> Kd;diu 
tpl mjpf cw;gj;jp 
nfhs;ssit vl;Ltjd; 
%yk; re;ijapd; Njitia 
tpiuthf eptu;j;jp nra;tjw;F 
KbAkhtJk; tu;j;jf ehkk; 

vd;w tifapy; nftpy;ld; 
ngw;w ngUk; Kd;Ndw;wkhFk;. 

nftpy;ld; jahupg;Gfspy; cau; 
jahupg;G njhlu;gpy; ghu;f;Fk;NghJ 
vg;NghJ re;ij Ma;T kw;Wk; 
cw;gj;jp Nkk;ghl;L gpupT Gjpa 

kpd; njhopEl;gtpayhsu;fSf;F

tpNrl tpsk;gu mEge;jk;  01 - 04 - 2022
,ytr NVQ rhd;wpjo;



Vida njhopy;fSld; xg;gpLk;NghJ 
kpd;rhu ghJfhg;Gf;F tUk;NghJ 
kpd;rhuj; njhopy; kpfTk; 
Kf;fpakhdJ. kpd; tpgj;Jfis 

Vw;gLj;Jk; tPl;L tpgj;Jfs;> gz;izfspy; 
Vw;gLk; kpd; tpgj;Jf;fs; kw;Wk; 
rl;ltpNuhjkhf kpd;rhuj;ij mZFtJ 
Mfpait kpd;dpayhsu;fs; mjpfk; cs;s 
gFjpfspy; mbf;fb elg;gNj ,jw;Ff; 
fhuzk;.
,e;j nray;fs; njupe;Njh njupahkNyh 

ele;jhYk;> mjpfhupfSf;F njuptpf;f 
Ntz;baJ kpd;thupaj;jpd; nghWg;G. 
vyf;l;uP~pad;fSf;F njhopy;Kiw 
mq;fPfhuk; Njit. Vndd;why; mtu;fs; 
kpd;rhu ghJfhg;gpy; Kf;fpa gq;F 
tfpf;fpwhu;fs;.
vj;jid tpjpfs;> fl;Lg;ghLfs; 

,Ue;jhYk; filrpapy; ,e;j tpjpfs; 
midj;ijAk; mKy;gLj;j Ntz;baJ 
kpd;thupau;fs; jhd;. xU tPl;by; 
jug;gLj;jg;gl;l taupq; mikg;ig epWTtJ 
Nghd;w gy Kf;fpakhd tp~aq;fs;> 

juepiyfSf;F Vw;g xU Gfo;ngw;w 
kpd;dpayhsu;fshy; nra;ag;gl Ntz;Lk;.
,e;j fhuzpfspd; ghu;itapy;> 

kpd;dpayhsu;fspd; njhopy;Kiw 
mq;fPfhuk; kw;Wk; jug;gLj;jYf;fhd 
nghWg;G> kpd;rhu ghJfhg;Gf;F 
nghWg;ghd epGzuhf nghJ gad;ghLfs; 
Mizf;FOtplk; cs;sJ. ,yq;ifg; 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO 
(,nghgM) 2002 ,d; 35 Mk; ,yf;f 
rl;lj;jpd; %yk; ehl;by; gy;Jiwrhu; 
xOq;FWj;Jif epWtdkhf jpfo;fpwJ. 
2009 ,d; 20 Mk; ,yf;f ,yq;if 
kpd;rhu rl;lj;jpd; gpufhuk; Mizf;FO 
kpd;rhuj;Jiwapy; xOq;FWj;Jif 
Nkw;nfhs;Sk; mNjNeuk; kpd;rhu Jiwapd; 
nghUshjhuk;> ghJfhg;G Kfhikj;Jt 
xOq;FWj;Jifia Nkw;nfhz;Lk; 
tUfpd;wJ.
jw;NghJ 45>000 kpd;dpayhsu;fs; 

,Ug;gjhf kjpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
Mdhy; ,e;j njhopy; ty;Yeu;fSf;F 
mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw ,y;iy. 

NkYk; mtu;fs; jq;fs; njhopypy; 
Kd;Ndw top ,y;iy. ,jd; fhuzkhf 
,e;j njhopYf;F cs;Shu; kw;Wk; 
ntspehl;L mq;fPfhuk; kw;Wk; Ntiy 
Njit mjpfkhf cs;sJ. Mdhy; ek; 
ehl;by; cs;s njhopy; ty;Yeu;fs; me;j 
tha;g;Gfis ,oe;Js;sdu;.
vyf;l;uP~pad;fSf;F njhopy;Kiw 

mq;fPfhuk; toq;Ftjd; %yk; gpd;tUk; 
Nehf;fq;fis mila KbAk;. cupkk; 
toq;Fk; mikg;gpd; mbg;gilj; Njit 
vOfpwJ
1) ehl;by; kpd; ghJfhg;ig cWjp 

nra;tjw;fhf tpjpfs; kw;Wk; 
xOq;FKiwfis nray;ghl;Lf;F 
nfhz;L tuf;$ba epGzu;fspd; 
FOit cUthf;Fjy;.

2) njhopy;fisj; njhlu> cs;@u; kw;Wk; 
ntspehl;L mq;fPfhuk; kw;Wk; Ntiy 
tha;g;Gfisg; ngWtjw;F njhopy; 
ty;Yeu;fSf;F trjp nra;jy;.

tPL fl;l mbj;jsk; mikg;gjpy; ,Ue;J 
ghJfhg;gpy; ftdk; nrYj;jg;gl;lhYk;> 

tPl;bd; kpd; ghJfhg;gpy; rpwpJ ftdk; 
nrYj;jg;gLfpwJ. ek;kpy; ngUk;ghyhNdhu; 
tPl;Lg; ghJfhg;igg; gw;wp Xtpak; 
tiutjpy; gpd;jq;fpa kdg;ghd;ik 
nfhz;ltu;fs;. mJkl;Lkpd;wp> tPl;bd; cs; 
taupq; mikg;gjpy; mDgtk; tha;e;j> 
njhopy;Kiw> vyf;l;uP~padpd; Nritiag; 
ngWtjw;F ehq;fs; gof;fkpy;iy.
xU tPl;by; kpd;Rw;W mikf;Fk; NghJ> 

fpuhkj;jpy; cs;s kpd;dpayhsu; my;yJ 
NtW egupd; cjtpia kpfTk; vspikahd 
gzpahfg; gad;gLj;JfpNwhk;. Mdhy; 
taupy; ,Ue;Nj gpsf;Ffs;> gy;Gfs; kw;Wk; 
rhf;nfl;Lfis Nju;T nra;tJ mt;tsT 
Kf;fpaky;y. taupq;> bird; Nghd;w 
tp~aq;fspy; njhopy;Kiw mq;fPfhuk; 
cs;stiuj; Nju;e;njLg;gJ Kf;fpak;. 
Mdhy; mjw;fhd topKiw ,Jtiu 
,y;iy.
vdNt> ngUk;ghYk; Fiwe;j fl;lzk; 

t#ypg;gtuplk; jhd; ,e;jg; gzpia 
xg;gilf;fpNwhk;. ngUk;ghYk; mtu; ,e;j 
gzpf;F jFjpaw;wtuhf ,Uf;fyhk;. ,J 
cyfj;jpd; kw;w gFjpfSf;F ,y;iy. 
fz;bg;ghf mij nra;a Ntz;Lk;.

cupkk; mtrpak;
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO 

kpd;rhu ghJfhg;G njhlu;ghd gy 
juepiyfs;> tpjpKiwfs; kw;Wk; tpjpfis 
,aw;wpAs;sJ. ,jdhy;> kpd; tpgj;Jfspy; 
Vw;gLk; capupog;Gfs; fzprkhf 
Fiwe;Js;sd. Mdhy; mijAk; kPwp> 
,e;j tp~aq;fisr; nray;gLj;j tpjpfs; 
kw;Wk; tpjpKiwfSf;F ,zq;f kpd; 
mikg;Gfspd; tbtikg;gpy; mq;fPfhuk; 
ngw;w kpd;dpayhsu;fs; ,Uf;f Ntz;Lk;.
,yq;ifapd; nghJg; gad;ghLfs; 

Mizf;FOtpdhy; gy epWtdq;fSld; 
,ize;J cUthf;fg;gl;Ls;s ,e;j 
Ntiyj;jpl;lkhdJ> njhopy;rhu; 
Nkk;ghl;bw;fhd epWtd fl;likg;ig 
cUthf;FtijAk;> midj;J kpd;rhu 
ty;Ydu;fisAk; mq;fPfupf;fg;gl;l 
epGzu;fshf khw;WtijAk; Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ. %d;whk; epiy kw;Wk; 
njhopw;fy;tp Mizf;FO> njhopw;gapw;rp 
mjpfhurig kw;Wk; Njrpa gapYdu; 
kw;Wk; ifj;njhopy; gapw;rp epu;khz 
ifj;njhopy; mgptpUj;jp epWtdk;> 
,yq;if kpd;rhu rig kw;Wk; rpNyhd; 
vnyf;l;uprpl;b gpiuNtl; ypkpnll; 
Mfpad ,j;jpl;lj;ij cUthf;Ftjw;Fk; 
eilKiwg;gLj;Jtjw;Fk; gq;fspg;G 
nra;fpd;wd.
Kd;nkhopag;gl;l njhopy;Kiw 

mq;fPfhuj;ijj; njhlu;e;J> ehl;by; cs;s 
midj;J vyf;l;uP~pad;fSk; (30 mk;gpau; 
kl;Lk;) cs;sf taupq; mikg;Gfis 
tbtikf;fTk;> ,lTk;> Ma;T nra;aTk; 
kw;Wk; rhd;wspf;fTk; mjpfhuk; 
ngWthu;fs;. mtu;fshy; toq;fg;gLk; 
Ma;Tr; rhd;wpjo;fs; ,yq;if kpd;rhu 
rig kw;Wk; ,yq;if kpd;rhu rigapdhy; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;wd. cupkk; ngw;w 
kpd;dpayhsu;fSf;F 30 Kjy; 60 mk;gpau; 
tiuapyhd %d;W fl;l cs; kpd; 
mikg;Gfis mikf;fTk; Ma;T nra;aTk; 
mjpfhuk; cs;sJ. mj;jifa mikg;Gfs; 
gl;lag; nghwpahsuhy; tbtikf;fg;gl 
Ntz;Lk;. Kd;nkhopag;gl;l nghwpKiwia 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd Kjy; gbahf 
milahs ml;il toq;fg;gl Ntz;Lk;. 
,jw;fhd Fiwe;jgl;r jFjp Njrpa 
njhopw;fy;tp jFjp 3 NVQ 3 epiy kpd; 
nghwpapay; ghlj;jpy; cs;sJ. midj;J 
vyf;l;uP~pad;fSf;Fk; NVQ 3 ,ytrkhf 
toq;Ftjw;fhd tpiuthd Ntiyj;jpl;lk; 
,g;NghJ ele;J tUfpwJ.
Kd;nkhopag;gl;l nghwpKiwapd; 

kw;nwhU mk;rk; vyf;l;upf;fy; ,d;[pdpaupq; 
Jiwapy; mq;fPfupf;fg;gl;l juq;fis 
mwpKfg;gLj;JtjhFk;> ,jdhy; 
vyf;l;uP~pad;fs; jq;fs; tho;f;ifia 
Kd;Ndw;w KbAk;. ,jd;gb> vjpu;fhyj;jpy; 
njhopw;gapw;rpahsuhf fsk; ,wq;Fk; 
egu; [_dpau; vyf;l;upf;fy;> rpNu~;l 
vyf;l;upf;fy;> nkapd; vyf;l;upf;fy; 
kw;Wk; ntspg;Gw taupq; Kiw Mfpa 
juq;fSf;Fs; Eiotjw;fhd jifikiag; 
ngWthu;.
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kpd;dpayhsu;fSf;fhd njhopy;Kiw mq;fPfhuk;
midj;J kpd;dpayhsu;;fSf;Fk; NVQ 3 ,ytrk;
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2022 NjUeh; (thf;fhsh;) ,lhg;G 
fzf;nfLg;G Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ
2022 Mk; Mz;bw;fhd thf;fhsh;fs; 

fzf;nfLg;G 2022.02.01 Mk; jpfjp 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. midj;J 

tPLfSf;Fk; fzf;nfLg;Gg; 

gbtq;fs; tpepNahfpf;fg;gl 

khl;lhJ.

