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புனித ரமழான்   
மாதம ஆரமபம   

புனித ரமழான் 
மாதம் ஆரம்்பமாகி-
யுள்ளது. ஹிஜ்ரி 1443 
புனித ரமழான் மாத 
தலைப்பிலைலை தீர்-
மானிக்கும் பிலைக்குழு மாநாடு நநற்று முன்-
தினம் (02) மாலை மஹ்ரிப் ததாழுலைலை 
ததாடர்ந்து தைாழும்பு த்பரிை ்பளளி-
வாசலில் நலடத்பற்ைது.  

மின் துண்டிப்பு நேரத்தை
கு்ைக்க பிரதைமர் பணிப்பு

 திடடமிடட்படி எரித்பாருள லையிருப்பு கிலடப்-
்பலத ைருத்திற்தைாண்டு மின்சாரம் துண்டிக்ைப்்படும் 
நநரத்லத குலைப்்பதற்கு நடவடிக்லை நமற்தைாளளு -
மாறு பிரதமர் மஹிந்த ராஜ்பக் ஷ நநற்று முன்தினம்(02) 
மின்சக்தி அலமசசர் ்பவித்ராநதவி வன்னிைாராசசிக்கு 
அறிவுறுத்தினார்.  மின்சாரம் துண்டிக்ைப்்படும் நநரம் 
அதிைரிக்ைப்்படடுள்ளலமைால் மக்ைள தமது அன்ைாட 
வாழக்லையில் எதிர்நநாக்கியுள்ள பிரசசிலனைல்ள 
குலைக்ை நவண்டிைதன் அவசிைத்லத சுட-
டிக்ைாடடி பிரதமர் 

இலங்க்ய வநத்டநதது 
40,000 மம. மதான் டீசல்

ஊரடஙகுச் சடடம அமுல்
குறித்து அரசாஙகம விளககம

இைஙலைக்கு   இந்திைா  அறிவித்த 
ைடன் வசதியின் ஒரு ்பகுதிைான 
40,000 தமற்றிக் ததான் டீசல் நநற்று 
இைஙலைலை வந்தலடந்தது.

இைஙலையில் ஏற்்படடுள்ள த்பாரு-
்ளாதார தநருக்ைடிலை லைைாளவதில்  

அரசாஙைம் இந்திைாவின் உதவிலை 
நாடிைது.  நிதிைலமசசர் ்பசில்  
ராஜ்பக் ஷ, இந்திை ்பைணத்தின்-
ந்பாது பிரதமர் நமாடிலை சந்தித்து  
உலரைாடிைந்பாது இக்நைா-
ரிக்லை விடப்்படடது.

எதிரணியின் பபாராடடஙகள்  
அரசுககு உறசாகமூடடும

நாடு எதிர்தைாண்டுள்ள த்பாரு்ளாதார சவால்ைல்ள மன 
லவராக்கிைத்துடன் எதிர்தைாளவதற்ைான உற்சாைமூடடல்ை-
்ளாைநவ எதிர்தரப்பினரால் தூண்டி விடப்்படடுள்ள ந்பாராட-
டஙைள அலமந்துள்ளதாை அலமசசர் டக்்ளஸ் நதவானந்தா 
ததரிவித்துள்ளார். நமலும் எதிர்வரும் சிை வாரஙைளுக்குள 
நாடடின் த்பாரு்ளாதார தநருக்ைடிைள சைஜ நிலைக்கு திரும் -
பும் எனவும் நம்பிக்லை தவளியிடடுள்ளார்.   

நாடடின் தற்ந்பாலதை நிலை ததாடர்்பாை நநற்று 
ைருத்து ததரிவிக்லையில் நமற்ைண்டவாறு 

சமூக வ்லத்தள முடககம
அ்மச்சர் நாமல் சீற்றம

சமூை வலைத்த்ளங-
ைள முடக்ைப்்படடதலன 
தாம் ஏற்றுக்தைாள்ளந்பா-
வதில்லை என வில்ள-
ைாடடுத்துலை அலமசசர் 
நாமல் ராஜ்பக் ஷ ததரி-
வித்துள்ளார்.   

 தனது உத்திநைாைபூர்வ 
டவிடடர் ்பக்ைத்தில் ்பதி -
தவான்லை இடடு அவர் இதலனத் 
ததரிவித்துள்ளார்.   

 இதில், சமூை வலைத்த்ளங-

ைல்ள தடுப்்பது ந்பான்ை 
நடவடிக்லைைள ்பைனற்ை 
தசைல் என அவர் சுடடிக்-
ைாடடியுள்ளார்.   

 தானும் தற்ந்பாது VPN 
வழிமுலைலைப் ்பைன்்ப -
டுத்தி சமூை வலைைலமப்-
புைல்ள ்பைன்்படுத்துவதா -
ைவும் நாமல் ராஜ்பக் ஷ  

நமலும் ததரிவித்துள்ளார்.   
 எனநவ, நமலும் 

தநருக்ைடிைல்ள 

ப�ோரோட்டங்கள் அமைதியோ்க
ந்டத்தப�டு்தல் பேண்டும்

மக்ைள அலமதிைான 
முலையில் ந்பாராடடஙைளில் 
ஈடு்படுவதற்கு அனுமதிைளிக்-
ைப்்பட நவண்டுதமன ஊடை 
அலமசசர் டைஸ் அழைப்த்ப-
ரும ததரிவித்துள்ளார்.   

ந்பாராடடத்தில் ஈடு்படு்ப-
வர்ைள வன்முலைைளில் ஈடு -
்படக் கூடாது எனவும், த்பாதுச தசாத்துக்ைளுக்கு 
தீஙகு வில்ளவிக்ை கூடாது எனவும் அவர் குறிப் -
பிடடுள்ளார். நமலும், அண்லமயில் ஜனாதி்பதி -
யின் இல்ைத்திற்கு அருைாலமயில் ஊடைவிைைா-
்ளர்ைள தாக்ைப்்படட சம்்பவத்லத வன்லமைாை 
ைண்டிப்்பதாை அவர் சுடடிக்ைாடடியுள்ளார்.   

இம்டக்கோல அரசோங்கதம்த
ஸ்தோபிக்க  SLFP ப்கோரல்

நாடு எதிர்தைாண்டுள்ள 
பிரசசிலனைளுக்கு தீர்வு 
ைாண்்பதற்ைாை இலடக்ைாை 
அரசாஙைத்லத அலமத்து , 
தாம் முன்லவத்துள்ள ்பரிந்துலரைல்ள நலட -
முலைப்்படுத்துமாறு ஸ்ரீைஙைா சுதந்திர ைடசி 
அரசாஙைத்லத வலியுறுத்தியுள்ளது.   

இதற்கு ஒரு வார ைாைத்திற்குள ்பதிலை 
வழஙகுமாறும் அவவாறில்லைதைனின் அர-
சாஙைத்திலிருந்து விைகி ்பாராளுமன்ைத்தில் 
சுைாதீனமாை தசைற்்பட நவண்டிநைற்்படும் 
என்றும் சுதந்திர ைடசி ைடிதம் மூைம் 
ஜனாதி்பதிக்கு அறிவித்துள்ளதாை

இநதிய இராணுவத்தினர்
இலங்க வநதுள்ளனரா?

இந்திை இராணுவத்தினர் 
இைஙலை வந்துள்ளனர் என 
தவளிைாகும் தசய்திைல்ள 
்பாதுைாப்பு அலமசசின் தசை-
ைா்ளர் ைமால் குணரடண 
மறுத்துள்ளார்.   

 ைடந்த வருடம் இடம்-
த்பற்ை இந்திை இைஙலை 
இராணுவத்தினரின் கூடடு-
்பயிற்சி ்படத்லத அடிப்்பலடைாை 
லவத்து இந்த த்பாய்த் தைவல்ைள 

தவளிைாகின்ைன என அவர் 
ததரிவித்துள்ளார்.  ்பைநநாக்-
ைஙைளுக்ைாை ்பரப்்படும் இவ-
வாைான தைவல்ை்ளால் மக்ைள 
்பதற்ைமலடைக்கூடாது என 
ததரிவித்துள்ள அவர், நதசிை 
்பாதுைாப்ல்ப உறுதி தசய்யும் 
அநதநவல்ள எந்த நிலை-
லமலையும் எதிர்தைாளளும் 

திைன் அரச்பலடயினருக்கு உள்ளது 
எனவும் குறிப்பிடடுள்ளார்.   

இலஙம்க ்க்டற�ரபபுககுள்
அததுமீறி மீன்பிடித்த
12 இந்திய மீனேர்  ம்கது!

இ ை ங ல ை 
ை ட ற் ்ப ர ப் பு க் -
குள அத்துமீறி 
மீன் பி டி யி ல் 
ஈடு்படட குற் -
ை ச ச ா ட டி ல் 
12 இந்திை மீனவர்ைள லைது தசய்ைப் -
்படடுள்ளதாை இைஙலை ைடற்்பலட-
யினர் ததரிவித்தனர்.    ைாழ. தநடுந்-
தீவுக்கு அருநை இந்திை மீனவர்ைள 
மீன்பிடித்துக் தைாண்டிருந்த ந்பாது 
அப்்பகுதியில் நராந்து ்பணியில் ஈடு-
்படட இைஙலை ைடற்்பலடயினர் ஒரு 
்படலையும் அதிலிருந்த 12 மீனவர் -
ைல்ளயும் லைது தசய்தனர்.    லைது 
தசய்ைப்்படட இந்திை மீனவர்ைல்ள 
மயிலிடடிக்கு அலழத்து வந்து ைடற்-
தைாழில் மற்றும் நீரிைல் வ்ளத்துலை 
திலணக்ை்ளத்தினரிடம் ஒப்்பலடக்ை 
நடவடிக்லை எடுக்ைப்்படடதாை ைடற்-
்பலட நமலும் ததரிவித்துள்ளது. 

ICTA ்தமலேர் 
பநறறு இரோஜிநோைோ

ததாலைத்ததாடர்புைள ஒழுஙகு்படுத்-
தல் ஆலணக்குழுவின் ்பணிப்்பா்ளர் 
நாைைம் ்பதவியில் இருந்து ஓஷத நசனநா-
ைக்ை இராஜினாமா தசய்துள்ளார்.  தனிப்-
்படட ைாரணஙைளுக்ைாை தனது ்பதவிலை 
இராஜினாமா தசய்வதாை ஓஷத நசனாநா-
ைக்ை ததரிவித்தார்.   ஓஷத நசனாநாைக்ை 
தனது இராஜினாமா ைடிதத்லத ைடந்த 
வாரம் ததாழில்நுட்ப அலமசசிடம் லைை-
ளித்துள்ளதாை ததரிவிக்ைப்்படுகிைது.   

அ்மச்சு  பதவிக்ள விடவும
CWCககு மககபள முககியம

ஹற்ைன் சுழற்சி நிரு்பர்

“அலமசசு ்பதவிைள அல்ை, 
மக்ைளின் தீர்மானநம ைாங -
கிரசுக்கு முக்கிைம். எனநவ, 
மக்ைளுக்கு வழஙகிை வாக்கு -
றுதிைல்ள அரசு நிலைநவற்-
ைாவிடடால் அரசிலிருந்து 
இ.ததா.ைா. தவளிநைறும்” 
- என இைஙலைத் ததாழிைா்ளர் ைாங-
கிரஸின் த்பாதுச தசைைா்ளரும், 
இராஜாஙை அலமசசருமான ஜீவன் 

ததாண்டமான்     அறிவித்தார்.  
தைாடடைலை சி.எல்.எப். 
வ்ளாைத்தில் நநற்று முன்தி-
னம் (02) நலடத்பற்ை ஊடை 
சந்திப்பில் ைைந்துதைாண்டு 
ைருத்து தவளியிடுலையி -
நைநை அவர் நமற்ைண்ட -
வாறு கூறினார்.   

இது ததாடர்பில் ஜீவன் 
ததாண்டமான் நமலும் கூறிைதாவது,   

“இைஙலைத் ததாழிைா்ளர் 
ைாஙகிரஸ் அரசின் 

ஊரடஙகு உத்தர்வ 
மீறிய 664 பபர் ்கது  

ஊரடஙகு உத்தரலவ மீறிை 
664 ந்பர் லைதுதசய்ைப்்பட-
டுள்ளனர்.  நநற்று முன்தினம் 
மாலை 6 மணி முதல் நநற்று 
ைாலை வலர ஊரடஙகு உத்-
தரலவ மீறிை குற்ைசசாடடில் 
664 சந்நதை ந்பர்ைள லைது 
தசய்ைப்்படடதாை த்பாலிஸ் ஊடை ந்பசசா்ளர் நிஹால் 
தல்துவ ததரிவித்தார். நாடடில்   சனிக்கிழலம (2) மாலை 6 
மணி முதல் திஙைடகிழலம (4) அதிைாலை 6 மணி 
வலர ஊரடஙகு உத்தரவு பிைப்பிக்ைப்்படடுள்ளது. 

சூழ்நி்லபகறப நிதானம  
மபாறு்ம மிக அவசியம

மாவத்தைம தினைரன் நிரு்பர்  

புனித நநான்பு ைாைத்தில் தற்ந்பாது நாடடில் 
ஏற்்படடுள்ள அசாதாரண சூழநிலையில் நிதான-
மாைவும் த்பாறுலமநைாடும் நடந்து தைாள்ள 
நவண்டும் என்று அகிை இைஙலை லவ. எம். 
எம். ஏ. ந்பரலவயின் தலைவர் சஹீட எம். 
ரிஸ்மி முஸ்லிம்  மக்ைளிடம் நைாரிக்லை விடுத்-
துள்ளார்.

அகிை இைஙலை லவ. எம். எம். ஏ. ந்பரலவயின்   தலைவர்   
விடுத்துள்ள ஊடை அறிக்லையில்   நமலும் ததரிவிக்ைப்-
்படடுள்ளதாவது, நாடடில் ஏற்்படடுள்ள விலைநைற்ைம், 

்பாகிஸ்தானில் நநற்று இம்ரான்-
ைானின் ்பரிந்துலரக்ைலமை   ்பாரா-
ளுமன்ைத்லத ைலைத்து ்பாகிஸ்-
தான் ஜனாதி்பதி அறிவித்துள்ளார். 

்பாகிஸ்தானில் ்பணவீக்ைம் 
அதிைரித்து, த்பாரு்ளாதார தநருக்-
ைடி எழுந்துள்ள நிலையில், பிரத-
மர் இம்ரான் ைாலன ்பதவிநீக்ைம் 
தசய்ை ்பாராளுமன்ைத்தில் நம்பிக்-

லையில்ைா தீர்மானம் தாக்ைல் தசய்-
ைப்்படடது.   

இதற்கிலடநை, ்பாகிஸ்தான் 
்பாராளுமன்ைம் நநற்று ைாலை கூடிை-
ந்பாது இம்ரான் ைான் மீதான நம்பிக்-
லையில்ைா தீர்மானம் துலண ச்பா-
நாைைரால் இரத்து தசய்ைப்்படடது. 
இந்த தீர்மானம் அரசிைை-
லமப்பு சடடத்துக்கு 

பாகிஸதான் 
பாராளுமன்்றம
க்லப்பு  

ஊரடஙகு சடடத்்த மீறி
ஐ.ம.ச. ஆர்ப்பாடடம  

நாட்ளாவிை ரீதியில் ஊரடஙகுச சடடம் 
அமுல்்படுத்தப்்படடுள்ள ைாைப்-
்பகுதியில் எதிர்க்ைடசித் 

ைக்களின் அமைதியோன ேோழகம்கககு இம்டயூறு:

மேரோககியதது்டன் எதிர்்்கோள்பேோம் –  அமைசசர் ்டக்ளஸ 

நாடடு மக்ைளின் அலமதிைான 
வாழக்லை, இைல்பு வாழக்லை, 
த்பாதுச தசாத்துக்ைள மற்றும் 
தனிைார் தசாத்துக்ைல்ளப் 
்பாதுைாப்்பதற்ைாைநவ 

இந்திய ்க்டனு்தவியின் ஒரு �குதியோ்க ேழங்கல்

பநறறு முதல் மின்மவடடு பநரம பன்மடஙகு கு்்றப்பு  

ைக்களின் ஏமைய ச்கல
பி்ரச்சிமை்களுககும் தீர்வு்கோண
பி்ரதைர் அதி்கோரி்களுககு பணிபபு

அ்ரச, தனியோர் சசோத்துக்கமை
போது்கோபபதும் ந�ோக்கம்

தனிபபட்்ட ்கோ்ரணம் 
எை சதரிவிபபு

சபோலிஸோரின் 
உத்த்ரமவயும்
மீறி முயற்சி

ஜைோதிபதிககு அவச்ர 
்கடிதம் அனுபபிமவபபு

ஏறறுக்்கோள்்ள முடியோது எனவும் ்்தரிவிபபு

ைக்களின் தீர்ைோனததுககு ்தமல ேணஙகுபேோம்  –  ஜீேன்

முஸலிம் ைக்களி்டம் YMMA ப�ரமே ப்கோரிகம்க்�ோலிஸ ஊ்ட்க ப�சசோ்ளர் ்்தரிவிபபு

ேன்முமை்கம்ள அனுைதிக்க முடியோது

்�ோய் ே்தந்தி என்கிைோர்  ்கைோல் குணரடண

06

06
06

06 06

06

06

06
06

06 06

06

பிரதமர் மஹிந்த ராஜ்பக் ஷ 
தனது ்பதவியிலிருந்து விைகிைதாை 
தவளிைான தசய்திைளில் உண்லம-
யில்லைதைன்று பிரதமர் அலுவை-
ைம் நநற்று அறிவித்தது.   

பிரதமர் ்பதவி விைகிைதாை 
்பல்நவறு ஊடைஙைளிலும் தவளி 

ைான தைவல்ைள ந்பாலிைானலவ -
தைனவும் அவவாைான திடட-
தமான்று இல்லைதைன்றும் பிரதம -
ரின் ஊடைச தசைைா்ளர் தராஹான் 
தவலிவிடட லைதைாப்்பமிடடு 
அனுப்பியுள்ள அறிக்லையில் ததரி-
வித்துள்ளார்.

பிரதமர் பதவி 
விலகவில்்ல
பிரதமர் அலுவலகம் அறிவிப்பு
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விசா மற்றும் மாஸ்டர்ாட் 
பயனபாடு இட்டநிறுத்தபபட்்ட 
நிடையில் அ்தற்கு மாற்்ா் ரஷயா, 
சீனாவின யுனியன பப, அட்ட்ட 
முட்டய பயனபடுததுவ்தா் 
சசய்தி சவளியாகியுள்ளது. 

ரஷய மற்றும் உகடரன பமா்தல் 
சவடித்தட்த அடுதது ரஷயாடவ 
இைககு டவதது ்டுடமயான பமற் -
்ததிய ்தட்ட்ள அமுலுககு வந்தன. 
இதில் சரவப்தச பண பரிவரத்தடன 
சபாறிமுட்்்ளா் மாஸ்டர்ாட், 
விசா, அசமகஸ மற்றும் ஸவிபட் 
ஆகியன சீனாவில் இட்டநிறுத்தப -
பட்்டன. 

சபபரவரி பிற்பகுதியில், உகடரன 
செருக்டி செருங்கிய நிடையில், 
ரஷயாவில் இருநது ப்ாதுடம இ்க-

குமதி மீ்தான ்ட்டுபபாடு்ட்ள 
்த்ளரததுவ்தன மூைமும், சீனாவிற்கு 
10 பில்லியன ்ன மீட்்டர எரிவாயு 
வழங்குவ்தற்்ான எரிசகதி ஒதது -
டழபபு ஒபபந்தங்்ளில் ட்சய-
ழுததிட்்ட்தன மூைமும் சீனா ரஷய 
சபாரு்ளா்தாரதட்த வலுபபடுததி-
யடம குறிபபி்டத்தக்து.

அசமரிக்ாவில் திரு -
ெங்ட்்ளும் திருெம்-
பி்ளும் ்்டவுச்சீட்டில் 
்தங்்்ளது பாலினதட்தக 
குறிபபிடுவ்தற்குச் சி்ப -
புத ச்தரிவு வழங்்பபட்-
டுள்ளது.

்தனிெபர்ள ஆண் 
அல்ைது சபண் என் 
பாலினதட்த இனி குறிபபி்டத 
ப்தடவயில்டை.  அவர்ள எகஸ 
எனறு குறிபபி்டைாம்.

பி்பபுச் சானறி்தழிபைா முநட்தய 
அதி்ாரததுவ ஆவணங்்ளிபைா 
குறிபபி்டபபட்டிருககும் அவர்்ளது 
பாலினம் ்ருததில் ச்ாள்ளபப்ட-

மாட்்டாது எனறு கூ்ப-
பட்்டது.

தி ரு ெ ங் ட ் ் ள , 
திருெம்பி்ள, பாலி -
னததிற்கு உட்ப்டா்த-
வர்ள ஆகிபயார துல்லி -
யமா்ப பாலின ரீதியா் 
வட்பபடுத்தபபடும் 
முயற்சியில் இது சபரும் 

முனபனற்்ம் எனறு சவளட்ள 
மாளிட் கூறியது.

அசமரிக்ாவின பபாககுவரத-
துப பாது்ாபபு நிரவா்ம் விமானச் 
பசடவ நிறுவனங்்ளிட்டபய அந்த 
ெட்டமுட்டயச் சசயல்படுத்த 
முயற்சி எடுபப்தா்க கூ்பபட்்டது.

பாகிஸ்தான பிர்தமர இம்ரான 
்ான மீ்தான ெம்பிகட்யில்ைா தீர-
மானதட்த பாராளுமன் பிரதி சபா -
ொய்ர சட்்டவிபரா்தமானது எனறு 
கூறி ்தடுத்தட்த அடுதது அவர ப்தவி 
நீக்பபடுவதில் இருநது ்தபபியுள-
்ளார. 

இ்தடனத ச்தா்டரநது பாராளு-
மன்தட்த ்டைககும்படி இம்ரான 
்ான அநொட்டு ஜனாதிபதிடய 
ப்ாரியுள்ளார. இ்தனமூைம் 220 
மில்லியன மக்ள ச்தாட் ச்ாண்்ட 
அணு ஆயு்த ொ்டான பாகிஸ்தானில் 
அரசியல் ஸ்தரமற்் சூழல் தீவிரம் 
அட்டநதுள்ளது. 

இம்ரான ்ானுககு எதிரான ெம்பிக-
ட்யில்ைா தீரமானம் மீது பெற்று 
பாராளுமன்ததில் வாகச்டுபபு 
ெ்டத்தபப்டவிருந்த நிடையில், 
ஆளும் பாகிஸ்தான ்தஹ்ரீப் 
இனசாப ்ட்சிடயச் பசரந்த ப்தசிய 
பபரடவயின பிரதி சபாொய்ர, 
அந்த ெ்டவடிகட்டய ்தடுத்தார. அர -
சியைடமபபின 5ஆம் பிரிடவ இது 
மீறுவ்தா் அவர குறிபபிட்்டார.

பிரிவு 5ககு அடமய, 'ப்தசததிற்கு 
விசுவாசதட்த ்ாட்டுவது அடனதது 
பிரடஜ்ளினதும் அடிபபட்ட 
்்டடம' எனறும் 'அரசியைடமபபு 
மற்றும் சட்்டததிற்குக கீழபபடிவது 
எனபது ஒவசவாரு குடிம்ன எங் -
கிருந்தாலும் மற்றும் பாகிஸ்தானுக -

குள இருககும் மற்் ஒவசவாரு 
ெபரின (மீ் முடியா்த) ்்டடமயா-
கும்' எனறும் குறிபபி்டபபடுவ்தா் 
பாகிஸ்தான சசய்தி இடணய்த்ள-
மான 'ப்டான' ச்தரிவிததுள்ளது. 

'ஜனாதிபதிககு அறிவுறுத்தல் 
கிட்டத்த உ்டன, பாராளுமன்ம் 
்டைக்பபட்டு இட்டக்ாை அர-
சாங்்ம் ஒனட் அடமபப்தற்்ான 
ெ்டவடிகட் எடுக்பபடும்' எனறு 
அரச ச்தாடைக்ாட்சியான பீ.டி-
வியில் பெரடியா் உடரயாற்றிய 
இம்ரான ்ான ச்தரிவித்தார. 

'ெம்பிகட்யில்ைா தீரமானம் ெ்டத -
்தபப்டாவிட்்டால் பாராளுமன்த-
தில் உளளிருபபுப பபாராட்்டதட்த 
ெ்டத்த ொம் தீரமானிததுளப்ளாம்' 
எனறு பாகிஸ்தான மக்ள ்ட்சியின 
்தடைவர பிைவால் பூட்ப்டா சர்தாரி 
சசய்தியா்ளர்ளி்டம் ச்தரிவித்தார. 

'இந்த சட்்ட மீ்ல் குறிதது உச்ச 
நீதிமன்தட்த ொம் ொடியுளப்ளாம்' 
எனறும் அவர கூறினார. 

பாகிஸ்தான பிர்தமர இம்ரான 
்ான பெற்று ெம்பிகட்யில்ைா தீர-
மானதட்த எதிரச்ாண்்ட நிடையில், 
இந்த வாகச்டுபபில் சவற்றிசப் 
்தமககு சபரும்பானடம இருபப்தா் 
எதிரக்ட்சி்ள ச்தரிவித்தன. 

இ்தனபபாது 342 ஆசனங் -்
ட்ளக ச்ாண்்ட பாராளுமன்த-
தில் முனனாள கிரிகச்ட் வீரரா் 

இருநது அரசியலுககு வந்த இம்ரான 
்ாடன நீககுவ்தற்கு எதிரக்ட்சிககு 
சா்தாரண சபரும்பானடமயான 172 
வாககு்ள இருந்தால் பபாதுமா் 
இருந்தது. 

இநநிடையில் இம்ரான ்ானின 
அளும் ்ட்சியின சிறிய கூட்்டணி 
்ட்சி்ள மற்றும் அவரது சசாந்தக 
்ட்சிடயச் பசரந்த 17 உறுபபினர்ள 
எதிரக்ட்சியில் இடணந்தனர. 

இநநிடையில் பாகிஸ-
்தான பெரபபடி பெற்றுக 
்ாடை 11.30 மணிககு 
பாராளுமன்ம் கூடியது. 
அபபபாது ெம்பிகட -்
யில்ைா தீரமானம் துடண 
சபாொய்ரால் ரதது சசய்-
யபபட்்டது. இந்த தீரமானம் 
அரசியைடமபபு சட்்டததின 
பிரிவு 5ககு எதிரானது எனக-
கூறி தீரமானதட்த நிரா்ரித-
்தார.

இட்தயடுதது, ஏபரல் 
25ஆம் தி்தி வடர பாகிஸ-
்தான பாராளுமன்ம் ஒததி-
டவக்பபட்்டது.

முனன்தா் பாகிஸ்தான 
பாராளுமன் சபாொய்ர 
அசாத குடவசர நீக் தீரமா-
னம் ச்ாண்டு வர எதிரக-
்ட்சி்ள ப்ாரிகட் விடுத-
்தனர. இநநிடையில்்தான 

துடண சபாொய்ர ்தற்்ாலி் சபாொ-
ய்ரா் சசயல்பட்டு ெம்பிகட்யில்-
ைாத தீரமானதட்த நிரா்ரித்தடம 
குறிபபி்டத்தக்து.

்தம் மீ்தான ெம்பிகட்யில்ைாத தீர -
மானம் அசமரிக்ாவால் முனசன -
டுக்பபடும் சரவப்தச சதி எனறு பிர-
்தமர இம்ரான ்ான ச்தரிவித்தார. 

்தனககு எதிரா் எதிரக்ட்சி்ள 
உ்தவிபயாடு ஒரு சவளிொட்டு சதித 

திட்்டம் தீட்்டபபட்டிருபப்தா் 
கூறிய இம்ரான ் ான, இ்தடன உறுதி 
சசய்யும் அதி்ாரபூரவ ஆவணம் 
ஒனட் ப்தசிய பாது்ாபபு குழுவும், 
அடமச்சரடவயும் பாரததுள்ளன 
எனறும், அதில், இம்ரான ்ாடன 
ப்தவி நீககினால், பாகிஸ்தாபனாடு 
அசமரிக்ாவின உ்வு பமம்படும் 
எனறும், பாகிஸ்தான மனனிக்பப-
டும் எனறும் குறிபபி்டபபட்டுள்ள-
்தா் இம்ரான ்ான ச்தரிவித்தார.

பாராளுமன்தட்தக ்டைக் 
பவண்டும் எனறு பிர்தமர பரிநது-
டரத்தால் அட்த ஜனாதிபதி ஏற்ப-
ட்தத ்தவிர பவறு வழியில்டை எனறு 
அரசியல் பாரடவயா்ளர்ள குறிப-
பிடுகின்னர. அபபடி ெ்டககும்-
பட்சததில், அடுத்த ப்தர்தல் ெ்டததி 
முடிவு்ள வரும் வடர ொட்டு நிரவா-
்தட்தக ்வனிக் இட்டக்ாை பிர்த-
மர ஒருவடர ஜனாதிபதி நியமிபபார 
எனறும் அவர்ள கூறுகி்ார்ள.

69 வய்தான இம்ரான ்ான, ஒரு 
புதிய பாகிஸ்தாடன உருவாக் 
பவண்டும் என் முழக்தப்தாடும், 
சிை வாககுறுதி்ப்ளாடும் 2018 இல் 
ஆட்சிககு வந்தார.

ஆனால், விடைவாசிடய ்ட்டுக -
குள டவததிருபபது, பபான் அடிப-
பட்டப பிரச்சிடன்ட்ளத தீரக்த 
்தவறிய்தால் எதிரக்ட்சி்ளின விமர-
சனங்்ளுககு ஆ்ளாகியுள்ளார.

பை ்தசாப்தங்்்ளா் பவரூனறியி -
ருந்த ஊழடைத துட்டபப்தா் உறு-
தியளிதது ஆட்சிககு வந்த அவர, 
விண்டண முட்டும் பணவீக்ம், 
மு்டக்பபட்்ட ் ்டன பபான் நிரவா-
்ச் சுடம்்ளால் ஆட்சிடய ெ்டத்த 
கூட்்டணி ்ட்சி்ளின ஆ்தரடவ ்தக -
்டவக்பவ பபாராடினார.

பாகிஸ்தாடன சபாறுத்தவடர அர -
சியல் அதி்ாரததிற்கு முககிய ஆ்தார-
மா் இராணுவ பைம் இருநதுவரும் 
நிடையில், இம்ரான ்ான இராணு-
வததின ஆ்தரடவயும் இழநதுவிட்-
்டார எனறு சிை ஆய்வா்ளர்ள கூறு -
கி்ார்ள.

பாகிஸ்தான அரசியல் வரைாற்றில் 
இ்தற்கு முன இரு முட் ப்தவியில் 
உள்ள பிர்தமர்ளுககு எதிரா் ெம்-
பிகட்யில்ைா தீரமானம் ச்ாண்-
டுவரபபட்டுள்ளன. 1989 இல் 
சபனாசிர பூட்ப்டாவுககும் 2006 
ஆம் ஆண்டு சவ்த அசிசுககும் எதி -
ரா்க ச்ாண்டுவரபபட்்ட அந்தத 
தீரமானங்்ள ப்தால்வி அட்டந-
்தடம குறிபபி்டத்தக்து. இநநிடை-
யில் ்தற்பபாட்தய இழுபறி சூழல் 
எவவாறு தீரக்பபடும் எனபது பற்றி 
ச்தளிவில்ைா்த நிடை உள்ளது. 

்தடைெ்ர இஸைாமாபதட்த சூழ -
விருககும் அரச ்ட்்ட்டங்்ளில் பாது-
்ாபபு பைபபடுத்தபபட்டுள்ளடம 
குறிபபி்டத்தக்து.

பாக். அ்ரசியலில் அடுத்தடுத்த திருபபம்:

இம்ரான் கரான் மீதரான நமபிக்கயில்ரா 
தீர்ரானம பரா்ராளு்ன்றில நி்ராகரிப்பு
பரா்ராளு்ன்்றத்த க்்ககவும அறிவுறுதது

சீனராவின் 'யுனியன் பப'
மு்்றககு ்ராறும ்ஷயரா

அம்ரிகக கடவுச்சீட்டில
பராலினக குறிப்பு இல்்

ஆககிரமிக்பபட்்ட பமற்குக 
்டரயின சஜனின ெ்ருககு அருகில் 
இஸபரலிய பாது்ாபபு பட்டயி -
னரு்டனான துபபாககிச் சண்ட்ட -
யில் மூனறு பைஸதீன பபாராளி்ள 
ச்ால்ைபபட்டுள்ளனர. 

சவளளிககிழடம இரவு ்ார 
ஒனறில் பைஸதீனர்ள ்தாககு்தல் 
ஒனட் ச்தாடுத்தப்தாடு அவர்ட்ள 
ட்து சசய்ய முயன் பயங்்ரவா-
்தத ்தடுபபுப பிரிவு மீதும் ்தாககு்தல் 
ச்தாடுத்தனர எனறு இஸபரலிய 

சபாலிஸ சவளியிட்்ட அறிவிபபில் 
கூ்பபட்டுள்ளது.  

இந்த பமா்தலினபபாது ொனகு 

இஸபரலிய துருபபு்ள ்ாயமட்டந-
்த்தா்வும் ஒருவரின நிடை ்வடைக-
கி்டமா் இருபப்தா்வும் அதில் 
பமலும் கூ்பபட்டுள்ளது. 

இதில் ச்ால்ைபபட்்டவர்ள ்தமது 
உறுபபினர்ள என இஸைாமிய 
ஜிஹாத அடமபபு உறுதி சசய்துள-
்ளது. ்தமது பிரடஜ்ள மீ்தான எந்த 
ஒரு ்தாககு்தல் முயற்சிககு எதிரா்வும் 
்டுடமயா் ெ்டவடிகட் எடுக்ப-
படும் எனறு இஸபரல் சவளியு்வு 
அடமச்சர எச்சரிததுள்ளார.

மூன்று ப்ஸ்தீன பபரா்ராளிகள்
இஸ்ப்லிய ப்டயரால சுட்டுகமகரா்்

உகடரனிய இராணுவம், ்தடை -
ெ்ர கிபயவ வட்்டாரதட்த அ்தன 
்ட்டுககுள மீண்டும் ச்ாண்டுவந-
துள்ளது. இருபபினும் வட்்டாரத-
தில் பபாரின வடுக்ள ஆழமா் 
உள்ளன. 

ரஷயக ்ட்டுபபாட்டுககுள 
இருந்த ஒரு மா்தததில் வட்்டாரததில் 
வனமுட் ச்தா்டரந்த்தா்க ்ாட்டும் 
ஆ்தாரம் சவளிவநதுள்ளது.  சபாது -
மக்ள ச்ால்ைபபட்்ட்தா்வும் ெம் -
பபபடுகி்து. 

்ாற்றில் சவடிபபின ொற்்ம், வீதி -
்ளில் ச்டைங்்ள, சி்தறிக கி்டககும் 
மனி்தப பா்ங்்ட்ள ்ாண முடிவ -
்தா் அங்கிருநது வரும் சசய்தி்ள 
ச்தரிவிககின்ன. 

ஒரு வீதியில் குட்ந்தது 20 ச்டைங் -
்்ளாவது ்ண்டுபிடிக்பபட்்ட்தா் 
ஏ.எப.பி சசய்தி நிறுவனம் கூறியது. 
உயிரிழந்தவர்ள சிைர சிை வாரங் -்
ளுககு முனனபர இ்நதிருக்ைாம் 
எனறும் கூ்பபட்்டது.

பூட்சா ெ்ரில் 280 ச்டைங்்ள 
கூட்்டா் அ்டக்ம் சசய்யபபட்டுள-
்ள்தா்வும் ச்தரிவிக்பபட்்டது. குடி -
யிருபபா்ளர்ள சிைரின மு்ங்்ளில் 
்வடை ப்தாய்நதுள்ளது. அண்ட்ட 
வீட்டுக்ாரர்ள ரஷயப பட்டயின-
ரால் சுட்டுக ச்ால்ைபபட்்ட்தா் 
அவர்ள கூறினர.

உக்ரைன் கட்டுப்பாட்டில் வந்த
கியேவில் 'ய்பாரின் வடுககள்'

சீனாவில் ்டுடம -
யான ச்ாவிட் ்ட் -
டு ப ப ா டு ் ளு க கு 
எதிரா் சபாதுமக-
்ள சமூ் ஊ்ட் 
்த்ளங்்ளில் ்தங்்ள 
வி ர க தி ட ய யு ம் 
அதிருபதிடயயும் 
ச வ ளி ப ப டு த தி 
வருகின்னர.

மு ழு ட ம ய ா ன 
மு ்ட க ் நி ட ை 
மற்றும் அடிக்டி மற்றும் அதி் 
சசைவு ச்ாண்்ட ச்ாபரானா 
பசா்தடன பபான் ெ்டவடிகட -்
்ளல் ஏற்படும் சபாரு்ளா்தார இழப-
பு்ள உட்ப்ட சபரும் பாதிபபு்ள 
பற்றி இடணயவாசி்ள முட்யிட்டு 
வருகின்னர எனறு உளளூர ஊ்ட-

்ங்்ள குறிபபிட்டுள்ளன. சீனாவில் 
ச்ாவிட் ச்தாற்றுககு எதிரா் 20 
மா்ாணங்்ள மற்றும் ெ்ரங்்ளில் 
பயணத ்தட்ட்ள மற்றும் மு்டக -்
நிடை அமுல்படுத்தபபடுவ்தால் 
அங்கு ச்தா்டரநது நிடைடம தீவிர-
மா் உள்ளது.

ஒஸ்ார அ்்டமி உறுபபினர ப்த -
வியில் இருநது வில் ஸமித இராஜி-
னாமா சசய்துள்ளார.

ஒஸ்ர விருது வழங்கும் நி்ழச்சி-
யின பபாது வில் ஸமிததின மடனவி 
ஜ்டா பிங்ச்ட்ட்ட, கிறிஸ சராக 
ப்லி சசய்து பபசினார. அந்த ெட்ச்-
சுடவடயக ப்ட்்ட வில் ஸமித, 
பமட்டயில் ஏறி கிறிஸ சராகட் 
அட்ந்தார.

வில் ஸமிததிற்கு எதிரா் "ஒழுங்கு 
விசாரடண" ஆரம்பிக்பபட்டுள்ள -
்தா் ஒஸ்ார அ்்டமி ச்தரிவிக்ப-
பட்டுள்ளது. இநநிடையில் இராஜி-
னாமாடவ அறிவித்த ஸமித, "ொன 
்ாயபபடுததியவர்ளின பட்டியல் 
நீ்ளமானது, கிறிஸ, அவருட்டய 
மடனவி, எனனுட்டய அனபுககுரிய 
ெண்பர்ள, நி்ழச்சியில் இருந்தவர-

்ள, உை்்ளாவிய பாரடவயா்ளர்ள 
ஆகிபயாடர ொன ்ாயபபடுததியுள-
ப்ளன" என ச்தரிவிததுள்ளார.

அவரது விை்டை ஏற்றுகச்ாண்-
்ட்தா் ச்தரிவிததுள்ள ஒஸ்ார அ -்
்டமியின ்தடைவர ப்டவிட் ரூபின, 
அவர மீ்தான "ஒழுங்கு விசாரடண" 
ச்தா்டரநது ெட்டசபறும் என ச்தரி-
விததுள்ளார.