2021 Mk; Mz;by; gjpT 

nra;ag;glhjpUg;gpd; my;yJ 2021 

Mk; Mz;by; gjpT njhlh;ghd 

Kfthpapy; jpUj;jq;fis 

Nkw;nfhs;s Ntz;Lkhapd; 

2004.01.31 my;yJ mjw;F Kd;dh; 

gpwe;j egh;fis gjpT nra;J 

nfhs;tjw;fhf kw;Wk;

18 taJ g+h;j;jpaile;jTlNdNa 04 

khjq;fSf;nfhU Kiw Fiwepug;G 

,lhg;G Clhf thf;Fhpikia

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 16 - 18 

taJfSf;fpilg;gl;l (2006.01.31 

,w;F Kd;dh; gpwe;j) gpui[fisg; 

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf fpuhk 

mYtyiuj; njhlh;G nfhs;sTk;.

Njh;jy; Mizf;FO

011-2868441/www.elections.gov.lk

Nfs;tpkDf; Nfhuy; 
njhifkjpg;G> Gs;sptpguj; jpizf;fsj;jpd; gj;juKy;iy gpujhd 

mYtyfk; kw;Wk; my;gu;l; fpurd;l; ,y. 16/7 mYtyf tshfk; 

nghUl;L Rj;jk; nra;jy;> Jg;GuNtw;ghl;L Nrit kw;Wk; Njhl;l 

guhkupg;G Nrit Mfpa Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd ngWif

xg;ge;j ,yf;fk; : DCS/AC/PRO/04/01/2022 

njhifkjpg;G> Gs;sptpguj; jpizf;fsk;

njhifkjpg;G> Gs;sptpguj; jpizf;fsk; rhu;ghf jpizf;fs ngWiff; FO jtprhsu;. 2022/23 Mz;L nghUl;L 

fPNo Fwpg;gplg;gl;lthW Rj;jk; nra;jy;> Jg;GuNtw;ghl;L Nrit kw;Wk; Njhl;l guhkupg;G Nritfis 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpkDjhuu;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j

,yf;fk;
ngWifapd; ngaH

tpiykD 

ghJfhg;G 

Kwp 

ngWkjp

tpiy$wYf;F 

Kd;djhd $l;lk; kw;Wk; 

tshfj;ij ghHitaply;

tpz;zg;gk; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; 

tpiykDf;fisj; 

jpwj;jy;

DCS/AC/
PRO/04/ 
01/2022

njhifkjpg;G Gs;sptpguj; 

jpizf;fsj;jpd; gj;juKy;iy 

kw;Wk; ,y. 16/7> mYtyf 

tshfq;fs; nghUl;L Rj;jk; 

nra;jy;> Jg;GuNtw;ghl;L 

Nrit kw;Wk; Njhl;l 

guhkhpg;G Nritfs; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd 

ngWif

&. 100>000/- 2022.04.20Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F 

njhifkjpg;G> 

Gs;sptpguj; jpizf;fsk;> 

4Mk; khb> $l;l 

kz;lgk;> 306/71> 
nghy;J}t tPjp> 

gj;juKy;y.

2022.04.29Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F 

njhifkjpg;G. 

Gs;sptpguj; jpizf;fsk;> 

2Mk; khb> 

ngWifg; gphpT> 

,y. 306/71> nghy;J}t 
tPjp> gj;juKy;iy.

1.  tpiykDf; Nfhuy; Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiy$wy; Kiw (NCB) %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

2.    Mu;tKk; jFjpAKs;s Nfs;tpkDjhuu;fs; njhif kjpg;G> Gs;sptpguj; jpizf;fsj;jpd; fzf;fhsu; 

(epjp-I) Clhf (011-2147004) Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk; vd;gJld; fPNo jug;gl;Ls;s 

Kftupapy; 2022.04.01Mk; jpfjp Kjy; 2002.04.28Mk; jpfjp tiuapyhd thu Ntiy ehl;fspy; K.g.9.00 kzp 

Kjy; gp.g.  3.00 kzp tiuahd fhyg;gFjpapDs; tpiykDf; Nfhuy; Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghu;f;fyhk; 

3.  vOj;jpyhd tpz;zg;gg;gbtnkhd;iw rku;g;gpg;gjd; %yKk; kPsspf;fg;glhj &. 4>000/- nfhifia 

,j;jpizf;fsj;jpd; rpwhg;gUf;F nuhf;f gzkhf kl;Lk; nrYj;Jtjd; %yKk; tpiykDf; Nfhuy; 

Mtzq;fspd; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

4.  Kiwahf g+u;j;jpnra;ag;gl;l tpiykD Mtzq;fis 2022.04.29 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F fpilf;Fk;tz;zk; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ 

Neubahf tUifje;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTlNd Nfs;tpkDjhuu;fs; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; jhkjkhf fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;.

jtprhsu; 

jpizf;fs ngWiff; FO> 

njhifkjpg;G Gs;sptpguj; jpizf;fsk;>

rq;fpahd ke;jpua> ,y. 306/71> nghy;J}t tPjp> gj;juKy;iy> 

njhiyNgrp : 011-2147004.

2022.04.01

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nkhwl;Lt> uhtj;jhtj;j> jHkuj;d 

khtj;j> 5Mk; xOq;if> ,y. 34/21A Ir; 
NrHe;j (jw;NghJ 2015=40 fountainhead 
road, Toronto on M3J 2V1, Canada) trpf;Fk; 
khtyNf `re;j jpy;Uf;rd (Nj.m.m.,y. 

197110800805) Mfpa ehd;> nkhwl;Lt> 

uhtj;jhtj;j> jHkuj;d khtj;j> 5Mk; 

xOq;if> ,y. 34/21Ir; NrHe;j v];kp 

mq;fk;Nghb (Nj.m.m.,y. 195461701655) 

,w;F toq;fg;gl;l gfpuq;f nehj;jhhpR 

A.K.P. n[t;tdp re;jyq;fh tpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l> 2021 khHr; 10k; 

jpfjpa mw;Nwhzp jj;Jt kjpg;gPl;L 

vz; 295I ,j;jpdk; Kjy; ,uj;Jr; 

nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf> ,yq;if 

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

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

ngaH khw;wk;

ml;lhisr;Nrid gpuNjr 

nrayhsH gphpTf;Fl;gl;l 

ghyKid rpd;dg;ghyKid 

02k; gphptpd; ,y. 84gp> Rdhkp 

tPl;Lj;jpl;lj;jpy; trpj;JtUk; 

FkhutbNty; epNuh[pdp 

Mfpa ehd; Gdpj ,];yhk; 

kjj;ij jOtp vdJ ngaiu 

FkhutbNty; ghap\h 

vd khw;wpf; nfhz;Nld; 

vd;gij ,yq;if rdehaf 

Nrhrypr FbauRf;Fk;> 

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

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

FkhutbNty; ghap\h

ml;Nlhh;zp mjpfhu gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;

gd;dpgpl;ba> njghdk> 47Mk; ,yf;fj;jpy; 

trpf;Fk; Utpdp re;jkhyh mNgrpq;f Mfpa 

ehd; vdJ ml;Nlhh;zp jj;Jtjhuuhf 

nfhOk;G-03> Gdpj ikf;fy; tPjp> 

87Mk; ,yf;fj;jpy; trpf;Fk; uj;ehaf;f 

Kjpahd;NryhNf mku tPughF vd;gtiu 

epakpj;J> 2000-07-25Mk; jpfjp a+. 

N[. `phpKj;Jnfhl nehj;jhhprpdhy; 

vOjp cWjpg;gLj;jg;gl;l 4004Mk; 

,yf;f ml;Nlhh;zp mjpfhuk; 2022-03-

09Mk; jpfjp Kjy; ,uj;Jr; nra;ag;gl;L 

tYtpof;fr; nra;ag;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ. 

nghJ mwptpj;jy; - uhq;ypd; ,d;nt];l;nkd;l;;;;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (PV 8585)
cld; rpNyhd; Gnuhg;gh;b nltyg;nkd;l; ypkpl;ll; (PB 1309) I

xd;wpizj;jy;

uhq;fpypd; ,d;nt];l;nkd;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; MdJ rpNyhd; Gnuhg;gh;b 

nltyg;nkd;l; ypkpl;ll; cld; 2022 khh;r; 31 Mk; jpfjpapypUe;J  nray; 

tYg;ngWk; tifapy;  xd;wpizf;fg;gl;ljpdhy; rl;lj;jpd; 244(1) Mk; gphptpd; 

fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l xd;wpizf;fg;gl;l rhd;wpjopd; gpufhuk; 

rpNyhd; Gnuhg;gh;b nltyg;nkd;l;  ypkpl;ll; Mf njhlh;e;Jk; nrayhw;Wnkd 2007 

Mk; Mz;bd; 7 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 244 (3) Mk; gphptpd; gpufhuk; 

ehk; ,j;jhy; nghJ mwptpj;jiy toq;Ffpd;Nwhk;. xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpapd; 

gjpT mYtyfkhdJ ,y. 60> jh;kghy khtj;ij> nfhOk;G-07 vd;gjhFk;

rpNyhd; Gnuhg;gh;b nltyg;nkd;l; ypkpl;ll;bd; rigapd; fl;lisapd; gpufhuk;

gp];nd]; ,d;nlypn[d;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll;> fk;gdp nrayhsh;fs;>

,y. 08> upf;nfy; ghij> nfhOk;G-08.

2022 Vg;uy; 01 Mk; ehshfpa ,d;W.

Nehaw;w Nky; khfhzj;jpw;fhf 
tprh;eha; Nehia xopg;gjw;fhf 

xd;WgLNthk; 

ngWif mwptpj;jy;
eha;fis kylhf;fy; - 2022

Rfhjhuj;jpizf;fsk; - Nky; khfhzk;

nfhOk;G> fSj;Jiw> kw;Wk; fk;g`h khtl;lq;fspy; eha;fspd; ,dg;ngUf;fj;ijf; 

fl;Lg;gLj;Jtjw;fhf eha;fis kylhf;Ftjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLgLfpd;wd.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> 2022.04.22 md;W K.g.10.30 ,w;F my;yJ 

mjw;F Kd;dh; fpilf;ff;$bathW> nfhOk;G -10> khspfhtj;ij> khfhz Rfhjhu 

Nritfs; gzpg;ghsh; (Nky; khfhzk;) mYtyfk;> khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

,w;F fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; my;yJ gpujpg;gzpg;ghsh;> (epUthfk;) 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Kj;jpiuaplg;gl;l ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 

Nkw;nfhs;syhk;. mjd;gpd;dh; cldbahf tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

thuNtiy ehl;fspy; ,t;tYtyfj;jpd; fzf;Fg;gphptpy; &gh 750.00 ,w;fhd 

kPsspf;fg;glhj fl;lzk; kw;Wk; &gh 20>000.00 ,w;fhd kPsspf;fg;gLk; itg;Gj;njhifiar; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;J> 2022.04.01 Kjy; 2022.04.21 tiu 

K.g.9.00 kw;Wk; gp.g.3.00 ,w;fpilg;gl;l fhyj;jpy; ,jw;fhd tpiykDg;gbtj;njhFjpnahd;iw 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,jw;fhd epge;jidfs; gpd;tUkhW:

rj;jpurpfpr;irahdJ> jFjptha;e;j kpUf itj;jpanuhUthpdhy; Nkw;nfhs;sg;gly; 

Ntz;Lk;.

tpz;zg;gq;fs; ,uz;L gpujpfshfr; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> jghYiwapd; 

,lJgf;f Nky; %iyapy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

tpiykD njhlh;ghd ngWiff;FOtpd; jPh;khdk;> ,Wjpj;jPh;khdkhf mikAk;

Nkyjpf tpguq;fspw;fhf gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fis miof;fTk;.