இங்கிைாநது உளளிட்்ட ொடு்ளில் 
புதிய ச்ாவிட் மரபணு மாற்்ம் 
எகஸ இ பவ்மா்ப பரவி வருவட்த 
்ண்்ாணிதது வருவ்தா்வும் மக்ள 
ப்தற்்ம் அட்டய பவண்டிய அவசிய-
மில்டை எனறும் மரபணு ஆய்வு நிபு-
ணர்ள ச்தரிவிததுள்ளனர.

ஓமிகபரானின திரிபு வடிவமா் 
இந்த புதிய டவரஸ உள்ளது. ஒமிக-
பராடன வி்டவும் 10 ம்டங்கு பவ -்
மா்ப பரவககூடியது. இது குறிதது 
சசய்தியா்ளர்ளி்டம் பபசிய ்டா்டா 

மரபணு ஆய்வு நிறுவனததின 
்தடைவர ச்டாக்டர ராப்ஷ மிஸரா, 
ஜனவரி மா்த மததியில் மு்தன 
மு்தைா் இந்த புதிய டவரஸ ்ண்டு-
பிடிக்பபட்டுள்ளது எனறும் உை்்ள-

வில் இதுவடர 600 பபடர பாதிததுள-
்ளது எனறும் ச்தரிவித்தார.

இது பமலும் ஒரு ச்ாபரானா 
அடைடய ஏற்படுத்தககூடிய அ்ள-
வுககு வலிடமயானது எனறும் 
இ்தன ்தனடமடய அறிய இனனும் 
சிை ்ாைம் ்ாததிருக் பவண்டும் 
எனறும் ச்டாக்டர ராப்ஷ மிஸரா 
கூறியுள்ளார. மு்க்வசம், ்தடுபபூசி 
பூஸ்டர ஊசி பபான்வற்ட் ச்தா்டர 
பவண்டும் எனறு நிபுணர்ள கூறு-
கின்னர.

கிழககு உகடரனில் குறிபபா் 
இரு மி்பசபரிய பிராநதியங்்்ளான 
லுஹனஸக மற்றும் ச்டானட்ஸக 
மீது ரஷயா ்தனது பபார ெ்டவடிகட -்
்ளில் அவ்தானம் சசலுததி இருபப-
்தா் அவ்தானி்ள ச்தரிவிததுள்ள-
னர. இந்தப பகுதி ச்தற்கில் உள்ள 
மரியுபபால் ெ்ருககு சவளிபய 
இருநது ச்தற்கு எல்டைவடர சசல்-
கி்து. 

இது ச்டானபாஸ எனறு அடழக -
்பபடும் பகுதியில் நீண்்ட பமா்தல் 
ஒனறுக்ான சமிகடஞைடய ்ாட்டுகி-
்து எனறு அசமரிக்ா ச்தரிவிததுள-
்ளது. 

'ரஷய துருபபு்ளின இைககு 
எனன? அவர்ள ச்டானபாஸ 
மற்றும் ச்தற்கு உகடரடன ட்ப-
பற்் விரும்புகின்னர' எனறு 

உகடரன ஜனாதிபதி சவாபைாடிமிர 
சசசைனஸகி ்்டந்த சனிககிழடம 
இரவு ஆற்றிய உடரயில் குறிபபிட்-
டுள்ளார. 

உகடரனியப பட்டயினரும் 
கிழககு பக்மா் அவ்தானம் 
சசலுததி இருபப்தா்க குறிபபிட்்ட 
அவர, 'எதிரி்ள கிழககு பக்மா் 
்தமது அழுத்ததட்த அதி்ரிபபட்த 
ொம் அறிநதுளப்ளாம்' என்ார 
அவர. 

குவான்தனாபமா பப ்தடுபபு 
மு்ாமில் ்்டந்த 20 ஆண்டு்ள 
்தடுதது டவக்பபட்டிருந்த சுபியான 
பரஹஹூமி, அல்ஜீரியாவுககு ொடு்்டத-
்தபபட்்ட்தா  ் அசமரிக  ் அதி்ாரி்ள 
ச்தரிவிததுள்ளனர. 

்்டந்த 2002 ஆம் ஆண்டு அல்ச்ாய்-
்தாவின முனனணி உறுபபினர ஒருவரு-
்டன பாகிஸ்தானில் பாது்ாபபு விடுதி 

ஒனறில் இருநது அவர பிடிபபட்்டார. 
அசமரிக்ாவில் ்தாககு்தல் ஒனறுககு 
திட்்டமிட்்ட்தா  ்அவர மீது குற்்ம்சாட்-
்டபபட்டிருந்தது. 

எனினும் அவடர ச்தா்டரநதும் 
்தடுதது டவக  ் பவண்டிய ப்தடவ 
இல்டை எனறு அசமரிக  ் பாது்ாப-
புத திடணக்்ளம் கூறியுள்ளது.   

அவர மனி்தாபிமானதது்டன ெ்டத-

்தபபடுவ்தா  ் அல்ஜீரியா உத்தரவா்தம் 
அளித்த்தா  ்அது குறிபபிட்்டது. இந்த 
வி்டயம் ச்தா்டரபில் அல்ஜீரியா சபாது-
சவளியில் எதுவும் கூ்வில்டை. இந்த 
விடு்தடையு்டன குவான்தனாபமா 
பப ்தடுபபு மு்ாமில் ச்தா்டரநது 37 
ட்தி்ள ்தடுதது டவக்பபட்டுள்ள-
னர. இதில் 18 ட்தி்ள அங்கிருநது 
இ்டமாற்  ்்தகுதி சபற்றுள்ளனர. 

புதிே ககபாவிட் மரை்ணு மபாற்றம் க்தபாடர்பில் தீவிரை கணகபாணிபபு

குவரான்தனராப்ரா சி்்ற ்கதி அலஜீரியராவுககு நராடுகடததல

ஒஸ்கரார அகடமியில 
இருந்து ஸ்மித வி்கல

கிழககு உக்்ன் மீது 
்ஷய ப்ட அவதரானம

மகராவிட் கட்டுப்பராடு:
சீனராவில அதிருப்பதி
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இன்னறைய சு்பதினம

03 முதல் 05 வனர

ததாழுனக 
நேரம

சுபஹ்  - 04.52
லுஹர்  - 12.15
அஸர்  - 03.19
மஃரிப்  - 06.20
இஷா  - 07.30

நயாகம: சிதத-ைரண நயாகம
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 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   
வருடததிறகு ஒரு தடனவ நினறை-

நவறறைப்படும இஸலாததின் ஐமத்ப-
ரும கடனைகளில் ஒன்றைான ரைழான் 
நோன்ன்ப முஸலிமகள் தறந்பாது 
அனடந்து தகாண்டுள்ளனர்.  இஸலா-
மிய வருடககணிபபில் ரைழான் ைாதம 
நினறைநவறறைப்பட நவண்டிய கடனை 
இது. ேன்னை தீனைகனளப பிரிததறி-
விககககூடிய அருள் ைனறையாம அல் 
குர்ஆன் அருளப்பட ஆரம்பைான 
இமைாதததில் நோன்பு நோற்பனத 
அல்லாஹ் கடனையாககியுள்ளான். 
இதன் ஊடாக ைனிதனுககு உடல், உள 
ரீதியிலும அவனது த்பௌதீக, ஆன்மீக 
வாழ்வுககும அல் குர்ஆனும நோன்பும 
எவவளவு தூரம முககியைானது என்்பது 
ததளிவாகின்றைது.  அதனால் அல்-
லாஹ்வின் கட்டனளகளுககு அனைய 
அவனது இறுதிததூதர் முஹமைத 
(ஸல்) அவர்களின் வழிகாட்டல்கள்்படி 
முஸலிமகள் இககடனைனய நினறை-
நவறறை நவண்டும. 

இனறைவணகக வழி்பாடுகளில்  தனித-
துவம மிககநத ரைழான் நோன்பு. 
ைனிதன் இவ உலகில் நினறைநவறறை 
நவண்டிய ்பணிகளுககாகவும அவன் 
மீது விதியாககப்பட்டுள்ள ைறுனை 
வாழ்வுககாவும அவனன ஏக நேரததில் 
தயார்்படுததுவநத இந்நோன்பின் இலக-
காக உள்ளது.  நோன்ன்ப அதறநகயு-

ரிய ஒழுஙகில் நோககும ந்பாது அதன் 
சிறைபன்பயும முககியததுவதனதயும 
புரிந்து தகாள்ளலாம.  

அந்த வனகயில் அதிகானல ்பஜ்ர் 
முதல் ைானல ைஃரிப வனரயான காலப-
்பகுதியில் உணனவயும ்பானதனதயும 
தவிர்தனதயும உடல், உள இசனசைக-
னளயும கட்டுப்படுததிய்படி,  நோன்-
பிருந்து நினறைநவறறைப்படும கடனை 
இது. அதனால், தமனைப்பனடதது ்பரி-
்பாலிப்பநதாடு, தைது உலக வாழ்வுககு 
நதனவயான அததனன வசைதிவாய்ப-
புககனளயும ஏற்படுததி தந்து, தைது 
ஈருலக வாழ்வுககு நதனவயான நேர்வ-
ழிகாட்டலாக விளஙகும அல் குர்ஆனன 
அருளிய அல்லாஹ்வுககாக  இனறைவி-
சுவாசிகள் இககடனைனய நினறைநவற-
றுகின்றைனர். இதன் ஊடாக உடல், உள, 
ஆன்மீக ரீதியாகப ்பககுவம அனடந்து 
தகாள்ளும ைனிதன், ஈருலகிறகும ஏற்ப 
தம வாழ்தவாழுஙனக அனைததுகதகாள்-
வான். அது அல்லாஹ்வின் அன்ன்ப-
யும அருனளயும அனடந்து தகாள்ள 
வழிவகுககும. இதனால் இவறனறை 
நோககைாகவும இலககாகவும தகாண்டு 
இககடனைனய நினறைநவறறுவது முஸ-
லிமகளின் த்பாறுப்பாகும. 

ந�ோன்பு ஓர் அறிமுகம்

ைர்லின் ைரிககார்  ...

இந்திய கடன் திட்டததின் கீழ் த்பறைப்பட்ட

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்   

இந்திய கடன் திடடத்தின் கீழ் 
லநற்று நோட்ட ்வந்்த்டந்்த 40,000 
செற்றிக் ச்தோன் டீெல கப்பலிலி-
ருந்து இறக்கப்படடு உடனடியோ-
கல்வ விநிலயோக நட்வடிக்்ககள் 
ஆரம்பிக்கப்படட்தோக ச்பற்லறோலி-
யத் கூடடுத்்தோ்பனம் ச்தரிவித்்தது.   

ச்பற்லறோலியக் கூடடுத்்தோ்பனத் -
தின் ்த்�்வர் சுமித் விலேசிஙக 
அது ச்தோடர்பில லநற்று ச்தரிவிக் -
்கயில,லநற்்றய தினம் கப்பலி -
லிருந்து டீெ்� இறக்கும் நட்வ -
டிக்்ககள் லெற்சகோள்்ளப்படடு 
எரிச்போருள் நி்�யஙகளுக்கு விநி -
லயோகிக்கப்படட அல்தல்வ்்ள, 
க்ளனிதிஸ்்ஸ மின் உற்்பத்தி நி்�-
யத்திற்கும் அ்தன் மூ�ம் எரிச்போ-
ருள் ்வழஙகப்படட்தோகவும் ச்தரி -
வித்்தோர்.   

நோடடில லநற்்றய தினம் ஊரடங -
குச் ெடடம் ந்டமு்றயில இருந்்த-
்தோல ச்பருெ்ளவி�ோன எரிச்போருள் 
நி்�யஙகள் மூடப்படடிருந்்தன. 
எனினும் அத்தியோ்வசிய லெ்்வக-
ளுக்கோன அனுெதி ்வழஙகப்படட 
எரிச்போருள் நி்�யஙகள் லநற்்றய 
தினம் திறக்கப்படடு விற்்ப்ன நட-
்வடிக்்ககள் லெற்சகோள்்ளப்பட-
டன.   

40 ஆயிரம் மம.ம�ான் டீசல்  
நேற்று உடனடி விநிந�ாகம்  

 நோடடுக்கு அடுத்்த ்வோரம் 40,000 
செடரிக் ச்தோன் அரிசி கி்டக்கவுள் -
்ள்தோகவும் அ்னத்து அரிசி ்வ்க -
க்்ளயும் ெக்களுக்கு கு்றந்்த 
வி்�யில ச்பற்றுக்சகோடுப்ப -
்தற்கு நட்வடிக்்க எடுக்கப்படும் 
என்றும் ்வர்த்்தக அ்ெச்ெர் ்பந்து� 
குண்வர்்தன ச்தரிவித்துள்்ளோர்.  

இந்தியோவுக்கும் இ�ங்கக் -
கும் இ்டயி�ோன ஒரு பிலலியன் 
சடோ�ர் கடன் திடடத்தின் கீழ் 
இறக்குெதி செயயப்படும் மு்த -
�ோ்வது ச்தோ்க அரிசி இதுச்வன -
வும் அடுத்்த ்வோரம் அது நோடடுக்கு 
கி்டக்கும் என்றும் அ்ெச்ெர் 
்பந்து� குண்வர்்தன ச்தரிவித்துள் -
்ளோர்.  

நோடடரிசி, ெம்்போ ெற்றும் ்பச் -
்ெயரிசி என ்ப� அரிசி்வ்க -
கள் இதில உள்்ளடஙகு்வ்தோகவும் 

செோத்்தெோக 40 
ஆயிரம் செற்றிக் 
ச்தோன் அரிசி 
சகோள்்வனவு செய -
யப்படும் என்றும் 
அ்ெச்ெர் ச்தரிவித் -
துள்்ளோர்.  

அ ்த ற் கி ண ங க 
்தமிழ், சிஙக்ள புத் -
்தோண்டு ்பண்டி்கக் 
கோ�த்தில ெக்களுக்கு 
கு்றந்்த வி்�யில 
அரிசி ்வழஙகு்வ்தன் மூ�ம் நி்வோர -
ணஙக்்ள ச்பற்றுக் சகோடுக்க அர -
ெோஙகம் தீர்ெோனித்துள்்ள்தோகவும் 
அ்ெச்ெர் ச்தரிவித்துள்்ளோர்.  

நோடடில ்தற்ல்போது அரிசியின் 
வி்� நோளுக்கு நோள் அதிகரித்துச் 
செலலும் நி்�யில ்பண்டி்கக் 
கோ�ஙகளில அ்தற்கோன ்தடடுப -

்போட்ட ஏற்்படுத்தி 
அ்தன் வி்�்ய 
லெலும் அதிகரிப்ப -
்தற்கு அரிசி ்வர்த்்த -
கர்கள் நட்வடிக்்க 
எடுத்து ்வரும் 
நி்�யில அ்த்ன 
மு றி ய டி க் கு ம் 
்வ்கயில அரிசி்ய 
இறக்குெதி செயது 
கு்றந்்த வி்�யில 
ெக்களுக்கு ்வழஙக 

நட்வடிக்்க எடுக்கப்படடுள்்ள்தோ -
கவும் அ்ெச்ெர் ச்தரிவித்்தோர்.  

அரசு ்வோணி்ப ்பன்முகப்படுத்்தப -
்படட கூடடுத்்தோ்பனத்தின் ஊடோக 
லெற்்படி அரிசி்ய இறக்குெதி 
செய்வ்தற்கு நட்வடிக்்க எடுக்கப -
்படடுள்்ள்தோகவும் அ்வர் குறிபபிட -
டுள்்ளோர்.(்ஸ)  

40 ஆயிரம் மெற்றிக் ம�ோன் அரிசி
அடுத� வோரம் �ோட்டை வந�்டையும்
குனறைந்த வினலயில் ைககளுககு வழஙக ேடவடிகனக  

"ெ்�யகப ச்பருந் ்த்�-
்வர்க்ளோன செ்ளமியமூர்த்தி 
ச்தோண்டெோன் ெற்றும் ஆறு -
முகன் ச்தோண்டெோன் ஆகி -
லயோரின் உன்ன்த ்வழிகோடட -
லில உருபச்பற்ற இ�ங்கத் 
ச்தோழி�ோ்ளர் கோஙகிரஸின் 
ெகி்ெ சகடோெல, ெ்�யக 
ெக்களின் எதிர்்போர்பபுக்்ள 
நி்றல்வற்ற, அர்ப்பணிப -
புடன் ச்தோண்டோற்றுல்வன்" 
என, இ.ச்தோ.கோவின் புதிய 
்த்�்வர் செந்தில ச்தோண்ட -
ெோன் ச்தரிவித்துள்்ளோர்.   

இந்்த நோடடின் இந்திய ்வம்ெோ்வளித் ்தமி -
ழர்களின் இருப்்ப உறுதிப்படுத்தி, அ்வர் -
களின் அரசியல, ச்போரு்ளோ்தோர, ச்தோழிற் -
ெஙக உரி்ெகள் ெற்றும் ஏ்னய ந�ன்புரி 
விடயஙக்்ளக் கோப்ப்தற்கோன ெோச்பரும் 
ஸ்்தோ்பனெோக உரு்வோக்கப்படட, 
இ�ங்க ச்தோழி�ோ்ளர் கோஙகிரஸின் 
புதிய ்த்�்வரோகத் ல்தர்ந்ச்தடுக்கப்படட -
்ெக்கும் அ்வர் நன்றி ச்தரிவித்துள்்ளோர்.  

கடசியின் ச்போதுச் செய�ோ்ளர் ஜீ்வன் 
ச்தோண்டெோன், ்தவிெோ்ளர் ெரு்த்போண்டி 
ரோலெஸ்்வரன், கடசியின் ச்போறுப்போ -
்ளர்கள் ெற்றும் அ்னத்து உறுபபினர்க -
ளுடனும் ஒன்றி்ணந்து, எஙகளு்டய 
்பயணத்்்த ச்வற்றிகரெோக முன்சனடுப -
ல்போம் என்றும் அ்வர் குறிபபிடடுள்்ளோர்.  

83 ்வருட ்வர�ோற்்றக் சகோண்ட 
"இ�ங்க ச்தோழி�ோ்ளர் கோஙகிரஸ்", 1939 
ேூ்� 25ம் திகதி"இ�ங்க இந்திய கோங -
கிரஸ்" என ஸ்்தோபிக்கப்படடு,1950 ஆம் 
ஆண்டு "இ�ங்க ச்தோழி�ோ்ளர் கோஙகி -
ரஸ்"எனும் ச்பயர் ெோற்றம் செயயப்படடு, 
இ�ங்க அரசியலில ச்தோழி�ோ்ளர்க்்ள 
்போதுகோக்கும் ்வ்கயில அ்வர்களின் உரி -
்ெக்கோக குரல சகோடுத்து, ்ப� ெோ்த்ன -

க்்ள ்ப்டத்து, உ�கில� 
அதிக ெோ்த்னக்்ள 
்ப்டத்்த ச்தோழிற்ெஙகெோக 
இன்று ்வ்ர திகழ்கின்றது. 
இ�ங்க ச்தோழி�ோ்ளர் கோங -
கிரஸில உறுபபினரோக இருப -
்பச்தன்்பல்த ச்பரு்ெக்கு -
ரிய விடயெோக இருக்கும் 
நி்�யில, அ்தன் ்த்�்வ -
ரோகச் செயற்்படு்வச்தன்்பது 
ஒரு ்போரிய ச்போறுப்போகும். 

என்்ன ்த்�்வரோக ல்தர்ந் -
ச்தடுத்்த ல்தசிய ெ்்ப உறுப -

பினர்கள் அ்ன்வருக்கும் எனது ென -
ெோர்ந்்த நன்றிகள்" என, இ.ச்தோ.கோவின் 
்த்�்வர் ச்வளியிடடுள்்ள அறிக்்கயில 
குறிபபிடடுள்்ளோர்.  

"இன்று நோடு இருக்கும் இக்கடடோன 
சூழ்நி்� ெற்றும் ெக்களின் ்போரிய 
எதிர்ப்போர்பபுகளுக்கு ெத்தியில ்தனக்கு 
்வழஙகப்படடுள்்ள இந்்த ்வோயப்்ப 
ச்போறுபபுடனும் அர்ப்பணிபபுடன் 
ஏற்று, உரிய கட்ெக்்ள திறம்்பட 
நி்றல்வற்றுல்வன்" எனவும் அ்வர் 
குறிபபிடடுள்்ளோர்.  

"ெ்�யக ெக்களின் அரசியல, ச்போரு -
்ளோ்தோர, ெமூக, க�ோெோர ெற்றும் ்போது -
கோபபு என்ற அ்னத்து உரி்ெெோர் விட -
யஙகளிலும் இ.ச்தோ.கோ முன்னின்று 
செயற்்படும். 

எம்ெக்களின் உரி்ெக்்ள விடடுக் -
சகோடுக்கும் எந்்தல்வோர் உடன்்போடடுக் -
கும் இ.ச்தோ.கோ ்வ்்ளந்து சகோடுக்கோது, 
ெ்றந்்த ்த்�்வர்க்ளோன செௌமியமூர்த்தி 
ச்தோண்டெோன், ஆறுமுகன் ச்தோண்டெோன் 
ஆகிலயோர் கோடடிய ்வழியில ்தடம் ெோறோது 
ச்தோடர்ந்து இ.ச்தோ.கோ ்பயணிக்கும் 
என்றும், அ்தன் ்த்�்வர் செந்தில ச்தோண் -
டெோன் ச்தரிவித்துள்்ளோர்.  

எந�நவோர் உடைன்்ோடடுக்கும் 
இ.ம�ோ.கோ வ்ைநது ந்ோகோது

- புதிய தனலவர் தசைந்தில் ததாண்டைான் உறுதி 

எமைககளின் உரினைகனள விட்டுகதகாடுககும 
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ப�ொருளொதொர சவொலுக்ொன தீர்வு
வன்முறையும், ்லவரமும் அலல!
க்காவிட் 19 பதொற்றின் விறளவொன ப�ொரு-

ளொதொர சவொறல உலகில எலலொ நொடு -்
ளும் எதிர்ப்ொண்டுளளன.  ஒவபவொரு நொட்டுககும் அச்-
சவொல பவவபவறு மட்்டங்ளில அறமந்திருககின்ைது.

அந்த வற்யில இலஙற் எதிர்ப்ொளகின்ை சவொல 
எரிப�ொருள �ற்ைொககுறை ஆகும். எமது நொட்ற்டப் 
ப�ொறுததவறர அது முககிய சவொல.  இந்நிறலயில 
ப்ொவிட் 19 பதொற்றின் விறளவொன ப�ொருளொதொர 
சவொல்ள அறனததுககும் தீர்வு ்ொண்�தற்்ொன ந்டவ-
டிகற்்ள ஜனொதி�தி க்ொட்்டொ�ய ரொஜ�க ஷ தறலறம-
யிலொன அரசொங்ததினொல விரிவொன அடிப்�ற்டயில 
நற்டமுறைப்�டுததப்�ட்டுளளன.

  இந்ந்டவடிகற்்ள உளநொட்டில மொததிரமலலொ-
மல பிரொந்திய மற்றும் சர்வகதச மட்்டததிலும் முன்-
பனடுக்ப்�ட்டுளளன. அதன் பிரதி�லன்்றள உ்ட-
னடியொ் அற்டந்து வி்ட முடியொது. �டிப்�டியொ்கவ 
அதன் �லன்்றள அற்டய முடியும்.

 இந்தியொ, 'அயல நொடு முதலில' என்ை ப்ொளற்த 
திட்்டததிற்கு அறமய,  இலஙற் எதிர்ப்ொண்டுளள 
ப�ொருளொதொர சவொல்ளின் தீவிரதறதத தணிதது 
்ட்டுப்�டுததுவதற்ப்ன �லவித உதவி, ஒததுறைப்-
பு்றள நலகி வருகின்ைது. அந்த அடிப்�ற்டயில 
கநற்றுமுன்தினம் கூ்ட 40 ஆயிரம் பமற்றிக பதொன் 
டீசல ப்ொழும்பு துறைமு்தறத வந்தற்டந்துள-
ளது. அதகதொடு அததியொவசிய உணவுப் ப�ொருட்்ள 
மற்றும் மருந்துப் ப�ொருட்்றளக ப்ொளவனவு பசய் -
யவும்  ஏற்்னகவ ்்டன் நிதியுதவி்றள இந்தியொ 
வைஙகியுளளது.

 இறவ இவவொறிருக், இலஙற் மு்ம் ப்ொடுத-
திருககும் ப�ொருளொதொர சவொலின் தீவிரததன்றம-
றயத தணிதது பவற்றி ப்ொளள உதவும் வற்யில, 
சீனொவும் ஏறனய நட்பு நொடு்ளும் கூ்ட இந்நொட்டுககு 
உதவி ஒததுறைப்பு்றள நலகியுளளன.  தற்க�ொது 
நொடு மு்ம் ப்ொடுததுளள சவொல முழு நொடுககுமுரி-
யது. இது தனிகய ஒரு ்ட்சிகக்ொ, பிரகதசததிற்க்ொ 
உரியதலல.  அதனொல  ்ட்சி அரசியல க�தங-
்ள �ொரொது எலகலொரும் ஒன்று�ட்டு இச்சவொறல 
தணிதது பவற்றி ப்ொளள முயற்சிக் கவண்டும். 
அதுகவ மக்ளுககு நிவொரணம் ப�ற்றுக ப்ொடுப்�-
தற்்ொன முயற்சியொ் அறமயும்.  

 இறதவிடுதது இப்ப�ொருளொதொர சவொலில அற்� 
அரசியல இலொ�ம் கத்ட முயற்சிப்�தொனது, நொட் -
ற்டயும் மக்றளயும் கமலும் பநருக்டி்ளுககும் 
அபசௌ்ரியங்ளுககுளளும் தளளி வி்டகவ வற் 
பசய்யும். இதறன நன்கு அறிந்திருந்தும் சில சகதி-
்ள அவவொைொன பசயற்�ொடு்றளகய முன்பனடுக-
கின்ைன. அவர்்ளுககு நொட்டினகதொ, மக்ளினகதொ 
நலன்்ள முககியமொனறவ அலல. இச்சவொலில 
அற்� அரசியல இலொ�ம் கதடுவகத அவர்்ளது 
பிரதொன இலக்ொ் விளஙகுகின்ைது. இதறன அவர்-
்ளது பசயற்�ொடு்கள பவளிப்�டுததி நிற்கின்ைன.

 இது நியொயப்�டுததகவொ ஏற்றுக ப்ொளளகவொ 
முடியொத பசயற்�ொ்டொகும். ்்டந்த மொர்ச் மொதம்  31 
ஆம் தி்தி இரவு   ஜனொதி�தியின் மிரிஹொன இலலத-
திற்கு முன்�ொ் சிலர்  வன்முறையு்டன் கூடிய ஆர்ப் -
�ொட்்டததில ஈடு�ட்்டனர். இவவன்முறையின் க�ொது 
ஒரு ப�ொலிஸ் �ஸ் வண்டி, ஒரு ஜீப் வண்டி, ஒரு முச்-
சக்ர வண்டி, க�ொககுவரதது ப�ொலிஸொரின் இரண்டு 
கமொட்்டொர் ற�சிககிள்ள, ஒரு இரொணுவ �ஸ் வண்டி 
என்�ன எரிதது கசதப்�டுததப்�ட்்டன. அதகதொடு 
இச்சமயம் 24 ப�ொலிஸொரும் 18 விகஷ்ட அதிரடிப்-
�ற்டயினரும் ்ொயமற்டந்துளளனர் என்று குறிப்-
பிட்டுளள சிகரஷ்ட பிரதி ப�ொலிஸ் மொ அதி�ரொன 
சிகரஷ்ட ப�ொலிஸ் க�ச்சொளர் அஜித கரொ்ண,  இந்த 
வன்முறையு்டன் கூடிய ஆர்ப்�ொட்்டததினொல 39 மில-
லியன் ரூ�ொ ப�றுமதியொன ப�ொதுச் பசொதது்ளுககு 
கசதம் விறளவிக்ப்�ட்டுளளதொ் மதிப்பி்டப்�ட்டிருக-
கின்ைது என்று பதரிவிததுளளொர்.

 இவவொைொன பசயற்�ொடு்ள நியொயப்�டுததகவொ 
அஙகீ்ரிக்ப்�்டகவொ கூடியறவ அலல. நொட்டின் 
ப�ொதுச் பசொததுக்ளுககு கசதங்ளும் மக்ளின் 
�ொது்ொப்பு குந்த்மும் விறளவிககும் எந்தபவொரு 
பசயற்�ொட்டுககும் ஜனநொய் நொடு எதுவும் அஙகீ்ொ-
ரம் அளிக்ொது.

 இந்த நிறலயிலதொன் ஏப்ரல முதலொம் தி்தி முதல 
அவசர்ொல நிறல பிர்்டனப்�டுததப்�ட்டுளளது. 
இதன் ஊ்டொ் கநற்று ஊர்டஙகு சட்்டமும் நற்டமு-
றைப்�டுததப்�ட்்டது. சில தீயசகதி்ள  சமூ் ஊ்ட்ங-
்றளப் �யன்�டுததி மக்றள தவைொன திறசயில 
இட்டுச் பசலல கமற்ப்ொளளும் முயற்சி்றளக ்ட் -
டுப்�டுததும் கநொககில சமூ் ஊ்ட்ங்ளுககும் ்ட்-
டுப்�ொடு்ள விதிக்ப்�ட்டுளளன. நொட்டின் அறமதி, 
சமொதொனததிற்கும் �ொது்ொப்பு ஏற்�ொடு்ளுககும் குந் -
த்ம் விறளவிதது குைப்�தறத ஏற்�டுததுவறதத 
தவிர்ப்�தற்்ொ்கவ இந்ந்டவடிகற்்ள முன்பனடுக-
்ப்�ட்டிருககின்ைன.

ஆ்கவ நொடு மு்ம் ப்ொண்டுளள தற்க�ொ-
றதய ப�ொருளொதொர சவொல்ளுககு வன்முறை 
மற்றும் ஆர்ப்�ொட்்டங்ளொல தீர்வு ்ொண முடியொது. 
இதறன ஒவபவொருவரும் முதலில புரிந்து ப்ொளள 
கவண்டும். அதனொல நொட்டு மக்ளின் நலன்்றள 
முன்னிறலப்�டுததி ்ட்சி அரசியல க�தங்ளுககு 
அப்�ொல அரசொங்ததின் தறலறமயில ச்லரும் 
ஒன்று�ட்டு இப்பிரச்சிறனககு தீர்வு கத்ட முயற் -
சிக் கவண்டும். அதுகவ மக்ளின் எதிர்�ொர்ப்பும் 
இன்றைய கதறவயும் ஆகும்.
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தைால் கைட்டி இலக்கம் : 834
கதாபலபைசி இலக்கம் : 2429429, 2429272, 2429279

கைகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்ைர மு்காபமயாளர் : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

குரும்பசிட்டி  ஸ்ரீமுத்துமாரி அம்பாள் ஆலயகுரு
சிவஸ்ரீ தி. இரத்தினசாமிக் குருக்்கள் அமரத்துவம
யாழ். குரும்பசிட்டி  ஸ்ரீமுத்துமாரி 

அம்பாள் ஆலய பிரதம குருக்க -
ளும, குரும்பசிட்டி ஸ்ரீ ச்பரிவாசன் ஐயப்ப 
ஆலயத்தின் நித்திய பூச்கருமான  சிவஸ்ரீ 
தி. இரத்தினசாமிக குருக்கள் ஐயா அவர் -
்கள் ்கடநத 01.04.2022 வவள்ளிககிழமம  
அமரத்துவம அமடநது விட்டார்.

சிறுவயதில் இவவாலய மக்காறச -
வங்களில் ்பஙகுவ்காணட ்பகதர்்களால் 
ஐயாவின் பிரிமவ ஜீரணிக்க முடிய -
வில்மல.  கமற்படி ஆலயம கசதமாக -
்கப்படுவதறகு முன்னர்  1975்களில் 
வ்காடிகயற்றத் திருவிழா நமடவ்பற்ற 
கவமள்களில் எங்கள் ்பாட்டனாரான 
வவலிமமட வர்த்த்கப பிரமு்கரா்க 

விளஙகிய மூளாய் நா்கலிங்கம அவர்்கள் 
உ்பய்காரர் ஆவார். 

வ்காடிகயற்றத் திருவிழாமவ மாணிக -
்கம ஐயா ஏற்ற, உதவிககு ஆறுமு்கம 
ஐயாவுடன் ரத்தினசாமி ஐயாவும ்பக்கத் -
தில் இருப்பார்.

 இஙகு  அம்பாளின் எழுநதருளி விக -
கிர்கங்கள் இரணடு இருநதன. ஒன்று  
நின்்ற திருகக்காலம. மறம்றயது அமர்நத 
நிமல. கதருககு இருககின்்ற அம்பாகள 
எளுநதருளுவார். 

தீர்த்தத் திருவிழாவன்று யா்கசாமல 
கும்பத்மத சிரசில் ஏறறு மூலாலயத் -
திறகு வ்காணடுவசல்லும ரத்தினசாமி 
ஐயாவின் ்பரவசநிமலமய கநரில் தரி -

சித்தவர்கக்க புரியும. மசவ ஆலயங்கள் 
்பலவறறில் கும்பாபிகே்கம மறறும 
விகசே மவ்பவங்களில் ்கலநது சி்றப -
பித்த ஐயாவின் மம்றவு மசவ உலகிறகு 
க்பரிழபம்ப ஏற்படுத்தியிருககி்றது.

 ஐயாவின் ஆத்மா எல்லாம வல்ல ஸ்ரீ 
முத்துமாரியம்பாளின் ்பாதாரவிநதங்க -
ளில் சாயுச்சிய கமாட்சம அமடய பிரார்த் -
திககின்க்றாம.

- 

அ ம்பாம்ற மாவட்டத்தின் 
அட்டாமளச்கசமன - 
அஷரப ந்கர் ்பகுதியிலுள்ள 

்பாரிய குபம்ப கமட்டிலிருநது தயா -
ரிக்கப்பட்ட 04 இலட்சத்து 40 ஆயிரம 
கிகலாகிராம கசதனப ்பசமளமய 
கதசிய உர வசய்கத்திடம உத்திகயா்கபூர் -
வமா்க ம்கயளிககும நி்கழ்வு அணமம -

யில் நமடவ்பற்றது.
  குபம்பகமடு அமமநதுள்ள வளா -

்கத்தில் இயஙகும ்பசமள தயாரிககும 
வதாழிறசாமலயில் மவத்து, கதசிய 
உர வசயல்கத்தின் அம்பாம்ற மாவட் -
டத்துக்கான கமலதி்கப ்பணிப்பாளர் 
ஏ.எம. பிரியநத ்பணடாரவிடம, ்பச -
மளமயத் தயாரித்து வரும தனியார் 
நிறுவனத்தின் ்பணிப்பாளர் அருண 
்கடுருவ்பாகுண மறறும அட்டா -
மளச்கசமன பிரகதச சம்பத் தவிசா -
ளர் ஏ.எல். அமானுல்லா ஆகிகயார் 
இமணநது இநதப ்பசமளமய வழஙகி 
மவத்தனர்.

 அஷரப ந்கர் ்பகுதியில் அட்டாமளச் -
கசமன பிரகதச சம்பயின் நிருவா்கத் -
தின் கீழுள்ள 09 ஏக்கர் இடப்பரபபில், 
அம்பாம்ற மாவட்டத்தின் ்பல்கவறு 

உள்ளூராட்சி சம்ப பிரகதசங்களிலுமி-
ருநது கச்கரிக்கப்படும திணமக ்கழிவு-
்கள் வ்காட்டப்படுகின்்றன.

 ்கல்முமன, அக்கமரப்பறறு மாந்கர 
சம்பப பிரகதசங்கள் மறறும ்காமரதீவு, 
சமமாநதும்ற, நிநதவூர், அக்கமரப-
்பறறு, ஆமலயடிகவமபு, நாவிதன் -
வவளி, அட்டாமளச்கசமன பிரகதச 

சம்ப்களுககுட்்பட்ட ்பகுதி்களில் கச்க-
ரிக்கப்படும குபம்ப்கள் இஙகு வ்காட் -
டப்படுகின்்றன.

 இதற்கா்க, அட்டாமளச்கசமன 
பிரகதச சம்ப ஒரு வதான் குபம்பககு 
250 ரூ்பா வீதம அ்றவிடுகின்்றது. 
தினமும இஙகு சுமார் 150 வதான் குப -
ம்ப்கள் வ்காட்டப்படுவதா்க, அட் -
டாமளச்கசமன பிரகதச சம்பயின் 

தவிசாளர் ஏ.எல். அமானுல்லா வதரி-
விககின்்றார்.

 இஙகு வ்காட்டப்படும குபம்ப்களிலி -
ருநது இயறமச உரம தயாரிப்பதற்கா்க, 
அநத வளா்கத்தில் 220 மில்லியன் ரூ்பா 
வசலவில் வதாழிறசாமலவயான்றிமன, 
அட்டாமளச்கசமன பிரகதச சம்பககு 
அரசு அமமத்துக வ்காடுத்தது.

 இநத நிமலயில், இஙகு வ்காட்டப-
்படும குபம்ப்களிலிருநது உரம தயா-
ரிககும வ்பாருட்டு, இநத வதாழிறசா-
மலயிமன ்கடநத வருடம, தனியார் 
நிறுவனவமான்றுககு அட்டாமளச்-
கசமன பிரகதச சம்ப வாடம்க அடிப்ப -
மடயில் வழஙகியது.

 இதனடிப்பமடயில் இஙகு தயாரிக-
்கப்பட்ட 04 இலட்சத்து 40 ஆயிரம 
கிகலாகிராம கசதனப ்பசமள கதசிய 
உர வசயல்கத்திடம ம்கயளிக்கப-
்பட்டது.

 இநத நி்கழ்வில், அம்பாம்ற மாவட்ட 
உள்ளூராட்சி உதவி ஆமணயாளர் எஸ்.
எல்.ஏ. ்கமல் வநத்மினி உள்ளிட்ட 
கமலும சிலரும ்கலநது  வ்காணடனர்.

4 2022 ஏப்ரல் 4 திங்கட்கிழபம4–04–2022

ந தி ய ா வி ல் 
்கடநத 12 நாட்்க-
ளில் வ்பட்கரால் 

ரூ.7.56, டீசல் ரூ.7.61 
என்்ற்படி விமல அதி்க-
ரித்துள்ளமம வா்கன ஓட்-
டி்களுககு ்கலக்கத்மத 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. சர்வ-
கதச அளவில் நிலவும 
மசகு எணவணய் 
விமலகக்கற்ப, எரிவ்பா-

ருள் விமலமய தினமும நிர்ணயிககும நமடமும்றககு அரசு அனுமதி அளித்தது.  
 இதன்்படி, எணவணய் நிறுவனங்கள் நாள்கதாறும வ்பட்கரால் மறறும டீசல் 

விமலமய மாறறியமமத்து வருகின்்றன. இதறகிமடயில், ்கடநத 137 நாட்்களா்க ஒகர 
விமலயில் நீடித்த வ்பட்கரால், டீசல் விமல ்கடநத  மார்ச் 22 ஆம தி்கதி அதி்கரித்தது.