011-2434852/0112437154

lhf;lh; jk;kpf;f [ayj;> jiyth;

ngWiff;FO> khfhz Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkid (Nky;khfhzk;)

khspfhtj;ij> nfhOk;G -10

http:/www.healthdept.wp.gov.lk

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
kj;jpa khfhzk;> fz;b khtl;lk;> fz;b> g+Hdtj;j> 

g+Hd xOq;if> ,y. 08Ir; NrHe;j uQ;rpj; ngNuuh 

(Nj.m.m.,y. 196205210015) Mfpa ehd;> vdJ 

ml;NlhHzpjhuuhf fz;b> jHkNrd tPjp> ,y. 

22A Ir; NrHe;j Mde;j ngNuuh (Nj.m.m.,y 

650691911V) I epakpj;J fz;b gfpuq;f nehj;jhhpR 

M.s. [Pt. b gpurq;fdP gpajpyf;ftpdhy; mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;l 2018 xf];l; 21Mk; jpfjpaplg;gl;l 

ml;NlhHzp jj;Jt ,y. 2820I ehd; ,uj;Jr; nra;J 

nraypof;fr; nra;tjhf ,yq;if FbauRf;Fk;> 

nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
kj;jpa khfhzk;> fz;b khtl;lk;> fz;b> g+Hdtj;j> 

g+Hd xOq;if> ,y. 08Ir; NrHe;j uQ;rpj; ngNuuh 

(Nj.m.m.,y. 196205210015) Mfpa ehd;> vdJ 

ml;NlhHzpjhuuhf fz;b> M.T. jHkNrd tPjp> 

,y. 22Ir; NrHe;j Mde;j ngNuuh (Nj.m.m.,y 

650691911V) I epakpj;J fz;b gfpuq;f nehj;jhhpR 

M.S. [Pt. b gpurq;fdP gpajpyf;ftpdhy; mj;jhl;rpg; 

gLj;jg;gl;l 1999 [{iy 05Mk; jpfjpaplg;gl;l 

ml;NlhHzp jj;Jt ,y. 05I ehd; ,uj;Jr; nra;J 

nraypof;fr; nra;tjhf ,yq;if FbauRf;Fk;> 

nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

Vyq;fSf;fhd miog;G (IFB)
gpgpy gpuNjr rig

1.  nfhs;Kjy; FOtpd; jiytuhy; fPNo cs;s ml;ltizapy; tptupf;fg;gl;Ls;s 

fl;Lkhdq;fSf;fhd jFjp kw;Wk; jFjp tha;e;j Vyjhuu;fshy; rPy; nra;ag;gl;l Vyq;fs; 

miof;fg;gLfpd;wd.

fl;Lkhdj;jpd; ngau;

Njitahd 

ICTDA ju 
CIDA

xg;ge;j 

fhyk;

Njitahd Vy 

ghJfhg;G

Vyj;jpd; 

nry;YgbahFk; 

fhyk; 

(Njjpfs;) 

(fle;j Vyr; 

rku;g;gpf;fg;gl;l 

ehspypUe;J)

jpUg;gpr; 

nrYj;j 

Kbahj 

Vy 

Mtzf; 

fl;lzk;

ghJfhg;G 

kjpg;G 

(&.)

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyk;

gfy;Neu guhkupg;G 

ikaq;fs; MAu;Ntjk; 

kw;Wk; nghJ gad;ghl;L 

Nrit ikaj;jpd; 

fl;Lkhdk;

C5 my;yJ 

C6
 fl;blq;fs;

ehs;-91
 

177000.00

[_iy 

25> 2022 

tiu

(ehl;fs;) 91 3500.00

2.  Vy Vyq;fs; Njrpa Nghl;b Vyj; jpl;lj;jpd; %yk; elj;jg;gLfpd;wd. vt;thwhapDk;> Cth 

khfhzj;jpd; epu;thf vy;iyf;Fs; gjpTnra;ag;gl;l Vyjhuu;fSf;F ,J (VykpLjy;) 

kl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

3.  xg;ge;j tpUJf;F jFjpngw> ntw;wpfukhd Vyjhuu; Nkhrkhfg; gjpTnra;ag;glf; $lhJ NkYk; 

Nkw;gb juj;jpw;fhd fl;blf; fl;Lkhdj; Jiwapy; fl;Lkhdj; njhopy; Nkk;ghl;L Mizaj;jpy; 

(CIDA) gjpT nra;jpUf;f Ntz;Lk;.

4.  ,e;j VykhdJ 1987 ,d; nghJ xg;ge;jr; rl;lj;jpd; (PCA03) vz;. 03 ,d; tpjpfshy; 

epu;tfpf;fg;gLfpwJ. vdNt> Vyjhuu; xg;ge;jg; gjpthsuhy; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; gjpTr; 

rhd;wpjio Vyj;Jld; rku;g;gpf;f Ntz;Lk; kw;Wk; mjw;F ,zq;ftpy;iy Vyk; epuhfupf;fg;gl;lJ.

5.  jFjpj; Njitfs; Vy Mtzq;fs; gFjp 4 ,y; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;sd NkYk; $Ljy; 

tptuq;fs; gFjp 5 ,y; Nfhbl;Lf; fhl;lg;gl;Ls;sd.

6.  Mu;tKs;s Vyjhuu;fs; gpgpiy gpuNjr rigapd; nrayhsuplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhiyNgrp 0552265475> njhiyefy; 0552265475> info@bibile.ps.gov.lk 
kpd;dQ;ry;) kw;Wk; Vy Mtzq;fis thuj;jpy; 09.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuapy; 

rupghu;f;fTk;. ghu;f;f.

7.  NkNy cs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpUg;gpr; nrYj;j Kbahj Vy Mtzf; 

fl;lzj;ijr; nrYj;jp Vg;uy;> 01 khu;r; 2022 Kjy; Vg;uy; 25> 2022 tiu 20.00 kzp tiu. 09.00 

kzp Kjy; 15.00 kzp tiu khz;GkpF mtu;fsplk; vOj;Jg;G+u;t tpz;zg;gj;ij rku;g;gpj;J 

KOikahd Vy Mtzq;fisr; rku;g;gpf;fyhk;. thq;f Ntz;Lk;. gzkhf gzk; nrYj;jyhk;.

08.  Vyk; gpgpy gpuNjr rigapd; nrayhsuplk; 26 Vg;uy; 2022 md;W my;yJ mjw;F Kd;djhf 

gpw;gfy; 2.00 kzpf;F xg;gilf;fg;gl Ntz;Lk;. jhkjkhd Vyq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. Vy Neuk; 

Kbe;jTld;> Vyjhuu;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; Vyk; jpwf;fg;gLk;.

09.  Vyq;fs; KbT NjjpapypUe;J 90 ehl;fSf;F nry;YgbahFk;.

10.  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l Vyg; gj;jpuKk; 

midj;J Vyq;fSlDk; Vyj;jpy; nfhLf;fg;gl;Ls;s jftypd;gb rku;g;gpf;fg;gl Ntz;Lk;.

11.  Vy Kd;$l;ba $l;lk; 21 Vg;uy; 2022 md;W gpw;gfy; 2.00 kzpf;F gpuNjr rigapy; eilngw 

cs;sJ kw;Wk; Mu;tKs;s Vyjhuu;fs; jq;fs; nrhe;j nrytpy; ,e;j $l;lj;jpy; fye;J 

nfhs;syhk;.

jiytu;>

nfhs;Kjy; FO

gpgpy gpuNjr rig

2022/03/31
055-2265475

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
epjp mikr;R

,yq;if Rq;fk;
,yq;if Rq;f jiyikafj;jpy; Nghjdhrphpau; xUtUld; Njfg;gapw;rp 

muq;nfhd;iw cUthf;fy;> guhkhpj;jy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy;

NghjdhrphpanuhUtUld; ,yq;if Rq;f jiyikafj;jpw;fhf Njfg;gapw;rp muq;nfhd;iw  

cUthf;Fjy;> guhkhpj;jy; kw;Wk; nraw;gl itj;jYf;fhf ,yq;if Rq;f gzpg;ghsh; ehafj;jpd; 

rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; (cah; kl;lk;) jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

02.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; $wg;gl;Ls;s Njitg;ghLfSf;fikthf tpiykDjhuh;fs; 

mth;fspd; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;FkhW Njitg;gLj;jg;gLfpd;wdh;. midj;J 

tpiykDf;fSk; 100>000 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

03.  2022 Vg;uy; 4 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Vg;uy; 26 Mk; jpfjpad;W tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 2>000 &ghitr; 

nrYj;jpa gpd;dh;> nyh[p];bf;]; ,w;F nghWg;ghfTs;s Rq;f gzpg;ghsUf;F vOj;J 

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

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT 

nra;ag;glyhk;. nfhOk;G-11> gpujhd tPjp> 40 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if Rq;fk;> 2 Mk; 

khbapd; gpujhd rpwhg;ghplk; nuhf;fg; gzj;jpy; gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ  ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

04.  2022 Vg;uy; 26 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj; jghypy; mDg;;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ nyh[p];bf;]; gphptpYs;s Nfs;;tpg; ngl;bapy; 

Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; cldbahfNt nyh[p];bf;]; 

,;w;fhd Rq;f gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuhpd; 

jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

05.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-11> gpujhd tPjp> 40 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if Rq;fj;jpd; 6 Mk; khbapYs;s nyh[p];bf;fhd Rq;f gpujp gzpg;ghshplkpUe;J 011-

2221671 vd;w njhiyNgrp topahf ngw;W Ntiy ehl;fspy; 2022 Vg;uy; 4 Mk; jpfjpad;W K.g. 

9 kzpapypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

06. xg;ge;jj;ij toq;Ftjpy; Rq;f gzpg;ghsh; ehafj;jpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;. 

jiyth;>  

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

,yq;if Rq;fk;> ,y.: 40> gpujhd tPjp> nfhOk;G-11.

njhiyNgrp: 011-2221680> njhiyefy;: 011-2436096                     

mw;Nwhzp mjpfhug; gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nghy;f`nty> munfhl> njdfKt tj;ijiar; NrHe;j 

tpf;ukNf ek;ah gphpajH\dp [dfNjtp vd;w ehd; Nf.V.b.gP 

FUg;G nehj;jhhp]; mtHfspdhy; rhd;Wg;gLj;jg;gl;l ,yf;fk; 

44 mw;Nwhzp gj;jpu nu[p];lhH jpizf;fsj;jpy; tlNky; kw;Wk; 

tlkj;jpa gphptpy; ,yf;fk; 2824Mk; gf;fj;jpy; ,yf;fk; 1696 jpd 

Gj;jfj;jpy; gjpthfpapUf;Fk; tpNrl mw;Nwhzp gj;jpuk; %yk; 

,yq;if Fbaurpd; ,yf;fk; 343V> njdfKt tj;ij> munfhl 

nghy;f`ntyapy; trpf;Fk; tpf;ukNf yf;\;kd; tp[pj gz;lhu 

vd;gtUf;F mspf;fg;gl;bUe;j midj;J mjpfhuq;fisAk; ,j;jhy; 

,uj;Jr; nra;ag;gl;ljhf ,yq;if [dehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk; 

nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

NkYk; ,jd; gpwF Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhzp mjpfhuj;jpd; %yk; 

nra;ag;gLfpd;w ve;j nraYf;Fk; ehd; nghWg;gy;y vd;gijAk; 

Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhzp mDkjpg;gj;jpuj;jpd; %yk; nra;Ak; xU 

tplak; njhlHghf vd; kPJ nghWg;Gf; $wg;glkhl;lhJ vd;gijAk; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

tpf;ukNf ek;ah gphpajH\dp [dfNjtp
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Nkhl;lhH irf;fps; Vy tpw;gid nra;jy; 

khtl;l Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH 
gzpkid - Nffhiy

JiwrhH mjpfhhpfshy; ghtpf;fg;gl;l gpd;G kPs xg;gilf;fg;gl;Ls;s Nkhl;lhH 

irf;fps;fis tpw;gid nra;tjw;fhf 2022.04.25 K.g. 10.00 tiu vd;dhy; 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.04.01 Kjy; 2022.04.22 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu ,t; mYtyfj;jpd; fzf;Fg; gphptpd; %yk; kPsspf;fg;glhj 

&. 100.00 njhifiar; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

02. Vy tpw;gid nra;tjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;s Nkhl;lhH irf;fps;fspd; tpguk; fPNo 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 

,t; Nkhl;lhH irf;fps;fis 2022.04.01 Kjy; 2022.04.22 tiu thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy;> Fwpj;j epWtdj;jpw;F nrd;W ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. 

njhlH 

,y.

Nkhl;lhH 

irf;fps; ,y.

cw;gj;jp 

Mz;L
tif nkhly; 

01 SG MG 9808 2004 BAJAJ SPIRIT

02 SG MH 1580 2005 BAJAJ SPIRIT

03 SG MG 9818 2004 BAJAJ SPIRIT

04 SG MG 9816 2004 BAJAJ SPIRIT

05 SG MG 9829 2005 BAJAJ DISCOVER DTSI

06 SG MG 9830 2005 BAJAJ DISCOVER DTSI

07 SG UO 3880 2007 BAJAJ Boxer-s

03. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis ,t; mYtyfj;jpd; gpujpg; gzpg;ghsH epjp ,lk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

jiytH> 

gpuNjr ngWiff; FO> 

khtl;l Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid> 

Nffhiy.

njh.Ng. - 035-2222549/ 035-2222578

Nfs;tp miog;G
gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpid - Nffhiy

fzdp> NlhdH kw;Wk; jPe;ij> fhfpjhjpfs; kw;Wk; 
ghtidahsH nghUl;fis toq;Fjy; 

01.  Nffhiy gpuNjr Rfhjhu Nrit gzpg;ghsH gzpkid kw;Wk; mjd; fPo; cs;s Vida Rfhjhu 

epWtdq;fspd; ghtidf;fhf fzdp NlhdH> fhfpjhjpfs; kw;Wk; ghtidahsH nghUl;fis 

toq;Fjy; rhHghf jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 2022.04.22 K.g. 10.00 tiu nghwpaplg;gl;l 

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; 

mjhtJ 2022.04.22k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F Nffhiy gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghshpd; 

cj;jpNahfg+Ht miwapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 

Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;. 

02.  Nfs;tp Mtzq;fis Nffhiy gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapy; fzf;Fg; 

gphptpypUe;J 2022.04.01 Kjy; 2022.04.21k; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; 

gp.g. 2.00 tiuahd fhyj;jpw;Fs; ngw;Wf;nfhs;syhk;. fhfpjhjpfs; kw;Wk; ghtidg; 

nghUl;fSf;fhf xt;nthU cUg;gbf;Fk; NtWNtwhf kPsspf;fg;glhj &gh 100.00 njhifia 

nrYj;jp> fzdp NlhdH kw;Wk; jPe;ijfSf;F kPsspf;fg;glhj &gh 500.00 njhifia nrYj;jpAk; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. 

fhfpjhjpfs; kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs; 

Item No. Description Quantily
01 Cardboard File Cover 30,000
02 CR  I  Book 1,500
03 CR II Book 1,500
04 CR III Book 2,000
05 CR IV Book 2,000
6 CR V Book 2,000

07 A A Battery 1,000
08 Toilet Cleaner 500ml Bottle 1,500
09 Tile Cleaner 500ml Bottle 1,500
10 Dish Cleaner 500 ml Bottle 1,000
11 Bathing Bar (100g) 15,000
12 A4 Size Photocopy Paper Packet (80 gsm) 1,500
13 9 1/2 x 11 1 Ply Computer Sheet Pack 50
14 9 1/2 x 11 2 Ply Computer Sheet Pack 30
15 10x15 Envelop 20,000
16 R14 Size Battery 300
17 Highlight Pen 500
18 Ballpoint Pen (Blue) 8,000
19 Ballpoint Pen (Red) 1,500
20 Sellotape 1'' 1,000
21 Sellotape 2'' 1,000
22 Pencil (HB) 1,000
23 Staples 24/6 2,000
24 File Tages 24'' 20,000

fzdp NlhdH kw;Wk; jPe;ij

Item No. Description Quantily
01 Toshiba 230 9 P Toner (Genuine) 30
02 Toshiba 1810 D  Toner (Genuine) 05
03 Toshiba e Studio 2303 A Toner (Genuine) 04
04 Gestetner 2212 Toner (Genuine) 15
05 Gestetner 2014 Toner (Genuine) 15
06 Pantum 211EV Toner (Genuine) 40
07 Xerox Phaser 3320 Toner (Genuine) 15
08 Cannon 303 Toner (Genuine) 10
09 Cannon 325 Toner (Genuine) 10
10 Cannon 326 Toner (Genuine) 50
11 Cannon 337 Toner (Genuine) 40
12 Cannon 57 Toner (Genuine) 05
13 Samsung 101 S Toner (Genuine) 10
14 Samsung 111 S Toner (Genuine) 20
15 Samsung Express C 430 Toner (Genuine) 02
16 HP Laser Jet 05 A Toner (Genuine) 15
17 HP Laser Jet 30 A Toner (Genuine) 10
18 HP Laser Jet 85A Toner (Genuine) 10
19 HP Laser Jet 107A Toner (Genuine) 02
20 Epson 003 (BK) Ink Bottle (Genuine) 02
21 Epson 003 (Y) Ink Bottle (Genuine) 02
22 Epson 003 (M) Ink Bottle (Genuine) 02
23 Epson 003 (C) Ink Bottle (Genuine) 02

03.  ,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w jifikahd Nfs;tpjhuHfSf;F Ntiy ehl;fspy; mYtyf 

Neuq;fspy;> Nffhiy gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH> gzpkidapd; gpujpg; gzpg;ghsH 

(epjp) ,lk; Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; Nfs;tp Nfhuy; gj;jpuq;fis 

,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. (njh.Ng. - 035-2222571)

jiytH> 

ngWiff; FO> 

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid> Nffhiy.

njh.Ng:- 035-2222549/ 035-2222578/ 035-2222571 ngf;]; : 035-2221253

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yf;fk; 264/29> njk;gpypf];Ky;y tPjp> khnfhs 

tlf;F> khnfhs ,y; trpf;Fk; /gpuhd;]p];F 

N`tNf nuh`hd; epky; Mfpa ehd;>

gpuhd;]pYs;s   ,yq;if    J}jufj;jpy; 

2011.09.28 md;W  mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 

,yq;if> gj;juKy;y> gjpthsh; ehafj;jpd; 

jpizf;fsj;jpy; 2011.11.08Mk; gjpT 

nra;ag;gl;lJk; khnfhs> khnfhs tlf;F 

,yf;fk; 06,y; trpf;Fk; khftpl;lNf n[uhl; 

ngNuuh (Nj.m.m. ,y. 541730940V) vd;gtUf;F 
toq;fg;gl;lJkhd mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> ,t; 

mwptpj;jypy; toq;fg;gLk; jpfjp Kjw; nfhz;L 

,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk;> 

,j;jpdj;jpd; gpd;dh; Nkw;nfhz;L vd; rhh;gpy; 

mth; Nkw;nfhs;Sk; VNjDk; eltbf;iffs; 

kw;Wk; nfhLf;fy; thq;fy;fspw;F ehd; 

nghWg;Gjhhpayy vdTk; nghJ kf;fSf;F 

,j;jy; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

vg;.vr;. nuh`hd; epky;

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,yf;fk; 264/29> njk;gpypf];Ky;y tPjp> khnfhs 

tlf;F> khnfhs vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; 

khftpl;lNf Nkhp fyp];;lh ngNuuh Mfpa ehd;>

2014.09.30 md;W gpuhd;]pYs;s   ,yq;if    J}

jufj;jpy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; ,yq;if> 

gj;juKy;y> gjpthsh; ehafj;jpd; jpizf;fsj;jpy; 

gjpT nra;ag;ngw;Ws;sJk; ,yf;fk; 06> khnfhs 

tlf;F> khnfhs vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; 

khf;ftpl;lNf n[uhl; ngNuuh (Nj.m.m.,y. 

541730940V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJkhd 

mw;Nwhzp jj;JtkhdJ ,t; mwptpj;jy; 

gpuRukhFk; jpdj;jpypUe;J nraw;gLk; tpjkhf> 

,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk;> 

,j;jpdj;jpypUe;J vd; rhh;ghf mth; 

Nkw;nfhs;Sk; vt;tpj eltbf;iffs; kw;Wk; 

nfhLf;fy; thq;fy;fspw;F ehd; nghWg;G 

jhhpay;y vdTk; nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

vk;.vk;. fyp];lh ngNuuh

2015 ,y 05 Njrpa xslj xOq;FgLj;jy; mjpfhu 

rig rl;lj;jpd; (131) gphptpd; fPo; kw;Wk; nfsut 

ePjpkd;wj;jpd; fl;lisg; gpufhuk; ,yq;if kf;fsplk; 

kd;dpg;Gf;Nfhuy;

khj;jiw> nkj;jtj;j> muypa> K`{Jntuy khtj;j> 

,y.14 ,y; trpf;Fk; Rrpy; g+[pj Fzth;jd Mfpa ehd; 

njtpEtu> iyl;`T]; tPjp> th;j;jf fl;blj;njhFjp> 

,y.06 vd;w Kfthpapy; mike;Js;s rprpy ghh;krp 

vd;w kUe;jfj;jpd; chpikahsh; MNtd;.

Nkw;gb kUe;jfj;jpdhy; kUe;Jr; rpl;il ,d;W kPs; 

caph;g;G kUe;Jfis tpw;wy; kw;Wk; kUe;jhshpd; Neub 

kjpg;gPL ,d;W kUe;Jfis tpepNahfpj;j Fw;wj;jpw;F 

tof;F ,y 64642 ,d; fPo; njhLf;fg;gl;l tof;fpy; ehd; 

Fw;wthypahNdd; vd;Wk; khj;jiw ePjthd; ePjpkd;wj;jpy; 

&.28>000.00 jz;lj;jpw;F cs;shNdd; vdTk; nghJ 

kf;fSf;F ,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.