 அதன்்படி, ்கடநத 22 ஆம தி்கதி  ஒரு லீட்டர் வ்பட்கரால் 101 ரூ்பா 16 ்காசு்களுக-
கும, டீசல் 92 ரூ்பா 19 ்காசு்களுககும விற்கப்பட்டது. இதன் பி்றகு வதாடர்ச்சியா்க 
வ்பட்கரால், டீசல் விமல உயர்த்தப்பட்டு வருகி்றது. இமடயில் ஒரு சில நாட்்கள் 
மட்டும தவிர்த்து ஏமனய அமனத்து நாட்்களும எரிவ்பாருள் விமல உயர்நது வருவது 
வா்கன ஓட்டி்களுககு ்கலக்கத்மத ஏற்படுத்தியுள்ளது.  கநறறுக ்காமல எணவணய் 
நிறுவனங்கள் வவளியிட்ட அறிவிபபின்்படி,  வசன்மனயில் வ்பட்கரால் விமல 
லீட்டருககு 75 ்காசு்கள் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன்்படி ஒரு லீட்டர் வ்பட்கரால்  
ரூ.108.96ககு விற்பமன வசய்யப்படுகின்்றது.  டீசல் விமல லீட்டருககு 76 ்காசு்கள் 
உயர்நது ரூ.99.04ககு விற்பமன வசய்யப்படுகி்றது. ்கடநத 12 நாட்்களில்  வ்பட்கரால் 
ரூ.7.56, டீசல் ரூ.7.61 அதி்கரித்துள்ளது வா்கன ஓட்டி்களுககு ்கலக்கத்மத ஏற்படுத்-
தியுள்ளது. வ்பட்கரால், டீசல் வதாடர்நது விமலகயறி வருவதால், அத்தியாவாசிய 
வ்பாருட்்களின் விமலயும தங்களின் ்பயணச் வசலவும ஒருகசர அதி்கரிப்பதா்க 
மக்கள் கவதமனயுடன் கூறி வருவமதப ்பார்க்க முடிநதது.

அவமரிக்காவில் இநது மக்கமள 
வ்கௌரவிககும வம்கயில் வீதி-

வயான்றுககு ‘்ககணஷ க்காயில் வதரு’ 
எனப வ்பயரிடப்பட்டுள்ளது. இச்வசயலா -
னது அப்பகுதி மக்களுககு மகிழ்ச்சிமய 
ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அவமரிக்காவின் நியூகயார்க ந்கரின் 
வடமத்திய ்பகுதியில் குயூன்ஸ்7 ்கமயூ-
னிட்டி மாவட்ட பிளஷசிங ந்கரில் க�ாலி 
அவன்யூ, 45 ஆவது அவன்யூ இமடயில் 
அமமநதுள்ளது வ்பளனி வதரு.

 இநதப ்பகுதியின் சுறறுப ்பகுதியில் 
வ்காரியா, தாய்வான் மறறும இநதிய 
்கலாசார மமயங்கள், வர்த்த்க நிறுவனங்கள், 
வழி்பாட்டுத் தலங்கள் அமமநதுள்ளன. 

இஙகு ‘வல்ல்ப ்கண்பதி கதவஸ்தா -
னம’ என்்ற வ்பயரில் ஒரு க்காயிலும 
உள்ளது. இஙகு ்பகதர்்கள் ்பலர் வநது 
தரிசனம வசய்து வருகின்்றனர். முககிய 

திருவிழாக்களில் அவமரிக்க வாழ் இநது 
்பகதர்்கள் அதி்கம கூடுவர். இநநிமலயில் 
இநதுக்கமள வ்கௌரவிககும வம்கயில் 
அவமரிக்கா , இநத வ்பளனி வதருவுககு 
‘்ககணஷ க்காயில்’ என்று வ்பயமர மாறறி 
மும்றயான த்கவல் ்பலம்கயும அமமத்துள்-
ளது. இநத வ்பயர் மாற்றம வதாடர்்பா்க நியூ-
கயார்க சிட்டி ்கவுன்சில் உறுபபினர் பீட்டர் 
ஏ. கூ. தமலமமயில் நடநத கூட்டத்தில் 
தீர்மானம நிம்றகவற்றப்பட்டு ்கவுன்சில் 
மமயத்திறகு அனுபபி மவக்கப்பட்டது.

 இத்த்கவமல அவகர சமூ்கவமலதளத்-
தில் ்பதிவிட்டுள்ளார். இதமன வடஅ-
வமரிக்காவின் ‘இநது வடமபிள் வசாமே 
ட்டியும’ உறுதி வசய்துள்ளது. 

மும்றப்படி அஙகீ்கரிக்கப்பட்டவுடன் 
சிட்டி ்கவுன்சில் வமர்படத்திலும இநத 
்ககணஷ  க்காயில் வதரு வ்பயர் இடமவ்ப-
றுவமன அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரமழான் பிபை 02
பிலவ வருடம்  ைஙகுனி மாதம் 21ம் நாள்        திங்கட்கிழபம

அட்்ாளைச்சளன குபள்ப ்மட்டிலிருந்து
தயாரான 4,40,000 கி்லா ்சதனப ்பசளை

-ரிசாத ஏ. ்காதர்
(ஒலுவில் மததிய விபசட நிருைர்)

 ‘்க்ேஷ் ்்காயில் ததரு’ எனப த்பயரிட்டு
 இந்துக்்களை த்கௌரவித்துள்ை அதமரிக்்கா

இந்தியாவில் தினமும உயரும
த்பற்றால், டீசல் விளல்கள்!

வாகன உரிமையாளரகள் 
பாதிப்பு; அத்தியாவசிய 
பபாருடகளும்  
விமையும் அதிகரிப்பு

மமமதயால் பூரித்துப க்பாய்க ்கடமம்கமள ம்றநதிருப்ப-
வர்்கள், அப்படி ம்றநது க்பாய் அழிநது க்பானவர்்கமள 
நிமனத்துப ்பார்த்துத் திருநதிக வ்காள்ள கவணடும.

இ்கழ்ச்சியின் க்கட்டாபர உள்ளு்க தாநதம்
மகிழ்ச்சியின் பமநதுறும் பைாழ்து
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 18946) ்ராைரின் அருளால் சாபம் 
நீங்கப்பற்றவள் யார்?
அ்கல்மய
 18947) ்ராைனுக்கு பபார்க்்களத் -
தில் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் உபபத-
சித்த ைாமுனிவர் யார்?
அ்கத்தியர் 
 18948) ்ராவணனிடம் ்ராைமைப-
பறறி ப்காள்்சான்ைவன் யார்?
அ்கம்பைன்
 18949) ்ராைனின் அம்புக்கு                  
தபபிபபிமழத்த அதிசய ்ராட்சஷன் 
யார்? அ்கம்பைன்
 18950) வாலி, தாம்ரயின் ை்கன் 
யார்? அ்கம்பைன்
 18951) கிஷ்கிநமதயின் இளவ்ர-
சன் யார்? அங்கதன்
 18952) அனுசூயா என்்ற பத்தினி -
யின் ்கணவர் யார்? அங்கதன்
 18953) ்ராை தரிசைம் ்பற்றவர் 
யார்?  அத்திரி
18954) ்ராவணனின் ை்கன் யார்?
இநதி்ரஜித் 
 18955) லட்சுைணைால் அழிநத-
வன்.  இநதி்ரஜித் 
 18956) பை்கநாதன் என்்ற ்பய-
ம்ரயும் உமடயவன்
இநதி்ரஜித் 
 18957) ்ராவணனின் தம்பி்கள் 
யார்?  ்க்ரன், தூஷணன்
 18958) ்ராைனின் ம்கயால் 
அழிநதவர்்கள் யார்?
 ்க்ரன், தூஷணன்
 18959) ஜைஸதாைம் என்்ற 
இடத்திறகு அதிபதி்கள் யார்?
 ்க்ரன், தூஷணன்

 18960) தமலயும் ்காலும் 
இல்லாத அ்ரக்்கன் யார்?
்கபநதன்
 18961) ்ராைைால் வமதக்்கபபட்ட-
வன் யார்? ்கபநதன்
 18962) ்கநதர்வ வடிவம் ்பற்ற -
வர்்கள் யார்?
 ்ராை லட்சைணர்்கள்
 18963) ்கநதர்வ வடிவம் ்பறறு 
்ராை லட்சைணர்்கள் கிஷ்கிநமத 
்சல்ல வழி ்காட்டியவன் யார்?
்கபநதன்
 18964) பவடர் தமலவன், பட -
ப்காட்டி, ்ராை்ரால், சப்காத்ரைா்க 
ஏறறுக் ்்காள்ளபபட்டவன் யார்?
கு்கன்
 18965) ்ராவணனின் தம்பி, ஆறு -
ைாதங்கள் சாபபிட்டும், மீதமுள்ள  
ஆறுைாதங்கள் ்பரும் தூக்்கம் 
தூஙகிபய ்பாழுமத ்கழிபபவன் 
யார்? கும்ப்கர்ணன்
 18966) கும்ப்கர்ணனின் ை்கன் 
யார்? கும்பன்
18967) ஜை்கரின் தம்பி யார்?
 குசத்வஜன்
 18968) ைாணடவி, சுருதகீர்த்தி 
ஆகிபயாரின் தநமத யார்?
 குசத்வஜன்
 18969) ப்ரத சத்ருக்்கனின் 
ைாைைார் யார்?  குசத்வஜன்
18970) ்கவுசல்யா யார்?
தச்ரதரின் பட்டத்த்ரசியரில் ஒருவர் 
18971) ம்கப்கயி யார்? 
தச்ரதரின் பட்டத்த்ரசியரில் ஒருவர் 
18972) சுமித்திம்ர யார்?
தச்ரதரின் பட்டத்த்ரசியரில் ஒருவர்

      ப்க. ஈஸவ்ரலிங்கம்
தமிழர் நறபணி ைன்்றத் தமலவர்

நம்முடைய முடியின்மேல் 
உன்னா்ே சனாத்தப்படை 
பூக்கடை நீககும்்படி அவன 
டவககின்ற சசருப்படி நம்-
முடைய குமேனார்னாகிய சுபபி-
ரமேணியனுடைய ்கனாலினும் 
்பனாரக்க நமேககு மிகுந்த ஆ்ந-
்ததட்தத ்தருகின்றது. அவன 
்தன வனாயி்னால் நம்்மேல் 
உமிழுகின்ற ஜேமேனா்து, அன-
புமேயமேனாகிய அவனுடைய ்்த்க-
சமேனனும் ச்கனாள்கேததினினறும் 
ஒழுகுகின்ற ்படியனால்; ்கஙட்க மு்தேனா -
கிய புண்ணிய தீரத்தங்கடைப ்பனாரககி -
னும் நமேககுப ்பரிசுத்தமுளை்தனாய் இருககின்றது. அவன 
்தனனுடைய ்தடேமேயிரி்ே சசருகிகச்கனாண்டு வநது நமேக -
குச் சனாததுகின்ற புஷ்பங்கள, அவனுடைய சமேய்யன்பனா்து 
விரிநது விழு்தல்்்பனாே விழு்தேனால், பிரமே விஷணு மு்தேனா -
கிய ்்தவர்கள நமேககுச் சனாததும் புஷ்பங்களும் அடவ்களுக -
குச் சற்்றனும் சமேனா்மேனா்கனாவனாம். 

அவன நமேககுப ்படைககின்ற மேனாமிசம், ்ப்தமேனா்க சவநதி -
ருககின்ற்்தனா எனறு அனபி்னால் உருகி இைகிய மே்சி்்னா -
டும் சமேனறு, சுடவ்பனாரததுப ்படைக்கப ்படை்படியனால், 
்வ்தவிதிப்படி யனா்கம் சசய்கின்றவர்கள ்தரும் அவியிலும் 
்பனாரக்க நமேககு அதி்க மேதுரமேனாயிருககின்றது. அவன நம்மு -
டைய சநநி்த்ததில் நினறு சசனால்லும் சசனாற்கள, நிஷ்கைங -
்கமேனாகிய அனபி்்னாடும் நம்டமேயனறி மேறச்றனாருவடரயும் 
அறியனாது சவளிப்படு்தேனால், ்வ்தங்களும் மே்கனாமுனிவர -
்கள மேகிழ்நது சசய்கின்ற ஸ்்தனாததிரங்களும் ஆகிய எல் -
ேனாவறறிலும் ்பனாரக்க நமேககு மி்க இனிய்வனாயிருககின்ற். 
அவனுடைய அனபி்னால் ஆகிய சசய்ட்க்கடை உ்ககுக ்கனாட -
டு்வனாம். நீ நனாடைககு நமேககுப பிற்பக்கததி்ே ஒளிநதிருநது 
்பனார" எனறு சசனால்லி மேட்றந்தருளி்னார.   

சிவ்்கனாசரியனார சசனாப்ப்னாவதட்தடய நீஙகிச் சனாககிரனாவத-
ட்தடய யடைநது, ்பரமேசிவன ்தமேககு அருளிச்சசய்்த திருவனாரத-
்த்கடை நிட்நது நிட்நது, "அறியனாடமே்ய நிட்றநதுளை இழி -
வனாகிய ்வடுவர குேததி்ே பி்றந்த அவருககு ்வ்தனா்கமேனாதி 
சனாஸதிரங்களி்ே மே்கனா்பனாண்டிததியமுடைய மே்கனாமுனிவர்கள 
்்தவர்களிைததிலும் ்கனாணப்பைனா்த உயரசவனாபபில்ேனா்த இவவ-
ைவு ்்பரனபு வந்தது, ஐடய்யனா! எவவைவு அருடமே அருடமே" 
எனறு ஆச்சரியமும்,   "இப்படிப்படை ்்பரன்பர சசய்்த 
அனபின சசய்ட்க்கடைப புழுத்தநனாயினும் ்கடைய்னாகிய 
்பனாவி்யன அநுசி்தம் எனறு நிட்ந்்த்்! ஐடய்யனா? இது 
என் ச்கனாடுடமே" எனறு அச்சமும் அடைநது, டவ்கட்றயி்ே 
்்பனாய்ப ச்பனானமு்கலியனாறறி்ே ஸநனா்ம் ்பண்ணி மேடேயில் 
ஏறி, முன்்பனாேச் சுவனாமிடய அருச்சிதது, அவருககுப பிற்பக -
்கததி்ே ஒளிததிருந்தனார. 

(ச்தனாைரும்)
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்கலாநிதி சிவ�  

 கு.மவ.்க. மவத்தீஸவ்ர குருக்்கள்

மானுடவியல்

அ்க ஞாைத்திமைப ்பறுவதற்காை 
சாதமையிமை இமசயின் மூலம் 
சாதிக்்க முடியும். ஆன்ை விழிபபிமை 
பநாக்கி ஸவ்ரங்கமள பயன்படுத்தி ப்ரபபி்ரம்-
ைத்மத அமடயும் வழிமும்ற்கள் மி்கச் சி்றநத 
மும்றயா்க குறிபபிடபபட்டுள்ளது. இதைால் 
தான் எல்லா சாதமை, உபாசைா, சடஙகு-
்கள் அமைத்தும் ஏபதா ஒரு வம்கயில் ஸவ-
்ரங்கமளப பயன்படுத்துகி்றது. ைநதி்ரங்கள் 
சநதஸில் அமைவதறகு ்கா்ரணம் ஸவ்ரங-
்களில் அவறம்ற அமைத்துப பாடுவதறப்க. 
த்ருஷ்டுப, அனுஷ்டுப, ்காயத்ரி பபான்்ற 
சநதஸ்களும், ரிஷி்களின் ்பயர்்களும், 
பதவமத்களின் ்பயர்்களும் ஒவ்வாருபவ-
தைநதி்ரங்களுக்கும் த்ரபபட்டிருக்கி்றது. இநத 
சநதஸின் வம்க்கள் ைநதி்ரங்கமள எபபடி 
ஒத்திமசநது, ஏற்ற இ்றக்்கத்துடன் எபபடி உச்-
சரிக்்க பவணடும் என்பமதக் குறிபபது. ஒரு 
குறிபபிட்ட அதிர்்வண எபபடி ப்ரடிபயாவில் 
்ப்றபபடுகி்றபதா அமதப பபால் தியாைத்தில் 
ைநதி்ரங்கள் குறித்த அமலவரிமசயில் பதவ-
மதயின் சக்திமயப ்ப்ற உபபயா்கைாகி்றது. 
இமதப பறறிக் பவதம் (9|85|3) இபபடிக் 
குறிபபிடுகி்றது.   

'பி்ரபஞசத்மத ஆளும் அநத இம்றவமை 

பல அனுபவமுமடய ஞானி்கள் இமசயின் ஸ-
வ்ரங்கள் ஊடா்கபவ அமழத்து ்தாடர்பிமை 
ஏறபடுத்துகி்றார்்கள்'  

சாதா்ரண ைக்்களிறகு ஞாைபயா்கம், ்கர்-
ைபயா்கம் என்பமவ மி்கக் ்கடிைைாை சாத-
மை்களாகும். பக்திபயா்கம் என்பது இதயத்-
தின் உணர்வு்களாை பக்தி, அன்பு, ்கருமண, 
்காதல் என்பவறறின் அடிப பமட்கமள 
மவத்து உருவா்கபபட்ட ஒரு மும்றயாகும். 
இநத மும்றயில் துரிதைா்க ்தய்வீ்க உணர்-
விமைப ்ப்றலாம். இமசயாைது ்ைல்லிய 
உணர்விமைத் தூணடி பக்திபயா்கத்திறகு 
பதமவயாை உணர்ச்சி்கமள உருவாக்்க உத-
வி்சய்கி்றது. இதுபறறி யரிக் பவதைநதி்ரம் 
(8|32|2) இபபடிச் ்சால்கி்றது.   

'ஓ ைாணவபை நீ உைது ஆன்ை முன்பைற-
்றம் பவணடி இஙகுவநதிருக்கி்றாய், நான் 
உைக்கு இம்றவமை அமடயும் வழியிமைக் 
கூறுகிப்றன். நீ இம்றவமை இதயத்தின் 
மூலம் பக்தியுடன் இமசயால் அமழத்தால், 
இம்றவன் உைது உணர்ச்சி்களின் அடியாழத்-
தில் இதயத்தில் பதான்றுவான். '  

பி்ரம்ைாவின் ஆைநதையைாை இதயம் 
இமசயிைால் ைகிழ்விக்்கபபடுகி்றது. இநதநி-
மலயில் அவரிலிருநது ்காயத்ரி எனும் பரி-
ணாைத்மத தூணடும் அதிர்வு ்வளிபபட்டு 
பி்ரபஞசத்மத உருவாக்கியது என்று பு்ராணங-
்களில் உள்ள ஒரு ்சய்தி கூறுகி்றது.  

(்தாடரும்) 

 பணடிட் � ்ராம் சர்ைா ஆச்சார்யா  
தமிழில்: � ஸக்தி சுைைன்  

நாதப பி்ரம்ை பயா்கம் ---- 13

  விபுலைாைணி வி.ரி.சகாதேவராஜா...?
   ஆலய அ்றங்காவலர்சமப ஆபலாச்கர்.  

  சசலவா ஸிந்து...?
   

 சிவக�ோசரியோர்

வ்ரலாறறுப பி்ரசித்தி ்பற்ற அருள் -
மிகு ைடத்தடி � மீைாட்சி அம்ைன் 
ஆலயத்தின் ஆவர்த்தை அஷ்டபநதை 

பஞசகுணட ைஹா கும்பாபிபஷ்க குடமுழுக்குப்ப-
ருவிழா எதிர்வரும் புதன்கிழமை 06.04.2022இல் 
நமட்ப்ற திருவருள் கூடியுள்ளது.   

கும்பாபிபஷ்க பி்ரதைகுருவா்க ஆலய பி்ரதை 
குருவும் கிழக்கிலஙம்கயின் பி்ரபல சிவாச்சாரியா-
ரியாருைாை சிவா்கை வித்யாபூஷணம் சிவாச்சார்ய 
தில்கம் பி்ரதிஸடாதில்கம் பஜாதிடவித்யாதத்துவ-
நிதி விபுலைணி சிவ� 
சணமு்க ைப்கஸவ்ரக்குருக்-
்கள் ் சயறபடுகி்றார்.   

2ஆம் தி்கதி சனிக்கிழமை 
அதி்காமல 5ைணிக்கு 
்கர்ைா்ரம்பத்துடன் கிரிமய-
்கள் யாவும் ஆ்ரம்பைா-
கிை. எண்ணய்க்்காபபு 
சாத்தும் மவபவம் இன்று 
திங்கள்(4) ்காமல 8ைணி 
முதல் நாமள ்சவவாய்க்கி-
ழமை(5) பி.ப.3ைணிவம்ர 
நமட் ப்ற ஏறபாடு ச்ய்யப-
பட்டுள்ளது. எண்ணய்மய 
ஆலயத்தில் விநிபயாகிக்்க 
பரிபாலைசமப ஏறபாடு 
ச்ய்துள்ளது எை ஆலயத்தமலவர் கி.் ஜயசிறில் ்தரி-

விக்கி்றார்.   நாமள 05ஆம் தி்கதி ச்வவாய்க்கிழமை 
எண்ணய்க்்காபபு நிம்றவுற்றம்கபயாடு பி.ப்கல் 4 
ைணியளவில் ஆலய முன்்றலில் 1ைணிபந்ர சூ்ரசம்ஹா-
்ரம் ்காத்தவ்ராயன் ஆகிய இரு வடபைாடி நாட்டுக்கூத்து-
்கள் நமட் ப்றவுள்ளை.   ைறுநாள் ைஹா கும்பாபிபஷ-
்கம் 6ஆம் தி்கதி புதன்;கிழமை ்காமல 9.12ைணிமுதல் 
10.27ைணி வம்ரயுள்ள சுபபவமளயில் இடம்்ப்ற 
அருள்பாலித்துள்ளது.   ஆலயகுரு சிவ� ச.பஹா-
வர்த்தை சர்ைா ஒழுங்கமைபபில் சர்வசாத்க்ரா்க ஆரி-
யபாஷா விறபன்ைர் சிவ� சணமு்க ையூ்ரவதைக்கு-
ருக்்களும் பி்ரதிஸடா குருவா்க கிரியாபஜாதி சிவ� 
பவ.பயா்க்ராசாக்குருக்்களும் ்சயறபட ைப்கஸவ்ரபூ-
மஜமய ப்கா.ஜைபாலச்சநதி்ரன் (அவுஸதிப்ரலியா) 
வழங்கவுள்ளார்.   கும்பாபிபஷ்கத்மத ்தாடர்நது 
24திைங்கள் ைணடலாபிபச்க பூமஜ்கள் இடம்்பறு-
்ைை ஆலய நிருவா்க சமபயிைர் ்தரிவித்தைர்..   

அமைவிடம்   
இலஙம்கயில் இருக்கும் ஒப்ர்யாரு மீைாட்சி 

அம்ைன் ஆலயைாை அம்பாம்ற ைாவட்ட நிநத-
வூர் பி்ரபதச ்சயல்க எல்மலக்குட்பட்ட ைருத நில 

சூழலில்; எழுநதருளி ைாட்டுபபமள ைடத்தடி மீைாட்சி 
அம்ைன் ஆலயம் சுைார் 500 வருடங்களா்க அருள்-
பாலித்துக் ்்காணடிருக்கி்றது.   

சுற்றவ்ர பச்மசப பபச்லன்்ற வயல்்வளி்களுக்கு 
ைத்தியில் ஆலை்ரம், அ்ரசை்ரம், ைாை்ரம், ்கமுகு, 
வில்மவ ை்ரம், ்தன்மை ை்ரங்கள் நிம்றயப்பற்ற 
ஒரு ைபைா்ரம்மியைாை தணமையாை சூழலில் இவ-
வாலயம் அமைநதுள்ளதும் சி்றபபுத்தான். அஙகு 
்சன்்றவர்்கள் உடபை திரும்பமுடியாதளவிறகு அநத 
சூழல் பக்தர்்கமள சுணடி ஈர்க்கி்றது.   ்காஞசியில் 

்காைாட்சி ்காசியில் விசாலாட்சி ைதும்ரயில் மீைாட்சி 
ைடத்தடியில் மீைாட்சி என்பார்்கள்.   

ஆலய வ்ரலாறு   
பபாத்துக்கீசர் ்காலத்தில் அதாவது 15ஆம் நூற-

்றாணடு ்காலத்தில் 1624 ்காலபபகுதியில் இவவா-
லயம் அமைக்்கபபட்டதா்க வ்ரலாறு கூறுகி்றது. அக் 
்காலத்தில் சிறசில பி்ராநதியங்களி;ல் வன்னிமை-

யின் சிற்றாட்சி நிலவியது.   
 ைட்டக்்களபபில் ைணமுமைபபறறு வன்னி-

மை்களாை அம்பிளாநதும்ற ்கநதபபபாடி சத்து-
ருக்்கபபபாடி ்கதி்ரைமலபபபாடி அறுைக்குட்டிபபாடி 
ஆகிபயாரின் ்கண்காணிபபில் சில ஆலயங்கள் 
பரிபாலிக்்கபபட்டு வநதை. அபதபபால் ைட்டக்்க-
ளபபின் ்தறப்க நறபிட்டிமுமையில் வாழ்நத 
்க்ரவாகுபபறறு வன்னிமை்களாை சின்ைத்தம்பி 
்சல்மலயா வன்னிமையின் ்கண்காணிபபில் 

திருக்ப்காவில் � சித்தி்ரபவலாயுத சுவாமி ஆலயம் 
பாணடிருபபு தி்்ரௌபமத அம்ைன்ஆலயம் 
ைாணிக்்கபபிள்மளயார் ஆலயம் நறபிட்டிமுமை 
ைாணிக்்கபபிள்மளயார் பசமைக்குடியிருபபு பத்்ர-
்காளியம்பாள் ஆலயம் எை 5ஆலயங்கள் பரிபா-
லிக்்கபபட்டுவநதை.   

அபதபபான்று அட்டபபள்ளத்மத மையைா்கக்-
்்காணடு நிநதவூர் பறறு வன்னிமையாை சிங்கா்ர-
புரி வன்னிமை ஆட்சி நிலவியது. சிங்கா்ரபுரித்-
பதாட்டத்தில் இருநது அநதக்்காலத்தில் அட்டபபள்ளம் 

்தாடக்்கம் ்காம்ரதீவு வம்ரயாை பி்ரபதசத்மத 
பூபாலப்காத்தி்ரத்து வன்னிமை பரிபாலைம் ் சய்து-
வநதான். அதமை சிங்கா்ரத்பதாபபு எைக்கூறுவர். 
அஙகிருநது வன்னிமை யாமை மீபதறி அபபி்ர-
பதச்ைஙகும் வலம்வருவது வழமை.ஒரு தடமவ 
்காம்ரதீவு ்கணணம்க அம்ைன் ஆலயத்திறகு 
யாமையில் வநது வணஙகியபபாது இடம்்பற்ற 
ஒரு சம்பவத்தில் ்கணபார்மவமய இழநத தைது 
ைமைவிக்கு அம்ைனின் அருளால் ்கணபார்மவ 
கிமடத்தமைக்்கா்க ்காணிவழஙகிய நி்கழ்வும் 
நடநபதறியிருக்கி்றது.அதமை ்கண்கணட்வளி 
என்று ்பயரிட்டைர்.

மடத்தடி மீனாட்சி அமமன் ஆலய 
மகா கும்ாபிஷேக ப்ருவிழா

உடபபு ஆணடிமுமை � முத்துைாரியம்ைன் ஆலய வருஷாபிபஷம், ைறறும் சுவாமி வீதி வலம் வருதல் ்சவவாய்க்கிழமை(29) இடம்்பற்றது.
(படம்: உடபபு குறூப நிருபர்-)

மடைக்கைபபு ்்தற்றனாததீவு ச்கனாம்புச்சந-
திபபிளடையனார ஆேயததின பிர்மேனாற -
சவம், ச்கனாடி்யற்றததுைன ஆரம்்பமேனா -

்கவுளைது.   
இேஙட்கயின மி்க உயரமேனா் சுட்த 

விககிர்க 64 அடி உயர இரனாஜ்்கனாபுரததி -
ட்யுடைய மேடைக்கைபபு ்்தற்றனாததீவு 
ச்கனாம்புச்சநதிபபிளடையனார ஆேயததில் பிர -
்மேனாறவசவம் எதிர வரும் 07.04.2021 தி்கதி 
வியனாழககிழடமே ்கனாடே நடைச்ப்றவுளைது. 
அனறு சசடடி்பனாடையம் ஸ்ரீ நிததியனா்ந்த 
சிவசுபரமேணியர ஆேயததில் இருநது ச்கனாடி -
்யற்றததுக்கனா் ச்கனாடிசீடே எடுதது வரும் 
்பவனிடய ச்தனாைரநது ்கனாடே 11.30 மேணிய -
ைவில் ச்கனாடி்யற்றம் இைம் ச்பறும். அனறு 
மேனாடே வி்சை யனா்கனாரம்்பம் மூேமூரததி 

அேங்கரபூடஜ ்தம்்ப பூடஜ வசந்த மேண்ை்ப 
அேங்கனாரபூடஜ சுவனாமி உளவீதி சவளி வீதி 
வரு்தல் ஆகிய் இைம் ச்பறும். திருவிழனா 
்கனாேங்களில் ்்பனாது பிளடையனார, சிவன்பனார -
வதி, விஷணு, வளளி ச்தய்வனாட் சமே்மே்த 
முரு்கச்பருமேனான மேறறும் சண்ைஸவர ஆகிய 
்பஞச மூரததி்கள திருவிழனா ்கனாேங்களில் ்பவனி 
வருட்க ச்தனாைச்சியனா்க ்பதது தி்ங்கள இைம் 
ச்ப்றவுளைது.

 பிர்மேனாறவசவ திருவிழனா ்கனாேங்களில் புஸ-
்பனாஞசலி திருவிழனா, ்கரபபூர்ஜனாதித திருவிழனா, 
அடியனார்கள ்கரபபூர சடடி ஏந்தல், சதுர்வ்த 
்்கனாஷத திருவிழனா, ்பஞசமு்க அரச்சட் 
திருவிழனா என்ப் இைம்ச்பறும்/ இஙகு அடி-
யனார்கள ்தங்கள நடசததிரங்களுககு அரச்சட் 
சசய்யேனாம், திரனாவிை்்தனாததிர விழனாவும் மேனாம் -

்பழததிருவிழனாவும், ்வடடைததிருவிழனா( -
்்தற்றனாததீவு வை ்பததிர்கனாளி அம்்பனாள ஆேய 
முன்றலில் இைம் ச்ப்றவுளைது. சப்பரததிரு-
விழனாவும் இைம் ச்பறறு ்பத்தனாம் நனாைனாகிய 
சிததிரனா ச்பௌணமியனறு தீரத்்தனாறசவம் 
இைம்ச்பறும். தீரத்்தனாறசவததின ்்பனாது அடி -
யனார்கள பீதிர்கைன சசய்யககூடிய வனாய்பபும் 
உளைது. அனட்றய தி்ம் மேனாடே ச்கனாடியி்றக-
்கமும் இைம் ச்ப்றவுளைது. ்மேலும் பூங்கனாவ் 
திருவிழனா மேறறும் ட்பரவர பூடஜயும் இைம் 
ச்பறும் எ் ஆேய ்பரி்பனாே் சட்ப ்தடேவர 
்த. விமேேனா்ந்தரனாஜனா ச்தரிவித்தனார.  

க�ொம்புச்சந்தி பிள்ளையொர் ஆலய பிரம�ொற்சவம்   
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"இருள் சூழ் பள்்ளத்தாக்கில் நடக்்க 
நநர்ந்தாலும் நதான் எ்ற்கும் அஞ்சி-
நடன்."(தி.பதா.23:1-23 )

அக்்கதாலததில் இநேசு ைக்்கம்ளப 
பதாரதது "உலகின் ஒளி நதாநே. என்மேப 
பின்்்தாடரபவர இருளில் நடக்்க ைதாட்டதார. 
வதாழ்வுக்கு வழி்கதாட்டும் ஒளிமே ் ்கதாண்டி-
ருபபதார" என்்தார.

 பரிநேேர அவரிடம் உம்மைப பற்றி 
நீந்ர ேதான்று பகிரகின்றீர உம் ேதான்று 
்ேல்லதாது என்்ேர. 

அ்ற்கு இநேசு என்மேப பற்றி 
நதாநே ேதான்று ப்கர்ந்தாலும் என் ேதான்று 
்ேல்லும். ஏ்ேனில் நதான் எஙகிரு்நது 
வ்நந்ன் எஙகு ்ேல்கிந்ன் என்பது 
எேக்குத ் ்ரியும். நதான் எஙகிரு்நது வரு-
கிந்ன் எஙகு ் ேல்கிந்ன் என்பது உங்க-
ளுக்குத ் ்ரிேதாது.

நீங்கள் உல்க நபதாக்கின்படி தீரபபு 
அளிக்கிறீர்கள். நதான் ேதாருக்கும் தீரபபு 
அளிபபதில்மல. ஆேதால் நதான் தீரபபு 
வழஙகிேதால் அததீரபபு ்ேல்லும். 
ஏ்ேனில் நதான் ்னிேதா்க தீரபபு வழங-
குவதில்மல. என்மே அனுபபிே ்்நம -்
யும் என்நேதாடு இருக்கி்தார.இருவருமடே 
ேதான்றும் ்ேல்லும் என்று உங்கள் ேட்டத-
தில் எழுதியுள்்ளது அல்லவதா! என்மேப 
பற்றி நதானும் ேதான்று ் ேய்கிந்ன்.

என்மே அனுபபிே ்்நம்யும் 
ேதான்று ப்கரகின்்தார என்்தார.

எல்லதா ்கதாலததிலும் வதாழ்்ந  ் ைக்்கள் 
அவர்கள் ்ைது மீட்மபக் ்கண்டமடே 

பமழே ஏற்பதாட்டு ்கதாலததில் ப்கலில் 
நை்கததூண் ைற்றும் இ்ரவில் ்நருபபுத 
தூணின் வழிேதா்க ்ம் ைக்்கம்ள பதாமல-
நிலததில் வழிநடததிே ்கடவுள் ்ற்நபதாது 
புதிே ஏற்பதாட்டுக் ்கதாலததில் ்ன் ஒந்ர  
ை்கன் வழிேதா்க வழிநடததுகி்தார.

இநேசுமவப பின்பற்றும் எவரும் 
தீமைேதால் ஈரக்்கபபட ைதாட்டதார்கள்.

அ்ந  ் வம்கயில் இநேசுவின் நபதா -்
மே்களின் படி நதாம் வதாழ்்ந்தால் பமழே 
ஏற்பதாட்டு ைக்்கம்ளப நபதான்று நதாமும் 
அவ்ரது மீட்மபக் ்கதாண்நபதாம்.

இன்று நதாம் பல்நவறு வி்ததிலும் 
வழி நடத்பபடுகின்ந்தாம். எது ேரிேதாே 
வழி எது ்வ்தாே வழி, எங்கம்ள வழிந-
டததுபவர்களில் ேதார எங்கம்ள ேரிேதாே 
வழியில் வழி நடததுகி்தார்கள் என்பதில் 
நதாம் ்்ளிவில்லதாைல் ்கதாணபபடுகின்-
ந்தாம்.

இநேசுவின் மீது நம்பிக்ம்கமே 
மவதது,அவ்ரது வழியில் பேணிதது, 
அவ்ரது நபதா்மே்கம்ள எைது வதாழ்வில் 
்கமடபபிடிதது வதாழ்்ந்தால் நதாமும் மீட்மப 
்பற்றுக்்்கதாள்நவதாம்.அ்மே இ்ந்த 
்வக்்கதாலததில் நதாம் சி்நதிபநபதாம். இக்்கதா-
லததில் ்கடவுளுமடே மீட்பு பற்றி ைற்்வர-
்களுக்கும் அறிவிபநபதாம். அவவதா்தாே 
வதாழ்க்ம்கமே நதாம் ்்தாடரவ்ற்கு இம் 
அருள்நவண்டி ் ேபிபநபதாம். 

எல்.்ேல்வதா...

தவக்கால சிநதனை
இயேசு வழங்கும் மீட்பு  

இமடக்்கதால அ்ரேதாங்கதம்...
ப�ொதுச் பெயலொளர் தயொசிறி ஜய-

செகர பதரிவிததொர்.   
நொட்டிலுளள பநருககடி நிலல-

லைகலளக கருததிற் பகொண்டு 
பெளளிககிழலை (01) முன்ொள 
ஜ்ொதி�தி லைததிரி�ொல சிறிசெ் 
தலலலையில் கட்சி தலலலைய-
கததில் ஸ்ரீலஙகொ சுதந்திர கட்சியின 
ைததிய குழு கூடியது. இதன ச�ொசத 
சைற்குறிப்பிடப்�ட்ட தீர்ைொ்ஙகள 
எடுககப்�ட்டுளள்.   

ைததிய குழு கூட்டம் நிலைெலடந்-
ததன பின்ர் முன்ொள ஜ்ொதி�தி 
லைததிரி�ொல சிறிசெ் ஊடகஙக -
ளுககு கருதது பெளியிடுலகயில்,   

'நொட்டின தற்ச�ொலதய அரசியல் 
நிலலெரஙகளின அடிப்�லடயில் 
சுதந்திர கட்சியின நிலலப்�ொட் -
டில் ஜ்ொதி�தி சகொட்டொ�ய ரொஜ -

�க்ஷவிற்கு கடிதம் மூலம் அறிவிகக 
தீர்ைொனிககப்�ட்டது.   

ஜ்ொதி�திககு கடிதம் அனுப்பி -
யதன பின்ர் மீண்டும் கூடி �ல 
முககிய தீர்ைொ்ஙகலள எடுகக -
வுளசளொம் ' எ் பதரிவிததொர்.   

ப�ொதுச் பெயலொளர் தயொசிறி ஜய-
செகர பதரிவிகலகயில், 'இதற்கு 
முன்ர் �ல கொரணிகள பதொடர்பில் 
ஜ்ொதி�தியுடன கலந்துலரயொடி-
யுளளசதொடு 15 முககிய சயொெல்க-
லளயும் அரெொஙகததிடம் முனலெத -
துளசளொம்.   

அலெ தவிர ெர்ெகட்சி ைொநொட்டில் 
22 சயொெல்கலளயும் முனலெத-
துளசளொம். ஆ்ொல் அரெொஙகம் 
அலெ பதொடர்பில் இதுெலரயில் 
எவ்வித ெொதகைொ் நடெடிகலகக -
லளயும் முனப்டுககவில்லல.   

எ்செ தொன தற்ச�ொதுளள நிலல-
லைகளில் இலடககொல அரெொஙக-
பைொனலை அலைப்�து அததியொெ-
சியைொ்து எனை தீர்ைொ்ம் ைததிய 
குழு கூட்டததில் எடுககப்�ட்டது.   

 அதசதொடு எைது �ரிந்துலரகலள 
நலடமுலைப்�டுதத தெறி்ொல் 
நொம் அலைச்சுப்�தவிகளிலிருந்து 
விலகி சுயொதீ்ைொக பெயற்�டுெதொ 
அல்லது எதிர் எதிர்தரப்பிலிருந்து 
பெயற்�டுெதொ என�து பின்ர் தீர்-
ைொனிககப்�டும்.   