,f;Fw;wk; vd;dhy; kPz;Lk; ,iof;fg;glkhl;lhJ vd 

njhptpj;J> Nkw;nfhz;l Fw;wk; rk;ge;jkhf ,yq;if 

tho; kf;fsplk; kd;dpg;ig Ntz;b epw;fpNwd;.

,yq;if tq;fp
Vy tpw;gid mwptpj;jy;

1968Mk; Mz;bd; 34Mk;; ,yf;fr; rl;lj;jhYk; 1974Mk; Mz;bd; 

10Mk;; ,yf;f mjpfhur; rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if 

tq;fpf; fl;lisr; rl;lj;jpd; 22Mk; gphptpd; fPo; (397Mk; 

mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; tpw;gid mwptpj;jy;

1) fld; njhlu;G ,yf;fq;fs; 74475077> 74475170> 74475261.

  ,y. 694/4> uhI vy> fe;jsha; vd;w Kftupiar; Nru;e;j 

jpU ue;jpyf nfju tPurpq;f jpU. ue;jpyf nfju fUzhjhr> 

jpUkjp. Nfhjhnfhl fkNf gj;kpdp> jpUkjp ue;jpyf nfju 

epky;fh kJte;jp MfpNahupd; gq;fhz;ikapd; fPOs;s 

jpUthsu;fs; rk;gpf muprp Miyapd; <Litf;fg;gl;l Mjdj;jpd; 

tpw;gid

  ,yq;if tq;fpf; fl;lisr; rl;lj;jpd; 19Mk; gpuptpd; fPo; 

,yq;if tq;fpg; gzpg;ghsu; rig vLj;j jPu;khdj;Jf;fika 

2017.07.07Mk; jpfjpa ,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

2027 Mk; ,yf;f tu;j;jkhdpapYk; 2017.06.27Mk; jpfjp jpdkpd> 

nla;yp epA+];. jpdfud; Mfpa ehspjo;fspYk; ntspaplg;gl;l 

mwptpj;jy;fSf;fika epYitapYs;s KjiyAk; tpw;gidj; 

jpfjp tiu nrYj;jNtz;bAs;s tl;biaAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

fl;lisg; rl;lj;jpd; 26Mk; gpuptpd; fPo; mwtplj;jf;f 

nryTfisAk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L fPNo 

ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s Mjdj;ijAk; fl;llq;fisAk; 

,y 06-A. ngahgPy; fhbd;];> nfhOk;G-08 vd;Dk; Kftupiar; 

Nru;e;j jpUthsHfs; n\hf;kd; & rkutpf;uk; VyepWtdjhuu; 

2022.05.10Me; jpfjp fhiy 11 kzpf;F fe;jsha;f; fpisapy; 

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gnud ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KjyhtJ ml;ltiz

fpof;F khfhzk; jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; fe;jsha; gpuNjr 

nrayfg; gpupTf;Fl;gl;l uh[ vy 227/B> fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpupT. 

uh[ vy fpuhkj;jpy; (fhl;lya; gl;Lt) mike;Js;s 'uh[ vy nfhydp" 

vd miof;fg;gLk; fhzpapd; 780Mk; ,yf;ff;  fhzpj;Jz;bd; fpof;Fg; 

gf;fj;jpYs;s gphpf;fg;gl;l fhzpj;Jz;lhdJ tlf;fpy; 741Mk; ,yf;f 

fhzpj;Jz;ilAk; fpof;fpy; 780Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; njw;fpy; 

781Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;ilAk; Nkw;fpy; 782Mk; ,yf;ff; 

fhzpj;Jz;ilAk; vy;iyfshff; nfhz;Ls;sJ. xU Vf;fH ,Ugj;J 

%d;W rjk; irgH MW NgHr;Rfs; (V1.W}0.Ng.23.06) gug;gsitAk; 

mjd;fz; fhzg;gLk; tPL> mhprp Miy vd midj;ijAk; nfhz;Ls;s 

,f;fhzp jpUNfhzkiyf; fhzpg; gjptfj;jpy; fhzp mgptpUj;jpf; 

fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; LDO/P/34 ,y; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

cupkk; ngw;w epy msitahsu; Nf. nry;yg;gps;is jahupj;j 1997 

nrg;nlk;gH 19 jpfjpapl;l 553Mk; ,yf;f mz;ika epy msit 

tiuglj;jpd;gb Nkw;Fwpg;gpl;l fhzp gpd;tUkhW tpgupf;fg;gl;Ls;sJ.

fpof;F khfhzk; jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; fe;jsha; gpuNjr rig 

vy;iyfSs; fe;jsha; gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; uh[ vy> 227 B fpuhk 
cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; fe;jsha;> uh[ vy> ehd;fhk; tl;lhuj;jpy; 

mike;Js;s uh[ vy> gpupT 4 694 'uh[ vy nfhydp" vd miof;fg;gLk; 

fhzpapd; Nkw;Fwpg;gpl;l 553 Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s 

fhzpj;Jz;L 1 vd milahskpl;lJk; gpupf;fg;gl;lJkhd Fwpj;j 

fhzpj;Jz;L tlf;F> fpof;fpy; ghijAk;> njw;fpy; Nkw;Fwpg;gpl;l 553Mk; 

,yf;f tiuglj;jpy; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 2[Ak;> Nkw;fpy; 

FTP2,y; tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L 782IAk; vy;iyfshff; 

nfhz;Ls;sNjhL Nkw;Fwpg;gpl;l 553Mk; ,yf;f tiuglj;jpd;gb xU 

Vf;fu; ,Ugj;jp %d;W jrk; irgu; MW Ngu;r;Rfs; (V1.W}0.Ng23.06) 

gug;gsitAk; mjd;fz; mike;Js;s tPL> muprp Miy vd 

midj;ijAk; nfhz;Ls;sJ.

Nkw;Fwpg;gpl;l ,uz;lhtJ ml;ltiz

NkNy KjyhtJ ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fhzp kw;Wk; 

fl;llj;Jld; ,ize;j ,ae;jpu rhjdq;fs; tUkhW

,ae;jpu rhjd tpguk;

1. Two 18 feet Elevators with 2 H.P motors
2. Paddy cleaner with 3 H.P motor
3. Two paddy stoners within 2 H.P motors
4. Two Hullers with 10 H.P motors
5. Two 12 feet elevators with 2 H.P.  motors
6. Automatic elevator and Huller with 10 HP motor
6. Two Rice Stoner with 2 HP motors
7. Separator with 15 HP Motor 
8. Polisher with motor 
9. Two Rice Stoner with 2 HP motors 
10. 17 feet Elevator with 2 HP motor 
11. Winnower with 2 HP motor
12. Winnower with 2 HP motor
13. Paddy drier with 30 HP motor
14. Paddy cleaner with 3HP motor
15. Huller with 25 HP motor
16. Two 12 feet elevators with 2 HP motors
17. Two Winnower fans with 2 HP motors
18. Polisher with 25 HP motor and starter
19. Rice Stoner with 3 HP motor and starter
20. 18 feet Elevator with 2 HP motor and starter 
21. 12x4x4 feet Rice Bin
22. Grader with motor and starter
23. 110KVA Generator
24. Boiler
25. Blower
26. Suction ran
NkNy KjyhtJ ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l fhzpf;Fk; 

epykidf;Fk; jw;rkak; nghUj;jg;gl;Ls;sitAk; ,jd; gpd;G 

nghUj;jg;glTs;s midj;Jk; ,jDs; mlq;Fk;. 

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

    jpU. hp. tp[agh];fH 

    fpis KfhikahsH

,yq;if tq;fp

fe;jsha;

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;

1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;l 1961Mk; Mz;bd; 29Mk; ,yf;f 

kf;fs; tq;fp rl;lj;jpd; gphpT 29D ,d; fPohd tpw;gid.

kf;fs; tq;fp - $l;bize;j tq;fpg;gphpT

ngWkjpkpf;f nrhj;J gfpuq;f Vy tpw;gid
Nky; khfhzk;> fSj;Jiw khtl;lk;> fSj;Jiw> njhl;lKNd> mSj;fk 

ngj;japy;> NgUtis gpuNjr rig vy;iyfSf;F cl;gl;l> NgUtis 

gpuNjr nrayhsh; gphptpy;> fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT ,y.760 nkhufy;y 

,y; mike;Js;s> fSthNkhju> fytpyapy; mike;Js;s 'fytpy;tj;j" 

vd miof;fg;gLk; mDkjpg;gj;jpuk; ngw;w epy msitahsh; vd;.

Fyuj;d mth;fshy; 2008 etk;gh; 03Mk; jpfjp tiuag;gl;l> 2587C Mk; 

,yf;f tiuglj;jpy; Jz;L 'D" vdf; Fwpg;gplg;gl;Ls;s gphpf;fg;gl;lJk; 
tiuaWf;fg;gl;lJkhd fhzpj;Jz;L.

fhzpapd; tp];jPuzk;: V-02 : W}-01 : g-28.50

mjpYs;s fl;llq;fs;> Njhl;lq;fs; kw;Wk; midj;Jk; cs;slq;fyhf 

fSj;Jiw fhzpg;gjptfj;jpy; D/130/125 vd;w ,yf;fj;jpd; fPo;        
(2587C vd;w tiuglk;) gjpT nra;ag;gl;lJ.

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

2022Mk; Mz;L Vg;uy; khjk; 19Mk;  jpfjp nrt;tha;f;;fpoik 

kf;fs; tq;fpapd; fSj;Jiw  fpisapd; Nfl;Nghh; $lj;jpy; K.g. 11.00 

kzpf;F vk;khy; gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;

Rfhjhu mikr;rpdhy; toq;fg;gl;Ls;s fLikahd gzpg;GiufSf;F 

mika  COVID-19 newpKiwfisg; gpd;gw;wpa tifapy; ,e;j Vy 

tpw;gid eilngWk;. 

tiuaWf;fg;gl;l lg;spa+.vk;.nkd;b]; md;l; fk;gdpapdhy; kf;fs; 

tq;fpapy; mlF itf;fg;gl;l nrhj;J

jPHkhd mwptpj;jYf;F

jPh;khd mwptpj;jYf;F jaT nra;J 2021 ngg;uthp 12Mk; jpfjpa murhq;f 

th;j;jkhdpiaAk;> 2021 ngg;uthp 05Mk; jpfjpa nlapyp epa+];> jpdkpd> 

kw;Wk; jpdfud; Mfpa nra;jpg; gj;jphpiffisAk; ghh;itaplTk;.

fhzpf;F nry;tjw;fhd top

mSj;fk efhpypUe;J fhyp tPjp topahf Rkhh; 100 kPw;wh; tiu nry;Yk; 

NghJ> ,y.50> fhyp tPjp> nkhufnfhy;y vd;w Kfthpiaf; nfhz;l 

nrhj;J ghijapd; ,lJ gf;fkhf mike;Js;sJ. fhzpapd; Jz;L D 
,jpy; Kd;Gwkhf fhzg;gLfpd;wJ.

nfhLg;gdT nra;Ak; Kiw:

Vy tpw;gidapy; ntw;wp ngw;w nfhs;tdthsH> tpw;gidapd; Kbtpy; 

gpd;tUk; njhiffis nuhf;fg; gzkhf jdpj;jdpahf KOikahf 

nrYj;j Ntz;Lk;.