சு.க.லெ பிரதிநிதிததுெப்�டுத-
தும் அலைச்ெர்கள அல்ெரும் 
ஒனறிலைந்து அல்தது �தவிக-
லளயும் லகவிடுெதற்கு தயொரொகசெ 
இருககினசைொம்' எனைொர்.   

இது பதொடர்பில் �ொரொளுைனை 
உறுப்பி்ர் சுசரன ரொகெனிடம் 

வி்விய ச�ொது 'நொட்டிலுளள 
ப�ொருளொதொர பநருககடிகளுககொ் 
தீர்வு கொணும் ெழிமுலைகலள நொம் 
அரெொஙகததிடமும் ஜ்ொதி�தியிட-
மும் �ல ெந்தர்ப்�ஙகளில் ெலியுறுத -
தியுளசளொம். 

எனினும் அலெ ெொதகைொ் 
முலையில் நலடமுலைப்�டுத-
தப்�டொலையின கொரைைொக 
விரும்�ொவிட்டொலும் கூட அலைச்-
சுப்�தவிகளிலிருந்து விலகி �ொரொ-
ளுைனைததில் தனிதது பெயற்�ட 
செண்டிய நிலலககு சு.க. தளளப்� -
டும் என�லத கடிதம் மூலம் ஜ்ொ -
தி�தியிடம் மீண்டும் ெலியுறுததி-
யுளசளொம். 

இதற்கு குலைந்த�ட்ெம் ஒரு ெொர 
கொலததிற்குள தீர்வில் எதிர்�ொர்க-
கினசைொம்' எனைொர்.

எதி்ரணியின் நபதா்ரதாட்டம்...
கூறிய அலைச்ெர் டகளஸ் சதெொ -

்ந்தொ பதொடர்ந்தும் பதரிவிகலக -
யில்,   

“நொடு எதிர்பகொண்டுளள ப�ொரு-
ளொதொர பிரச்சில்களுககு �ல்செறு 
கொரைஙகள இருககினை். நீண்ட 
�ல ெருடஙகளொக எைது நொடு எதிர் -
பகொண்ட ப�ொருளொதொர ெெொல்களின 
திரட்சிசய இப்ச�ொது விஸ்ெரூ�ம் 
எடுததிருககினைது.  

கடந்த கொலஙகளில் �ல்செறு 
ெெொல்கலளயும் எதிர்பகொண்டு 
அெற்றில் பெற்றி ப�ற்ை எைது அர-
ெொஙகம், தற்ச�ொலதய ப�ொருளொதொர 
ெெொல்கலளயும் முறியடிப்�தற்கொ் 
திட்டஙகலள நலடமுலைப்�டுததி 
ெருகினைது   

இவ்ெொைொ் நிலலயில், ைககள 
எதிர்பகொண்டுளள ப�ொருளொதொர 
ெெொல்கலள தைது குறுகிய அரசி -
யல் சநொககஙகளுககொக �யன�டுத -
தும் எதிரணிகள, ைககள ைததியில் 

தெைொ் பிரெொரஙகலள சைற்பகொள-
ெதுடன ச�ொரொட்டஙகலளயும் முன-
ப்டுதது ெருகினை்.   

இவ்ெொைொ் ச�ொரொட்டஙகள 
விலளயொட்டுக களஙகளில் வீரர்கள 
ெெொல்கலள எதிர்பகொளளுகினை 
ச�ொது, ரசிகர்களி்ொல் ெழஙகப்�டு-
கின உற்ெொகமூட்டல்கள ச�ொனசை 
அலைந்துளள்.   

ரசிகர்களின உற்ெொகமூட்டல்கள, 
விலளயொட்டு வீரர்களுககு பெற்றி-
யலடய செண்டும் எனை லெரொககி-
யததில்யும் உந்துதலல ஏற்�டுத-
தெது ச�ொனசை, எதிரணிகளி்ொல் 
சைற்பகொளளப்�டுகினை ச�ொரொட்-
டஙகள எைது அரெொஙகததிற்கு உந்து-
தலொக அலைந்திருககினை்.   

எ்செ, ைககள ெகிப்புத தனலை -
யுடனும் நம்பிகலகயுடனும் எதிர்-
ெரும் சில நொட்கலள எதிர்பகொளள 
செண்டும்” எனறு சகட்டுகபகொண்-
டொர்.  

அமைச்சு  ப்வி்கம்ள...
�ஙகொளிககட்சியொக இருந்தொ-

லும், ைககலள �ொதுகொப்�சத எைது 
முதனலை சநொககைொகும். 

அந்தெலகயில் ஜ்ொதி�தியின 
வீட்டுககு பெல்லும் மிரிஹொ் 
ெழியில் முனப்டுககப்�ட்ட 
ச�ொரொட்டததினச�ொது விசெட 
அதிரடிப்�லடயி்ர் ைற்றும் இரொ -
ணுெததி்ர் ைககள மீது நடததிய 
தொககுதலல ெனலையொகக கண்டிக-
கினசைொம். இது தெைொ் பெயலொ-
கும். என்தொன ெதந்திகள �ரவி்ொ -
லும், முலையொ் விெொரலையினறி 
ைககலள லகது பெய்து, துனபுறுதது-
ெது நியொயம் அல்ல. 

ைரிஹொ் ச�ொரொட்டததினச�ொது 
ஊடகவியலொளர்கள தொககப்�ட்ட 
ெம்�ெதலதயும் கண்டிககினசைொம். 
அது நியொயைற்ை பெயலொகும். ைகக-
ளுககொக முனனிலலயொ் ெட்டததர-
ணிகளுககு நனறிகலளயும் பதரிவித-

துகபகொளகினசைன.
அரசுககு எைது எதிர்ப்ல� கொட்டி-

விட்சடொம். ெர்ெககட்சி ைொநொட்லட 
புைககணிதசதொம். ஆ்ொல் அலைச்சு 
�தவி கிலடககவில்லல என�தொல் -
தொன இ.பதொ.கொ. இப்�டி பெயற்�ட்-
டது எ் சிலர் ெதந்தி �ரப்பி்ர்.   

இரொணுெததுககொக 10 ஏககர் 
கொணி விடுவிககப்�ட்டுளளது. 
இதில் �ல்கலலககழகம் அலைய -
வுளள இடமும் உளளடஙகுகினைது. 
இதல் நொம் எதிர்தசதொம்.   

 நொட்டில் உளள பிரச்சில்-
கள தீர்ககப்�ட செண்டும். ைகக-
ளுககு ெொர்�ொ் முடிலெசய நொம் 
எடுப்ச�ொம். ைககளுககு ெழஙகிய 
ெொககுறுதிகலள நிலைசெற்ை முடி-
யொைல்ச�ொ்ொல் அரசிலிருந்து கொங -
கிரஸ் பெளிசயறும். இனனும் ஓரிரு 
தி்ஙகளில் முடிவு அறிவிககப்� -
டும்” - எனைொர். 

சூழ்நிமலந்கற்ப....
மினபெட்டு, உைவுததட்டுப்-

�ொடு ச�ொனை �ல்செறு கொரைஙக-
ளொல் ப�ொது ைககள   ஆட்சியொர்க -
ளின அலுெலகஙகள, இல்லஙகலள 
சுற்றிெலளதது எதிர்ப்பு ஆர்ப்�ொட்-
டஙகளில் ஈடு�டுெலதக கொைக 
கூடியதொக உளளது.  

இவ் எதிர்ப்பு ஆர்ப்�ொட்டதலதக 
கட்டுப்�டுதத நொட்டில் தற்ச�ொது 
அெெர கொலச்ெட்டம் பிரகட்ப்�-
டுததப்�ட்டுளளது. இந்த பநருககடி-
யொ் கொல கட்டததில் முஸ்லிம்களொ-
கிய நொஙகள அரெொஙகததின ெட்ட 
திட்டஙகலள கெ்ததில் பகொண்டு 
மிகவும் நிதொ்ைொகவும் ப�ொறுலை-
சயொடும் நடந்து பகொளள செண்டும். 

விசெடைொக இலளஞர்கள இதில் 
கூடுதல் கெ்ம் பெலுததி நடந்து 
பகொளெது மிகமிக அெசியைொகும் 
எ்வும் அெர் பதரிவிததுளளொர்.  

இனறு ஏற்�ட்டுளள பநருககடி 
நிலலலை நீஙகி மீண்டும் இந்நொடு 
மீள எழுச்சிப�ற்று அபிவிருததி 
கொை ெகல  இ் ைககசளொடும் ஒன-
றிலைந்து பெயற்�ட செண்டும் 
என�துடன இந்தப் புனித ரைழொன 
ைொதததில் முஸ்லிம்களொகிய 
நொஙகள அதிகளவு பிரொர்ததல்களி-
லும் ெைககெழி�ொடுகளிலும் ஈடு-
�டுதல் அெசியைொகும் எனறு அெர் 
இவ்ெறிகலகயில் சைலும் பதரிவித-
துளளொர்.

மின் துண்டிபபு...
இவ்ெொறு அறிவுறுததியுளளொர்.   
அதற்கலைய சநற்று (03) 

முதல் மினெொரம் துண்டிககப்�-
டும் சநரதலத குலைப்�தற்கு 
சதலெயொ் நடெடிகலககலள 
சைற்பகொண்டதொக மினெகதி அலைச்-
ெர் �விதரொசதவி ெனனியொரொச்சி 
பதரிவிததொர்.  

மினபெட்டு உளளிட்ட �ல்செறு 
கொரைஙகளொல் ைககள �டும் இன-
்ல்கள குறிதது பிரதைர் ைஹிந்த 
ரொஜ�க்ஷ கெ்ம் பெலுததியதொக பிர-
தைர் அலுெலகம் அறிவிததுளளது.   

சைலும், ைககளின பிரச்சில -்
களுககு உட்டி நடெடிகலக 
எடுககுைொறு உரிய அதிகொரிகளுககு 

�ணிப்புலர விடுததுளளதொகவும் 
பதரிவிககப்�டுகினைது.   

அதன�டி, திட்டமிடப்�ட்ட 6 
ைணி சநர மினபெட்டு ஒரு ைணி 
சநரததிற்கு 40 நிமிடஙகளொக குலைக-
கப்�ட்டுளளது.   

ைககள எதிர்சநொககும் ஏல்ய 
பிரச்சில்களுககு தீர்வுகலள ெழங-
குெதற்கு, உரிய அதிகொரிகளுககு 
பிரதைர் ஏற்க்செ அறிவுறுததல்கள 
ைற்றும் ெழிகொட்டுதல்கலள ெழஙகி -
யுளளொர். 

இதன�டி அடுதத சில நொட்களுக-
குள நொடு �டிப்�டியொக மீளும் எ் 
பிரதைரின ஊடகப் பிரிவு பதரிவித-
துளளது.  

ம்கயிருபபிலுள்்ள...
பகொவிட் தடுப்பூசிகள கொலொெதி-

யொகும் எ் சுட்டிககொட்டிய அெர் 
,எ்செ, அதற்கு முன்தொக பூஸ்டர் 
தடுப்பூசி ஏற்றிக பகொளளொதெர்கள 
உடன தடுப்பூசி ஏற்றிகபகொளள 
செண்டுபை்வும்  சகொரியுளளொர்.

நொட்டின பைொதத ெ்தபதொலக -
யில் 90 வீதைொ்ெர்கள ஒரு தடுப்பூ -
சிசயனும் ஏற்றிகபகொண்டுளள்ர். 
இரண்டொெது தடுப்பூசிலய ஏற்றிக 
பகொண்டெர்களின எண்ணிகலக 75 
வீதைொக கொைப்�டுகினைது.   

எனினும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஏற்றிக 
பகொண்டெர்களின எண்ணிகலக 
பைொதத ெ்தபதொலகயில் 55 வீதைொ-
்ெர்கள எ் பதரிவிததுளளொர்.   

நொட்டில் தற்ப�ொழுது நொளொந்த 
பதொற்று உறுதியொளர் எண்ணிகலக 
200 எனை அளவில் கொைப்�டுெதொக 
அெர் குறிப்பிட்டுளளொர். தடுப்பூசி 
ஏற்றிக பகொளளல் ைற்றும் சுகொதொர 
ெழிகொட்டல்கலள பின�ற்றுதல் 
ஆகிய கொரணிகளி்ொல் பதொற்று உறு -
தியொளர் எண்ணிகலகலய குலைந்த-
ளவில் ச�ை முடிந்தது எ் அெர் 
குறிப்பிட்டுளளொர்.   

�ண்டிலகக கொலததிலும் இந்த 
நிலலலைலய ச�ணி்ொல் பதொற்று 
உறுதியொளர் எண்ணிகலக அதிகரிப் -
பில் ெலரயறுகக முடியும் எ் 
படொகடர் சஹைந்த சஹரத பதரி -
விததுளளொர்.  

ஊ்ரடஙகு ேட்டதம் மீறி...
தலலெர் ெஜித பிசரைதொெ ைற்றும் 

ஐககிய ைககள ெகதி உறுப்பி்ர்கள 
சநற்று (03) பகொழும்பில் ஆர்ப்�ொட்-
டததில் ஈடு�ட்ட்ர்.  

அெர்கள சுதந்திர ெதுககததிற்குள 
நுலழய முயற்சிதத ச�ொதிலும் �ொது -
கொப்புப் �லடயி்ர் அதற்கு அனுை-
திககவில்லல.  

எதிர்ககட்சித தலலெரின அலு -
ெலகததில் ஒனறுகூடிய அெர்கள 
சநற்று கொலல 11 ைணியளவில் 
'தொைலரத தடொகம்' கலலயரஙகிற்கு 
அருகில் ச�ொரொட்டதலத ஆரம்பித -

த்ர்.  
பின்ர் எதிர்ககட்சித தலலெர் 

ைற்றும் ஏல்ய �ொரொளுைனை உறுப் -
பி்ர்கள சுதந்திர ெதுககததிற்கு ச�ர-
ணியொகச் பெனை்ர்.  

எனினும், அெர்கள சுதந்திர ெதுக -
கதலத  பநருஙகமுன்ர்    �ொலத 
முற்ைொக மூடப்�ட்டு, �ொதுகொப்பு 
�லப்�டுததப்�ட்டது.  

�ொரொளுைனை உறுப்பி்ர்கள சுதந்-
திர ெதுககததிற்குள நுலழய முற்-
�ட்ட ச�ொதும் ப�ொலிஸொர் அதற்கு 
அனுைதிககவில்லல. 

பதாகிஸ்தான்  பதா்ரதாளுைன்்ம் ்கமலபபு...
எதிரொ்து எ்ககூறி தீர்ைொ்தலத 

ெ�ொநொயகர் நிரொகரிததொர்.  
 இந்நிலலயில், �ொகிஸ்தொன பிரத -

ைர் இம்ரொன கொன அந்நொட்டு ஜ்ொ -
தி�திககு கடிதம் எழுதியுளளொர். 
அந்தக கடிதததில் கூறியதொெது:  

 துலை ெ�ொநொயகரின முடிலெ 
ஒவ்பெொரு �ொகிஸ்தொனியரும் ெர -
செற்றுளள்ர்.  நம்பிகலகயில்லொ 
தீர்ைொ்ம் �ொகிஸ்தொன அரசுககு 
எதிரொ் பெளிநொட்டு ெதியொகும். 
நம்பிகலகயில்லொ தீர்ைொ்தலத நிரொ -
கரிககும் முடிவு ெரியொ்சத.  

 �ொகிஸ்தொன �ொரொளுைனைதலதக 

கலலகக செண்டும். �ொரொளுைன-
ைதலத கலலதது விட்டு  ஜ்நொ-
யக முலைப்�டி சதர்தல் நடதத 
செண்டும். 

�ொகிஸ்தொன ைககள சதர்தலுககு 
தயொரொக செண்டும்.

 �ொகிஸ்தொல் யொர் ஆட்சி பெய்ய 
செண்டும் என�லத ைககள தொன தீர்-
ைொனிகக செண்டும் எ் சகொரிகலக 
விடுததுளளொர்.  

 இந்நிலலயில், இம்ரொன கொனின 
�ரிந்துலரலய ஏற்று �ொரொளுைன-
ைதலத கலலதது �ொகிஸ்தொன ஜ்ொ-
தி�தி அறிவிததுளளொர்.

ேமூ்க வமலத்்ள...
உருெொககொைல், பிரச்சில்க-

ளுககொ் தீர்வு நடெடிகலககலள 
சைற்பகொளள ப�ொறுப்பு ெொய்ந்த 
அதிகொரிகள நடெடிகலக எடுகக 
செண்டுபை் விலளயொட்டுததுலை 
அலைச்ெர் ட்விட்டர் �திவின மூலம் 
சகொரியுளளொர்.   

ெமூக ஊடகஙகலள முடககும் 
முடிலெ அதிகொரிகள மீள�ரிசீலல் 
பெய்யசெண்டும் எ் அலைச்ெர் 
நொைல் ரொஜ�கெ த்து டுவிட்டர் 
�திவில் பதரிவிததுளளொர்   

 அெர் சைலும் குறிப்பிட்டுளள -
தொெது   

ெமூக ஊடஙகலள முடககுெலத 
நொன ஒருச�ொதும் ஏற்றுகபகொளள-
ைொட்சடன. -

விபிஎன கிலடப்�து – தற்ச�ொது 
நொன �யன�டுததுெதுச�ொல-அவ்-
ெொைொ் தலடகலள முற்ைொக அர்தத-
ைற்ைதொககிவிடுகினைது.   

அதிகொரிகள சைலும் முற் -
ச�ொககொ் விதததில் சிந்திகக -
செண்டும். 

ெமூகஊடகஙகலள முடககும் 
முடிலெ மீள�ரிசீலல் பெய்ய -
செண்டும் எ் நொன ெலியுறுதது -
கினசைன, எ் பதரிவிததுளளொர். 

ஊ்ரடஙகுச் ேட்டம்...
அெெரகொலச் ெட்டம் ைற்றும் 

ஊரடஙகுச் ெட்டம் அமுல்�டுததப் -
�ட்டுளளதொக அரெொஙகம் பதரிவித-
துளளது. 

அரெொஙக தகெல் திலைககளம் 
விடுததுளள அறிகலகயில் இந்த 
விடயம் பதரிவிககப்�ட்டுளளது.   

நொட்டு ைககளின கருதது சுதந்தி -
ரம், ப�ொதுச் பெொததுககள, தனியொர் 
பெொததுககள உளளிட்ட அல்தலத-
யும் �ொதுகொகக செண்டியது அரெொங-
கததின கடலை எ் குறிப்பிடப்�ட்-
டுளளது.   

 ச�ச்சு சுதந்திரம் , கருதது சுதந்தி -
ரம் ைற்றும் அலைதியொ் முலையில் 
ஒனறுகூடி ச�ொரொட்டம் நடததும் 
உரிலை உளளிட்ட ப�ொது ைககளின 
ஜ்நொயக உரிலைகலள �ொதுகொகக-
வும் அரெொஙகம் கடலைப்�ட்டுள-
ளது.   

 கடந்த இரண்டு ெருடஙகளில் 
இந்த விடயஙகள நலடமுலையில் 
நிரூபிககப்�ட்டுளளதொகவும் அர-
ெொஙக தகெல் திலைககளம் விடுத-
துளள அறிகலகயில் சைலும் பதரி-
விககப்�ட்டுளளது. 

புனி் ்ரைழதான்   ...  
நொட்டின ப�ரும்�ொலொ் பிரசத -

ெஙகளில் ரைழொன ைொதததிற்கொ் 
தலலப்பிலை பதன�ட்டலை ஆதொ -
ரபூர்ெைொக நிரூபிககப்�ட்டலதய-
டுதது ரைழொன ைொதம் ஆரம்�ைொ-
ெதொக பிலைககுழு ைொநொட்டில் 
தீர்ைொனிககப்�ட்டது. பகொவிட் 
சுகொதொர ெழிமுலைகள ைற்றும் ஊர-
டஙகுச்ெட்டம் என�ெற்லைக கருத -

திற்பகொண்டு ைட்டுப்�டுததப்�ட்ட 
எண்ணிகலகயிலொச்ொர்களின �ங-
சகற்பில் இந்த ைொநொடு இடம்ப�ற்-
ைது.   

பகொழும்பு ப�ரிய �ளளிெொெல், 
அகில இலஙலக ஜம்இய்யதுல் 
உலைொ, முஸ்லிம் ெைய கலொெொர 
�ண்�ொட்டலுெல்கள திலைககள 
பிரதிநிதிகள இதில் �ஙசகற்ை்ர். 

இலஙம்கமே...
இலதயடுதது, இலஙலகககு 

இந்தியொ  10 பில்லியன அபை-
ரிகக படொலர் கட்ொக அறிவித-
தது.  இதன ஒரு �குதியொக 40,000 
பைற்றிக பதொன டீெல் இலஙலகககு 
அனுப்�ப்�ட்டது. அககப்�ல் 

சநற்று  இலஙலக துலைமுகதலத 
ெந்தலடந்தது. 

இந்தியொ அனுப்பிய டீெல் இனறு 
இரவு இலஙலக முழுெதும் விநி -
சயொகிககப்�டும் எ் பதரியெருகி-
ைது.ஊ்ரடஙகு உத்்ரமவ...

ஊரடஙகுச் ெட்டம் அமுல்�-
டுததப்�ட்டுளள கொலப்�குதியில் 
எந்தபெொரு ப�ொது வீதி, பூஙகொ, 
லைதொ்ஙகள, புலகயிரத வீதிகள, 
கடற்�ரப்புககள ச�ொனை ப�ொது 

இடஙகளில் ைககள நடைொடுெலதத 
தலட பெய்யும் விசெட ெர்ததைொனி  
சநற்றுமுனதி்ம் ஜ்ொதி�தியொல் 
பெளியிடப்�ட்டலை குறிப்பிடத -
தககது.

40 ஆயி்ரம் ்ை.்்தான் டீேல்... (03ஆம் �ககம் �ொர்கக)

அந்த எரிப�ொருள நிலலயஙக -
ளுககு சநற்று எரிப�ொருள விநி -
சயொகிககப் �ட்டதொக பதரிவிதத 
அெர் சநற்லைய தி்ம் அவ்ெொறு 
திைககப்�ட்டிருந்த எரிப�ொருள 

நிலலயஙகளின வி�ரஙகள ப�ற் -
சைொலியக கூட்டுததொ�்ததின 
இலையத தளததில் �திவிடப் -
�ட்டிருந்ததொகவும் அெர் பதரிவித -
தொர். (ஸ)   

ரி.எல். ஜவபர்கதாமே பி்ர்ை ஆசிரிே்ரதா்க ்்கதாண்டு கிழக்கு ைதா்கதாணததிலிரு்நது ்வளிவரும் வதா்ர இறுதி பததிரிம்கேதாே "வதா்ரவலம்" நநற்றுமுன்திேம் ேரவை் ்மலவர்களின் 
வதாழ்ததுக்்களுடன் ்வளிவ்ந்து. ைட்டு, அம்பதாம் ைம் ைதாவட்ட ஆேர, ைட்டு.இ்ரதாைகிருஸண மிேன் ்மலவர, ்கதாத்தான்குடி முஸலிம் ேம்நை்ளே ்மலவர, ைதாவட்ட அ்ரேதாங்க 
அதிபர, பி்ரந்ே ்ேேலதா்ளர, ஸ்ரீலங்கதா முஸலிம் மீடிேதா நபதா்ரம் அமைபபதா்ளர, ்கவிஞர்கள், இலக்கிேவதாதி்கள் முன்னிமலயில் ்்தாழிலதிபர மீ்ரதாேதாஹிபு மு்ல் பி்ரதி்பற்்நவம்ள..

ெடககு, பதற்கு, ெடசைல் 
ைற்றும் கிழககு ைொகொைஙகளின 
�ொடெொலல ைொைெர்களுககு இனறு 
(04) முதல் விடுமுலை ெழஙகப்� -
டுெதொக கல்வி அலைச்சின பெய -
லொளர் ச�ரொசிரியர் கபில ப�சரரொ 

சநற்று பதரிவிததொர்.  
 எவ்ெொைொயினும், குறிதத ைொகொ-

ைஙகளில் உளள �ொடெொலலகளின 
ஆசிரியர்கள செலெககு ெமூகை -
ளிகக செண்டும் எ்வும் பதரிவிக -
கப்�ட்டுளளதுடன, ஏல்ய 

ைொகொைஙகளின �ொடெொலல ைொை-
ெர்கள தெலைப் �ரீட்லெககு ைொத -
திரம் �ொடெொலலககு ெமூகைளிகக 
செண்டும் எ்வும் கல்வி அலைச்-
சின பெயலொளர் ச�ரொசிரியர் கபில 
ப�சரரொ குறிப்பிட்டுளளொர்.  

இன்று முதல் நான்கு மாகாண 
பாடசாலைகளுக்கு விடுமுலை  
்கல்விேமைச்சின் ்ேேலதா்ளர அறிவிபபு
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsk;

2022/2023Mk; tUlj;jpw;fhd mr;rpl;l kw;Wk; 
mr;rplg;glhj fzdpj; jhs;fis  (Printed and Non 

Printed Computer) toq;Ftjw;fhd ngWif
xg;ge;j ,y. 4/10/2/2022

1.  gpd;tUkhW Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mff; Fiwe;j mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s tiujy; jhs;fs; kw;Wk; th;z 

nghd;l; jhs;fis  toq;Fk; ngWiff;fhf  Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tp;iykDf;fis ,yq;ifg; 

ghPl;irfs; jpizf;fsj;jpd; ghPl;irfs; Mizahsh; ehafj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOj; 

jiyth; NfhUfpd;whh;.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; KOikahd tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.

nyhl; 

,y.
tif

xU nyhl;bYs;s nghUl;fspd; 

vz;zpf;if

1.
5” x 8” I PLY White Bond Two sides with holes Continues Computer 
Sheets (80±2 GSM)

10 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

2.
10.5” x 8” Printed Continues (4 colours) Certificates Paper (5 Grade 
scholarship) (100±2 GSM)

300 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

3.
15” x 12” I PLY White Bond Two sides with holes Continues 
Computer Sheets (80±2 GSM)

400 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

4.
15” x 12” White Bond Two sides With Holes and Printed Continues 
Common Admission Sheets (80±2 GSM)

200 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

5.
15” x 12” Pink color Two sides with holes and Printed Continues 
Common results Sheets (80±2 GSM)

200 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

6.
9.5” x 12” Two sids with holes and printed Continues 
(Front four colour / Back single colour) Buddhist 
Dharmacharya (100±2 GSM)

10 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

7.
15” x 12” White Bond Two sides with holes Printed 
Continues Admission Sheets — A/L (80±2 GSM)

200 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

8.
15” x 12” White Bond Two sides with holes and Printed Continues 
Results Schedule—A/L (80±2 GSM)

120 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

9.
151’ x 12’’ White Bond Two sides with holes and Printed Continues 
Attendant Sheets — A/L (80±2 GSM)

60 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

10.
15" x 12" White Bond Two sides with holes Printed Continues 
Result Register - A/L (80±2 GSM)

70 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

11.
15” x 12” White Bond Two sides with holes and Printed Continues 
Attendant Sheets - O/L (80±2 GSM)

70 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

12.
15” x 12” White Bond Two sides with holes and Printed 
Continues Results Schedule - O/L (80±2 GSM)

210 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

13.
15” x 12” White Bond Two sides with holes and Printed
Continues Admission Sheets  -  O/L  (80±2 GSM)

350 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

14.
15” x 12” White Bond Two sides with holes and Printed 
Continues Result Register - O/L (80±2 GSM)

75 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

15.
15” x 12” White Bond Two sides with holes and Printed 
Continues Admission Sheets - (5 Grade scholarship) (80 ± 2 GSM)

180 gf;nfl;Lfs;

(xU gf;nfl;by; 1000 jhs;fs;)

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd eilKiw (NCB) %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; 

,iaGila nghUl;fis toq;Ftjpy;/tpw;gid nra;tjpy; %d;W tUl mDgtj;ijAilatuhfTk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDjhuh; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 6Mk; gphptpd; gpufhuk; nghJ 

xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s rhd;wpjiof; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

5.  Mh;tKk;; jfjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ghPl;irfs; jpizf;fs 3Mk; khb toq;fy; 

gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-2786200-238 my;yJ 011-2785219) kw;Wk; 2022-04-22Mk;; 

jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiu tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

6.  2022-04-22Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;gLk; fl;lzkhf xt;nthU 

Mtzj;jpw;Fk; 4850.00 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;Wld; 

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

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw toq;fy; gphptpypUe;J Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. (gzf;nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.)

7.  tpiykDf;fs; 90 ehl;fs; tiuapy; (2022-07-24Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

8.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; fPh;j;jp tha;e;j th;j;jf tq;fpapypUe;J ngwg;gl;lJk; 

epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhfTk; tpiykD Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;l cUkhjphpapd; gpufhuk; 

158>000.00 ,yq;if &ghtpw;fhdJk; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F 

(2022-08-23Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; jd;ikapYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

9  tpiykDf;fs; 2022-04-25Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

gj;juKy;y> ngytj;j> ghPl;irfs; jpizf;fsk;> 03 Mk; khb> toq;fy; gphptpw;F xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. tpiykDf;fs; mtw;iw 

%ba gpd;dh; NkNy toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

10.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~~2022/2023Mk; tUlj;jpw;fhd mr;rbf;fg;gl;l kw;Wk; mr;rbf;fg;glhj fzdp jhs;fis  

toq;Ftjw;fhd ngWif - xg;ge;j ,y.: 4/10/2/2022" vd Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

11.  ghjpf;fg;gl;l tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F ve;jnthU nghWg;igAk; Vw;gLj;Jjy; 

my;yJ ghjpf;fg;gl;l tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F njhptpf;fNtz;Lk; vd;w vt;tpjf; 

flg;ghLk; ,d;wp xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;F Kd;dh; ve;Neuj;jpYk; ve;jnthU Kaw;rpiaAk;; Vw;Wf;; 

nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; my;yJ midj;J tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;il ,uj;Jr; 

nra;tjw;Fk; vt;tpjf; fhuzKk; fhl;lhky; ve;jnthU tpiykDit Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ mjd; xU 

gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; chpikia jpizf;fsg; ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

ghPl;ir Mizahsh; ehafk;>

ghPl;irfs; jpizf;fsk;>

ngytj;j> 

gj;juKy;y.

2022-04-04

efu mgptpUj;jp foptfw;wy; kw;Wk; 
r%f Rj;jpfhpg;G ,uh[hq;f mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

Neu ml;ltizia ePbj;jy;

2022 khh;r; 14k; jpfjp 'rpNyhd; nla;yp epa+];" gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;l 30 tUl 

fhyj;jpw;F efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fr; nrhe;jkhd fSj;Jiw efu kj;jpapy; 

cs;s th;j;jf fl;blj;njhFjp miktplj;jpy; th;j;jf eltbf;iffSf;F thlif 

mbg;gilapy; 23 tpw;gidf; $lq;fis toq;FtJld; rk;ge;jg;gl;l tpiykD miog;G 

tpsk;guj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; tpiykD Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; %lg;gLk; jpfjp kw;Wk; 

tpiykD tpepNahfpf;fg;gLk; jpfjp fPo;f;fhZkhW jpUj;jg;gly; Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; %lg;gLk; jpfjp  kw;Wk; 

tpepNahfpf;fg;gLk; Neuk;

tpiykDf;fs; Vw;fg;gLk;  %lg;gLk; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022 Vg;uy; 22 gp.g. 3.00 tiu 2022 Vg;uy; 25 gp.g. 2.00 ,w;F

jiyth;>

tUkhd Nfs;tpr; rig (rpwpa)>

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>

6Mk; khb> ~nrj;rphpgha|>

gj;juKy;y.

ngWif mwptpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ghPl;irfs; jpizf;fsk; 

2022/ 2023Mk; Mz;bw;F fbj ciwfs; kw;Wk; 
gpuTd; Ngg;gHfspd; ngWif 

xg;ge;j ,y: 4/10/1/2022

1.  fPNo Fwpg;gplg;gLk; Fiwe;jgl;r mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s jifikAk; jFjpAKs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

fPNo ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 2022/ 2023 Mk; Mz;bw;fhf fbj ciwfs; kw;Wk; gpuTd; Ngg;gHfis 

toq;Ftjw;fhd ngWiff;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis> ghPl;irfs; jpizf;fsk;> ghPl;irfs; 

MizahsH ehafk; rhHghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytH ,g;NghJ miof;fpd;whH. tpiykD 

Mtzq;fspy; KOikahd tpguq;fs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. 

Lot
No. Type No. of Items in 

the Lot

1.

9" x 5" Sackcraft Window Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
GSM 80±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

75 Packets
(75000
Envelopes)

2.

9.5" x 4.5" Sackcraft Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
GSM 80±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

50 Packets
(50000
Envelopes)

3.

10.5" x 7.5" Sackcraft Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
GSM 80±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

125 Packets
(125000
Envelopes)

4.

15" x 10" Sackcraft Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
GSM 80±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

750 Packets
(750000
Envelopes)

5.

16" x 13" Sackcraft Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
GSM 100±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

450 Packets
(450000
Envelopes)

6.

17" x 14" Sackcraft Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
GSM 80±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

100 Packets
(100000
Envelopes)

7.

18.5" x 14.5" Sackcraft Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
GSM 80±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

250 Packets
(250000
Envelopes)

8.

19" x 14" Sackcraft Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
GSM 80±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

170 Packets
(170000
Envelopes)

9.

19.5" x 16.5" Sackcraft Double Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
GSM 80±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

250 Packets
(250000
Envelopes)

10.

30" x 40" Sackcraft Brown Papers (250 Papers Nos) 
GSM 80±2
Machine Direction - 70±5 Nm/g (Minimum)
Cross Direction - 30±2 Nm/g (Minimum)

560 Packets
(140000
Papers)

2. Njrpa Nghl;b Nfs;tpNfhuy; (NCB) Kiwikiag; gpd;gw;wp tpiykDf;fs; elj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jq;fs; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuH mgfPHj;jpahNdhH gl;baypy; ,lk; 

ngwhJ ,Ug;gJld; rk;ge;jg;gl;l cUg;gb (cUg;gbfis) tpw;gid nra;jy;/ toq;Fjypy; %d;W tUl 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  1987Mk; Mz;bd; nghJ xg;ge;j rl;l ,y. 03 ,d; gphpT 6 ,d; gpufhuk; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsuhy; 

tpepNahfpf;fg;gLk; XH nry;YgbahFk; rhd;wpjio tpiykDjhuH nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  MHtKs;s jifikahd tpiykDjhuHfs;> Nkyjpf jfty;fis ghPl;irfs; jpizf;fsk;> 3Mk; khb> 

toq;fy;fs; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp : 011-2786200 -238 my;yJ 011-2785219) kw;Wk; 

2022.04.22k; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu ,ytrkhf tpiykD Mtzq;fisg; 

ghPrPypf;fyhk;. 

6.  2022.04.22 gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; tpahghug; gjpTf; fbjj;jpd; gpujpAldhd XH vOj;J %y 

tpz;zg;gk; kw;Wk; xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; &gh 12>800.00 XH kpsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jtjd; 

Nghpy;> toq;fy;fs; gphptpypUe;J MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd 

njhFjp tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nrYj;Jk; Kiw fhrhf ,Uf;Fk;. 

7. tpiykDf;fs; 90 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (24.07.2022)

8.  tpiykD Mtzq;fspy; ,izf;fg;gl;Ls;s khjphpf;F mikthf ,yq;ifapy; ,aq;Fk; XH ek;gfkhd tHj;jf 

tq;fpapypUe;J ,yq;if &gh 575>000.00 ngWkjpahd epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjk; vy;yh tpiykDTlDk; 

,izf;fg;gly; Ntz;Lk; mj;Jld; tpiykD %lg;gLk; jpfjpapy; ,Ue;J 120 ehl;fSf;F nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;. (2022.08.23k; jpfjp tiu) 

9.  tpiykDf;fs; 2022.04.25 gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G gj;juKy;y> ngytj;j> ghPl;irfs; 

jpizf;fsk;> 3Mk; khb> toq;fy;fs; gphptpw;F tpepNahfpf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

jpwf;fglhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G NkNy jug;gl;Ls;s Kfthpapy; rKfkspf;Fk; 

tpiykDjhuHfspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

10.  KOikahf g+Hj;jp nra;ag;gl;l kw;Wk; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs;> fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; '2022/ 2023 Mk; Mz;bw;fhd fbj ciwfs; kw;Wk; gpuTd; Ngg;gHfspd; toq;fy;fSf;fhd ngWif" 

xg;ge;j ,y. 4/10/1/2022 vdf; Fwpg;gplg;glhj rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

11.  ve;j tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; toq;fg;gLtjw;F Kd;dH ve;j 

Neuj;jpYk; ghjpf;fg;gLk; tpiykDjhuH my;yJ tpiykDjhuHfspd; ve;j nghWg;Gf;fSk; ftdj;jpy; 

nfhs;sg;glhky; mj;Jld; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; eltbf;if fhuzkhf ghjpf;fg;gLk; tpiykDjhuH 

my;yJ tpiykDjhuHfshy; njhptpf;fg;gLk; ve;jf;flg;ghLfSf;Fk; cl;glhJ vy;yh tpiykDf;fisAk; 

epuhfhpf;Fk; chpikia jpizf;fs ngWiff; FO nfhz;bUf;Fk;. 

ghPl;irffs; MizahsH ehafk;> 

ghPl;irfs; jpizf;fsk;> 

ngytj;j> gj;juKy;y. 

04.04.2022
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2022 ஏப்ரல் 4
திங்கட்கிழமை

சாவகச்சரி வி்சட நிருபர்  

திருநெல்வலி நபாதுசசந்தையில 
இதுவ்ை ெ்டமு்ையில இருநதை 
விவசாய உறபத்தி நபாருடகளுக்-
கான கழிவு மு்ை்ை சனிக்கிழ்ை 
நதைாடக்கம் நீக்கபபடடு விவசாயிக -
ளுக்கு இலாபம் கி்டக்க வழிவ்க 
ஏறபடுத்திக் நகாடுக்கபபடடுள்ளது. 

யாழ். ைாவடட விவசாயிகள 
தைற்பாது சந்தைகளில ெ்டமு்ை-
யில உள்ள 10வீதை கழிவு மு்ை்ை-
யால ெஷடத்்தை எதிர்்ொக்கி வரு-
வதைாக அண்ையில இடம்நபறை 
ஒருங்கி்ைபபு ைறறும் ைாவடட 
விவசாய குழுக் கூடடங்களில 
ைாவடட அபிவிருத்திக் குழுத்தை்ல-
வர் அங்கஜன் இைாைொதைனின் கவ -
னத்திறகு நகாணடு வநதை நி்லயில 
ெலலூர் பிை்தைசச்ப தைவிசா்ளருடன் 
கலநது்ையாடி கழிவு மு்ை்ை்ய 

நீக்க ெடவடிக்்க எடுக்கபபடடுள-
்ளது. 