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

tpw;gid tpiyapy; 1%  (xU rjtPjk;)
(3)  tpw;gid tpiyapy; Vyjhuh; juF 2 ½ % (,uz;liu rjtPjk;)

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

(6)  Kj;jpiu fl;lzk; kw;Wk; tpw;gid rhd;wpjOf;fhd nehj;jhhp]; 

fl;lzk; 

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

30 ehl;fSf;Fs; cjtpg; nghJ KfhikahsH - mwtPLfs;> kf;fs; tq;fp> 

jiyik mYtyfk;> 10tJ khb> ,y.75> Nrh; rpw;wk;gyk; V fhh;bdh; 

khtj;ij> nfhOk;G -02 vd;w Kfthpapy; nrYj;jg;gl Ntz;Lk;. 

njhiyNgrp : 011-2481443> 011-2481546.

fhzp cWjpapd; gpujpfisAk;> Vida tpguq;fisAk; Nkw;Fwpg;gpl;l 

Kfthpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nkw;$wg;gl;l njhif Fwpg;gplg;gl;lthW 30 ehl;fSf;Fs; nrYj;jg;glhtpl;lhy; 

Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l nfhs;tdT tpiyapd; 10% rjtPjj;ij gwpKjy; 

nra;tjw;Fk; cilikia kPs tpw;gid nra;tjw;Fkhd chpik tq;fpf;F 

cz;L.

~Kd;dwptpj;jypd;wp Vy tpw;gidia epWj;Jk;/ ,uj;Jr; nra;Ak; mjpfhuk; 

tq;fpf;Fs;sJ|
n\hf;kd; md;l; rkutpf;uk

jiyik mYtyfk;                    

24> nlhhpq;ld; tPjp> fz;b.

njhiyNgrp  : 081-2227593

njhiy/gf;]; : 081-2224371

kpd;dQ;ry;: schokmankandy@sltnet.lk

efu mYtyfk;

6A> ngahH gPy;l; fhHl;d;> 
nfhOk;G-08.

njhiyNgrp  : 011-2671467> 011-2671468

njhiy/gf;]; : 011-2671469

kpd;dQ;ry;: schokman@samera1892.com

,izajsk;: www.sandslanka.com

xNu Njrk;> xNu Vy tpw;gidahsH

130 tUlfhy kNfhd;dj Nrit

mw;NwhHzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy; 

ngypmj;j> ngq;fphptj;j> ,yf;fk; 33/1V ,y; trpf;Fk; 

njdpgpl;ba gy;ypaFUNf epyq;f yf;khy; (Nj.m.m. ,y. 

853154628V) Mfpa ehd;> gpurpj;j nehj;jhhpR> jpUkjp I.S.N. 
nfhj;jhnfhl vd;gthpdhy; 2012.11.01 md;W mj;jhl;rpg;gLj;jpa 

2243 ,yf;fKilaJk;> ngypmj;j> ngq;fphptj;j> ,yf;fk; 33/1V 
,y; trpf;Fk; njdpgpl;ba gy;ypaFUNf rhypfh (Nj.m.m.,y. 

836681290V) vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzp jj;JtkhdJ> 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjd 

midtUf;Fk; mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;. 

jpyq;f yf;khy; vd;gthpd; rl;lj;juzp>

k`pe;j Nrurpq;` gj;jpuz

nj`ptis - fy;fpir - khefu rig

Nfs;tpf;fhd miog;G
ghJfhg;Gr; Nritf;fhd 

tpiykDf;Nfhuy; - 2022/ 2024
nj`ptis - fy;fpir khefu rigf;F nrhe;jkhd Nrit 

epiyaq;fSf;F ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fk; Kfkhf 

jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 2022.05.04 gp.g. 3.00 

tiu nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

02.  ,jw;fhd &. 3>500/- kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifia 

nj`ptis - fy;fpir khefu rigapd; fhrhsUf;Fr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il toq;fy; gphptpw;Fr; 

rkHg;gpj;j gpd;dH Nfs;tp Mtzq;fis 2022.04..04k; jpfjp 

Kjy; 2022.05.02k; jpfjp gp.g. 3.00 tiu mYtyf 

Neuq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

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

ghPl;rpf;fyhk;. 

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; gjpTj; jghypy; khefu 

MizahsH> nj`ptis - fy;fpir khefu rig> 

nj`ptis vd;w Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ mk; 

KfthpapNyNa khefu MizahsH mYtyfj;jpy; 

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

cs;sply; 2022.05.04 gp.g. 3.00 ,w;F  Kd; ,lk; ngwy; 

Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2022.05.04 gp.g. 3.00 ,w;F 

,lk; ngWk;. 

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

'ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fs;" 

vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

vk;.vk;.rP.Nf.Nf. khd;dg;ngUk> 

khefu MizahsH> 

nj`ptis fy;fpir khefu rig. 

njhiyNgrp ,yf;fk; : 011-2721379
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ml;NlhHzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
,uh[fphpa> fygYtht> 1Mk; Nyd;> ,y. 227. Ir; 

NrHe;j nlhf;lH yPykdp NuDfh nghd;Nrfh mj;Jld; 

yPykdp NuZfh fyg;gj;jp (Nj.m.m.,y. 515742280V) 
vd mwpag;gl;l ehd;> ntypfk> gl;lty> jy;nghl; 

v];Nll; Ir; NrHe;j jpUkjp. RrPkh yPyhdp [yj;Nf 

jpUkzj;jpw;F Kd; fyg;gj;jp (Nj.m.m.,. 526624033V) 
,w;F vd;dhy; toq;fg;gl;l> nfhOk;G gfpuq;f 

nehj;jhhpR epky; jahuj;d FUtpl;lgz;lhutpdhy; 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l> 1991.08.25k; jpfjpa> ml;NlhHzp 

jj;Jt ,y. 329 I ehd; ,uj;Jr; nra;J 

,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if muRf;Fk; nghJ 

kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;. mj;Jld;> 

nghJ Nehf;fj;jpw;fhf nraw;gLj;jg;gLk; midj;J 

Nehf;fq;fSf;Fk; ,dpNky; nry;yhJ kw;Wk; 

nrhy;yg;gl;l ml;NlhHzp jj;Jtj;jpd; %yk; 

vjpHfhyj;jpy; jpUkjp RrPkh yPyhdp [yj;Nf 

jpUkzj;jpw;F Kd; fyg;gj;jpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

ve;j eltbf;iffs; my;yJ xg;gkplg;gLk; 

Mtzq;fSf;F ehd; nghWg;Gf;$w khl;Nld;. 

- nlhf;lH yPykdp NuDfh nghd;Nrfh mj;Jld; 

yPykdp NuDfh fyg;gj;jp vd mwpag;gl;ltH

mw;Nwhzpj;jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy; 
,j;jhy; ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; FbauRf;Fk; 

nghJkf;fSf;Fk; mwpaj;jUtjhtJ 11k; jpfjp ij 

khjk; 2018k; Mz;L jpfjpaplg;gl;L Germany Ir; 
Nru;e;j gpurpj;j nehj;jhupR Karin Ronsch 
Kfjhtpy; epiwNtw;wg;gl;l tpNrl mw;Nwhzpj;jj;J 

tg;gj;jpukhdJ> ,y. 39> NrhkRe;juk; mntd;A> 

aho;g;ghzj;ijr; Nru;e;j jpUr;nry;tk; ikf;Nfy; 

(Nj.m.m.,. 500833017V) vd;gtupd; ngaupy; lr; 

tPjp> rq;FNtyp tlf;F> khdpg;ghiar; Nru;e;j 

jw;NghJ Eschborner Strasse 41A> 1449 Steinbach, 
Germany ,y; trpf;Fk; jpU. `l;rd; kw;Wk; jpUkjp. 

G];gkyu; `l;rd; Mfpa vq;fshy; epiwNtw;wg;gl;l 

mw;Nwhzpj;jj;Jtg;gj;jpuk; 25.03.2022k; jpfjp gq;Fdp 

khjk; 2022k; Mz;L Kjy; kPsg;ngWtNjhL 

,uj;Jk; nra;ag;gLfpwJ. ,d;W Kjy; Nkw;Fwpg;gpl;l 

mw;Nwhzpj;jj;Jtf;fhuuhy;

Nkw;Fwpg;gpl;l mw;Nwhzpjj;Jtg; gj;jpuj;jpd; fPo; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU nraYf;Fk; 

eltbf;iff;Fk; ehk; nghWg;ghf khl;Nlhk;.

jpU. `l;rd;

jpUkjp. G];gkyu; `l;rd;

ngWif mwptpj;jy;
jq;fy;y gpuNjr rigf;F kpd;gpwg;ghf;fp 

,ae;jpunkhd;iwf; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;tjw;fhf tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

jq;fy;y gpuNjr rigf;F kpd; gpwg;ghf;fp 

,ae;jpunkhd;iwf; nfhs;tdT nra;J 

nfhs;tjw;fhf 2022.04.19 md;W gp.g. 2.00 

tiu tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ md;iwa 

jpdj;jpw;F Kd;dh;> tpiykDf;fs; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> Nkyjpf 

tpguq;;fisg; gpd;tUk; ,yf;fq;fis 

mioj;Jg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

tprhuizfs;: 047-2240475. 071-7443159

yhypj MH tzpfNrfu>

jiyth;>

jq;fy;y gpuNjr rig>

nenlhy;gpl;ba.

Rfhjhu mikr;R
RNjr itj;jpa Kiwfspd; Nkk;ghL> fpuhkpa 

kw;Wk; MAu;Ntj itj;jparhiyfs; mgptpUj;jp 
kw;Wk; r%f Rfhjhu ,uh[hq;f mikr;R

,yq;if MAu;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdk;
ngWif mwptpj;jy; ,y.: D.P.C.-1-22/03/26

,yq;if MAu;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F 

MAu;Ntj %ypif %yg;nghUl;fspd; Vw;Wkjpf;fhd 

tpiykD 

MAu;Ntj %ypif %yg;nghUl;fspd; toq;fYf;fhf ntspehl;L toq;Feu;fs;> 

cw;gj;jpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w cs;@u; Kftu;fsplk; 

,Ue;J jpizf;fs ngWiff; FO> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.   

2022 Vg;uy; 04 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 Nk 09 Mk; jpfjp tiu thu 

ehl;fspy; 09.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu fhrhsUf;F xU njhFjpf;F 

nuhf;fg;gzj;jpy; 2>000.00 &gh kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp ,y. 