இது நதைாடர்பாக ைாவடட அபி -
விருத்திக் குழுத்தை்லவர் அங்கஜன் 
இைாைொதைன் கருத்து நதைரிவிக்்க-
யில; 

ெலலூர் பிை்தைசச்ப முன்ைாதி-
ரியான ெடவடிக்்க்ய ்ைற-
நகாணடு விவசாயிகளின் வாழ்வா-
தைாைத்்தை உயர்த்தை ெடவடிக்்க 
எடுத்துள்ள்ை பாைாடடத்தைக்கது. 

நபாரு்ளாதைாை நெருக்கடியான 
நி்ல்ையில விவசாயிகள எதிர்-
நகாளளும் ெஷடத்்தை கு்ைக்கும் 
முகைாக திருநெல்வலி சந்தை-
யில ஏறபடுத்தைபபடட ெ்டமு்ை 
்பான்று ஏ்னய சந்தைகளிலும் 
விவசாய உறபத்திகளுக்கான 10 வீதை 
கழிவு மு்ை்ை்ய நீக்குவதைறகு 
ெடவடிக்்க எடுக்கபபட ் வணடும் 
என ்ைலும் அவர் நதைரிவித்தைார்.

விவசாயிகளுக்கு இலாபம் 
கிடைக்க வழிவடக

புதுக்குடியிருபபு வி்சட நிருபர்

 முல்லத்தீவு ைாவடடம் ைாத்தை -
்ளன் கடறக்ையில இருநது கடநதை 
30.03.2022 அன்று கடறநைாழிலுக் -
காக படகு ஒன்றில நசன்ை இைணடு 
மீனவர்கள எரிநபாருள தீர்நதை 
நி்லயில ெடுக்கடலில தைத்தைளித்து 
திரு்காைை்ல ஆழ்கடல மீனவர் 
படகினால மீடகபபடடுள்ளார்கள.   

கடநதை 30 ஆம் திகதி புதுைாத்-
தை்ளன் கடறக்ையில இருநது 30 
லீறைர் எணநைய்யுடன் கடறநைாழி-
லுக்கு நசன்ை படகு ஒன்று இலங்்க-
யின் கடல எல்லயி்னத் தைாணடி 
நசன்று கடறநைாழில ெடவடிக்்க-
யில ஈடுபடடுள்ளார்கள. இவர்கள 
நகாணடு நசன்ை எரிநபாருள தீர்ந-
துள்ள காைைத்தினால ெடுக்கடலில 
தைத்தைளித்துள்ளார்கள.   

31 ஆம் திகதி க்ை திரும்ப்வண-
டியவர்கள ைா்லயாகியும் க்ை 
திரும்பவில்ல என்றும் அவர்க -
ளின் நதைாடர்பும் இலலாதை நி்லயில 
மீனவர்க்்ள காைவில்ல என 
கடறநைாழில தி்ைக்க்ளம் ைறறும் 
ஏ்னய ைாவடட கடறநைாழிலா்ளர்-
களுக்கு ைாத்தை்ளன் பகுதி கடறநைா-
ழிலா்ளர்க்ளால தைகவல வழங்கபபட-
டுள்ளது.   

எரிப�ொருள் தீர்ந்ததில் 
நடுக்கடலில் ்தத்தளித்த 
மீனவர்கள்!   

கைநவடடி தினகைன் நிருபர்   

யாழ்பபாைம் வடைைாடசி 
கிழக்கு வத்திைாயன் கிைாை்சவகர் 
பிரிவில தைைம் ஐநது புல்ைபபரிசில 
பரீட்சயில நவடடுப புளளிக்கு 
்ைல சித்தி எய்திய 6 ைாைவர்களும் 
பலக்ல கழகத்திறகு நதைரிவாகிய 
இருவரும் க்லஞர்கள இருவரும் 
நகௌைவிக்கபபடடனர்.

இநதை நகௌைவிபபு நிகழ்வு சனிக் -
கிழ்ை வத்திைாயன் கிைாை அபி-

விருத்தி ைணடபத்தில கிைாை 
அபிவிருத்தி சங்க தை்லவர் சிவபா-
தைசுநதைைம் சிவகுைார் தை்ல்ையில 
இடம் நபறைது.   

முதைல நிகழ்வாக விருநதினர்கள 
ைறறும் சாதை்னயா்ளர்கள விழா 
ைணடபம் வ்ை ைலர்ைா்ல அணி-
விக்கபபடடு அ்ழத்து வைபபடடு 
ைங்கல வி்ளக்கு ஏறைலுடன் ஆைம்ப -
ைானது. 

இதில வாழ்த்து்ைக்்ளயும், 

விருதுகள, பரிசிலக்்ளயும் பிைதைை 
விருநதினைாக கலநது சிைபபித்தை ைரு-
தைங்்கணி ்காடடக்கலவி அதிகாரி 
நச.சிறிைாைசநதிைன், ைருதைங்்கணி 
நபாலிஸ் நி்லய நபாறுபபதி-
காரி தைல்ை நபாலிஸ் பரி்சாதைகர் 
UNAWK அைைசிங்க, வடைைாடசி 
கிழக்கு பிை்தைச நசயலக தை்ல்ை 
கிைாை அலுவலர் வ.தைவைாசா, வட -
ைைாடசி கிழக்கு பிை்ஜகள குழு 
தை்லவர் இ. முைளிதைைன், வடை -

ைாடசி கிழக்கு கடறநைாழிலா்ளர் 
கூடடுைவு சங்கங்களின் சைாச 
தை்லவர் சணமுகொதைன், வத்தி -
ைாயன் கிைாை அலுவலர் திருைதி 
ைாதிகா சதீஸ் உடபடட விருநதினர்-
கள வழங்கி நகௌைவித்தைனர்.   

வாகீசன் தைைணிகன் எனும் 
ைாைவன் ைருதைங்்கணி ்காடடக் -
கலவி அதிகாரி பிரிவில முதைலிடம் 
நபறறுக்நகாணட்ை குறிபபிட 
தைக்கது.

வததிரொயனில் மொணவர்கள் ப்கௌரவிப்பு  

அவச்ர்கால நிமல பி்ர்கடனப்படுத்தப்பட்டம்தத த்தாடர்ந்து நாடு பூ்ரா்கவும் நநற்று 
முன்தினம் சனிக்கிழமை (02) ைாமல 6 ைணிக்கு அமுல்்படுத்தப்பட்ட ஊ்ரடஙகுச் 
சட்டம் நநற்று ஞாயிற்றுக்கிழமையும் (03) த்தாடர்ந்து இடம்த்பற்்ற நிமலயில் 
விதி்கள் தவறிச்நசாடிக் ்காணப்பட்டன. அந்்த வம்கயில் தநல்லியடி ந்கர் ்பகுதியில் 
பிடிக்்கப்பட்ட ்படம்.   (நா்கர்ந்காவில் விநேட நிரு்பர்) 

பைநதைன் குறூப நிருபர்

கிளிநொசசி ைாவடடத்தில 
இவவாணடு ்ைறநகாள்ளபபட-
வுள்ள சிறு்பாக நெறநசய்்கக்கு 
்தை்வயான ்சதைன உைம் நைான-
ைாக்ல ைாவடடத்திலிருநது 600 

பாை ஊர்திகளில எடுத்து வைபப-
டவுள்ளதைாக ைாவடடச நசயல-
கத்தினால நதைரிவிக்கபபடடுள-
்ளது. கிளிநொசசி ைாவடடத்தில 
இைணடு 25,000 ஏக்கர் நிலபபைப-
பில சிறு்பாக நெறநசய்்க ்ைற-

நகாள்ளபபட உள்ளது. இதைறகான 
முன்்னறபாடுகள நதைாடர்நது 
முன்நனடுக்கபபடடு வருகின்ை 
நி்லயில நிலபபணபடுத்தைலுக்குத் 
்தை்வயான எரிநபாருள நபறறுக் 
நகாளவதில கால தைாைதை நி்ல 

காைபபடுகின்ைது.    இதைனால விவ -
சாயிகள பல்வறு அநசௌகரியங்-
க்்ள எதிர்்ொக்கி வருகின்ைனர். 
இநதை நி்லயில ்சதைன உைத்்தைப 
பயன்படுத்தி பயிர் நசய்்க ்ைற-
நகாளளுைாறு அறிவுறுத்தைபபடட 

நி்லயில நைானைாகல ைாவட -
டத்திலிருநது 600 பாைஊர்திகளில 
்சதைன உைம் எடுத்து வைபபட உள்ள -
தைாக கிளிநொசசி ைாவடட நசயலகத்-
தினால நதைரிவிக்கபபடடுள்ளது.  

இவவாறு ்சதைன உைத்்தை ஏறறி 

வரும் 600 நலாறிகளுக்கும் தைலா 
250 லிறைர் டீசல வீதைம் எரிநபாருள 
வழங்க ்வணடிய ்தை்வ இருபப-
தைாகவும் ைாவடட நசயலகத்தினால 
நதைரிவிக்கபபடடுள்ள்ை குறிபபி-
டத்தைக்கது-.

்காபபாய் குறூப நிருபர் 

தைமிழைசுக்கடசி கூடட -
்ைபபில ஆைம்பத்தில 
அங்கத்துவ கடசியாக 
இருநதைது கி்டயாது. 
இ்டயில வநது ்சர்நதைவர்-
கள, ஆக்வ அதில இருநது 
நவளி்யை ்வணடுைாக இருந-
தைால தைமிழைசுக் கடசி்ய அதில 
இருநது தைாங்க்ளாக்வ நவளி்யை 
்வணடும் என்று முன்னாள ொடா-
ளுைன்ை உறுபபினர் சு்ைஷ பி்ைைச -
சநதிைன் நதைரிவித்துள்ளார்.  

யாழ்.ஊடக அ்ையத்தில கடநதை 
நவளளிக்கிழ்ை (01) இடம் -
நபறை ஊடகவியலா்ளர் சநதிபபில 
இவவாறு நதைரிவித்துள்ளார்.  

அவர் அங்கு ்ைலும் நதைரிவித்தைதைா -
வது  

தைமிழ்த் ்தைசிய கூடட்ைபபில 
இருநது நை்லா நவளி்யறுவது 
என்பது தைமிழைசுக்கடசியில இருப-
்பாருக்கு சந்தைாஷைான விடயைாக 
அ்ையும் என்று சுைநதிைன்  ஒரு 

கருத்்தை நவளியிடடிருக்-
கின்ைார்.   

தைமிழ்த் ்தைசியக் கூட -
ட்ைபபு என்பது அடிப-
ப்டயில தைமிழர் விடு-
தை்லக் கூடடணி, ஈ.பி.
ஆர்.எல.எவ, நை்லா, 

அகில இலங்்க தைமிழ் காங்கிைஸ், 
இ்ைநது உருவாக்கியது தைான். 
தைமிழ்த் ்தைசியக் கூடட்ைபபு. 
அதில தைமிழைசுக் கடசி்யா அலலது 
புந்ளாட்டா, ஆைம்பத்தில அங்கத் -
துவ கடசியாக  இருக்கவில்ல. 

ஆனால அநதை ஆைம்பத்தில 
இருநதை 4 கடசிகளில தைமிழர் விடுதை-
்லக் கூடடணி, அகில இலங்்க 
தைமிழ் காங்கிைஸ், ஈபி.ஆர்.எல.
எவ ்பான்ை கடசிகள கூடட்ைப-
பில இருநது நவளி்யை ்வணடிய 
்தை்வகள ஏறபடடது. ஏநனன்ைால 
கூடட்ைபபு என்பது ஒரு அ்ைபபு 
ரீதியாக சரியான வடிவ்ைபபாக 
இலலாதை காைைத்தைாலும், தைமிழைசுக்-
கடசியின் தைான்்தைான்றித்தைனைான 

நசயறபாடுகளும் நகாள்க ரீதி -
யாக்வா அவர்க்ளது நசயறபாடு 
என்பது தைமிழ் ைக்க்ளது ெலன்க்்ள 
காபபாறறுவதைாக இலலாது இருந-
தைது.

இறுதியாக இன்று நை்லா்வ 
நவளி்யறறுவதைறகும் இ்ைநதி-
ருக்கக் கூடிய புதிய தைமிழைசுக்கட-
சியின் தை்லவர்க்ளாக தைங்க்்ள 
கருதிக் நகாளபவர்கள இபநபாழுது 
அதில இருநது நை்லா நவளி்யறி-
னாலும் தைமிழைசுக்கடசிக்கு சந்தைா -
சம் என்று கூறுகின்ைார்கள.   

உண்ையாக்வ அதில இருநது 
நை்லா நவளி்யறுவதைலல தைமிழை-
சுக்கடசி கூடட்ைபபில ஆைம்பத் -
தில அங்கத்துவ கடசியாக இருநதைது 
கி்டயாது. 

இ்டயில வநது ்சர்நதைவர்கள 
ஆக்வ அதில இருநது நவளி்யை 
்வணடுைாக இருநதைால தைமிழைசுக 
கடசி்ய அதில இருநது தைாங்க்ளா-
க்வ நவளி்யை ்வணடும் என்பது 
தைான் உள்ள விடயம்  என்ைார்.  

தமிழரசுக்கட்சிதான் கூட்ைடைப்பில் 
இருந்து வவளியேற யவண்டும்
சுரேஷ் தெரிவிப்பு

ைன்னார் குறூப  நிருபர்

ைா்ைஸ்வைம் மீன்பிடி து்ைமு-
கத்தில  சடடவி்ைாதைைாக ை்ைத்து 
்வத்திருநதை தை்ட நசய்யபபடட 
300 கி்லா கடல அட்டக்்ள 
நை்ைன் நபாலிஸார் ்ெறறு  (3) 
கா்ல பறிமுதைல நசய்துள்ளனர்.

ைா்ைஸ்வைம்  மீன்பிடி து்ைமு-
கம் பகுதியில தை்ட நசய்யபபடட 
கடல அட்டக்்ள மீனவர்கள  
பிடிபபதைாக நை்ைன் நபாலிஸா-
ருக்கு  தைகவல கி்டத்தைது. 

இதை்னயடுத்து  ்ெறறு    (3) 
அதிகா்ல  கடறக்ை்யாைத்தில 
ைா்ைஸ்வைம் நை்ைன் நபாலிஸார் 
்ைாநது பணியில ஈடுபடடனர். 

அப்பாது  ைா்ைஸ்வைம் மீன்பிடி 
து்ைமுகத்தில உள்ள மீன் கம்நபனி 
ஒன்றில  நை்ைன் நபாலிஸார் 

்சாதை்ன நசய்தை்பாது அங்கு சாக்கு 
்பகளில தை்ட நசய்யபபடட உயிர் 
கடல  அட்டகள ை்ைத்து ்வத்தி -
ருநதைது நதைரிய வநதைது.

இ்தையடுத்து  நை்ைன் 
நபாலிஸார் உயிருடன் இருநதை 
சுைார் 300  கி்லா எ்டயுள்ள கடல  
அட்டக்்ளயும் இசசம்பவத்தில 
நதைாடர்பு்டய மூவ்ையும் தைனுஷ-
்காடி நை்ைன் காவல  நி்லயத்-
திறகு அ்ழத்து வநது விசாரித்து 
வருகின்ைனர்.

இநதை  தை்ட நசய்யபபடட கடல 
அட்டகள தைனுஷ்காடி கடல 
வழியாக இலங்்கக்கு கடத்தை  
பதுக்கி ்வத்திருநதைதைா என்ை 
்காைத்தில நதைாடர்நது நை்ைன் 
நபாலிஸார் விசாை்ைக்்ள 
்ைறநகாணடு வருகின்ைனர்.

தடை வசயேப்பட்ை 300 கியலா 
கைல் அட்டைகள் பறிமுதல் 

கிளிநொசசி   ெகரிலுள்ள எரிநபா -
ருள  நிைபபு நி்லயத்தில ்ெறறு  
டிபபர் வாகன சாைதிகளுக்கு   ைண-
நைணநைய் வழங்கியதைால அ்ை-
தியின்்ை ஏறபடடது. 

கிளிநொசசி  ெகைத்தின் நபாலிஸ் 
நி்லயத்திறகு அருகா்ையில 
அ்ைநதுள்ள எரிநபாருள நிைபபு  
நி்லயத்தில நதைாடர்சசியாக 
நகாணடுவைபபடுகின்ை டீசல, ைண-
நைணநைய் ்பான்ை  எரிநபா-
ருடகள குறிபபிடட சில டிபபர் 
வாகனங்களுக்கு  ைாத்திை்ை  
நபருநநதைா்கயாக வழங்கபபடடு 
வருவதைாக நதைரிவிக்கபபடுகிைது. 
இதைனால விவசாயிகளுக்கும் நபாது-
ைக்களுக்கும் அத்தியாவசிய ்தை்வ-

களுக்கான எரிநபாரு்்ள நபறறுக் 
நகாள்ள முடியாதை நி்ல காைபபடு -
கின்ைன. 

்ெறறு ொடு முழுவதும் ஊைடங்கு 
சடடம் பிைபபித்து இருக்கின்ை 
நி்லயில  எரிநபாருள நிைபபு 
நி்லயத்தில பங்கீடடு அட்டக்-
கான ைணநைண்ை்ய வழங்-
காது   நூறறுக்கும் ்ைறபடட டிபபர் 
வாகன  சாைதிகளுக்கு ைணநைண-
நைய் விநி்யாகம்  ்ைறநகாள்ளப-
படடது.

 இதைனால அங்கு அ்ைதியின்்ை 
ஏறபடடது.  சம்பவ இடத்துக்கு 
நபாலிஸார் வி்ைநது நி்ல்ை்ய 
கடடுபபாடடுக்குள நகாணடு வநதை-
னர்.

டிப்�ர சொரதி்களுககு மணபணணபணய் 
வழங்கிய்தொல் அமமதியினமம

வைானராகடலயிலிருந்து சிறுயபாக வெறவசயடகக்கு யசதன உரம்
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நுவரெலியா ரொட்டரிக ்கழ்கம் 
ஆெம்பித்து 56 வரு்டங்கள் பூர்த்தி 
விழா (1) ரவள்ளிககிழலை நுவ -
ரெலியா ர்கால்ப் ்கழ்கத்தில் நுவ -
ரெலியா ரொட்டரி ்கழ்கத்தின் 
தலலவர் ரொடர்டரியன் ரயார்கஸ் 
இொஜலிங்கம் தலலலையில் ரவகு 
விைர்சியா்க ர்காண்டா்டப்பட்டது. 

இவ் விழாவில் சிறப்பு விருந் -
தினர்்களா்க இந்தியா டில்லி சிடி 
ரொட்டரிக ்கழ்கத்லத ரேர்ந்த 
ரொடர்டரியன் பிெதிப் ரஜயின், -
ரொடர்டரியன் அரலாக ரஜயின், -
ரேடடீப் லவஸ் ைற்றும் நுவரெ -
லியா பாொளுைன்ற உறுப்பினர் 
ரொடர்டரியன் ரவலுோமி இொதா -
கிருஷ்ணன்  உடப்ட பலர் ்கலந்துக 
ர்காண்டனர்.

தலவாக்கலல குறூப் நிருபர்

நுவரெலியா ்கந்தப்பலள ேைர்ஹில் 
ரதாட்ட அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துைாரியம்-
ைன் ஆலய புனொவர்தன பஞேகுண்ட-
பக்ஷ பிெதிஷ்டா ைஹா கும்பாபிரே்கம் 
எதிர்வரும் 6 ஆம் தி்கதி புதன்கிழலை 
்காலல  9 ைணிககு நல்டரபறவுள்ளது.

இதன் ஆெம்ப லவபவம் இன்று (4) 
திங்கடகிழலை ்காலல 9-.15 ைணிககு 
ைஹா ்க்ணபதி ரஹாைம் பூலஜயு்டன் 
ஆெம்பைாகும். நாலள (5) ரேவ்வாய்க-
கிழலை ்காலல 9 ைணி முதல் விநாய்கர் 
வழிபாடு, விரே்ட யா்க பூலஜ,தீபாெ-
தலன எனபன நல்டரபறும். 

அத்து்டன் ்காலல 9 ைணி முதல் 
ைாலல 4 ைணிவலெ எணர்ணய் ்காப்பு 
ோற்றுதல்  நல்டரபறும்.நாலள ைறுதி-

னம் ( 6 ) புதன்கிழலை  ்காலல 7 ைணி 
முதல்  8 ைணிவலெ பால்கு்ட பவனி 
நல்டரபற்று விநாய்கர் வழிப்பாடு யா்க-
பூலஜ,விரே்ட தீபாொதலன ைற்றும் 
திருமுலற பாொய்ணம் என்பன நல்ட-
ரபற்று ்காலல 9 ைணிககு இொஜர்காபு -
ெத்திற்கு கும்பாபிரே்கம்  நல்டரபறும். 

அதலன ரதா்டர்ந்து நணப்கல் ைர்கஷ -
வெ பூலஜ நல்டரபற்று பகதர்்களுககு 
அன்னதானம் வழங்கப்படும்.

அன்று ைாலல 5 ைணிககு வேந்த 
ைண்டப பூலஜயிலனத் ரதா்டர்ந்து 
சுவாமி உள் வீதி வலம் வருதல் நல்ட-
ரபறும். இதலன ரதா்டர்ந்து 48 நாட்க -
ளுககு ைண்டலாபிரே்கம் நல்டரபறும் 
என ைஹா கும்பாபிரே்க ஏற்பாடடுக 
குழு தலலவர் எம். ை்காலிங்கம் ைதிவா-
்ணன் ரதரிவித்தார். 

நுவரெலியா கந்தப்பளை சமர்ஹில் த்தாட்ட அருள்மிகு 
ஸ்ரீ முத்துமாரியமமன் ஆலய கும்பாபிதேகம
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ரபருவலள ரபலஸ்பாத் ோது -
லிய்யா ஸாவியாவில் 
விரே்ட ஸலவாத் ைஜ் -
லிஸூம் வபாத்தான 
ோதுலிய்யா தரீக்கா-
வின் ்கலீபதுல் குலபா 
ரைௌலவி ரஜ.அப் -
துல் ஹமீத் (பஹ்ஜி) 
ஆலிமின் ரபயரிலான 
்கத்தமுல் குர்ஆன் 
தைாம், திகர் ைஜ்லிஸ் 
ைற்றும் துஆப் பிொத்-
தலன லவபவம் பள்-
ளிவாேல் நிர்வா்க 
ேலபத் தலலவர் 
இகபால் ஸம்ஸூதீன் 
தலலலையில் நல்ட-
ரபற்றது. 

சீனன் ர்காடல்ட ஜாமியதுல் 
பாஸியதுஷ ோதுலிய்யா ்கலாபீ்ட 
பணிப்பாளர் ரைௌலவி எம்.ரஜ.எம் 
பஸ்லான் (அஷெபி - பீ.ஏ) விரே்ட 
ரபசோளொ்க ்கலந்து ர்காணடு 

உலெயாற்றினார். ர்காழும்பு உம்மு 
ஸாவியா நிர்வா்க ேலப ேைய 
விவ்காெ குழுத் தலலவரும் பலஸ்-

தீன  முன்னாள் இலஙல்க தூதுவரு-
ைான ரபௌஸான் அன்வர், ைர்ஹூம் 
்கலீபதுல் குலபா அப்துல் ஹமீத் 
ஆலிம் பஹ்ஜியின் ேைய, ஆன்மீ்கப் 
பணி்கள் ரதா்டர்பா்க பாொடடிப் 
ரபசினார்.

பேருவளை பேலஸேபாத் ஷபாதுலிய்பா 
ஸபாவி்பாவில் விபஷட ஸலவபாத் மஜ்லிஸ
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திடீரென ஊெ்டஙகு ேட்டம் 
பிறப்பிக்கப்பட்டதால் ரநற்று 
முன்தினம் சிவரனாளிபாத -
ைலல யாத்திலெ ரேன்று வீடு 
திரும்பிகர்காணடிருந்த சுைார் 
29 ரபர்  பல்ரவறு அரேௌ்கரி -
யங்களுககு மு்கம் ர்காடுத்துள் -
ளனர்.

குறித்த யாத்திரியர்்கள் 
ரநற்று முன்தினம் ைாலல 4.00 
ைணிககு ைலலயிலிருந்து இறஙகியதா்க -
வும் அதலன ரதா்டர்ந்து ஊெ்டஙகு பிறப் -
பிக்கப்பட்டதனால் ரேல்வதற்கு ரபாது 
ரபாககுவெத்து இல்லாததன் ்காெ்ணைா்க 
தற்ரபாது புல்கயிெத ஓய்வு விடுதியில் தங -
கியுள்ளனர்.

ஊெ்டஙகு ்காெ்ணைா்க ்கல்ட்கள் மூ்டப் -
பட்டதனால் ரநற்று முன்தினம் இெவு, -
ரநற்றுக ்காலல உ்ணவின்றி இருந்தா்கவும் 
அதலன ரதா்டர்ந்து புல்கயிெத நிலலயத் -

தின் பணியாளர்்கள் ரநற்று ப்கல் உ்ணவு 
ரபற்றுகர்காள்வதற்்கான வழிவல்க்கலள 
ரேய்துள்ளதா்கவும் புல்கயிெத நிலல சிற் -
றூணடிோலலயிலனயும் இவர்்களின் நலன் 
்கருதி திறந்து லவத்துள்ளதா்கவும் ரதரிவித் -
தனர்.

இவர்்கள் பா்ணந்துலற,ர்காழும்பு,்கம்ப-
ஹா,ைாத்தலற உள்ளிட்ட ரவவ்ரவறு பிெ -
ரதேங்கலளச ரேர்ந்தவர்்கள் என்பதனால் 
அவர்்களுககு ரபாககுவெத்து ஒழுஙகு்கள் 

ரேய்து ர்காடுக்க முடியாத நிலல ஏற்பட-
டுள்ளதா்க புல்கயிெத நிலலய பணியாளர் 
ஒருவர் ரதரிவித்தார்.

குறித்த யாத்திரி்கர்்கள் இன்று ஊெ்டஙகு 
தளர்லவயடுத்து புல்கயிெதத்தில் தங்களது 
வீடு்களுககு ரேல்லலாம் எனவும் அதுவலெ 
அவர்்களுககு ரதலவயான உ்ணவு்கலள 
ரபற்றுகர்காள்வதற்்கான ஒழுஙகு்கலள 
ரேய்துள்ளதா்கவும் புல்கயிெத நிலலய 
பணியாளர் ரைலும் ரதரிவித்தார்.

ஊரடங்பால் சிவப�பாளிேபாதமளல 
்பாத்திளர பென்ற 29 பேர் நிர்்தி

ஹற்றன் விரே்ட நிருபர்

கிொைத்து்டன் ்கலந்துலெயா்டல் நி்கழ்சசித் 
திட்டத்தின் கீழ் ஹற்றன் ரைற்கு கிொை ரேவ்கர் 
பிரிவில் ்காளான் உற்பத்தி கிொைம் ஒன்று உரு-
வாகியுள்ளதா்க விவோய பரிரோதலன உதவி 
உற்பத்தியாளர் ரஜ.ெபாய்டீன் ரதரிவித்தார்.

சுைார் 280ககும் ரைற்பட்ட குடும்பங்கள் 
வாழும் குறித்த கிொைத்தில் ரபண அலைப்பு 
விடுத்து ரவணடுர்காளுக்கலைய அெோங-
்கத்தினால் சுைார் 6 இலடேம் ரபறுைதியான 
்காளான் உற்பத்தி ரேய்வதற்்கான இயந்திெங-
்கள் ரபற்றுக ர்காடுக்கப்படடுள்ளதா்கவும் 
இதன் மூலம் இந்த கிொைத்தில் தற்ரபாது 20 
குடும்பங்கள் ்காளான் உற்பத்தி ரேய்வதற்-

்கான ஆெம்ப ்கட்ட ந்டவடிகல்க்கலள எடுத் -
துள்ளதா்கவும் எதிர்்காலத்தில் இந்த கிொைத்-
தில் ரைலும் பலர் இல்ணந்து குறித்த முழு 
கிொைமும் ்காளான் உற்பத்தி கிொைைா்க ைாற -
விருப்பதா்கவும் அவர் ரதரிவித்தார். 

தற்ரபாது இருபது குடும்பங்கள் ்காளான் 
உற்பத்தியில் ஈடுபடுவதற்்கான ந்டவடிகல்க-
்கலள முன்ரனடுத்துள்ளனர். 

இந்த திட்டத்தின் மூலம் எைது பிெரதேத்தில் 
உள்ள பலருககு ரவலலவாய்ப்பு ரபற்றுக 
ர்காடுக்கககூடிய ேந்தர்ப்பம் ஏற்படுவதா்கவும் 
இதன் மூலம் பல குடும்பங்கள் வாழ்வாதா-
ெத்திலன ரபருககிகர்காள்ள கூடிய வாய்ப்பு 
இருப்பதா்கவும் ்களான் உற்பத்தியில் ஈடுபடு -
பவர் ரதரிவித்தார்.

ஹற்றன குடபா்ம ேகுதியில் 
்பாைபான உறேத்தி கிரபாமம்

ஹற்றன் சுழற்சி,ஹற்றன் விரே்ட 
நிருபர்்கள்

திடீர் ஊெ்டஙகு அறிவிப்பால் 
ைலலய்க ரபருந்ரதாட்ட ந்கெங -
்களின் இயல்புநிலல ஸ்தம்பிதை -
ல்டந்தது.

ந ்க ல ெ யு ம் 
அதலன அண-
மித்த பகுதி்களி -
லும் பாது்காப்பு 
பலப்படுத்தப்பட -
டிருந்தது. 

ர ப ா லி ஸ ா ர் 
ரொந்து ந்டவடிக -

ல்க்களிலும் ஈடுபட்டனர்.ஊெ்டஙகு 
அமுலில் உள்ள ்காலப்பகுதியில் 
அத்தியாவசிய ரேலவ்கலள முன் -
ரனடுப்பதற்கும் இ்டைளிக்கப்பட -
டுள்ளது.

இதற்கில்டயில் ஊெ்டஙல்க 
மீறி ரேயற்ப்ட முற்பட்ட சிலர், 
ரபாலிஸாொல் ்கடுலையா்க 

எசேரிக்கப்படடு திருப்பியனுப் -
பட்டனர்.ைலலய்க ந்கர் பகுதி 
இவ்வாறு மு்டக்கப்படடிருந் -
தாலும் ரதாட்டப் பகுதி்களில் 
இயல்பு ந்டவடிகல்க முன்ரன -
டுக்கப்பட்டது. ரதாழிலாளர்்கள் 
ரவலலககுச ரேன்றலை குறிப்பி -
்டத்தக்கது.

ஊரடங்கால் மலைய் பெருந்தகாடட 
ந்ரங்ளின் இயல்புநிலை ஸதம்பிதம்
த�ோட்்டத் த�ோழிலோளர்கள் வழமை த�ோன்று தவமல

்கல்வி ைற்றும் �ண�ோட்டு அபிவிருத்தி அமைபபின்  
(பீட்)  ஏற்�ோட்டில்  இ்ரத்� �ோன மு்கோம் அ்ரநோ -
யக்க வில்த�ோல அஷ்ரப ஞோ�்கோரத்� ைண்ட�த்தில்  
அமைபபின் �மலவர எஸ். எம்.எம். ைரசூக �மல-
மையில் நம்டத�ற்்ற த�ோது,..

நுவபரலி்பா பரபாடடரிக்ழ்த்தின 
56 வருட பூர்த்தி விழபா

புனி� ்ரைழோமன வ்ரதவற்த�ோம் என்்ற �மலபபில் த�ருவமள சீனன் த்கோட்ம்ட த�ரு்கைமல ஸோககிரீன் குரஆன் ைத்்ரஸோவில் விதே்ட நி்கழ்ச்சி்கள் அதி�ர தைௌலவி எஸ்.எச்.எம் 
இம்்ரோன் (்ரஹைோனி - குமைதி) �மலமையில் ைத்்ரஸோ ைண்ட�த்தில் நம்டத�ற்்றது. ைத்்ரஸோ ைோணவர்களிம்டதய எழுத்துப �ரீட்மசை ந்டோத்�ப�ட்டு அதில் அதி்க புள்ளி்கள் த�ற்்ற 
ைோணவர்களுககு �ரிசில்்கள் வழங்கப�ட்்டன. அத்த�ோடு �ல்தவறு த�ோட்டி நி்கழ்ச்சி்களும் நம்டத�ற்்றது.   (�்டங்கள்: த�ருவமள விதசை்ட நிரு�ர)    

இெண்டாயிெம ஏககர் காணிகளில் புல் உற்பத்திளய தமறரகாள்ை திட்டம
திறப்பலன தின்கென் நிருபர்

நாடடில் இெண்டாயிெம் ஏக்கர் ்காணி்களில் புல் 
உற்பத்திலய ரைற் ர்காள்ள திட்டமி்டப்படடுள்-
ளது.இதற்கு ரதலவயான ந்டவடிகல்க்கள் தற்ே-
ையம் முன்ரனடுக்கப்படடுள்ளன.்கெலவ ைாடு்க-
ளின் ரபாோககு தன்லைலய அதி்கரிக்கச ரேய்யும் 
ரநாககில் இப் புல் உற்பத்தி திட்டம் நல்டமுலறப்ப-

டுத்தப்படுவதா்க ்கால் நல்ட அபிவிருத்தி அலைசசு 
ரதரிவித்துள்ளது. புல் உற்பத்திலய ரைற்ர்காள்ள 
விரும்பும் பயனாளர்்கள் இது ேம்பந்தைா்க உரிய 
விண்ணப்பங்கலள ேைர்ப்பிககுைாறு ்கால் நல்ட 
அபிவிருத்தி அலைசசு ரதரிவித்துள்ளது. வ்டக-
கு,கிழககு,வ்ட ைத்திய ைா்கா்ணங்களுககுள் இவ் 
உற்பத்தி திட்டத்லத முன் ர்காணடு ரேல்ல தீர்ைா-
னிக்கப்படடுள்ளன. ரதசிய ைட்டத்தில் பால் உற்-

பத்திலய அதி்கரிககும் ரநாககில் புதிய ரவலலத்-
திட்டம் ஆெம்பிக்கப்படுவதா்க ொஜாங்க அலைசேர் 
டி.பி.ரஹெத் இது பற்றி ரதரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் சுைார் 90 நாட்களில் இதற்்கான 
பலலன ரபற்றுக ர்காள்ளும் வாய்ப்பு கில்டககும் 
எனவும்,ஏக்கர் ஒன்றுககு சுைார் 08 ஆயிெம் கிரலா 
வலெயிலான உற்பத்திலய ரபற்றுக ர்காள்ள முடியு-
ைா்கவிருககும் எனவும் ரதரிவித்துள்ளார்.

அமெர் ஆறுமுகன் ர்தாண்டமானின் நிளைதவந்தல் கணகாடசி; 
வெலாறறு ்பதிவுகளை திெடடித் ்தருமாறு இ.ர்தா.கா தகாரிகளக
அைெர் ஆறுமு்கன் ரதாண்டைானின் 

இெண்டாவது சிொர்த்த தினம் எதிர்வரும் 
ரை ைாதம் ர்காட்ட்கலலயில் அனுஷ-
டிக்கப்ப்டவுள்ளது. இதலனமுன்னிடடு 
ரதசிய தலலவெது ஆளுலைலய இலளய 
தலலமுலறயினரும் உள்வாஙகிக 
ர்காள்ளும் வல்கயில் ்கண்காடசி ஒன்று 
நல்டரபறவுள்ளதா்க இ.ரதா.்கா ஊ்ட்கப் 
பிரிவு ரதரிவித்துள்ளது.  

இது குறித்து ஊ்ட்கப்பிரிவு அனுப்பி 
லவத்துள்ள ரேய்தியில் ரைலும் ரதரி-
வித்துள்ளதாவது, இக்கண்காடசியில் அைெர் பயன்-
படுத்திய ரபாருட்கள் அவெது நிலனவு்களின் 
நிழல்்களா்க விளஙகும் புல்கப்ப்டங்கள், விருது-
்கள், வெலாற்று பதிவு்களா்க தி்கழும் ்கடிதங்கள் 
உள்ளிட்ட ஆவ்ணங்கள் பலவும் ்காடசிககு லவக-
்கப்ப்டவுள்ளன. 

இக்கண்காடசிலய பயனுள்ள வல்கயில் மி்க பிெ-
ைாண்டைா்க ந்டத்தவிருப்பதால் எைது ைக்களும் 

தைது பங்களிப்பிலன வழஙகுவதற்்கா்க 
வாய்ப்பளிக்கப்படடுள்ளது. எனரவ, உங-
்களி்டம் அைெர் ஆறுமு்கன் ரதாண்டைான் 
ேம்பந்தப்பட்ட புல்கப்ப்டங்கள், ்கடிதங-
்கள், குறிப்புக்கள் ஏரதனும் இருப்பின் 
அனுப்பி லவக்கவும். அலவ்கள் உங்கள் 
ரபயர் விபெங்களு்டன் ்கண்காடசியில் 
இ்டம்ரபறும். அைெரின் நிலனரவந் -
தலல அர்த்தமுள்ளதாக்க அலனவ -
ரும் ல்க ர்கார்ப்ரபாம். விபெங்களுககு 
சிரெஷ்ட ஊ்ட்க இல்ணப்பாளர், 72, 

ஆனந்த குைாெசுவாமி ைாவத்லத, ர்காழும்பு 07 
என்ற மு்கவரிககு ஏப்ெல்  30ஆம் தி்கதிககு முன்னர்  
கில்டக்கக கூடியதா்க cwcmedia72@gmail.com 
ைற்றும்  congressnewspaper@gmail.com  ஆகிய 
மின்னஞேல் மு்கவரியூ்டா்கவும், 071-9455222 என்ற 
வடஸ்எப் இலக்கத்தினூ்டா்கவும் ரநெடி அவேெ ரதலவ-
்களுககு 071-6876548/070-4329131 என்ற ரதாலலரபசி 
இலக்கத்து்டனும் ரதா்டர்பு ர்காள்ளவும். 
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தனிச் சமூகமாக ப�ாராட்டம் 
ந்டத்துவது ஆ�த்்த உருவாக்கும்

நாட்டில் பெருமொன்மை இன 
மைக்கள் பொராட்்டம ந்டத்தும பொது 
அதில் நாம ெஙப்கடுபெதில் எமைது 
சமூ்கத்திற்கு இருககும ஆெத்்தை 
வி்ட நாம தைனியா்க பொராட்்டம 
ந்டத்தும பொது இருககும ஆெத்து 
அதி்கம எனெ்தை நாம எல்பலாரும 
உணர்ந்து ப்காள்்ள முடியும என ஸ்ரீ -
லங்கா ஜனநாய்க ்கட்சியின தை்ல -
வரும, கிழககு மைா்காண தை்கவல் 
பதைாழில்நுட்ெ பெர்வயின தைவிசா -
்ளருமைான ்கலாநிதி அனவர் முஸதைொ 
பதைரிவித்தைார்.

சமை்கால அரசியல் நி்ல்கள் 
பதைா்டர்பில் ஊ்ட்கங்களுககு ்கருத்து 
பவளியிட்்ட அவர், 

எமைது நாட்டில் ்க்டந்தை ்காலங்க -
ளில் முஸலிம சமூ்கம அனுெவித்தை 

்கசபொன சமெவங்களின உண்மை -
யான ்காரணங்களில் முதைன்மை -

யானது ராஜெக ஷ எதிர்பபு வாதைம 
எனெ்தை அறியாதைவர்்க்ளல்ல நாம. 
இலங்்க பதைசத்தின வ்ளர்ச்சியில் 
ொரிய ெங்காற்றிய முஸலிம சமூ்கம 
நசுக்கபெடும சமூ்கமைா்க ்க்டந்தை 
்காலங்களில் இருந்து வந்தை்மைக -
்கான ்காரணம எமைது தை்ல்மை்க -
ளின பி்ழயான தீர்மைானங்கப்ள 
எனெ்தை ்கசபொ்க இருந்தைாலும ஏற் -
றுகப்காள்்ள பவணடியது ்காலத்தின 
்கட்்டாயம.

நாட்டின பதைசிய பிரச்சி்ன்க -
ளுககு தைனி அ்்டயா்ளம ப்காடுத்து 
தைனிபய முஸலிம்கள் ொதிக்கப -
ெடும பிரச்சி்ன்கள் பொனறு 
விமெத்்தை உருவாககி தைனி முஸ -
லிம்களின பொராட்்டத்்தை முன -
பனடுபெது இலங்்கயில் வாழும 

எதிர்்கால முஸலிம சந்தைதி்களுககு 
ஆெத்தைா்க அ்மையும எனெ்தை 
்க்டந்தை ்கால வரலாறு்கள் பதைளிவா்க 
எமைககு எடுத்து ்காட்டியுள்்ளன.

நாட்டின பமைமொட்டுக்கா்க இலங -
்்கயர்்க்ளா்க ஒனறி்ணந்து பிரார்த் -
திக்க பவணடிய பநரத்தில் நாம பெர -
ணிக்கா்க தையாராவது பி்ழயான 
தீர்மைானமைா்க அ்மைந்துள்்ளது. 

சரியான பநரத்தில் எடுக்கபெடும 
பி்ழயான முடிவும பி்ழயான 
பநரத்தில் எடுக்கபெடும சரியான 
முடிவும ஆெத்்தை தைரவல்லதைா்க 
அ்மைந்துவிடும எனெ்தை ்கவனத் -
தில் ப்காணடு முஸலிம தை்ல்மை -
்கள் சமூ்கத்்தை சரியா்க வழிந்டத்தை 
பவணடிய பதை்வ இருபெ்தை 
உணர்ந்து ந்டக்க பவணடும.

ஸ்ரீலங்கா ஜனநகாய் ்ட்சியின் தலலவர் ்லகாநிதி அன்வர் முஸதபகா

 நூறு ்கல்வி வலயங்களுள்

புதிய ்காத்தைானகுடி தின்கரன நிருெர்

2021ஆம ஆணடு தைரம ஐந்து 
புல்மைப ெரிசில் ெரீட்்சயின ெகுப-
ொய்வு்களின ெடி, மைட்்டக்க்ளபபு 
்கல்வி வலயம பவட்டுப புள்ளி்க-
ளுககு பமைல் சித்தி பெற்்ற அடிபெ-
்்டயில், இலங்்கயில் இரண்டாம 
இ்டத்்தைப பெற்றுள்்ளதைா்க மைட்்டக-
்க்ளபபு வலய ்கல்விப ெணிபொ்ளர் 
திருமைதி சுஜாதைா குபலந்திரகுமைார் 
பதைரிவித்தைார்.

மைட்்டக்க்ளபபு வலய ்கல்வி அலு-
வல்கத்தில் (02) ந்்டபெற்்ற ஊ்ட -
்கவியலா்ளர் சந்திபபிபலபய, அவர் 
இதை்ன பதைரிவித்தைார்.

இதைனபொது அவர் பமைலும பதைரி-
விக்்கயில்,

இலங்்கயிலுள்்ள 100  ்கல்வி 
வலயங்களுள் மைட்்டக்க்ளபபு ்கல்வி 
வலயம 2ஆம இ்டத்்தைப பெற் -
றுள்்ளது. மைட்்டக்க்ளபபு ்கல்வி வல-
யத்தில் இருந்து 2,050 பிள்்்ள்கள் 
புல்மைப ெரிசில் ெரீட்்சககுத் 
பதைாற்றியிருந்தைார்்கள். இவர்்களுள் 
449 பிள்்்ள்கள் பவட்டுப புள்ளிக -
குபமைல் சித்தி்யப பெற்றிருககின-
்றார்்கள்.

2020ஆம ஆணடு புல்மைப 
ெரிசில் ெரீட்்சககுத் பதைாற்றிய 
மைாணவர்்களுள் 433 மைாணவர்்கள் 
பவட்டுப புள்ளிககு பமைல் சித்தி 
பெற்று அகில இலங்்க ரீதியில் 
எமைது வலயம ஐந்தைாம இ்டத்தில் 
இருந்தைது.

அபதைபொல் சித்தி பெறுதைல் 
என்ற அடிபெ்்டயில் எமைது ்கல்வி 
வலயம தைற்பொது இலங்்கயில் 
26ஆம இ்டத்்தைப பெற்றுள்்ளது. 
2020ஆம ஆணடு 57ஆம இ்டத்தில் 
இருந்பதைாம. இது மி்கவும முனபனற்-
்ற்கரமைா்க இருககி்றது என்றார்.

மட்்டக்ளப்பு ்ல்வி
வலயம் இரண்டகாம் இ்டம்
 ைட்டு.வலய ்கல்விப பணிபபபாளர்

அம்பாறை, சபாய்ந்தமருதில் மூ்தபாட்டி
க�பாறை: ச்ந்்த�ந்ர் ற�து   
்கல்மு்ன விபச்ட நிருெர்  

அமொ்்ற, சாய்ந்தைமைருதில் 
மூதைாட்டி ஒருவர் ப்கா்ல பசய்யப-
ெட்்ட சமெவம பதைா்டர்பில் தை்ல-
மை்்றவா்க இருந்தை சந்பதை்க நெர் 
பநற்று முனதினம ்்கது பசய்யப-
ெட்டுள்்ளார். சாய்ந்தைமைருது பொலிஸ 
நி்லய பொறுபெதி்காரி பிரதைமை 
பொலிஸ ெரிபசாதை்கர் எஸ.எல். சம-
சுதீன தை்ல்மையிலான பொலிஸாரி-
னால் மைட்்டக்க்ளபபில் ்வத்து குற்்ற-
வாளி ்்கது பசய்யபெட்்டார்.   

சாய்ந்தைமைருது புதுபெள்ளி வீதியி -
லுள்்ள வீப்டானறில் தைனித்து வசித்து 
வந்தை 83 வயது்்டய சு்லமைான 
பசய்யது புஹாரி எனனும மூதைாட்-
டி்ய ப்கா்ல பசய்து விட்டு தை்ல-
மை்்றவாகி இருந்தை ப்கா்ல சந்பதை்க 
நெர் பநற்று மைட்்டக்க்ளபபு விடுதி 
ஒனறில் ்வத்து ்்கது பசய்யபெட்-
்டார்.   

மூதைாட்டியி்டம இருந்தை 

ந்்க்க்்ள அெ்கரிககும பநாககில் 
இந்தைக ப்கா்ல ந்டந்திருக்கலாம 
எனறு சந்பதைகிக்கபெட்்ட நி்லயில் 
தை்லமை்்றவாகி இருந்தை சந்பதை்க 
நெ்ர ெல நாள் பதைடுதைலின பினனர் 
சாய்ந்தைமைருது பொலிஸ நி்லய 
பொறுபெதி்காரி பிரதைமை பொலிஸ 
ெரிபசாதை்கர் எஸ.எல். சமசுதீன 
தை்ல்மையிலான பொலிஸார் சுற்றி 
வ்்ளத்து ்்கது பசய்தைனர்.     

கிழககில் ஊர்டஙகுச் சட்்டம்   
முழுலமயகா் அமுல்  

மைட்்டக்க்ளபபு குறூப,வாச்சிககு்டா 
விபஷ்ட ,நிந்தைவூர் குறூப நிருெர்்கள்

கிழககு மைா்காணத்தில் நாடு 
தைழுவிய ஊர்டஙகுச் சட்்டம முழு -

்மையா்க அமுல்ெடுத்தைபெட்டிருந் -
தைது.    மைட்்டக்க்ளபபு மைாவட்்டம 
ஊர்டஙகுச் சட்்டம ்காரணமைா்க 
இயல்பு வாழக்்க்ய முற்்றா்க 
இழந்திருந்த்து. ந்கரங்கள் 

பவறிஞபசாடிக ்காணபெடுகின -
்றன. வா்கனங்களினறி பிரதைான 
வீதி்கள் அ்மைதியு்டன ்காணபெடு -
கின்றது.

வர்த்தை்க நி்லயங்கள் யாவும 

மூ்டபெட்டுள்்ளன. இராணுவமும 
பொலிசாரும ந்கரங்களில் ொது -
்காப்ெ ெலபெடுத்தியுள்்ளது்டன 
பசாதை்ன ந்டவடிக்்க்க்்ளயும 
தீவிபெடுத்தியுள்்ளனர்.    

கிழக்கில் O Rh (D) க்பாசிட்டிவ்  DcE/DcE (R2 R2)
வற� குருதிக்கு ்பாரிய ்தட்டுப்பாடு
மைணடூர் குறூப நிருெர்

மைட்்டக்க்ளபபு பொதைனா ்வத்திய-
சா்லககு அதி்க குருதித் பதை்வயும 
குறிபொ்க O வ்்க குருதித் 
பதை்வபய அதி்கம பதை்வபெடு-
வதைனால் குருதி ப்கா்்டயா்ளர்்கள் 
்கவனத்தில் ப்காள்ளுமைாறு  மைட்டு. 
இரத்தை வஙகிப பொறுபெதி்காரி பதைரி-
வித்தைார்.

ப்காபரானா ்வரஸ பதைாற்றுப 
ெரவலால் குருதிக ப்கா்்டயா்ளர்்க-
ளின வரவு ்கணிசமைா்க கு்்றந்துள்-
்ளதைனால் பொதைனா ்வத்தியசா்ல 
உட்ெ்ட அ்னத்து ்வத்தியசா்ல-
்களிலும ொரிய குருதித் தைட்டுபொடு 
ஏற்ெட்டுள்்ளது.

குறிபொ்க மைட்டு. மைாவட்்டத்தி-
லுள்்ள 14 பிரபதைச பசயல்கப பிரிவு்க-
ளிலும தி்ணக்க்ளங்களிலும பசய-

ல்கத்திற்குட்ெட்்ட கிராமைங்களிலும 
இரத்தை தைான ஏற்ொடு்கள் இ்டமபெற்-
்றாலும O Rh (D) பொசிட்டிவ்  DcE/
DcE (R2 R2) வ்்க குருதிகப்க ொரிய 
தைட்டுபொடு நிலவுவதைா்கவும தைலசீ-
மியா பநாயார்்கள் உட்ெ்ட ெல்பவறு 
பநாயா்ளர்்களுககும இக குருதி 
வ்்கபய ஏற்்றபெடுவதைா்கவும பதைரி-
விக்கபெடுகி்றது.

ெல்பவறு பநாய் நி்ல்களில் உள்-
்ளவர்்களுககு நாப்ளானறுககு சுமைார் 
1000ற்கும பமைற்ெட்்ட குருதி ெக-
ப்கற்றுக்கள் பதை்வபெடுவதைனால், 
ொது்காபொன விதிமு்்ற்களு்டன 
்வத்தியசா்லயின இரத்தை வஙகிப 
பிரி்வ நாடி குருதிக ப்கா்்ட்க்்ள 
வழஙகுமைாறும, குருதிக ப்கா்்டயா-
்ளர்்களுககு, அனடிஜன மைற்றும பி.சி.
ஆர் ெரிபசாதை்ன்கள் பமைற்ப்காள்்ளப-
ெ்டாது எனெதும குறிபபி்டத்தைக்கது.

நபாட்டின் இன்மறைய சூழ்நிமலயில் பல்்வறு பி்ரச்சிமை்கமள தீர்க்குைபாறு வலியுறுத்தி ஸ்ரீலங்கபா முஸ்லிம் ்கபாஙகி்ரஸிைபால் ஏறபபாடு செயயபபட்்ட ்ப்ரணி சவள்ளிக்கிழமை (1) 
ைபாமல அம்பபாமறை ைபாவட்்ட அட்்டபாமளச்்ெமை மீ்ைபாம்டக்்கட்டு ெந்தியில் இருந்து ஆ்ரம்பித்து அட்்டபாமளச்்ெமை ந்க்ரபபகுதி வம்ர ஊர்வலைபா்க சென்றைது. இப்பபா்ரபாட்்டத்தில் ஸ்ரீ -
லங்கபா முஸ்லிம் ்கபாஙகி்ரஸ் தமலவரும் பபா்ரபாளுைன்றை உறுபபிைருைபாை றைவூப ஹக்கீம்,தமிழ் ்தசிய கூட்்டமைபபின் ைட்்டக்்களபபு ைபாவட்்ட பபா்ரபாளுைன்றை உறுபபிைர் இ்ரபா. ெபாணக்கி -
யன் ஆகி்யபார் ்கலந்து ச்கபாண்டபார்.    

்்ரபாசிரியர் 
கச. ்யபா�ரபாசபாவின்   
நூல் கவளியீடு  
ப்காக்கட்டிச்பசா்ல நிருெர்  

பெராசிரியர் பச. பயா்கராசா -
வின ஈழத்து நவீன இலககியங்கள், 
ெ்்டபொ்ளர்்கள் தை்டங்கள் நூல் 
பவளியீடு எதிர்வரும ஞயிற்றுககி-
ழ்மை மு.ெ 9.30 மைணிககு மைட்்டக-
்க்ளபபு பொது நூல்க ப்கட்பொர் 
கூ்டத்தில் பெராசிரியர் சி.சந்திரபச-
்கரம தை்ல்மையில் ந்்டபெ்றவுள் -
்ளது.   

நூலுக்கான முதைல் பிரதி ்சவப 
புரவலர் வி.ரஞசிதை மூர்த்தி 
பெ்றவுள்்ளது்டன, பவளியீட்டு 
உ்ரயி்ன தை.பமை்கராசா, நூல் 
மைதிபபீட்டு்ர்ய எழுத்தைா்ளர் 
எம.அபதுல் ்றஸாக நி்கழத்தை உள்-
்ளனர்.    

�ல்முறை அஸ்-ஸுஹைபாவில் 
புைறமப்ரிசில் சபா்தறையபாளர்�ள் க�ௌரவிபபு
்கல்மு்ன மைத்திய தின்கரன நிருெர்

்கல்மு்ன அஸ ஸுஹ்றா வித் -
தியாலயத்தில் தைரம 05 புல்மைப 
ெரிசில் ெரீட்்சயில் சித்திய்்டந்து 
பவட்டுப புள்ளிககு பமைல் புள்ளி -
்க்்ளப பெற்்ற மைாணவர்்க்்ளக 
ப்கௌரவிககும Wizard Box எனும 
நி்கழவு ொ்டசா்லயின அதிெர் எம.
எச்.எஸ.ஆர்.மைஜிதியா தை்ல்மை-
யில் ொ்டசா்ல வ்ளா்கத்தில்  ந்்ட-
பெற்்றது.

இப ொ்டசா்ல வரலாற்றில் 
முதைல் முதைலா்க 6 மைாணவர்்கள் பவட்-
டுபபுள்ளிககு பமைல் பெற்று சித்தி-
ய்்டந்தைபதைாடு 70 ற்கு பமைற்ெட்்ட 
புள்ளி்க்்ள 49 மைாணவர்்கள் பெற்்ற-
்மையும குறிபபி்டத்தைக்கது.

ொ்டசா்ல அபிவிருத்தி சங்கம 

மைற்றும பெற்ப்றார்்கள் இ்ணந்து 
ந்டத்திய இந் நி்கழவில் மைாணவர்-
்களின ்க்ல, ்கலாசார நி்கழவு்கள் 

அரஙப்கற்்றபெட்்டது்டன சுஹ்றா-
வின ஊற்று என்ற சஞசி்்கயும 
பவளியிட்டு ்வக்கபெட்்டது.

க்பாருளபா்தபார கநருக்�டி நீங�
புனி்த ரமழபானில் பிரபார்த்திப்்பாம

இலங்்கயில் ஏற்ெட்டுள்்ள 
பொரு்ளாதைார பநருக்கடிககு மைத் -
தியில் சங்்கமிகு ரமைழானில் 
அ்னத்து சங்க்டங்களும நீஙகி -
வி்ட பிரார்த்திபபொம எனறு மு.்கா 
பிரதிப பொரு்ளா்ளர் யஹியா்கான 
விடுத்துள்்ள அறிக்்கயில் குறிப -
பிட்டுள்்ளார்.

அவர் பவளியிட்டுள்்ள அறிக்்க -
யில் பதைரிவித்துள்்ளதைாவது, 

பநானபு எனெது சங்்கமிக்க 
புனிதை ்க்ட்மை. ொவங்கள் அ்கனறு, 
ஒரு மைனிதை்ன புனிதைனாககும சங -
்்கமிக்க மைாதைபமை இந்தை ரமைழான. 

்க்டந்தை இரு வரு்டங்க்ளா்க 
வந்தை புனிதை பநானபு ்காலத் -
தில்   ப்காபரானா எனும ப்காடிய 
பநாயால் பெரும துயர்  நி்்றந்தை   
பசால்பலாணா ்கஷ்டங்க்்ள 

எமைது நாடு  அனுெவித்தைது.
இனனும ெல ்காரணங்க்ளால் நாம 
இமசிக்கபெட்ப்டாம. இபபொது, 
பெரும பொரு்ளாதைார பநருக்க -
டிககு உள்்ளாகி சிககித் தைவிககின -
ப்றாம. 

எமைது பிரார்த்தை்ன்கள் கூடிய 
வி்ரவில் அஙகீ்கரிக்கபெடும 
மைாதைபமை இந்தை புனிதை ரமைழான மைாதை -
மைாகும.

எனபவ இபபுனிதை மைாதைத்தில் 
எமமைால் முடிந்தை்ளவு வணக்க வழி -
ொடு்களிலும நன்மையான பசயற் -
ொடு்களிலும ஈடுெட்டு ரமைழான 
மைாதைத்்தை சி்றந்தை மு்்றயில் ெயன -
ெடுத்தி எமைதும, நாட்டினதும 
பொரு்ளாதைாரம ஸதிர தைன்மை்ய 
அ்்டய பிரார்த்திபபொம எனறு 
பதைரிவித்துள்்ளார்.
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tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpw;;Fr; nrhe;jkhd gpuNjr 

myFfspy; Fwpj;j fPo;f;;fhZk; toq;fy;fSf;fhf cs;@h; Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

A B C D E

njh. 

,y.
Ntiy tpguq;fs;

xg;ge;j 

,yf;fk;

itg;Gr; nra;a Ntz;ba Nfs;tpg; gpiz 

kw;Wk; Nfs;tp nry;Ygbahf Ntz;ba fhyk;
Nfs;tp 

Mtzf; 

fl;lzk;
fhrhf 

vdpy;

tq;fpg; 

gpiz 

%yk; 

vdpy;

gpiz nry;Ygbahf 

Ntz;ba fhyk;

01

fd;ndhUt kuf;fwp tpij 

epiyaj;jpw;F Njitahd 

%d;whk; ifj;jwp mYkpdpa 

nfhapy; nfhs;tdT nra;jy;

SPD/2/5/4/24 
(2022) 37>500.00 75>000.00 2022.08.11

&gh 

2>500.00

,jw;fhf Mh;tk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fshy; xt;nthU tplaj;JlDk; rk;ge;jg;gl;l ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; 

gbtq;fis ghtpj;J Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; 

kPsspf;fg;glhj Nkw;gb E epuypy; Fwpg;gplg;gLk; fl;lzq;fis nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il 

tpijfs; kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyaj;jpd; eph;thf mjpfhhpf;F rkh;g;gpj;J 2022.04.04 Kjy; 

2022.04.25 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nfs;tp Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Fwpj;j Nfs;tpjhuh;fs; 1987 ,y 03 nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPohd gjpthshpd; fPo; gjpT nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;. mj;Jld; mg;gjpTr; rd;wpjopd; cWjpnra;j gpjpnahd;iw Nfs;tp Mtzj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp mwpTWj;jy;fSf;F mikthf jahhpf;fg;gl;l nghwpaplg;gl;l rfy Nfs;tpfSk; ~~jiyth;> gpuNjr 

ngWiff; FO> tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;> tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid|| 

vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; Nkw;gb Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

rfy Nfs;tpjhuh;fSk; Nkw;gb ml;ltizapd; D,d; fPo; Fwpg;gplg;gLkhW gpizj;njhifia itg;Gr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. mj;Jld;> tq;fpg;gpiz %yk; gpiz itg;Gr; nra;tjhapd;> mjid ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mDkjpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypapUe;J ngw;Wf;nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.04.26Mk;;; jpfjp Kw;gfy; 10.30 ,w;F KbtiltJld;> cldbahf Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk; mt; Ntisapy; Nfs;tpfs; rkh;g;gpg;NghUf;F my;yJ mtuJ vOj;J%y mjpfhuKs;s 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. 

jiyth;>

gpuNjr ngWiff; FO>

tpij kw;Wk; eLifg; nghUl;fs; mgptpUj;jp epiyak;>

tptrhaj; jpizf;fsk;> Nguhjid.

2022.04.03

081-2388122

Nfs;tp miog;G

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhu ,uh[hq;f mikr;R

cs;@H mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; (LDSP) -  P 163305

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd Ntz;LNfhs; (REOI)
2022Mk; tUlj;jpw;fhd tlf;F> fpof;F> tlkj;jpa kw;Wk; Cth 

khfhzq;fspy; nraw;wpl;l xUq;fpizg;G gzpkid kw;Wk; jpl;l 

mKyhf;fy; gzpkidfSf;fhd gpuj;jpNaf MNyhrfh;fis 

thliff;fkh;j;Jjy;

1.  nraw;wpl;l xUq;fpizg;G gzpkidf;fhd epjp Kfhikj;Jt MNyhrfh; - LDSP/
PCU/IC/FMC/1

2.  nraw;wpl;l xUq;fpizg;G gzpkidf;fhd Rw;whly; kw;Wk; r%fg; ghJfhg;G 

(ESSMC) MNyhrfh; - LDSP/IC/PCU/ESSG/I
3.  gpuj;jpNaf MNyhrfiu thliff;fkh;j;Jjy; - nghwpapayhsh; kw;Wk; ngWif 

MNyhrfh; (fpof;F khfhzk;) - LDSP/IC/PC/EP/1
4.  gpuj;jpNaf MNyhrfiu thliff;fkh;j;Jjy; - nghwpapayhsh; kw;Wk; ngWif 

MNyhrfh; (tlkj;jpa khfhzk;) - LDSP/IC/PC/NCP/1
5.  gpuj;jpNaf MNyhrfiu thliff;fkh;j;Jjy; - nghwpapayhsh; kw;Wk; ngWif 

MNyhrfh; (tlkhfhzk;) - LDSP/IC/PC/NP/1
6  gpuj;jpNaf MNyhrfiu thliff;fkh;j;Jjy; - nghwpapayhsh; kw;Wk; ngWif 

MNyhrfh; (Cth khfhzk;) - LDSP/IC/PC/UP/1

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l MNyhrid gzpfSf;fhd Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd 

Ntz;LNfhs;fspd; KbTWj;jy; jpfjp 2022 Vg;uy; 11Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

,jd; gpufhuk; rfy tpz;zg;gq;fSk; 2022 Vg;uy; 12Mk; jpfjp 1530 kzpapw;F my;yJ 

mjw;F Kd; Nehpy; my;yJ gjpTj; jghypy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

,jd; nghUl;lhd %y tpsk;guk; 2022 khh;r; 21Mk; jpfjpa jpdfud;> jpdkpd kw;Wk; 

nla;yp epa+]; gj;jphpiffspy; gpuRhpf;fg;gl;lJ.

jiyth;>

mikr;R MNyhrid ngWiff; FO>

ngWif myF>

epjpg; gphpT>

khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhu ,uh[hq;f mikr;R>

,y. 330> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G-02

www.lgpc.gov.lk
2022 Vg;uy; 01Mk; jpfjp.

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Njrpa itj;jparhiy - nfhOk;G - 10

,yq;if Njrpa itj;jparhiyf;F 
Efh;Nthh; gjhh;j;jq;fis toq;fy;

,yq;if Njrpa itj;jparhiyf;Fj; Njitahd> gpd;tUk; 

cUg;gbfisf; nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;fhf 

tpiykDf; Nfhuhg;gLfpd;wJ.

    tpguk;     FwpaPl;L ,yf;fk;

1. rth;f;fhu tiffs;     SI/10/2022 
2. nyhz;lhp ,urhadg; gjhh;j;jq;fs;   SI/08/2022

,jw;fhf jifikAs;s epWtdq;fs; kw;Wk; jdp egh;fs; 

,jw;fhf tpz;zg;gpf;fyhnkd;gJld;> rth;f;fhu tiffs; 

kw;Wk; nyhz;lhp ,urhadg; gjhh;j;jq;fspw;fhf> 

jdpj;jdpahf kPsspf;fg;glhj 4>000.00 &ghtpw;fhd 

iyg;nghd;iw ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; 

rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp 2022.04.05 Kjy; 2022.05.11 tiu thu 

ehl;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.2.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; 

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; toq;fy; gphptpy; 

,jw;fhd epge;jidfSld; $ba tpz;zg;gg;gbtq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2022.05.12 md;W K.g.10.00 ,w;F 

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd;  gpujhd fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; tpiykDj;jpwf;fg;gLk;.

lhf;lh; lg;spA.Nf.tpf;ukrpq;`

jiyth; - gpuhe;jpa ngWiff;FO>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy.

tptrhaj; jpizf;fsk;
g+q;fhg; gaph; Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdk; fd;ndhUt

Nfs;tp mwptpj;jy;
Purchasing of Laboratory Furniture/Equipment/Chemicals

(Soil & Plant Nutrition Division - HORDI)

g+q;fhg; gaph; Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; fd;ndhUt 

g+q;fhg; gaph; Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpd; kz; kw;Wk; jhtu Nghridg; gphptpw;F Ma;T$l 

Ma;T cgfuzq;fs;/Ma;T $l Nkir/ ,urhadg; nghUl;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 

cs;@H Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. ngWif topfhl;b 

Nfhitapd; fPohd 13Mk; nraw;wpl;lj;jpd; 8:1 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sthW Fwpj;j tpz;zg;gjhhpfs;  

1987 ,y. 03 vDk; nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; fPohd gjpthshpd; fPo; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

Nkw;gb tplaj;jpw;fhf xU Nfs;tpg; gbtj;ij kl;Lk; ghtpj;jy; Ntz;Lk;. &gh 3000/- 
kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; fhrhf nrYj;jpg; ngw;Wf; 

nfhz;l gw;Wr;rPl;il j.ng. 11> fd;ndhUt> Nguhjid vd;w Kfthpapy; mike;Js;s g+q;fhg; 

gaph; Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpd mYtyfj;jpw;F rkh;g;gpj;j gpd;dh; Mq;fpy nkhopapy; 

jahhpf;fg;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis 2022 Vg;uy; 04k; jpfjp Kjy; Vg;uy; 22Mk; jpfjp tiu 

thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu ngw;Wf; nfhs;syhk;.

NkYk; ,jNdhL rk;ge;jg;gl;l Nkyjpf tpguq;fs; Nfs;tp Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gLtJld; 

,jw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F Nkw;gb ,lj;jpy; mt; Mtzq;fis ,ytrkhf 

ghPl;rpf;fyhk;.

rfy Nfs;tpfSk; nghwpaplg;gl;l ciwfspy; ,lg;gl;L mt; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; "Purchasing of Laboratory Furnitures/Equipments/Chemicals Soil & Plant Nutrition Division" 
vd;W Fwpg;gpl;L jiyth;> ngWiff;FO> g+q;fh gaph; Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdk;> 

fd;ndhUt> Nguhjid vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; 

Nkw;gb KfthpapYs;s  mYtyfj;jpy; mike;Js;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;L Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;splyhk;.

Nfs;tpfis Vw;Wf; nfhs;sy; 2022 Vg;uy; 25k; jpfjp Kw;gfy; 10.30 ,w;F KbtiltJld; 

cldbahf Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; Nfs;tpfis rkh;g;gpj;jtUf;F my;yJ mtuJ 

vOj;J %y mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. rfy Nfs;tpfSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf; nfhz;l &. 99770.00 (njhd;D}w;wp xd;gjhapuj;J vOE}w;W vOgJ 

nfhz;l tq;fpg; gpiznahd;iw tptrhag; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

fhrhf nrYj;Jtjhapd; gpiz &. 49885.00 (ehw;gj;jp xd;gjhapuj;J vz;Z}w;wp vz;gj;J Ie;J) 

MFk;. tq;fpg; gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk; 2022.08.02 tiuahdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

ve;j nfhs;tdT my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik my;yJ rfy Nfs;tpfisAk; epuhfhpf;Fk; chpik 

g+q;fhg; gaph; Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpd; ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

jiyth;>

gpuNjr ngWiff; FO>

g+q;fhg; gaph; Ma;T kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdk;>

fd;ndhUt> Nguhjid.

njh.Ng. ,y. 081-2388011/12

2022.04.04

ehuk;ky gpuNjr rig
ehuk;ky gpuNjr rigapd; Mtzf;fhg;gfk; kw;Wk; fsQ;rpa 

miwf;F Njitahd mLf;fp itf;ff;$ba uhf;iffis 

jahhpg;gjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

,jw;fhf Fwpj;j rfy Nfs;tpg; gbtq;fs; kw;Wk; 

khjphpfis ehuk;ky gpuNjr rigf;F kPsspf;fg;glhj &. 

1000.00 gbtf; fl;lzj;ij fhrhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

,jw;fhf Fwpj;j Nfs;tpg; gbtq;fs; tpepNahfpj;jy; 

2020.04.18 gp.g. 3.00 tiu ,lk;ngWtJld; 2022.04.19k; 

jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf; nfhs;sy; 

KbtiltJld; md;Nw khiy 2.30,w;F Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;.

(khjphpfs; gw;wpa VNjDk; rpf;fy;;fs; my;yJ Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 037-2249275 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;ij 

mioj;J njhopy;El;g mjpfhhpia njhlh;G nfhs;Sq;fs;.

jiyth;/nrayhsh;>
ehuk;ky gpuNjr rig>

ehuk;ky.

ngWif mwptpj;jy;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

nghJkf;fSf;fhd mwptpj;jy;

GJg;gpj;jy; NtiyfSf;fhf (B 38) 
gyhq;nfhl - Nghtj;j - fSnjhl;l tPjpapy; 

18/1Mk; ,yf;f ghyk; %lg;gLfpd;wJ

ghyj;jpd; mtru GJg;gpj;jy; NtiyfSf;fhf 2022 Vg;uy; 07Mk; jpfjp K.g. 6.00 

kzp Kjy; 2022 Vg;uy; 08Mk; jpfjp gp.g. 11.00 kzp tiu Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tPjpg; 

gFjp %lg;gLtjhf nghJkf;fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

khw;W topahf> gyhq;nfhlapypUe;J fSnjhl;l nry;Yk; thfdq;fs; u[tf;f 

re;jpapy; tyJGwk; jpUk;gp (14Mk; fp.kP. ,lj;jpypUe;J gyhq;nfhl - Nghtj;j - 

fSnjhl;l tPjp) fg;Gfy re;jp tiu gazpj;J gpd; ,lJGwk; jpUk;gp jpatpd;d 

kw;Wk; nfhnyhd;kl Clhf fSnjhl;l tiu gazpf;FkhW mwpTWj;jg;gLfpd;wdh;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tPjpg; gFjp %lg;gLtjhy; Vw;gLk; VNjDk; mnrsfhpaq;fSf;F 

tUj;jk; njhptpf;fpd;wJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig>

~kfneFk kf nkJu|>

nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>

nfh];tj;j> 

gj;juKy;y.

www.
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WP PD-7934 Toyota 
KDH 2006,  கூடிய 
விமைக் க்கள்விக்கு 
வெலிபல் ஃபினான்ஸ் 
பிஎல்சி,  இை. 310,  
்காலி வீதி,  வ்காழும்பு 
-03. வ�ா.கப. 0 7 14 
542958. 023650

WP YW-9138 Bajaj 
2012 threewheel 
கூடிய விமைக் 
க்கள்விக்கு வெலிபல் 
ஃபினான்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  ்காலி வீதி,  
வ்காழும்பு -03. வ�ா.கப. 
0711 21 0810.
 023646
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tpiykDf; Nfhuy; 
fl;Gy Mw;Wiff; fiyfs; gy;fiyf;fofk; 

nj`ptis gPlj;jpy; miwfisg; gphpj;jy;
xg;ge;j ,yf;fk; : UVPA/CW/DP/03

01. fl;Gy Mw;Wiff; fiyfs; gy;fiyf;fofj;jpd; rhHghf> jpizf;fsg; ngWiff; 

FOj;jiythpdhy;> 'nj`ptis gPlj;jpd; miwfisg; gphpj;jy;" fspw;fhf jFjpAk; 

jifikAk; ngw;Ws;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJld; 

thpfspd;wp cj;Njr nrytpdk; &gh 11>650>000/- MFk;. 

02. tpiykDf; Nfhuy;> Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; %ykhFk;. 

03. rpj;jpfukhd tpiykDjhuH> xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikfisg; 

ngWtjw;fhf> mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;gLj;jg;glhjtuhf ,Ug;gJld; gpd;tUk; 

Njitg;ghLfisg; g+uzg;gLj;jpapUj;jy; Ntz;Lk;. 

 CIDA gjpT tpN\l : fl;bl epHkhzk; 

 CIDA juk; : C5 my;yJ C6

04. xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikfisg; ngWtjw;fhf> fle;j 

Ie;jhz;Lfspy; 5>000>000/- &ghtpw;fhd ngWkhdKs;s fl;blg; Gzuikg;G 

xg;ge;jnkhd;iwg; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

05. fPo;f;fhzg;gLk; Kfthpapd; %yjdg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s tpiykDg; 

gbtq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid Nkw;nfhs;syhk;. ,J njhlHghd Nkyjpf 

jfty;fis 011-2026783 my;yJ 072-3421176 %yk; Ntiyg; nghwpapayhshplk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

06. ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuHfs;> fPo;f;fhzg;gLk; Kfthpapy;> gpujpg; 

gjpthsH (%yjdg;gphpT) ,lk; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpj;J 2022> 

Vg;hpy; 06 Kjy; 2022 Vg;upy; 27 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 

3.00 tiuahd fhyg;gphptpy;> Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s 

tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mjw;fhf kPsspf;fg;glhj 4>000/- 
&ghtpw;fhd njhifnahd;W fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

07. Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs;> 2022 Vg;uy; 28 md;W gp.g. 2.30 ,w;F my;yJ 

mjw;F Kd;dH> jiytH ngWiff;FO> gpujpg; gjpthsH Nk/gh/ %yjdg;gphpT) 

fl;Gy Mw;Wiff; fiyfs; gy;fiyf;fofk;> ,y. 21> my;gl; fpurd;l;> nfhOk;G-07 

vd;w Kfthpapd; nghJ epUthfg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; 

NrHg;gjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. (xg;ge;jj;jpd; ngaH kw;Wk; 

,yf;fk; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;) jhkjkhff; fpilf;fg; 

ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; mit 

jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; gpujpepjpfs; 

rKfkspj;jpUf;fyhk;. 

08. rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs;> 2022 [_d; 16 tiu nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;. 

09. tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022 Vg;hpy; 21 md;W K.g. 11.00 ,w;Fg; gpd;tUk; 

Kfthpapy; eilngWk;. 

10. midj;J tpiykDf;fSlDk; 2022 [_d; 30 tiu nry;YgbahFk; 150>000/- 
&ghtpw;fhd tpiykDg; gpizankhd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

gjpthsH> 

fl;Gy Mw;Wiff; fiyfs; gy;fiyf;fofk;. 

,y. 21> my;gl; fpurd;l;> 

nfhOk;G-07.

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G - (NCB) 
,wf;Fkjp kw;Wk; toq;fy;

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s  fhfpjq;fs;> Mh;l; Nghh;l;> gpNsl;fs; kw;Wk; ,urhadq;fis 

(Papers,  Art Board, Plates and Chamicals) toq;Ftjw;F tpw;gidahsh;> ,wf;Fkjpahsh; my;yJ 

cw;gj;jpahsh;fs; %ykhf mth;fspd; cs;ehl;L Kfth;fshf nraw;gLk; jFjp kw;Wk; 

jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyth; miof;fpd;whh;.

Nfhitf; FwpaPL njhif cUg;gb

tpiyf; 

Nfhuy; 

gpiz Kwp

SPC/SUP/FI/001/2021/38 75 MT One side Coated Art Board - White Back /625 
x860mm/250 gsm 200,000/=

SPC/SUP/FI/001/2021/40 100 MT Imported White Writing Paper - 610mm / 
70gsm 290,000/=

SPC/SUP/FI/001/2021/42 100 MT Double side Coated Art Board - Gloss / 
508x635 mm /230 gsm 290,000/=

SPC/SUP/FI/001/2021/43 100 MT Double side Coated Art Board -Gloss/ 
540x784mm /220 gsm (min) 290,000/=

SPC/SUP/FI/001/2021/44 500 MT Imported Offset White Printing Paper - 750mm 
/ 70 gsm 1,000,000/=

SPC/SUP/FI/001/2022/03 100 MT Offset White Printing Paper - 24"x36" / 70 gsm 290,000/=

SPC/SUP/FI/001/2022/10 150 MT Imported Offset White Printing Paper - 750mm 
/ 80 gsm 400,000/=

SPC/SUP/FI/001/2022/22 - CTP Plates and Chemicals ( Developer & 
Replenisher ) 200,000/=

1. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; %yk; 

eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

2. xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikahf gpd;tUk; jFjp 

%yg;gpukhzq;fis tpiykDjhuh;fs; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 m.  Kfthpd; epiyik cw;gj;jpahshpd; mq;fPfhuk; / ml;Nlhh;zp jj;Jtk; 

toq;fg;gl;ljhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

 M.  nry;YgbahFk; tpahghug; gjpT

3. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022-04-18Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F 

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdj;jpy; ,lk;ngWk;.

4. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-04-04Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-24Mk; jpfjp 

tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 

xU njhFjpf;F kPsspf;fg;glhj 5>000.00 &ghitr; nrYj;jp> ghJf;f> gdhYt> 

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;> toq;fy; KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd 

Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd 

tpiyf;Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

5. Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 

,lJgf;f %iyapy; Nfs;tp FwpaPl;byf;fj;ijf; Fwpg;gpl;L ghJf;f> gdhYt> 

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;> toq;fy; Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L my;yJ jiyth;> murhq;f 

mr;rf; $l;Lj;jhgdk;> gdhYt> ghJf;f vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; %yk; 

2022-04-25Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; 

Ntz;Lk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; 

KbTWj;jg;gl;l cldLj;J jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; 

tpiykDjhuh;fs;  my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

6. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l ehs; Kjy; 45 ehl;fhl;b ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

7. Nfhhpf;if gpiz Kwpahf gz itg;G my;yJ murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiyth; / nghJ KfhikahsUf;Fr;  nrYj;jf;$bajhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; fPh;j;jp tha;;e;j tq;fpnahd;wpdhy; 

toq;fg;gl;l epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjnkhd;iw tpiykDTld; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fis 2757500 vDk; njhiyNgrp / njhiyefy; ,yf;fjpD}

lhf toq;fy; KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

murhq;f mr;rff; $l;Lj;jhgdk;>

gdhYt>

ghJf;f.