94> gioa nfhl;lht tPjp> ehtpd;d> k`ufk vd;w Kftupapy; ,yq;if 

MAu;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgd> Kfhikahsu; (toq;fy;fs;) ,lkpUe;J 

,e;jg; ngWiff;F nghUe;Jk; tpiykD Mtzj;ij ngw KbAk;.   

tpiykD Mtzq;fis NkYs;s Kftupapy; 09.00 kzp njhlf;fk; 15.00 

kzp tiu mYtyf Neuj;jpy; fl;lzk; ,d;wp guPl;rpf;f KbAk; vd;gNjhL> 

www.ayurvediccorp.gov.lk  vd;w $l;Lj;jhgdj;jpd; ,izajsj;jpd; topahf 

tpiykD Mtzj;ij ghu;f;f KbAk;. vt;thwhapDk;> tpiykDjhuu;fs; 

,yq;if> MAu;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdj;jplk; ,Ue;J tpiykD Mtzj;ij 

nfhs;tdT nra;a KbAk;. 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 2022 Nk 09 Mk; jpfjp 14.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd;du; jiytu;> jpizf;fs ngWiff; FO> ,yq;if 

MAu;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 94> gioa nfhl;lht tPjp> ehtpd;d> 

k`ufk> ,yq;if vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F gjpTj; jghypy; mDg;GtJ 

my;yJ ,e;j Nehf;fj;jpw;fhf jiytupd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F ,Ltjw;F KbAk;. 

tpiykDf;fs; Vw;gJ 2022 Nk 09 Mk; jpfjp 14.00 kzpf;F KbTWtNjhL 

mjd; gpd; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; Neuj;jpy; gq;Nfw;f 

tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfSf;F mDkjp 

mspf;fg;gLk;.  

jiytu;

jpizf;fs ngWiff; FO

,yq;if MAu;Ntj kUe;Jf; $l;Lj;jhgdk;

,y. 94> gioa nfhl;lht tPjp> 

ehtpd;d> k`ufk>

,yq;if.

tpguq;fSf;F:

• kpd;dQ;ry;: chairmanayurveda@gmail.com
• ,izajsk;: www.ayurvediccorp.gov.lk
• njhiyNgrp: 0094-11-2840162/ 2850229
• njhiyefy;: 0094-11-2844357

kUj;Jt cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy;
Rfhjhu> RNjr kUj;Jt> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH ghJfhg;Gr; 

Nrit mikr;R

Rfhjhu Nritj; jpizf;fsk;

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid  - 
khj;jis

khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; ngWiff;FO jiytuhy; 

2022Mk; Mz;bw;fhf kUj;Jt cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifikAs;s 

toq;FeHfsplkpUe;J Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Medical Equipment QTY

01 ECG Machine 14

02 Aneroid BP Apparatus with Adult and Paediatric Cuff 16

03 Mul� para Moniter with Adult and Paediatric Probes 12

04 Pulse Oximeter with Adult and Paediatric Probes 09

05 Stethoscope 22

06 Sucker Machine 04

07 Nebulizer 09

08 Mini Autoclave 22

09 Spot Lamp 11

10 Aneroid BP Apparatus with Adult Cuff  for MOH offi  ce 23

01.  Nfs;tpjhuHfSf;fhf jahhpf;fg;gl;Ls;s kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fis tpepNahfpj;jy; 2022.04.01 Kjy; 2022.04.21 tiu thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu vk;.rp.tPjp khj;jis gpuNjr Rfhjhu 

Nfs;tpg; gzpg;ghsH gzpkidapy; eilngWk;.

02.  Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf xU gl;baYf;F kPsspf;fg;glhj &. 

3000.00 njhifia khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; 

fhrhshplk; fhrhf nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;il rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  cq;fshy; rkHg;gpf;fg;gLk; Nfs;tpAld; KOg; ngWkjpapy; 02% Md Nfs;tpg; 

gpiznahd;iw ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J 

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH khj;jis ngahpy; ngw;Wf;nfhz;L rkHg;gpj;jy; 

Ntz;Lk;.

04.  Nfs;tpfs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia Kiwahfg; g+Hj;jp nra;J NtWNtW 

ciwfspy; ,l;L rfyijAk; xNu ciwapy; ,l;L mt; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; kUj;Jt cgfuzq;fis toq;Fjy; vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

05.  rhpahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022 Vg;uy; 22k; jpfjp K.g. 10.00 

,w;F my;yJ mjw;F Kd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; 

my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH 

gzpkidapy; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. ,jw;fhf Nfs;tpjhuHfSf;F my;yJ mtuJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F ,j; 

njhiyNgrp ,yyf;fj;ij mioAq;fs;. 066-2222326/ 066-2222734

06.  Nfs;tpf;F Kd;duhd fye;Jiuahly; 2022.04.19 K.g. 10.00 ,w;F khj;jis Rfhjhu 

Nritg; gzpg;ghsH gzpkid Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;.

jiytH> ngWiff;FO

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid

khj;jis.

2022.04.01k; jpfjp

Nfs;tpf;fhd miog;G
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2022 ஏபரல் 1 கவளளிக்கிழகம

மாளிகைகைாடு குறூப் நிருபர்

கிழககு மாைாண ைராட்டே சம்மளனம 
ஒழுங்கு சசய்துளள வடேமாைாணத்திற்கும கிழககு 
மாைாணத்திற்கும இகடேயிலான ைராட்டே சுற்றுப் 
்பாடடி ஏப்ரல் மாதம 2 ஆம திைதி சனிககிழகம 
திரு்ைாணமகல மகசைய்்ஷர் உளளை விகளயாட-
டேரங்கில் இடேமசபறவுளளது.

இதில் 14 வயதிற்கு ்மற்படடே, 16 வயதுககும 
17 வயதிற்கும இகடேப்படடே, 18 வயதிற்கும 21 
வயதிற்கும இகடேப்படடே, 21 வயதிற்கு ்மற்படடே 
வயதுப்பிரிவுைளில் சபல்ட மற்றும கி்லா அடிப்ப-
கடேயிலும ்பாடடிைள இடேமசபறவுளளன.

1999 வகர இச் சுற்றுப்்பாடடியில் இகணநத 
வடேகிழககு மாைாண அணியாை ைலநது சைாணடே 
்மற்படி இரு மாைாணங்ைளும 2007 ஆம 
ஆணடின் பின்னர் அரசியல் ைாரணங்ைளினால் 
வடேககு மாைாணம தனியாைவும கிழககு மாைாணம 
தனியாைவும ்பாடடிைளில் ஈடுபடடு வநதன.

பகழய உறவுைகள மீணடும புதுப்பிககும 
வகையிலும இச்சுற்றுப் ்பாடடி அகமயப் சபற்-
றுளளதாை கிழககு மாைாண ைராட்டே சம்மளனத் 
தகலவர் ஏ.ஆர் முஹமமட இகபால் சதரிவித்-
தார்.

ைண்டியில் இன்று

பிரபல பாடசாலலகள் பங்கற்கும்
்கஎஸ்பீஎல் கிரிக்கட் சுற்றுத்தாடர்

எவர்்டாப் விலையாட்டு
கழகததின் ்வள்ளி விழா

எம.ஏ.அமீனுல்லா

ைணடி மாநைரின் பிரபல பாடேசாகலைள 
பங்கு பற்றும ்ைஎஸ்பீஎல் கிரிகசைட சுற் -
றுத்சதாடேர் இன்று (01) ஆரமபமாகிறது.
இநத 20ககு20 சுற்றுத்சதாடேர் எதிர்வரும 
ஞாயிற்றுககிழகம வகர ைணடி அஸ்கிரிய 
சர்வ்தச கமதானத்தில் நகடேசபறும.

ைடடுைஸ்்தாடகடே புனித அந்தானியார் 
ைல்லூரி, ைணடி திரித்துவக ைல்லூரி, ைணடி 
புனித சில்சவஸ்டேர் ைல்லூரி, ைணடி தர்ம -
ராஜா ைல்லூரி, ைணடி கிங்ஸ்வூட ைல்லூரி, 
ைணடி வித்தியார்த்த ைல்லூரி, ைணடி ஸ்ரீசுமங் -
ைல ைல்லூரி, ைடடுைஸ்்தாடகடே ஸ்ரீ ராகுல 
ைல்லூரி ஆகிய பாடேசாகலைகளச் ்சர்நத 
அணிைள சுற்றுத்சதாடேரில் பங்்ைற்கின்-
றன. 2019ஆம ஆணடு முதற்தடேகவயாை 
ஆறு அணிைளுடேன் ்ைஎஸ்பீஎல் சுற்றுத் -
சதாடேர் நடேத்தப்படடேது. இமமுகற எடடு 

அணிைகள உளளடேககியதாை சுற்றுத்சதாடேர் 
விஸ்தரிகைப்படடுளளது. 

மத்திய மாைாண விகளயாடடுத் திகணகை-
ளம, மத்திய மாைாண ைல்வித் திகணகைளம, 
இன்ஃ்பாசடேக இன்டேர்சந்ஷனல் உயர் 
ைல்வி நிறுவனம ஆகியவற்றுடேன் இகணநது 
இலங்கை ஒலிபரப்புக கூடடுத்தாபனத்தின் 
மகலயை ்சகவ ்ைஎஸ்பீஎல் சுற்றுத்சதா-
டேகர ஏற்பாடு சசய்கிறது. மிஸ்டேர் சமக நிறு-
வனம அனுசரகண வழங்குகிறது. அமுத்து 
கிரி்ய்ஷன்ஸ் நிறுவனம ஊடேைப் பங்ைாள-
ராை இகணநது சைாளகிறது.

முதற்சுற்றில் குலுகைல் முகறயில் 
சதரிவு சசய்யப்படடேதன் அடிப்பகடேயில், 
ஒவசவாரு அணியும மற்றய அணிகய சந-
திககும. இதில் சவற்றி சபறும அணிைள 
அகரயிறுதிப் ்பாடடிககுத் சதரிவாை இருக-
கின்றன. இறுதிப் ்பாடடி ஞாயிற்றுககி -
ழகம நகடேசபறும. சவற்றி சபற்ற அணி-

ைளுககு ்ைடேயங்ைளுடேன் சபறுமதியான 
பணப்பரிசில்ைளும வழங்ைப்படே இருககின்-
றன. இநத கிரிகசைட சதாடேர் பற்றி விளக -
ைம அளிககும சசய்தியாளர் மாநாடு ைடேநத 
வாரம இடேமசபற்றது. 

இதில் மத்திய மாைாண ைல்விப் பணிப்-
பாளர் அமரசிறி பியதாஸ ைருத்து சதரிவிக-
கையில், 'ைடேநத இரணடு வருடேைாலமாை 
சைாவிட சதாற்று  ைாரணமாை பாடேசாகல 
மாணவ, மாணவியர் விகளயாடடுத் திறகம-
ைகள சவளிப்படுத்தும வாய்ப்கப இழநத-
னர். தற்்பாது நிகலகம மாறியிருககிறது. திற-
கமைகள சவளிப்படுத்த ைளம அகமத்துக 
சைாடுகை ்வணடும. ைணடிகயப் சபாறுத்த-
வகரயில், கிரிகசைட மிைவும முககியமான-
சதாரு விகளயாடடோை அகமநதுளளது. இநத 
விகளயாடடிற்கு மீணடும புத்துயிரூடடும 
்ைஎஸ்பீஎல் சுற்றுத்சதாடேர், சிறநத முன்னுதா-
ரணமாைத் திைழ்கிறது  என்று சதரிவித்தார்.

பாலமுகன வி்சடே 
நிருபர்

 
அடடோகளச்்சகன 

கதகைா நைர் எவர்சடோப் 
விகளயாடடுக ைழைத்-
தின் 25வது வருடே நிகற-
கவசயாடடி அகைழைத்-
தினால் நடோத்தப்படடே 
சவளளி விழா அணகம-
யில் (26) அடடோகளச்்ச-
கனயில் இடேமசபற்றது. 

எவர்சடோப் விகள-
யாடடுக ைழைத்தின் தகலவரும, பிர்தச 
சகப உறுப்பினருமான ஏ.எல்.அஜமல் தகல-
கமயில் இடேமசபற்ற இநநிைழ்வில் ்தசிய 
ைாங்கிரஸின் தகலவரும, பாராளுமன்ற 
உறுப்பினருமான ஏ.எல்.எம.அதாஉல்லா 
பிரதம அதிதியாைக ைலநது சிறப்பித்தார்.

அடடோகளச்்சகன மற்றும அகைகரப்-
பற்று பிர்தச சகபைளின் தவிசாளர்ை-
ளான ஏ.எல்.அமானுல்லா, எம.ஏ.றாசீக 
ஆகி்யார் சைௌரவ அதிைளாைவும, கிழககு 
மாைாண முன்னாள அகமச்சர் எம.எஸ்.
உதுமாசலப்கப, முன்னாள மாைாண சகப 

உறுப்பினர் ஏ.எல்.தவம, சடடேத்தரணி எம.
ஏ.அன்சில் ஆகி்யார் முன்னிகல அதிதிை-
ளாைவும ைலநது சைாணடேனர். 

இதன்்பாது எவர்சடோப் ைழைத்தின் 
25வது வருடே ஞாபைார்த்தமாை சவளளி 
விழா மலர் சவளியீடும, ைழைத்தின் புதிய 
்மலங்கியும சவளியிடேப்படடேது. அத்து-
டேன் ைழைத்தின் சி்ரஷடே உறுப்பினர்ைள, 
ைழைத்தின் வளர்ச்சிகைாை உகழத்தவர்ைள, 
விகளயாடடுப் ் பாடடிைளில் திறகமைகள 
சவளிப்படுத்திய வீரர்ைள என பலர் சைௌர-
விகைப்படடேனர்.

தியைமவில் நகடேசபறவுளள 
100ஆவது ்தசிய சமய்வல்லுநர் சம-
பியன்ஷிப் சதாடேரில் பங்்ைற்ை சதற்-
ைாசிய மற்றும கிழககு ஆசிய நாடுைள 
சிலவற்றுககு அகழப்பு விடுகைப்பட-
டுளளதாை இலங்கை சமய்வல்லுநர் 
சங்ைம சதரிவித்துளளது.

இதன்படி, இநதியா, பாகிஸ்தான், 
பங்ைளா்தஷ, மாகலதீவு மற்றும 
ம்லஷியா ஆகிய நாடுைகளச் ்சர்நத 
வீரர்ைள 100ஆவது ்தசிய சமய்வல்லு-
நர் சமபியன்ஷிப் சதாடேரில் பங்்ைற்ை-
வுளளதாைத் சதரிவிகைப்படடுளளது.

இலங்கை சமய்வல்லுநர் சங்ைத்தின் 
100ஆவது ஆணடு நிகறகவ முன்-
னிடடு ஏற்பாடு சசய்யப்படடுளள 
100வது ்தசிய சமய்வல்லுநர் சமபி-
யன்ஷிப் சதாடேர் குறித்து ஊடேைங்ைகள 
சதளிவுபடுத்தும வி்சடே சசய்தியாளர் 
சநதிப்பு  (29) சைாழுமபு சிஆர்&எப்சி 
வளாைத்தில் இடேமசபற்றது.

இலங்கை சமய்வல்லுனர் சங்ைத்-
தின் தகலவர் ்மஜர் சஜனரல் பாலித 
சபர்னாண்டோ தகலகமயில் இடேம-
சபற்ற இநத சசய்தியாளர் சநதிப்பில் 
இலங்கை சமய்வல்லுனர் சங்ைத்தின் 

பிரதான நிகற்வற்று அதிைாரி பி்ரமா 
பின்னவல, உப தகலவர் ஜி.எல்.
எஸ் சப்ரரா, SLT MOBITEL இன் 
சைாழுமபு பிராநதிய தகலவர் ்டேனம 
சப்ரரா மற்றும விளமபர முைாகம-
யாளர் சைலும குலதுங்ை ஆகி்யார் 
ைலநது சைாணடேனர்.

இநத நிகலயில், இலங்கை சமய்-
வல்லுனர் சங்ைத்தின் நூற்றாணடு 
விழா சைாணடோடடேம மற்றும அடுத்த 
மாதம தியைமவில் நகடேசபறவுளள 
100ஆவது ்தசிய சமய்வல்லுனர் 
சமபியன்ஷிப் சதாடேர் குறித்து ்மஜர் 
சஜனரல் பாலித சபர்னாண்டோ 
ைருத்து சதரிவிககையில்,

‘100 ஆணடுைகளக ைடேப்பது 
என்பது எநதசவாரு நிறுவனத்திற்கும, 
எநதசவாரு மனிதனுககும எளிதான 
விடேயம அல்ல. ஒரு விகளயாடடு சங்-
ைமாை ஆசியாவி்ல்ய 100 ஆணடு-
ைகள நிகறவு சசய்த மூன்றாவது நாடு 
நாங்ைள தான். ஜப்பானும, சைாரியா-
வும மடடு்ம எங்ைளுககு முன்னால் 
உளளன.

உலை சமய்வல்லுநர் சங்ைத்தின் 
உறுப்புரிகமகயப் சபற்றுகசைாணடே 

நாடுைள வரிகசயில் நாங்ைள 40ஆவது 
இடேத்தில் இருககி்றாம. அ்த்பால, 
உலை சமய்வல்லுநர் சங்ைத்தின் உறுப்-
புரிகமகயப் சபற்றுகசைாணடே முதல் 
சதற்ைாசிய நாடும இலங்கை தான்.

எமது நூற்றாணடு விழா சைாண-
டோடடேத்தின் ஓர் அங்ைமாை 100ஆவது 
்தசிய சமய்வல்லுநர் சமபியன்ஷிப் 
சதாடேகர ஏப்ரல் 08, 09 மற்றும 10ஆம 
ஆகிய திைதிைளில் தியைம மஹிநத 
ராஜபக்ஷ கமதானத்தில் நடேத்துவதற்கு 
அகனத்து ஏற்பாடுைகளயும சசய்-
துள்ளாம.

இநத ஆணடு நகடேசபறவுளள 
ஆசிய விகளயாடடுப் விழா, சபாது-
நலவாய விகளயாடடு விழா மற்றும 
உலை சமய்வல்லுநர் சமபியன்ஷிப் 
சதாடேர்ைளுககு எமது வீரர்ைகள ்தர்ந-
சதடுப்பதற்ைான ்பாடடித் சதாடேராை 
இமமுகற ்தசிய சமய்வல்லுநர் சமபி-
யன்ஷிப் சதாடேர் அகமயவுளளது.

100ஆவது ்தசிய சமய்வல்லுநர் 
சமபியன்ஷிப் சதாடேரில் பங்்ைற்ை 
சதற்ைாசிய மற்றும கிழககு ஆசிய நாடு-
ைளுககு நாங்ைள அகழப்பு விடுத்துள-
்ளாம” என அவர் சதரிவித்தார்.

இதன்படி, இமமுகற ்தசிய சமய் -
வல்லுநர் சமபியன்ஷிப் சதாடேரில் 
இநதியா, பாகிஸ்தான், பங்ைளா-
்தஷ, மாகலதீவு மற்றும ம்லஷியா 
ஆகிய நாடுைகளச் ்சர்நத வீரர்ைள 
பங்்ைற்பார்ைள என எதிர்பார்ககி-
்றாம என அவர் குறிப்பிடடோர்.

முன்னதாை, 100ஆவது ்தசிய 
சமய்வல்லுநர் சமபியன்ஷிப் 
சதாடேகர சைாழுமபு சுைததாச விகள-
யாடடேரங்கில் நடேத்துவதற்கு தீர்மா-
னிகைப்படடேது. எனினும, சுைததாச 
கமதானத்தின் புனரகமப்பு பணிைள 
தற்்பாது ்மற்சைாளளப்படடு 
வருவதால் தியைம கமதானத்திற்கு 
்தசிய சமய்வல்லுநர் சமபியன்ஷிப் 
சதாடேகர மாற்றவதற்கு இலங்கை 
சமய்வல்லுனர் சங்ைம நடேவடிககை 
எடுத்துளளது.

தியைம மஹிநத ராஜபக்ஷ கமதா -
னத்தின் சுவடடு பாகத புனரகமக-
ைப்படடேதன் பின்னர் நகடேசபறும 
இரணடோவது சமய்வல்லுநர் சதாடேர் 
இதுவாகும.

இ்த்வகள, இமமுகற ்தசிய 
சமய்வல்லுநர் சமபியன்ஷிப் 

சதாடேரில் பங்்ைற்ை இதுவகர 520 
உளளூர் வீரர்ைளும, 20 சவளிநாடடு 
வீரர்ைளும தங்ைளது சபயர்ைகள பதி-
வுசசய்துளளதாை இலங்கை சமய்-
வல்லுநர் சங்ைம சதரிவித்துளளது.

இலங்கை சமய்வல்லுநர் சங்ைத்-
தின் 100ஆவது ஆணடு நிகறகவ 
முன்னிடடு ஏற்பாடு சசய்யப்பட -
டுளள வி்சடே ைருத்தரங்கு பிரதமர் 
மஹிநத ராஜபக்ஷவின் தகலகம-
யில் எதிர்வரும ஏப்ரல் 07ஆம திைதி 
சைாழுமபு பணடோரநாயகை சர்வ்தச 
மாநாடடு மணடேபத்தில் இடேமசபற-
வுளளது.

இலங்கை சமய்வல்லுநர் சங்ைத்-
தின் முன்னாள உறுப்பினர்ைள 400 
்பரின் பங்குபற்றலுடேன் இடேமசப-
றவுளள இநத ைருத்தரங்கில் ஒலிம-
பிககில் பங்குசைாணடே சமய்வல்லு-
நர்ைள, முன்னாள மற்றும இன்னாள 
சமய்வல்லுநர்ைளும ைலநதுசைாளள-
வுளளகம குறிப்பிடேத்தகைது.

அ்த்பால, குறித்த நிைழ்வு இடேம-
சபறுகின்ற மாகல சதற்ைாசிய சமய்-
வல்லுநர் சங்ைத்தின் வி்சடே அமர்-
வும இடேமசபறவுளளது.

திரு்காணமலலயில்
கராட்்ட பலப்பரீட்லச

வெளிநாட்டு வீரர்களும் பங்்கற்பு
100ஆவது ்தசிய ்மயவல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்

கைாழுமபு குதிகரப்பந்தே சர்வே்தச கம்தானத்தில் இ்டமக்பற்ற 27/03/2022 ஆம திைதி கைாழுமபு ஹமிட அல்-ஹுகசனி ைல்லூரியின் ்பகழே மாணவர்-
ைள குழு ஏற்பாடு கசய்த ஒக்ஸ்ே்பாட ஜனாதி்பதி கிண்ணக் ைால்்பந்தாட்ட இறுதிபே்பாடடிக்கு க்தரிவு கசயேப்பட்ட ைளுத்துக்ற முஸ்லிம மத்திே ைல்லூரி (ே்தசிே 
்பா்டசாக�) ே்பாடடித் க்தா்டரில் இரண்்டாம இ்டத்க்தப க்பறறுக்கைாண்்டது. க்தா்டரின் சி்றந்த ேைால் ைாப்பா்ளருக்ைான விருக்த ைளுத்துக்ற முஸ்லிம மத்திே 
ைல்லூரி (ே்தசிே ்பா்டசாக�) மாணவன் அஹமட நி்பால் க்பறறுக்கைாண்்டார். இந்த சர்வே்தச கம்தானத்தில் அஹமட நி்பால் ்தன்தாக்கிக் கைாண்்ட இரண்்டாவது 
சி்றந்த ேைால் ைாப்பா்ளருக்ைான விருது இது என்்பதும குறிபபி்டத்்தக்ைது. இ�ஙகை ்பா்டசாக� மட்ட ைால்்பந்தாட்ட வர�ாறறில் ்தனக்கைன ்தனியி்டம பிடித்துள்ள 
ைளுத்துக்ற முஸ்லிம மத்திே ைல்லூரிகே (ே்தசிே ்பா்டசாக�) ைல்லூரியின் ்பகழே மாணவர்ைள மறறும ்பா்டசாக� அபிவிருத்தி நிக்றேவறறுக் குழு உட்ப்ட 
ைல்லூரியின் ஆசிரிேர்ைள ்பாராடடு க்தரிவித்துள்ளனர்.
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