2022-04-01.

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts 

Kfhikj;Jt 1981Mk; Mz;bd; 57Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; 

16(2<) gpuptpd; fPohd mwptpj;jy;

cj;Njrpj;Js;s ,yq;if rKj;jpu tpj;jpahyaj;jpd; 

fy;tpj; ju epiyia Nkk;gLj;jy; kw;Wk; gy;fiyf;fofk; 

epu;khzpf;Fk; nraw;wpl;lk; kl;lf;Fsp> fhf;ifjPT> nfhOk;G 15 

Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;if
1988Mk; Mz;bd; 64Mk; ,yf;f kw;Wk; 2011 Mk; Mz;bd; 49Mk; ,yf;f xOq;F 

tpjpfspd; %yk; jpUj;jg;gl;l 1981Mk; Mz;bd; 57Mk; ,yf;f fiuNahuk; Ngzy; 

kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt rl;lj;jpd; 16 (1) Mk; gpuptpd; epajpfSf;F 

mikthf fhf;ifjPT> nfhOk;G 15 vDk; Kftupapy; mike;Js;s ,yq;if rKj;jpu 

gy;fiyf;fofj;jpdhy; rku;g;gpf;fg;gl;l ,yq;if rKj;jpu tpj;jpahyaj;jpd; fy;tpj; 

juepiyia Nkk;gLj;jy; kw;Wk; xUq;fpize;J gy;fiyf;fofk; epu;khzpf;Fk; 

nraw;wpl;lj;Jf;F rku;g;gpf;fg;gl;l Rw;whly; jhf;f kjpg;gPl;L mwpf;if nghJkf;fspd; 

guprPyidf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gLk; ,lq;fspy; Kw;gfy; 8.30 kzp Kjy; gpw;gfy; 4.15 

kzp tiu 2022.04.04 Mk; jpfjp Kjy; 30 ehl;fSf;F itf;fg;gl;bUf;Fk;. (thu ,Wjp 

kw;Wk; mur tpLKiw ehl;fisj; jtpu).

,jw;F Nkyjpfkhf fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt 

jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfG+u;t ,iza jskhd www.coastal.gov.lk ,y; 

Kk;nkhopfspYk; jug;gl;Ls;sJ.

01. fiuNahuk; ghJfhg;G kw;Wk; jho;epy 

mgptpUj;jp ,uh[hq;f mikr;R 
-  12Mk; khb> nrj;rpwpgha> 

,uz;lhk; fl;lk;> gj;juKy;y 

02. fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu 

%yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk; 
-    Gjpa nrayfk;> 4tJ khb> 

khspfhtj;ij> nfhOk;G 10. 

03. kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rig -  ,y. 104> "gupru gpar nld;rpy; 

nfhg;NgfLt khtj;j> gj;juKy;y. 

04. khtl;l nrayhsu;> mYtyfk; -  nfhOk;G 

05. gpuNjr nrayhsu;> mYtyfk; -  fhyp tPjp> nfhOk;G 

06. khefu rig -  nfhOk;G 

07. flw;nwhopy; ePupay; ts jpizf;fsk; -  khtl;l mYtyfk;> nj`ptis

08. fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu 

%yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk;
-  gpuNjr mYtyfk;> nkhwl;Lit

,e;j cj;Njr nraw;wpl;lj;jpdhy; Rw;whlYf;F Vw;gLk; jhf;fk; njhlu;ghd mwpf;if 

rk;ge;jkhf nghJkf;fspd; fUj;Jf;fis 2022.04.04 Mk; jpfjp Kjy; 30 ehl;fSf;F 

fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jpd; 

gzpg;ghsu; ehafj;Jf;F vOj;J %ykhfr; rku;g;gpf;FkhW mwpaj;jUfpNwd;.

nghwpapayhsu; Mu;.V.v];. uztf;f 

gzpg;ghsu;  ehafk; fiuNahuk; Ngzy; kw;Wk; 

fiuNahu %yts Kfhikj;Jt jpizf;fsk;. 

4tJ khb Gjpa nrayfk;> khspfhtj;ij> nfhOk;G-10.

njhiyNgrp ,y. 011-2449754> 011-2387922. 011-2449197 

njhiyefy; ,y. 011-2438005> 011-2472623

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

U.S.J./S.W./06-01
1.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj; jpizf;fsg; ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; 

2022Mk; Mz;L Kjy; tpLjpfshf cgNahfpg;gjw;F fPo;f;fhzg;gLk; 

jifikfisf; nfhz;l fl;blq;fis %d;whz;L fhyj;jpw;F thliff;F/
Fj;jiff;F ngw;Wf; nfhs;tjw;fhff; fl;bl chpikahsh;fsplkpUe;J 

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

2.  Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy; Kiwikapd; gpufhuk; tpiykDf; 

Nfhug;gLk;.

3.  ,jw;fhf MHtKs;s tpiykDjhuh;fs; gpd;tUkhU rpf;fyw;w chpikAs;s 

fl;blq;fspw;fhf tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fyhk;.

 A  gy;fiyf;fof khzth;fSf;F tpLjp trjpfis toq;ff; $ba 

fl;blk;/ fl;blq;fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (,uj;kyhd> gpl;bgd> 

N`hkhfk> k`ufk> fSNghtpy kw;Wk; gy;fiyf;foj;jpw;F mz;kpj;j 

gpuNjrq;fspw;F Kd;Dhpik toq;fg;gLk;)

 B  NghjpasT ePH> kpd;rhuk; kw;Wk; njhiyNgrp trjpfSld; $bajhf 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 C  fl;blk;/fl;blq;fisr; Rw;wp tu FUQ;Rth; kw;Wk; thapy; mike;jpUg;gJld; 

ghJfhg;ghd #oypy; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

 D  njspthd kw;Wk; rpf;fyw;w gpuNtrpf;Fk; ghijnahd;W mike;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

 E  tpLjpnahd;wpw;F cfe;j NghjpasT foptiwfs; kw;Wk; Fspayiw 

trjpfSld; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Fj;jiff;fhyk; %d;whz;LfshFk; tUlhe;jk; Fj;jif xg;ge;jj;jpy; 

ifr;rhj;jpLjy; Ntz;Lnkd;gJld; khj thlif mbg;gilapy; nfhLg;gdT 

nrYj;jg;gLk;. khjhe;j thlifj; njhifiaj; jPHkhdpg;gjw;fhf kjpg;gPl;L 

mwpf;if ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

5.  kPsspf;fg;glhj 1000/- &ghtpw;fhf gbtf; fl;lzj;ij 2022.04.05 Kjy; 2022.04.27 

tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 1.30 tiuahd fhyg;gFjpapy; gy;fiyf;fof 

rpwhg;ghplk; fhrhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr; rPl;ilr; rkh;g;gpj;J 

rpNu\;l gpujpg; gjpthsh;/ khzth; eyd;Ghp ,lk; tpiykDg; gbtq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

6.  2022.04.05 Kjy; 2022.04.27 tiu thu Ntiy ehl;fspy; mYtyf 

Neuq;fspy; khzth; eyd;Ghpg; gphptpy; tpiykDg;gbtq;fisg; ghprPyid 

nra;J nfhs;syhk; Nkyjpf tpguq;fs; Njitnadpd; rpNu\;l gpujpg; 

gjpthsh;/ khzth; eyd;Ghp (011 2803471) ,lk; mwpe;J nfhs;syhk;. 

g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.04.27 md;W gp.g. 1.30 ,w;F Kd;dh;. 

khzth; eyd;Ghpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld; tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy; ngah; kw;Wk; Kfthp Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. md;iwa jpdk; 

gp.g. 1.30 ,w;F tpiykDj; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ 

mthpd; gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

7. tpiykDf;fs; 2022.04.27 Kjy; 90 ehl;fSf;Fr; nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

8. ,J njhlh;ghd midj;J jPHkhdq;fSk; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiyth;/jpizf;fsg; ngWiff;FO.

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>

fq;nfhltpy> ENfnfhil.

2022.04.01

%d;whz;L fhyj;jpw;F tpLjpfis 
eilKiwg;gLj;Jtjw;Fj; jFe;j fl;blq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tpiykD mioj;jy;

2022 NjUeu; 

(thf;fhsu;) ,lhg;G 

fzf;nfLg;G 

Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ
            

2022Mk; Mz;bw;fhd thf;fhsu;fs; 

fzf;nfLg;G 2022.02.01Mk; jpfjp 

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

tPLfSf;Fk; fzf;nfLg;Gg; gbtq;fs; 

tpepNahfpf;fg;glkhl;lhJ.

2021Mk; Mz;by; gjpT nra;ag;glhjpUg;gpd; 

my;yJ 2021Mk; Mz;by; gjpT 

njhlu;ghd Kftupapy; jpUj;jq;fis 

Nkw;nfhs;s Ntz;Lkhapd; 2004.01.31 

my;yJ mjw;F Kd;du; gpwe;j egu;fis 

gjpT nra;Jnfhs;tjw;fhf

kw;Wk;

18 taJ G+u;j;jpaile;jTlNdNa 04 

khjq;fSf;nfhUKiw Fiwepug;G 

,lhg;G Clhf thf;Fupikia ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhf 16 - 18 taJfSf;fpilg;gl;l 

(2006.01.31 ,w;F Kd;du; gpwe;j) gpui[fisg; 

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf fpuhk 

mYtyiu my;yJ khtl;l Njh;jy;fs; 

mYtyfj;ij njhlu;G nfhs;sTk;.

Nju;jy; Mizf;FO

011-2868441 / www.elections.gov.lk 

fhzp RtPfhpj;jy; rl;lk; 
(mj;jpahak; 460) 1964Mk; 
Mz;by; jpUj;jg;gl;lg;gb 

fhzp RtPfhpj;jy; (jpUj;jr;) 
rl;l ,y. 28,d; 7Mk; gphptpd; 

fPo; mwptpj;jy;

Fwpg;G ,y:- = [aGu/fhzp. RtP/83/RDA

fPNo cs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl; 

Ls;s fhzpfis RtPfhpg;gjw;F cj;Njrpf;fg; 

gl;Ls;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT 

nra;J ,yq;if [dehaf  Nrh\yprf; 

Fbaurpd; 16 khh;r; 2022Mk; jpfjpa 2271/34Mk; 

,yf;f murhq;f th;j;jkhdpapd; gFjp IIIIg; 
ghh;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk; : Nky;

khtl;lk; : nfhOk;G

gpuNjr nrayhsh; gphpT :  = [ath;jdGu 

Nfhl;il

fpuhk Nrtfh; gphpT :  ,y. 521V> vj;Js; 

Nfhl;il Nkw;F

fpuhkj;jpd; ngah; :  vj;Js; Nfhl;il 

(= [ath;jdGu 

Nfhl;il khefu 

rig vy;iyf;F 

cl;gl;l gphpT 

,y. 5 - vj;Js; 

Nfhl;il)

Muk;g tiugl ,yf;fk; : nfh. 9987

Jz;L ,yf;fq;fs; :  01 - 07 (07 

Jz;Lfs;)

tp];jPuzk; : 0.0145 n`f;lahh;

gpuNr nrayhsh;>

= [ath;jdGu Nfhl;il.

gpuNjr nrayfk;>

= [ath;jdGu Nfhl;il.

30.03.2022

mwptpg;G
2007Mk; Mz;bd; 07Mk; 

,yf;f epWtdq;fs; 

rl;lj;jpd; gphpT 9(1),d; 

mbg;gilapy; gpd;tUk; 

epWtdk; ,izf;fg;gl;lJ 

vd;W mwptpg;G ,q;Nf 

nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.

epWtdj;jpd; ngah;:

ngd;nlf; ,d;[pdpah;]; 

(gpiuNtl;) ypkpnll;

gjpT nra;ag;gl;l 

mYtyfk;: 

07> /gh;dpyq;fh tPjp> 

ty;nghy> Uf;f`tpy

,izf;fg;gl;l jpfjp:

khh;r; khjk; 14k; jpfjp

,uz;lhapuj;J ,Ugj;jp 

xd;W

gjpT vz;: PV 236504

epWtdj;jpd; nrayhsh;

1964 ,yf;fk; 28If; nfhz;l fhzp vLj;jw; 
rl;lj;jpd; (jpUj;jg;gl;l) fl;lisr; rl;lj;jpd; 

jpUj;jg;gl;lthW fhzp vLj;jw; rl;lj;jpd; 
(460Mk; mj;jpahak;) 7(1)Mk;; gphptpd; fPo; 

mwptpj;jy;

vdJ Fwpg;gpyf;fk;: 4/1/5/35

fhzp mikr;rpd; Fwpg;gpyf;fk;:

4-3-/18/2018/WS/446

,q;F fPo; Fwpg;gplg;gl;l cg ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpia nghJ kf;fspd; 

tplaj;jpw;fhf murhq;fj;jpw;F vLj;Jf; 

nfhs;tjw;F vjph;ghh;f;fpd;wJ. Nkyjpf 

tpguq;fSf;F 2022 ngg;uthp khjk; 22Me; 

jpfjp ,yf;fk; 2268/16If; nfhz;l = yq;fh 

[dehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; mjp tpNrl 

th;j;jkhdpapy; (III)Mk; gFjpia ghh;f;fTk;.

cg ml;ltiz

khfhzk; : tlNky;

khtl;lk; : FUehfy;

gpuNjr nrayhsh; gphpT : FUehfy;

fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphpT : ,yf;fk; 820> 

  my;nfhynjdpa

fpuhkj;jpd; ngah; : al;bntn`u

fhzpapd; ngah; : utp];yz;l; 

  v];Nll;

Muk;g tiugl ,yf;fk; : F/2495
fhzpj;Jz;bd; ,yf;fk; : 1>2>3>4>5>6>7>8>9>

  10>11>12>13>14>15>

  16>17>18>19>20>21

tp];jPuzk; : 5.4345 

  n`f;lahh;

  (13 Vf;fh;

  01 W}l; 28.7

  gh;r;r];)

b.gp.rp. cjaFkhu

gpuNjr nrayhsh;>

FUehfy;.

2022 khh;r; khjk; 31Mk; jpfjp

FUehfy; gpuNjr nrayfj;jpy;.

2007Mk; Mz;bd; 

07Mk; vz; 

fk;ngdpfs; rl;lk; 

9(1)Mk; gphptpd; fPo; 

gpd;tUk; fk;gdp 

$l;bizf;fg;

gl;Ls;snjd ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; ngah;:

fpf;];lhh;l; (gPtPB) 

vy;Bb

gjptpyf;fk;:

 PV 00255346

gjpT Kfthp:

,y. 30/14A> 
fe;jad;Fsk; tPjp> 

thd; tPjp> Gj;jsk;

fk;gdp nrayhsh;

mg;jh myprg;hp

mwptpj;jy;
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mYty;fs; ,uh[hq;f mikr;R

cs;@u;; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; - PROJECT ID: P 163305

Cth khfhzk;

01.  cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lj;jpd; nryit Nehf;fp cyf tq;fpaplk; ,Ue;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; epjp xd;W 

fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL fPOs;s ml;ltizapd; nfhLg;gdTfSf;F ,e;jf; fldpy; gFjpia nraw;gLj;j cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

02.  fPOs;s ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;Ls;s gzpfSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J Fwpj;j Cth - cs;@uhl;rpj; 

jpizf;fsk;/ cs;@u; epu;thfq;fspd; rhu;gpy; khfhzj; jpl;l ngWiff; FO jiytu;/ cs;@u;; epu;thfg; ngWiff; FO jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

03.  “1987 ,d; 03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd;” Vw;ghLfs; %yk; tpiykD epu;tfpf;fg;gLfpwJ. vdNt> nkhj;jg; ngWkjp Ie;J kpy;ypad; ,yq;if 

&ghTf;F (,.&gh 5>000>000.00) Nky; ,Ue;jhy; khj;jpuk;> Nkw;gb rl;lj;jpd; 11MtJ gpuptpd; tpjpfspd;gb tpiykDTld; Nru;j;J rku;g;gpf;fg;gLk; ,yq;if> 

nghJ xg;ge;jq;fspd; gjpthsupdhy; toq;fg;gl;l nry;Ygbahd gjpTr; rhd;wpjio (PCA 03 gbtk;) tpiykDjhuu; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (http://www.drc.
gov.lk/)

04.  xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpia ngWtjw;F ntw;wpfukhd tpiykDjhuu;fs; mgfPu;j;jpahNdhu; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; epu;khzf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhurigAld; (CIDA) fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l juk; kw;Wk; rpwg;Gj;jd;ikapy; gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

05.  tpiykD Mtzj;jpd; 4 Mk; gpuptpy; jifik Njitfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. tpiykD Mtzj;jpd; (gpupT 5) ml;ltizapy; Nkyjpf tpguq;fs; 

jug;gl;Ls;sd. 

06.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; ml;ltizapy; gl;bayplg;gl;Ls;s Fwpj;j cs;@u; epu;thfj;jpd; Nkau;/ jiytu;/ Mizahsu;/ nrayhsuplk; ,Ue;J 
Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; vd;gNjhL 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu ve;j xU Ntiy ehl;fspYk; Fwpj;j cs;@u; epu;thfj;jpy; my;yJ gJis> 

khu;bd; rpy;th khtj;ij> Cth – cs;@uhl;rp jpizf;fsj;jpy; tpiykD Mtzq;fis guPl;rpf;f KbAk;. 

07.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000.00 &ghit nrYj;jp 2022.04.04 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.04.25 Mk; jpfjp tiu 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu 

Fwpj;j cs;@u; epu;thfk; my;yJ Cth- cs;Suhl;rp jpizf;fsj;jpw;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; 

Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzk; nuhf;fg;gzj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

08.  tpiykDf;fis 2022.04.26 Mk; jpfjp 14.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk; - Cth> khu;bd; rpy;th khtj;ij> gJis vd;w 

Kftupf;F rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu; my;yJ tpiykDjhuu;fspd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; mit cld; jpwf;fg;gLk;. 

09.  2022.07.12 Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDf;fshdJ fPOs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s tpguj;jpd;gb tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD gpiz 2022.08.10 Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

11.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022.04.20 Mk; jpfjp 10.00 kzpf;F cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk; - Cth> khu;bd; rpy;th khtj;ij> gJis vd;W Kftupapy; 

,lk;ngWtNjhL Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; jkJ nrhe;j nrytpy; ,e;j re;jpg;gpy; gq;Nfw;fyhk;.

cs;@u; 
epu;thfj;jpd; 

ngau;

xg;ge;j ,y. gzp tpguk;

kjpg;gplg;gl;l 

nryT (kpy;. 

,.&gh)

xg;ge;jf; 

fhyk;
Njitahd juk;

tpiykD 

gpiz 

njhif 

(&gh)

tpiykD Mtzk; 

toq;fg;gLk; ,lk; kw;Wk; 

njh.Ng. ,y.

nty;ytha 

gpuNjr rig

LDSP/UP/MO/ 
WPS/W/2022/1

gy;Nehf;F epiyaj;Jld; 

thuhe;jr; re;ijapy; Nkk;ghL 

(1Mk; fl;lk;) 

45.8 180 

ehl;fs;

C5 my;yJ mjw;F 

Nky; - fl;blk;

459>000.00 cs;@uhl;rp jpizf;fsk; 

- Cth> khu;bd; rpy;th 

khtj;ij> gJis 

0552222407 my;yJ Fwpj;j 

cs;@u; epu;thfq;fs;gJis 

khefu rig

LDSP/UP/MO/ 
BMC/W/2022/1

gJisapy; `{Dnfhl;Lt tPjp 

jpdrup fz;fhl;rp kw;Wk; 

re;ijapd; epu;khzq;fs;

18.59 120 

ehl;fs;

C6 my;yJ mjw;F 

Nky; - fl;blk;

186>000.00

gpujp jpl;l gzpg;ghsu;

cs;@u; mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk;>

jplj;ij nraw;gLj;Jk; gpupT>

cs;@uhl;rpj; jpizf;fsk;>

Cth khfhzk;.

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> 

fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; 

nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp 

Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

xUq;fpizf;fg;gl;l epWtd tsj; jpl;lkply; (ERP) jPu;T xd;iw 

toq;fy;> tpepNahfk;> epWTjy;> jdpg;gadhf;fy;> juT 

,lk;ngau;T> xUq;fpizg;G> nraw;gLj;jy; kw;Wk; guhkupg;Gf;fhd 

Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD

nrtdfy> ngytj;j kw;Wk; jiyik mYtyfj;jpy; cs;s gpupTfSf;fhf 

epWtd tsj; jpl;lkply; (ERP) jPu;it toq;Ftjw;F cs;ehl;L 

toq;Feu;fsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) 

epWtdj;jpw;fhd jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jifikf;F Njitahd jFjpapy; 

cs;slq;Ftd:

 vOj;J mj;jhl;rpfSld; ERP jpl;l Kfhikj;Jtj;jpy; Fiwe;jJ 

gj;J (10) Mz;Lfs; mDgtk;.

 vOj;J mj;jhl;rpfSld; ,yq;iff;Fs; Fiwe;jJ Ie;J (05) ,jid 

xj;j gpupT jpl;lq;fis nraw;gLj;jp ,Uj;jy;.

Mu;tk; nfhz;l vjpu;ghu;g;Gila tpiykDjhuu;fs; 0714103359 vd;w 

,yf;fj;jpd; topahf Kfhikahsuplk; (ngWif) ,Ue;Jk; my;yJ 

VNjDk; njhopy;El;g njsptpid ngw 0703600572 kw;Wk; 0703254582 vd;w 

,yf;fq;fs; topahfTk; Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk;. 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 25>000.00 ,. &ghit nrYj;jp 2022 Vg;uy; 24 

Mk; jpfjp 09.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu  (jpq;fs; Kjy; nts;sp 

tiuahd ehl;fspy;) KfhikahsUf;F (ngWif) vOj;J%y tpz;zg;gk; 

xd;iw rku;g;gpj;J Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy 

nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw 

nfhs;tdT nra;ayhk;. 

tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 

04 vd;w Kftupapy; mike;Js;s tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) 

epWtd jiyik mYtyfj;jpd; khehl;L miwapy; 2022 Vg;uy; 19 Mk; 

jpfjp elj;j Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. 

tpiykDf;fis 2022 Vg;uy; 25 Mk; jpfjp 14.00 kzp my;yJ mjw;F 

Kd;du; jiytu; (tpiykD rig)> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) 

epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F 

rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSk; 1>000>000.00 ,y. &gh (xU kpy;ypad; &gh 

khj;jpuk;) tpiykD gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

gq;Nfw;f tpUk;Gk; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; Vw;gJ KbTw;w gpd; mit 

cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;>

,y. 27>

nky;Nghu;d; xOq;if> 

nfhOk;G 04

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R
,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig (SLTDA)

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lthwhd ngWiffSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; jpizf;fs ngWif FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;. 

,y. tplak; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(,y. &gh)

tpiykDg; 

gpizj; 

Njitg; 

gLj;jy;fs; 

(,y. &gh)

tpiykD Kd;Ndhbf; 

$l;lk; KbTWj;jg;gLk;; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CIDA Njitg;ghL

jpfjp kw;Wk; Neuk;

1 SLTDA   jiyik mYtyf fl;blj;jpy; kpd; 

gpwg;ghf;fp miwia eph;khzpj;jy; kw;Wk; kpd; 

gpwg;ghf;fpia toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; 

SLTDA/HR&PM/G/NCB/Generator/2022/07

10>000.00 600>000.00 Vg;uy; 08Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F 

SLTDA   (1Mk; 

khb) gzpg;ghsh; rig 

miwapy;

2022 Nk 2Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F

juk; EM1 - 
kpd;rhuk; kw;Wk; 

,ae;jputpay; 

Nritfs; - 

kpd;gpwg;ghf;fp

2. nge;Njhl;il - NHR ,y; kj;jpa fopTePh; 

Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapy; ghJfhg;G Fbiy 

eph;khzpj;jy; kw;Wk; NtypapLjy; 

SLTDA/RM/W/NCB/Security Hut & Fencing/ 2021/ 
016

2>000.00 45>000.00 Vg;uy; 19Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F 

NgUtis NHR ,y; 
,lk;ngWk;.

2022 Nk 4Mk; 

jpfjp gp.g. 1.30 

kzpf;F

fl;bl eph;khzpj;jy; 

juk; C7  my;yJ 

C8 

3. gz;lhutis - NHR ,y; ryit miwia 

eph;khzpj;jy;> ghJfhg;G Fby; kw;Wk; cil 

khw;Wk; miwia eph;khzpj;jy;> Fbirfs;> 

mYtyf fl;blk;> cztfk;> jq;Fk; tpLjpfspd; 

GJg;gpj;jy; Ntiyfs; 

SLTDA/RM/W/NCB/Refurbishment/2021/013

2>000.00 50>000.00 Vg;uy; 21Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F 

gz;lhutis NHR 
,y; ,lk;ngWk;.

2022 Nk 4Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 

kzpf;F

fl;bl eph;khzpj;jy; 

juk; C7  my;yJ 

C8 

4. SLTDA   fjph;fhkk; - NHR ,y; gzpahsh;fs; 

jq;Fk; tpLjpapd; jpUj;jNtiyfs; kw;Wk; 

gzpahsh;fspd; foptiw kw;Wk; Overhead 
jhq;fpia eph;khzpj;jy; 

SLTDA/RM/W/NCB/Refurbishment Kataragama 
(Phase I)/2021/09

3>500.00 120>000.00 Vg;uy; 22Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F 

fjph;fhkk; NHR ,y; 
,lk;ngWk;.

2022 Nk 4Mk; 

jpfjp gp.g. 2.30 

kzpf;F

fl;bl eph;khzpj;jy; 

juk; C7  my;yJ 

C8 

2.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;slf;fg;glhjtuhfTk; Nkw;gb 

jifik jfTj; jpwd;fspd; gpufhuk; ,iaGila Jiwapd; tpahghug; gjpitAk; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-03> ,y. 80> fhyp tPjp> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig ngWiff;fhd cjtpg; 

gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.   (njhiyNgrp: 0112426800 – ePbg;G 305> 277> 303> kpd;dQ;ry;: amilam@srilanka.travel / sltdaproc@srilanka.
travel)  kw;Wk; nfhOk;G-03> ,y. 80> fhyp tPjp> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhurig (4Mk; khb) ngWifg; gphptpy;  2022 Vg;uy; 04Mk; jpfjp 

Kjy; 2022 Nk 02Mk; jpfjp tiuahd ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzptiuapy;   tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis  

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

4.  2022 Vg;uy; 04Mk; jpfjp Kjy; 2022 Nk 02Mk; jpfjp tiuapy; amilam@srilanka.travel / sltdaproc@srilanka.travel vDk; kpd;dQ;ry; KfthpfSf;F 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L rfpjk; (tpz;zg;gjhuhpd; fbjj; jiyg;gpy;) vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iw rkh;g;gpj;jhy;; 

kpd;dQ;rypd; Clhf Mq;fpy nkhopapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W toq;fg;gLk;.

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzq;fis  ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mjpfhurigapdhy; ,yq;if tq;fpapd; Nfhg;gNul; fpisapy; Ngzg;gLk; 7119413 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. (Fwpg;G: tuTj; Jz;by; itg;ghsh;fspd; tpguk; kw;Wk; itg;gpw;fhd fhuzk; vDk; ,lj;jpy; 

~~kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk;|| vdf; Fwpg;gpl;L tpiykDTld; %yg; gpujpia ,izf;fTk;) nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk; vd;gJld; Vida nfhLg;gdT Kiwfs; mDkjpf;fg;gl khl;lhJ.

6.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; efy; gpujpAld; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff; FO> ,yq;if Rw;Wyhj;;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> ,y.: 80> fhyp tPjp> nfhOk;G-03 vDk; Kfthpf;F xd;wpy; gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;jg; ngah; kw;Wk; ,yf;fk; 

Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  midj;J tpiykDf;fSk; mitfis %ba gpd;dh;> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig> jiu khbapYs;s Kff;$l ,lg;gug;gpy; 

(Lobby area) rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;.

8.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;if murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;s 1987Mk; Mz;bd; ,yq;ifapd; nghJ xg;ge;jq;fspd; gjpthshpdhy; 

toq;fg;gl;lJk; kw;Wk; ,jw;Fg; gpd;dh; ntspte;j th;j;jkhdp mwptpj;jypd; gpufhuk; (PCA3 gbtk;) gjpTr; rhd;wpjOld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

9.  tpiykDg; gpizahdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fPo;;;;;;;;;;;;;;;; nraw;gLk; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J toq;fg;gl;bUg;gJld; 

tpiykDtpd; nry;YgbahFk; jpfjpapypUe;J 28 ehl;fSf;F mg;ghy; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10. tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; jpfjp gpufhuk; tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

11.  Rw;Wyhj;Jiw mikr;R> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig kw;Wk; mikr;rpd; fl;Lg;ghl;bd; fPOs;s NtNwJk; epWtdj;jpndhU 

Copah; my;yJ xU fk;gdp kw;Wk; my;yJ jdpegnuhUth; neUq;fpa tpahghuk; my;yJ cwT Mfpatw;iwf; nfhz;bUg;gpd;> xg;ge;jj;ij toq;Fk; 

jFjpia ,oe;J tpLthh;.

12.  jpizf;fs ngWiff;; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpahd jPh;khdkhFk;. NkYk;> ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ vt;tpj 

fhuzq;fisAk; Kd;itf;fhky; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikiaf; nfhz;bUg;gJld;> 

ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuUf;Fk; tpiykDf;fis jahhpg;gjw;Fk;; my;yJ mtw;iw xg;gilg;gjpYKs;s ve;jnthU fpuar; nrytpw;Fk; 

my;yJ ve;jnthU nrytpdq;fSf;Fk; ,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigahdJ nghWg;Ngw;f khl;lhJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig.

tpiyf;Nfhuy; miog;G  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;; (NCB)

2022 Vg;uy; 06Mk; jpfjpad;W Vy tpw;gidapD}lhf 80>000 kpy;ypad; 
&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122G081 LKA18222J074 LKA36423D079

Kd;itf;fg;gl;l 
njhif (&. kpy;.)

40,000 20,000 20,000 80,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 Vg;uy; 06

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 Vg;uy; 08

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 Vg;uy; 08

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

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 Vg;uy; 23> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

murhq;fg; gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 

tpiyf;Fwpg;gPl;L trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 

njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid MdhYk; 

Kd;itf;fg;gLfpd;w nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; l;nu]hP]; gpvy;rp 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j; w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w 
tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis 

nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

 nghJg;gLfld; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

 gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;



14 2022 ஏப்ரல் 4 திங்கட்கிழமை4–04–2022

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsk;

2022/2023Mk; tUlj;jpw;fhd tiujy; jhs;fs; 
kw;Wk; th;z nghd;l; jhs;fis (Drawing Papers and 

Color Bond Papers) toq;Ftjw;fhd ngWif
xg;ge;j ,y. 4/10/3/2022

1.  gpd;tUkhW Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mff; Fiwe;j mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s jFjp 

kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; ml;ltizapy; 

tpghpf;fg;gl;Ls;s tiujy; jhs;fs; kw;Wk; th;z nghd;l; jhs;fis  toq;Fk; 

ngWiff;fhf  Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tp;iykDf;fis ,yq;ifg; ghPl;irfs; 

jpizf;fsj;jpd; ghPl;irfs; Mizahsh; ehafj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth; NfhUfpd;whh;.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; KOikahd tpguq;fs; 

toq;fg;gl;Ls;sd.

nyhl; 

,y.
tif

xU nyhl;bYs;s 

nghUl;fspd; vz;zpf;if

01 Pink Color Bond Paper (24”x36”) 80-2 GSM 
(500 Sheets Per Ream)

150 hpk;fs;

(75000 jhs;fs;)

02 Green Color Bond Paper (24”x36”) 80-2 GSM 
(500 Sheets Per Ream)

100 hpk;fs;

(50000 jhs;fs;)

03 Drawing Paper GCE O/L, (24”x36”) 125-3 
GSM (250 Sheets Per Packets)

250 hpk;fs;

(62500 jhs;fs;)

04 Bralian Thermoform Sheet (11”x11.5”) 
(250 Sheets Per Packets)

50 hpk;fs;

(12500 jhs;fs;)

2. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd eilKiw (NCB) %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

,lk;ngwhjtuhfTk; ,iaGila nghUl;fis toq;Ftjpy;/tpw;gid nra;tjpy; 

%d;W tUl mDgtj;ijAilatuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  tpiykDjhuh; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 6Mk; 

gphptpd; gpufhuk; nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; 

jd;ikapYs;s rhd;wpjiof; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

5.  Mh;tKk;; jfjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ghPl;irfs; jpizf;fs 

3Mk; khb toq;fy; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-2786200-238 

my;yJ 011-2785219) kw;Wk; 2022-04-22Mk;; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 

9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf 

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

6.  2022-04-22Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;gLk; 

fl;lzkhf xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; 4650.00 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh; tpahghu 

gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;Wld; vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 

%yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;iw toq;fy; gphptpypUe;J Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. (gzf;nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.)

7.  tpiykDf;fs; 90 ehl;fs; tiuapy; (2022-07-24Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; fPh;j;jp tha;e;j th;j;jf 

tq;fpapypUe;J ngwg;gl;lJk; epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhfTk; tpiykD 

Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;l cUkhjphpapd; gpufhuk; xU ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; 

,yq;if &ghtpw;fhd (150>000.00 ,.&.) tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 120 

ehl;fSf;F (2022-08-23Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; jd;ikapYk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

9  tpiykDf;fs; 2022-04-25Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf 

fpilf;Fk; tifapy; gj;juKy;y> ngytj;j> ghPl;irfs; jpizf;fsk;> 03 Mk; khb> 

toq;fy; gphptpw;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. tpiykDf;fs; mtw;iw %ba gpd;dh; 

NkNy toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; my;yJ 

mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

10.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; jghYiwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2022/2023Mk; tUlj;jpw;fhd tiujy; jhs;fs; kw;Wk; 

th;z nghd;l; jhs;fis  toq;Ftjw;fhd ngWif - xg;ge;j ,y.: 4/10/3/2022" vd 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

11.  ghjpf;fg;gl;l tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F ve;jnthU nghWg;igAk; 

Vw;gLj;Jjy; my;yJ ghjpf;fg;gl;l tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F 

njhptpf;fNtz;Lk; vd;w vt;tpjf; flg;ghLk; ,d;wp xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;F Kd;dh; 

ve;Neuj;jpYk; ve;jnthU Kaw;rpiaAk;; Vw;Wf;; nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; 

my;yJ midj;J tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;il ,uj;Jr; nra;tjw;Fk; vt;tpjf; 

fhuzKk; fhl;lhky; ve;jnthU tpiykDit Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ mjd; xU 

gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; chpikia jpizf;fsg; ngWiff; FO jd;dfj;Nj 

nfhz;Ls;sJ.

ghPl;ir Mizahsh; ehafk;>

ghPl;irfs; jpizf;fsk;>

ngytj;j> gj;juKy;y.

2022-04-04

njd;id> fpj;Jy; kw;Wk; giz nra;iffs; Nkk;ghL kw;Wk; 
mit rhh;e;j ifj;njhopy; gz;lq;fs; cw;gj;jp kw;Wk; 

Vw;Wkjp gy;tifg;gLj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykD ,yf;fk;: CDA/1/2022

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;ghf njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; jpizf;fsg; 

ngWiff; FOj; jiythpdhy; njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; Ma;T $l cgfuzq;fis 

toq;fp epWtp nraw;gLj;jp gpuNahfg; gapw;rpia toq;Ftjw;fhf jifikAs;s epWtdq;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

  cUg;gb vz;zpf;if

 1. Magnctic Stirrer (With hot plate) -  02
 2. Centrifuge -  01
 3. Potable Photometer (Mobile lab) -  01
 4. Rotory evaporator -  01
 5. Safety cabinet Flammable storage cabinet -  01
 6. Vaccum Manifold -  01

 7. Accessories
  i. Gas Chromatograph column for Gas chromatograph 6890 N -  01
  ii. Solid phase cxtraction cartridge (Amine column) - HPLC - cartridges - 100

1.  kPsspf;fg;glhj 2000.00 &ghtpw;fhd njhifiar; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;ilr; 

rkh;g;gpj;Jg; ngw;Wf; nfhs;Sk; khjphpg;gbtj;jpd; %yk; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lnkd;gJld; epge;jidfSld; $ba Mq;fpynkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s tpiykD 

khjphpg;gbtq;fis 2022.04.04 Kjy; 2022.05.04 tiu gp.g. 3.00 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

gzpg;ghsh; (epUthfk;) uh.M. ,lk; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;Jg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

2.  tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;sy; 2022.05.05 md;W gp.g. 2.00 ,w;F KbTWk; vd;gJld; 

cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

3.  efy; gpujpnahd;Wld; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj;jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ 

Neubahf ,t; mjpfhu rigapd; epUthfg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ,yf;fk; 08 vd;w 

ngWifg; ngl;bapw; Nrh;g;gjw;F KbAk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; jghYiwfspd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; ~CDA 1/2022 Ma;T $l cgfuzq;fis toq;fp epWtp nraw;gLj;jp> 

gpuNahfg;gapw;rpia toq;Ftjw;fhd tpiykDf; Nfhuy;| vd Fwpg;gplTk;.

4.  tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik njq;F mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapd; jpizf;fsg; ngWiff; FOtpw;F chpj;jhtJld; ,t;tpiykDj; njhlh;ghd 

,f;FOtpd; jPh;khdk; ,Wjpj; jPHkhdkhf mikAk;.

5. tpiykDf;fis mDg;gNtz;ba Kfthp gpd;tUkhW

jiyth;>

jpizf;fsg; ngWiff;FO>

njq;f mgptpUj;jp mjpfhu rig>

,y. 54> ehty tPjp>

ehuN`d;gpl;l> nfhOk;G -05.

2022.04.01

njq;F mgptpUj;jp mjpfhu rigf;F Ma;T$l cgfuzq;fis 
toq;fp epWtp nraw;gLj;jp gpuNahfg; gapw;rpia 

toq;Ftjw;fhf tpiykDf; Nfhuy;

rpijtile;j gz;lq;fis 
tpiykDf;Nfhuy; %yk; tpw;gid nra;jy; 
,yq;if Njrpa itj;jparhiy

i

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; ghtidapypUe;J 

mfw;wg;gl;L jw;nghOJ. nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiy> 

Ky;Nyhpahtpyike;Js;s mfw;wy; fsQ;rparhiyapy; kw;Wk; ,yq;if 

Njrpa itj;jparhiyapd; mfw;wy; fsQ;rparhiyapy; itf;fg;gl;Ls;s 

rpijtile;j gz;lq;fis tpiykDf;Nfhhp tpw;gid nra;tjw;fhf 

2022.04.27 md;W K.g. 10.00 tiu tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

2022.04.04 Kjy; 2022.04.26 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 10.00 

Kjy; gp.g. 2.00 tiu mYtyf Neuq;fspy; ,yq;if Njrpa itj;jpa 

rhiyapd; toq;fy; gphptpYk; 2022.04.21 kw;Wk; 22Mk; jpfjpfspy; 

nfhOk;G fpof;F Mjhu itj;jparhiy Ky;Nyhpahitapy;; mike;Js;s 

mfw;wy; fsQ;rparhiy tshfj;jpYk; ,jw;fhf epge;jidfSld; 

$ba tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhnkd;gJld;> 

tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;f Kd;dh; kPsspf;fg;gLk; &gh 25>000.00 

,w;fhd gpizj; njhifia ,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; rpwhg;gh; 

gphptpy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Fwpj;j gz;lq;fisg; ghPl;rpj;jYf;fhf 

2022.04.21 kw;Wk; 22 Mfpa ,U jpdq;fs;> nfhOk;G fpof;F Mjhu 

itj;jparhiy> Ky;NyhpahitapYs;s mfw;wy; fsQ;rparhiy 

tshfj;jpy; K.g. 10.00 Kjy; gp.g. 1.30 tiu Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. 

gz;lq;fisg; ghprPyid nra;tjw;fhf 1000.00 &ghtpw;fhd 

kPsspf;fg;glhj njhifnahd;W mwtplg;gLk;. tpz;zg;gg;gbtf; 

fl;lzk; 1000.00 &gh MFk;. ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis 

njh.Ng. ,yf;fk; 011-2691111 (ePbg;G 4074) jpU. mfyq;fit mioj;J 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

gpujpg; gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if Njrpa itj;jparhiy>

nfhOk;G -10.

,yq;if Njrpa itj;jparhiyapd; 
ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l ,Uk;G 

cUf;Fioe;j gz;lq;fs; kw;Wk; kur;rhkhd;fis 
tpw;gid nra;tjw;fhd tpiykDf;Nfhuy; - 2022

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk; kw;;Wk; fl;blg; 
nghUl;fs; ifj;njhopy; Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

fl;blq;fs; jpizf;fsk;

Nfs;tpfSf;fhd miog;G
NrdGu> %d;whk; epiy kw;Wk; njhopw; fy;tp 

gapw;rp epiyaj;jpy; MNyhrid myif 

(Counseling Unit)  epHkhzpj;jy;

(xg;ge;j ,yf;fk;: 04-03-13-2021/CT47)
1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;lJk; 28.5 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;Lr; 

nryTilaJkhd ~~NrdGu> %d;whk; epiy kw;Wk; 

njhopw; fy;tp gapw;rp epiyaj;jpy; MNyhrid myif  

eph;khzpj;jy;|| vDk;  NtiyfSf;fhf jifikAk; jFjpAk; 

nfhz;l Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

Nfs;tpfis fl;blj; jpizf;fsj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fsg; 

ngWiff; FOj; jiytH NfhUfpwhh;.

 eph;khzf; fhyk; 182 ehl;fs;.

2.  Nfs;tpfs; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwapd; fPo; 

,lk;ngWk;. 

3.  xg;ge;jj;ij toq;fg; ngWtjw;Fj; jifik nfhz;l 

ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; Nfs;tpfs; %lg;gLk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahff; $ba eph;khzf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapy;  (CIDA)  ePH; toq;fy; kw;Wk; 
tbfhyikg;G Jiwapy;  C5 my;yJ C4 jug; gjpitg; 

ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j gjpthdJ xg;ge;jk; toq;Fk; 

jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

  ~~nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; Nfs;tpjhuh;fs;;; 1987,d; 

3Mk; ,yf;f xg;ge;j tpjpfs; gw;wpa xg;ge;jr; rl;lj;jpd; 

ngWif tpjpfspd; gpufhuk;; jk;ikg; gjpT nra;J nfhs;sy; 

Ntz;Lk;. gjpTr; rhd;wpjopd; %yg; gpujpia (Original 
Certi cate of PCA 03) Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

PCA 03 gjpTr; rhd;wpjio rkh;g;gpf;fj; jtWk; ve;jnthU 

tpiykDjhuUf;Fk; ,e;jg; ngWif ifaspf;fg;gl 

khl;lhJ.||

4.  Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; kl;lf;fsg;G> kz;Kid 

tlf;F tsTfs;> gpuNjr nrayfk;>  fl;blq;fs; 

jpizf;fsk; (tyak; 4)> gpujk nghwpapayhsh; mYtyfk;> 

gpujk nghwpapayhshplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; mNj Kfthpapy; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4..00 kzp tiu Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ghh;itaplyhk.; njhlh;G ,yf;fq;fs;: 

njhiyNgrp: 065-2229801 njhiyefy;: 065-2229807

5.  kPsspf;fg;glhj Mwhapuk; &gh (&gh 6>000.00) fl;lzj;ij 

2022-04-01Mk;;; jpfjp Kjy; 2022-04-27Mk;;; jpfjp tiuahd 

fhyj;jpy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; 

kl;lf;fsg;G> kz;Kid tlf;F tsTfs;> gpuNjr nrayfk;>  

fl;blq;fs; jpizf;fsk; (tyak; 4)> gpujk nghwpapayhsh; 

mYtyfk;> gpujk nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapyhd 

KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  Nfs;tpfis 2022-04-28Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 2k; khb> 

nrj;rpwpgha> gj;juKy;y vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.  gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> 2k; 

khb> fl;blq;fs; jpizf;fsj;jpd; xg;ge;jf; fpisapy; 

tUif je;Js;s Nfs;tpjhuh;fspd; Nfs;tpapy; gq;Fgw;w 

njhpTnra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; 

%lg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

7.  Nfs;tpfs; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp ehs; my;yJ ePbf;fg;gl;l 

fhyj;jpypUe;J 91 ehl;fSf;F Nfs;tpfs; nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

8. midj;Jf; Nfs;tpfSlDk; 

 * Nfs;tp Mtzj;jpd; 09k; gphptpy; cs;slq;Fk; gbtj;jpd;gb

 * fl;blg; gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOjg;gl;l

 * 400>000.00 &gh njhiff;F

 * 2022 Mf];l; 24Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk;

 *  Nfs;tpj; jutpd; 16.2k; thrfj;jpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 

Kftufk; xd;wpdhy; toq;fg;gl;l

 Nfs;tpg; gpiznahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

9.  tpiy$wy; KbTWj;jg;gLtjw;F eph;zapf;fg;gl;Ls;s 

Neuj;Jf;Ff; Fiwe;j gl;rk; xU kzpj;jpahyj;Jf;F Kd;dNu 

ghJfhg;Gr; Nrhjidfspd; epkpj;jk; ~~nrj;rpwpgha|| tsTf;Fs; 

te;JtpLkhW tpiy$Weh;fs; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;.

nghwp. vk;.vr;.vk;. ,];kapy;>

fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafk;>

fl;blq;fs; jpizf;fsk;>

2k; khb> ~~nrj;rpwpgha”> gj;juKy;iy. 

www.buildings.gov.lk
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2022 rpq;fs / jkpo; GJtUl tpLKiwf; fhyj;jpDs; vhpnghUs; tpepNahf 

nraw;ghLfs; gpd;tUk; tifapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;

jpfjpfs;

fl;lisfis Vw;Wf;nfhs;sy; tpepNahfpj;jy;

nfhyd;dht epWty;>  

Kj;Juh[nty Kidak; kw;Wk; 

nkhj;j fsQ;rparhiy

nfhyd;dht epWty;>  

Kj;Juh[nty Kidak; 

kw;Wk; nkhj;j fsQ;rparhiy

2022-04-11 

(jpq;fl;fpoik)

12Mk; jpfjp nrt;tha;f;fpoik 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; 

gp.g. 2.00 kzp tiu 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

rhjhuzkhf vhpnghUs; 

tpepNahf eltbf;iffs; 

,lk;ngWk;.

2022-04-12 

(nrt;tha;f;fpoik) 

13Mk; jpfjp Gjd;fpoik 

mj;jpahtrpa Nritf;fhf kl;Lk; 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g. 

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

rhjhuzkhf vhpnghUs; 

tpepNahf eltbf;iffs; 

,lk;ngWk;.

2022-04-13 

(Gjd;fpoik)

rpq;fs/jkpo; 
GJtUl jpdj;jpw;F 

Kd; jpdk;

15Mk; jpfjp nts;spf;fpoik 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g. 

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

mj;jpahtrpa NritfSf;fhd 

kw;Wk; vhpnghUs; tpepNahf 

eltbf;iffs;; ,lk;ngWk;

2022-04-14 

(tpahof;fpoik)

rpq;fs/jkpo; 
GJtUl

jpdk;

%lg;gl;bUf;Fk; %lg;gl;bUf;Fk;

2022-04-15 

(nts;spf;;fpoik)

nghpa nts;sp 

jpdk;

16Mk; jpfjp rdpf;fpoik 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g. 

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

rhjhuzkhf vhpnghUs; 

tpepNahf eltbf;iffs; 

,lk;ngWk;.

2022-04-16 

(rdpf;;fpoik)

gf;k` Nghah 

jpdk;

17Mk; jpfjp Qhapw;Wf;;fpoik 

toq;Ftjw;Fs;s fl;lisfs; gp.g. 

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

rhjhuzkhf vhpnghUs; 

tpepNahf eltbf;iffs; 

,lk;ngWk;.

2022-04-17 

(Qhapw;Wf;fpoik)

%lg;gl;bUf;Fk; Kd;jpdk; kPjkhd vhpnghUs; 

fl;lisfSf;F toq;fg;gLk;.

                   nfhyd;dht Kj;Juh[nty

tpepNahf mYtyf 

njhiyNgrp 

,yf;fk;;: 0112572336> 

0112572158

njhiyefy; 

,yf;fk;: 0112572380

Nghf;Ftuj;J 

mYtyfk;: 

0112531324

fl;lisg; gphpT:

0112696542

0112532131

0115668472

0112531325

tpepNahf mYtyfk;:

0115668959

0113193926

0113193924

0115950136

tpepNahf Kfhikahsh;

rpNyhd; ngl;Nwhypak; ];NlhNu[; Nlh;kpdy;]; ypkpnll;.

rpNyhd; ngl;Nwhypak; ];NlhNu[; Nlh;kpdy;]; ypkpnll;

,yq;if  rdehaf Nrh\ypr FbauR murhq;fk;

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

Njrpa ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fsk;

xg;ge;j ,y.: NPPD/WORKS/2022/3

1.  15>099>224.50 &gh MFnrytpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; fPNo tpghpf;fg;gl;lJkhd fjph;fhkj;jpYs;s ahj;hPfh;fs; 

jq;Fk; murhq;f tpLjpf;fhd gOJ ghh;j;jy;fSf;fhd jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Njrpa ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth;Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;.  (12 sqrsmsTs;s $iuf;fhd gOJ ghh;j;jy;fs;> fjTfs; kw;Wk; 

ad;dy;fspd; gOJ ghh;j;jy;fs; mz;zsthf 5 sqrs ,w;F XL gjpj;jy;> Foha; ,izj;jy; Ntiyfs;> 

Rfhjhu ,izg;Gf;fs;> mz;zsthf 350 sqrs ,w;fhd ngapz;l; g+Rjy; ,d;Dk; gy Ntiyfs; Mfpatw;iw 

mlf;Fk;- eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ 180 ehl;fshFk;) 

2. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bHPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; 

gpd;tUk; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gth;fshfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. (fl;bl eph;khzj;jpy; rp-6 my;yJ 

Nkw;gl;l CIDA juk;)

4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikf;fhd jifik Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW.

 (i)  fle;j 5 tUlq;fspy; tUlhe;j eph;khz Ntiyapd; ngWkjpahdJ Mff; Fiwe;jJ 15 kpy;ypad; 

,yq;if &ghthftpUj;jy;.

 (ii)  fle;j 10 tUlq;fspy; xt;nthU Ntiyf;Fk; epfuhd jd;ik kw;Wk; rpf;fy; jd;ikapy; Mff; Fiwe;jJ 

xU xg;ge;jj;ij epiwNtw;wpa mDgtk;. 

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ngw;W gj;juKy;y> ~~nrj;rphpgha||> 5 Mk; khb> Njrpa 

ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fs epjpg; gphptpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis  2022.04.22 Mk; jpfjp tiuAk; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; gHPl;rpf;fyhk;. (njhiyNgrp: 011-2872050)

6.  2022.04.04 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.22 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 10>000 

&ghit kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> gj;juKy;y> ~~nrj;rphpgha||> 5 Mk; khb> gzpg;ghsh; 

ehafk;> Njrpa ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fs gzpg;ghsh; ehafj;jpw;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 

gj;juKy;y> ~~nrj;rphpgha||> 5 Mk; khb> Njrpa ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fs epjpg; gphptpypUe;J nfhs;tdT 

nra;ayhk;. (njhiyNgrp: 011-2872050) gzf;nfhLg;gdT KiwahdJ nuhf;fg; gzj;ij gj;juKy;y> 

~~nrj;rphpgha||> 5 Mk; khb> Njrpa ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fs epjpg;gphptpd; rpwhg;ghpd; mYtyfj;jpy; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fs; jdpj;jdpahd jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L gzpg;ghsh; ehafj;jpd; mYtyfk;> Njrpa 

ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fsk;> 5 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F 2022.04.26 Mk; 

jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

8.  midj;J tpiykDf;fSk; 200>000.00 &gh ngWkjpahd tpiykDg;gpiznahd;WlDk; tpiykDf;fis 

%Lk; jpfjpapypUe;J 105 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapy; ,Ug;gJld; ,yq;ifapy; nraw;gLk; 

Gfo;tha;e;j tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJk; my;yJ eph;khz cj;juthj epjpaj;jpypUe;J ngwg;gl;lJk; 

tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 105 ehl;fs; fhyg;gFjpf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYkpUj;jy; 

Ntz;Lk;.  tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;w cj;juthjkhfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

toq;fg;gl;Ls;s ~cUkhjphpapy;| mike;jjhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

gzpg;ghsh; ehafk;>

Njrpa ngsjPf jpl;lkply; jpizf;fsk;>

'nrj;rphpgha"> gj;juKy;y.

04.04.2022                                                                                                                                 

fjph;fhkj;jpYs;s ahj;hPfh;fs; jq;Fk; murhq;f tpLjpf;fhd
gOJ ghh;j;jy;fSf;fhd tpiykD  

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

138MtJ kfhrig $l;lk; gw;wpa mwptpj;jy;  Gyikg;ghprpy; toq;Fjy;

1.  ehl;by; fhzg;gLk;  nfhtpl; njhw;W epiy fhuzkhf rq;fj;jpd; 136 

kw;Wk; 137MtJ tUlhe;j kfh rigf; $l;lj;ij Fwpj;j fhyj;jpw;Fs; 

elj;Jtjw;F Kbahky; Ngha;tpl;lJ. mjdbg;gilapy; 136> 137 kw;Wk; 

138I ,izj;J elj;jg;gLk; kfhrigf; $l;lk; 2022.07.30k; jpfjp 

rdpf;fpoik K.g. 8.45 ,w;F nfhOk;G -07> Nuhay; fy;Y}hp Gjpa 

muq;fpy; eilngWk;.

2.  2022/2023Mk; Mz;bw;fhf Kfhikj;Jt fkpl;bf;F mq;fj;jth;fis 

Njh;e;njLj;Jf; nfhs;tjw;fhf Xa;Tngw;w my;yJ nfhOk;G khefu 

rigapd; eph;thf vy;iyf;Fs; my;yJ = [ath;jdGu Nfhl;Nl khefu 

rigapd; eph;thf vy;iyf;Fs; flikahw;Wk; mq;fj;jth;fsplkpUe;J 

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

3.  Kd; nkhopTfis rkh;g;gpg;gJld; rk;ge;jg;gl;l khjphpg; gj;jpuq;fs; 

2022 Vg;uy; 29k; jpfjp ez;gfy; 12.00 tiu tpepNahfpf;fg;gLtJld; 

md;Nw gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

nghwpaplg;gl;l ngl;bapy; Kd; nkhopTfis cs;sply; Ntz;Lk;. 

md;Nw gp.g. 2.00 ,w;F Kd; nkhopTfs; jpwf;fg;gl;L ntspaplg;gLk;.

4.  rq;fj;jpd; 1891 ,y. 05 rl;lj;jpd; my;yJ nghJ ahg;gpw;F jpUj;jq;fs; 

kw;Wk; Gjpa MNyhridfs; ,Ug;gpd; 2022 Vg;uy; 29k; jpfjp gp.g. 

2.00 ,w;F Kd; fpilf;Fk;NghJ fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

5.  tUlhe;j mwpf;iffis jghypLtjw;fhf cq;fsJ jw;Nghija 

Kfthpapy; khw;wq;fs; ,Ug;gpd; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mwptpf;FkhW 

jaTld; Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;.

1.  2019/2020 kw;Wk; 2020/2021k; Mz;LfSld; 

rk;ge;jg;gl;l fy;tpg; nghJ juhjug; 

gj;jpu (cah;juk;) rpj;jpapd; mbg;gilapy; 

gy;fiyf;fof mDkjp ngw;w mq;fj;jth;fspd; 

gps;isfSf;F Gyikg;ghprpy; kw;Wk; 

epjpAjtp toq;Ftjw;fhf tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2.  kUj;Jtk;> nghwpapay;> nghwpapay; 

njhopy;El;gk;> caphpay; njhopy;El;gk;> 

Kfhikj;Jtk;> fiy kw;Wk; rl;lk; Mfpa 

ghltpjhdq;fspd; fPo; $ba Gs;spfisg; 

ngw;Ws;s mq;fj;jth;fspd; gps;isfSf;F 

xU Gyikg;ghprpy; tPjk; xU Gyikg;ghprpy;fs; 

kw;Wk; 2019/2020 kw;Wk; 2020/2021 Mz;Lfspy; 

cah;ju ngWNgWfspd; mbg;gilapy; 

gy;fiyf;fofq;fSf;F gpuNtrpf;Fk; 

Vida mq;fj;jth;fspd; gps;isfSf;F 

xU Kiw khj;jpuk; nrYj;jg;gLk; epjpAjtp 

toq;fg;gLtJld; mjw;fhf tpz;zg;gq;fis 

,e;j mYtyfj;jpy; ngw;Wf; nfhz;L ,U 

gpujpfSld; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; ntl;Lg; Gs;spfs; 

tpepNahfpf;fg;gl;l jpfjp Kjy; 90 

ehl;fSf;Fs; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

Mh;.V.B. Mrphp uztPu

jiyth;>

2022.03.31

Kfthp ,ize;j nrayhsh; kw;Wk; nghUshsh;>

m.Nr.g.Nr. rq;fk;> 155/5> fhry;tPjp> nfhOk;G -8

njhiyNgrp ,y. 011 2665228> 011 2685300 ngf;];: 011 2683000

kpd;dQ;ry;: psmpa@sltnet.lk ,izaj;jsk;: www.psmpa.com

mur Nrit gu];gu Nrkyhg rq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
mdh;j;j Kfhikj;Jt ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk; (NBRO)

murhq;f khdpaj;jpd; fPohd kz;rhpit Fiwf;Fk; nraw;wpl;lk; - 2022
1.  gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;fhf nfhOk;G-05> [htj;j tPjp> 99/1, Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdj;jpd; rhh;ghf 

jpizf;fs ngWiff;FOj; jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

tpsf;fk;
RFP  Fwpg;gPL 

,yf;fk;

nghy;Jk;Ng fpuhkk;> ,k;Gy;Ng - I Mk; fl;lk; kz;rhpT jhf;fj;ij Fiwj;jy;. thpfs; 

ePq;fyhf kjpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s nkhj;j MFnryT 25.5 kpy;ypad; &ghthFk;.

NBRO/LRRMD/MTI/
RD/2022/31/BOL

Etnuypah rh`puh fy;Y}hp tshfj;jpy; kz;rhpit rPuikj;jy;. thpfs; ePq;fyhf kjpg;gPL 

nra;ag;gl;l nkhj;j MFnryT 17.45 kpy;ypad; &ghthFk;                                                          

NBRO/LRRMD/MTI/
NW/2022/ZAH

tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLtJld; ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhd 

eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ  180 fyz;lh; ehl;fs; vd;gJld; Ntiyfs; gpd;tUtdtw;iwf; nfhz;bUf;Fk;.  

nraw;wpl;lg; ngah; Ntiyapd; tpsf;fk;

nghy;Jk;Ng  fpuhkk;> ,k;Gy;Ng - I Mk; fl;lk; - 

Mfpa ,lq;fspy; kz;rhpT jhf;fj;ij Fiwj;jy; 

Concrete drains, Radom Rubble Masonry Drains and associated 
earthworks

Etnuypah rh`puh fy;Y}hp tshfj;jpy; 

kz;rhpit rPuikj;jy;

Construction of concrete drains, soil nailing and associated 
earthworks.

2.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jFjpf;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; 

Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gtuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;

Lk;.                                                                                                                                                             

nraw;wpl;lg; ngah; Ntiyapd; tpsf;fk;

nghy;Jk;Ng 

fpuhkk;> ,k;Gy;Ng 

- I Mk; fl;lk; 

Mfpa ,lq;fspy; 

kz;rhpit 

Fiwj;jy;.

eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; (CIDA) - (ICTAD  ,d; gpd;Dhpikf;fhuh;fs;) 

- fPo; xg;ge;jf;fhunuhUtuhf eph;khzk; kw;Wk; rptpy; nghwpapay; (rp-5) my;yJ Nkw;gl;lJld; 

kz;rhpT Fiwg;gpy; mDgtk; soil nailing  fPo; v];gp 2 Mk; juk; kw;Wk; rha;it epiyg;gLj;jy; 

fle;j 5 tUlq;fspy; rptpy; eph;khzj;Jiwapy; xg;ge;jf;fhunuhUtuhf mj;Jld; tpiykD 

kjpg;gPl;Lf; fhyj;jpy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpT

Etnuypah 

rh`puh fy;Y}hp 

tshfj;jpy; rha;T 

jtw;iw 

rPh;gLj;jy;

eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapd; (CIDA) - (ICTAD  ,d; gpd;Dhpikf;fhuh;fs;) 

- fPo; xg;ge;jf;fhunuhUtuhf eph;khzk; kw;Wk; rptpy; nghwpapay; (rp-6) my;yJ Nkw;gl;lJld; 

kz;rhpT Fiwg;gpy; mDgtk; soil nailing  fPo; v];gp 2 Mk; juk; kw;Wk; rha;it epiyg;gLj;jy; 

fle;j 5 tUlq;fspy; rptpy; eph;khzj;Jiwapy; xg;ge;jf;fhunuhUtuhf mj;Jld; tpiykD 

kjpg;gPl;Lf; fhyj;jpy; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s gjpT.

3.  xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jifikf;fhd jifikj; Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW.

 (m)  epjpaply; Njitg;ghL:

gpujhd jifikj; Njitg;ghL

Nghy;Jk;Ng fpuhkk;> 

,k;Gy;Ng – I Mk; fl;lk; 

(kpy;ypad; &ghtpy;)

Etnuypa rh`puh 

fy;Y}hp

(kpy;ypad; &ghtpy;)

Vida xg;ge;jhPjpapyhd flg;ghLfs; Njwpa gpd;dh; Mff; 

Fiwe;j jputr; nrhj;Jf;fspd; kw;Wk;/ my;yJ fld; trjpfspd; 

njhif FiwthfapUf;ff; $lhJ

12.75 8.73

fle;j Ie;J tUlq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l eph;khz Ntiyapd; 

Mff; Fiwe;j tUlhe;j ruhrhp njhifahdJ 
76.5 52.35

 (M)  fle;j 5 tUlq;fspy; epiwNtw;wg;gl;l Ntiyfspd; epfuhd jd;ik kw;Wk; rpf;fy;jd;ikapy; Mff; 

Fiwe;jJ xU xg;ge;jj;ij epiwNtw;wpa mDgtk;. 

 (,)  rhpahd Neuj;jpy; mtrpakhd cgfuzq;fs; kw;Wk; gzpahsh;fs; Mfpatw;iw Nfs;tp Mtzj;jpy; 

$wg;gl;Ls;s Kd;nkhopTfs;. 

4.  2022.04.04 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.04.29 Mk; jpfjp tiuAk; thu ,Wjp Ntiy ehl;fs; ePq;fyhf K.g. 9 

kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; nfhOk;G-05> [htj;j tPjp> 99/1, Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa fl;bl Muha;r;rp 

epWtd jpizf;fs ngWiff; FOj; jiytUf;F Kfthpaplg;gl;l 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;. 

 NkYk;> gprpV-3 gbtj;ij ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf fk;gdpfs; gjpthshpd; www.drc.gov.lk vd;w ,izajsj;jpd;  

  %ykhf gjpT nra;J nfhs;sTk;. web:eroc.drc.gov.lk vd;gjd; %ykhf gjpT nra;Ak; nraw;ghlhdJ xd;iyapd; 

Kiwikf;F khw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ. 

5.  2022.04.29 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ,U gpujpfspy; 

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;> 99/1, [htj;j tPjp> nfhOk;G-05 vd;w 

Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdj;jpd; tuNtw;G 

gFjpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

6.  gpd;tUk; Kiwapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s cUkhjphpapy; ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapd; fPo; gjpT ngw;w Gfo; tha;e;jnjhU tq;fpapypUe;J ngwg;gl;lJk; Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd 

gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; toq;fg;gl;lJkhd tpiykDg;gpiznahd;W midj;J tpiykDf;fSlDk; 

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

nraw;wpl;lg; ngah;
tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

Revered validity 
period (Days)

Nghy;Jk;Ng fpuhkk;> ,k;Gy;Ng – I Mk; fl;lk; - kz;rhpT Mgj;ij 

Fiwj;jy;

260>000.00 119

Etnuypah rh`puh fy;Y}hpapd; tshfj;jpy; rha;T Njhy;tpia rPh; 

nra;jy;

175>000.00 105

7. fPNoAs;s ml;ltizapy; js tp[a tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.  

nraw;wpl;lg; ngah; jpfjp Neuk; miktplk;

Nghy;Jk;Ng fpuhkk;> ,k;Gy;Ng – I Mk; fl;lk; - kz;rhpT 

Mgj;ij Fiwj;jy;

2022.04.21 Mk; 

jpfjpad;W

K.g. 11.30 

kzpf;F

Nghy;Jk;Ng 

Ntiyj;jsj;jpy;

Etnuypah rh`puh fy;Y}hpapd; tshfj;jpy; rha;T 

Njhy;tpia rPh; nra;jy;

2022.04.20 Mk; 

jpfjpad;W

K.g. 11 

kzpf;F

rh`puh 

fy;Y}hpapy;

8.  2022.04.22 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdj;jpd; Nfl;Ngh; $lj;jpy; tpiykD 

Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

9.  Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtd ngWiff; FOj; jiytuhdth; ve;jnthU tpiykDitAk;; my;yJ 

midj;J tpiykDf;fisAk; ve;jnthU fhuzj;ijAk; Kd;itf;fhky; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fkhd chpikia 

nfhz;Ls;sJld; mtuJ jPh;khdNk ,WjpahdJk; KbthdJkhFk;. 

10.  tpiykDf;fis jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; njhlh;ghf tpiykDjhuh;fSf;Nfw;gLk; ve;jnthU 

MFnryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;F Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdkhdJ nghWg;Ngw;fkhl;lhJ. 

 jiyth;>

 jpizf;fs ngWiff;FO>

 Njrpa fl;bl Muha;r;rp epWtdk;>

 ,y. 99/1, [htj;j tPjp>  nfhOk;G-05.

gJis khefu rig

2022 - tUlj;jpd; kpifepug;G 
tuTnryT Mtzk;

khefu rig fl;lisr; rl;lj;jpd; (252 Mk; 

mjpfhuk;) 214 (M) cWg;Giuapd;gb gJis 

khefu rigapd; 2022 Mk; tUlj;jpw;fhf 

jahupf;fg;gl;l kpifepwg;G tuTnryT Mtzk; 

nghJkf;fs; ghu;itf;fhf mYtyf Neuq;fspy; 

2022 Vg;uy; 6 Mk; jpfjp njhlf;fk; Vg;uy; 19 Mk; 

jpfjp tiu (Vg;uy; 9> 10> 13> 14> 15> 16 Mk; 

jpfjpfs; jtpu;j;J) gJis khefu rigapd; 

jiytu; guztpjhd nghJ E}yf tshfk; kw;Wk; 

khefu rig mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ 

vd;gJ ,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpwJ.    

lgps;A.b. gpupae;j mkurpwp

khefu Kjy;tu;

khefu rig

gJis.



விளையாட்டுத்துளை அளைச்சர் நாைல் 
ராஜபக் ஷவினால் இலஙளகை ரக்பி ்சம்ை -
ைனத்தின் உறுப்புரிளை எந்தவ�ாரு முன் 
அறிவிப்பும இன்றி உடன் அமுலுக்கு 
�ரும �ளகையில் இளடநிறுத்்தம வ்சயயப் -
பட்டுளைது.

இளைஞர் ைற்றும விளையாட்டுத்துளை 
அளைச்சர் எனும �ளகையில் நாைல் ராஜ-
பக் ஷவினால் குறித்்த அதி வி்்சட �ர்த்்த -
ைானி அறிவித்்தல்  (02) வ�ளியிடப்பட்-
டுளைது.

 இலஙளகை ரக்பி ்சம்ைைனத்தின் நிர்�ா-
கைத்ள்த வ்தாடர்நது முன்வனடுத்துச வ்சல்� -
்தற்கைான ்தகுதி�ாயந்த அதிகைாரியாகை விளை -
யாட்டு அபிவிருத்தி திளைக்கைைத்தின் 
பணிப்பாைர் நாயகைைான அைல் எதிரிசூரிய 
நியமிக்கைப்படு�்தாகை, குறித்்த அதி வி்்சட 
�ர்த்்தைானி அறிவிப்பில் வ்தரிவிக்கைப்பட் -
டுளைது.

இலஙளகை ரக்பி ்சம்ைைனத்தின் 
்தளல�ர் ரிஸ்லி இலியாஸ் ்தளலளையி -
லான நிர்�ாகைக் குழு விளையாட்டுத்துளை 
அளைச்சரின் உத்்தரள� புைக்கைணித்்தள்த 
அடுத்து இந்த ்தளட உத்்தரவு பிைப்பிக்கைப் -
பட்டுளைது.

்ைல் ைாகைாை ரக்பி ்சஙகைம வ்தாடர் -
பில் எழுந்த ்சட்டபூர்� பிரசசிளன ஒன் -
றுக்கு அபரா்தம விதிக்கைப்பட்டளைக்கைாகை 
இவ�ாறு இலஙளகை ரக்பி ்சம்ைைனத்தின் 

உறுப்புரிளைளய இளடநிறுத்்தம வ்சய� -
்தற்கு நட�டிக்ளகை எடுக்கைப்பட்டுளை்தாகை 
வ்சயதிகைள வ்தரிவிக்கின்ைன.

முன்ன்தாகை, ்ைல் ைாகைாை ரக்பி ்சம -
்ைைனத்தினால் �ருடாந்த கைட்டைத்ள்த 
வ்சலுத்்தாளை கைாரைைாகை 2020 ரக்பி ்சம -
்ைைனத்தின் ்்தர்்தலில் பஙகுபற்ை்�ா 
அல்லது �ாக்கைளிக்கை்�ா ்ைல் ைாகைாை 
ரக்பி ்சம்ைைனத்திற்கு அப்்பாள்தய 
விளையாட்டு ைற்றும இளைஞர் வி�கைார 
அளைச்சராகை இருந்த டலஸ் அழகைப்வபருை 
்தளட விதித்திருந்தார்.

2020 ஆம ஆண்டு ஜூளல 20 ஆம திகைதி 

வ�ளியிடப்பட்ட கைடி்தத்தில், விளையாட்-
டுத்துளை அளைசசின் வ்சயலாைர் ரு�ன் 
்சநதிர அப்்பாள்தய விளையாட்டுத்துளை 
அளைச்சர் டலஸ் அழகைப்வபருைவின் ஒப்பு-
்தலுடன் ்ைல் ைாகைாை ரக்பி ்சம்ைைனத்-
தின் உறுப்புரிளை 16,17 ைற்றும 18 ஆகிய 
பிரிவுகைளின் கீழ் இரத்து வ்சயயப்பட்டது.

்ைல் ைாகைாை ரக்பி ்சம்ைைனத்-
திற்கு ்தளட விதிக்கைப்பட்டிருந்த ்பாதும 
குறித்்த ்்தர்்தல்கைளில் பஙகுபற்றிய்்தாடு, 
இலஙளகை ரக்பி ்சம்ைைனத்தின் ஏளனய 
கூட்டஙகைளிலும வ்தாடர்நது கைலநதுவகைாண்-
டளை உறுதிப்படுத்்தப்பட்டது.

 இலஙளகை ரக்பி ்சம்ைைனத்தின் ்தற்-
்பாள்தய நிளல குறித்து  கைருத்து வ்தரிவித்்த 
விளையாட்டு அபிவிருத்தி திளைக்கைைத்-
தின் பணிப்பாைர் நாயகைம அைல் எதிரிசூ-
ரிய,

இலஙளகை ரக்பி ்சம்ைைனத்துக்கு 
்தற்்பாது இளடக்கைால நிர்�ாகைக் குழு -
வ�ான்ளை ்தற்்பாள்தய நிளலயில் நிய-
மிக்கைப் ்பா�தில்ளல எனவும, ்தற்்பாது 
நளடவபற்று �ருகின்ை ரக்பி லீக்ளகை முன் -
வனடுத்துச வ்சல்ல ஏப்ரல் 4 ஆம திகைதி 
குழுவ�ான்று நியமிக்கைப்படும எனவும, 
புதிய நிர்�ாகைக் குழுவ�ான்ளை ்்தர்ந -
வ்தடுக்கின்ை ்்தர்்தல் ்ை ைா்தம 31 ஆம 
திகைதி அல்லது அ்தற்கு முன் நடத்்தப்படும 
எனவும வ்தரிவித்்தார்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஏபரல் மா்தம 4ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஏபரல் 4 திஙைடகிழகம

கைட்டாரில் இவ�ருடம இடமவப-
ைவுளை கைால்பநது உலகைக் கிண்ை 
வ்தாடருக்கைான குழுக்கைள வ்தரிவு 
வ�ளளிக்கிழளை (01) இடமவபற்-
ைது. இக்குழுக்கைலில் ஒவவ�ாரு 
கைண்டஙகைளிலும கைடந்த இரண்டு 
�ருடைாகை இடமவபற்ை ்தகுதி-
கைாண் ்பாட்டிகைளில் வ�ற்றி வபற்ை 
அணிகைள இடமவபற்ைன.

வைாத்்தம 32 நாடுகைளின் பங்கைற் -
புடன் 4 �ருடஙகைளுக்கு ஒரு ்தடள� 
இடமவபறும இப்வபரும திருவிழா, 
இவ�ருடம ந�மபர் ைா்தம 21ஆம 
திகைதி கைட்டாரில் ஆரமபைாகும.  
இந்த 32 அணிகைளும முளை்ய ஏ 
மு்தல் எச �ளரயில் 8 குழுக்கைைாகை 
பிரிக்கைப்பட்டுளைன.

்பாட்டிளய நடத்தும நாடான 
கைட்டார், குழு ஏ இல், ஈகு�்டார், 
வ்சனகைல் ைற்றும வந்தர்லாநது அணி-
கைளுடன் இடமவபற்றுளைதுடன், 
நடப்பு ்சமபியன்கைைான பிரான்ஸ் 
அணி குழு டி  இல்,  வடன்ைார்க் 
ைற்றும டுனிசியா அணிகைளுடன் 
இடமவபற்றுளைது.  இந்த குழுவில் 

நான்கைா�து அணியாகை, நளடவபற்ை-
வுளை  ைற்ளைய ்தகுதிகைாண் ்பாட்-
டிளின் நிளைவில் வபரு அல்லது 
அவுஸ்தி்ரலியா அல்லது ஐக்கிய 
அரபு இராசசியம அணி இளைநது-
வகைாளளும.

இதில் குழுஎப் இல் இடமவபற்-
றுளை கைனடா, 1986 ஆம ஆண்டிற்கு 

பிைகு மு்தல் ்தடள�யாகை உலகைக்-
கிண்ை வ்தாடருக்கு ்தகுதி வபற்றுள -
ைது.

இத்வ்தாடரின் குழு சிஇல் அர்-
வஜன்டினா ைற்றும ்பாலநது 
அணிகைள ஒன்ைாகை இடமவபற்றுள-
ைன. ்தற்்பாது கைால்பநது அரஙகில் 
சிைந்த வீரர்கைைாகை திகைழ்நது �ரும 

வரா்பர்ட் வல�ன்வடாஸ்கியும, 
லி்யானல் வைஸ்ஸியும முளை்ய 
்பாலநது ைற்றும அர்வஜன்டினா 
அணிகைளுக்கைாகை விளையாடுகின்-
ைளை குறிப்பிடத்்தக்கைது. 

இ்தனால் இப்்பாட்டி மிகை விறு -
விறுப்பான குழு நிளல ்பாட்டி-
யாகை இருக்குவைன எதிர்பார்க்கைப்ப -

டுகிைது.
வ்தாடர்நது குழு டி  இல், 

2010 ஆம ஆண்டு உலகைக்-
கிண்ை வ�ற்றியாைர்கை-
ைான ஸ்வபயன் அணியும 
2014 உலகைக்கிண்ை வ�ற்-
றியாைர்கைைான வஜர்ைனி 
அணியும ஒன்ளை ஒன்று 
எதிர்த்்தடவுளைன.

அத்்்தாடு கிறிஸ்டி-
யா்னா வரானால்்டா 
விளையாடும ்பார்த்துக் -
கைல் அணியானது குழு எச 
இல் இடமபிடித்துளைது.

்தற்்பாது கைால்பநது ரசி-
கைர்கைைால் அதிகைம விரும-
பப்படும வீரர்கைைான 

வைஸ்ஸி ைற்றும வரானால்்டாவின் 
இறுதி உலகைக்கிண்ை வ்தாடராகை 
இது பார்க்கைப்படுகிைது. 

2006இலிருநது உலகைக்கிண்ை 
வ்தாடர்கைளில் விளையாடும இ�ர்-
கைள இமமுளை ்தஙகைள அணிகைளுக்கு 
கிண்ைத்ள்த வ�ன்று வகைாடுப்பார்-

கைைா என வபாறுத்து இருநது பார்க்கை 
்�ண்டும.

 நடப்பு ஐ்ராப்பிய ்சமபியன்கை -
ைான இத்்தாலி அணி வ்தாடர்நது 
இரண்டா�து முளையாகை உலகைக் 
கிண்ை வ்தாடருக்கு ்தகுதி வபை -
வில்ளல இஙகு குறிப்பிடத்்தக்கைது.

ஒரே குழுவில் முன்னாள் உலக சம்பியனகள்
பி்பா உ�ைக் கிண்ணம 2022;

இலங்கை ரக்பி சம்மேளனத்தின்
உறுப்புரி்மே இ்ைநிறுத்்தம

யாழ். விளையாட்டு நிருபர்

�ட்டுக்்கைாட்ளட யாழ்ப்பாைக் கைல்லூ -
ரிக்கும, புனி்த பத்திரிசியார் கைல்லூரிக்கும 
இளடயில் நடந்த �ைக்கைத்திற்குரிய வரான்-
ஸிஸ் ்ஜா்சப் வ�ற்றிக் கிண்ை ரி-20 கிரிக்-
வகைட் ் பாட்டியில் �ட்டுக்்கைாட்ளட யாழ்ப்-
பாைக் கைல்லூரி வ�ற்றி வபற்றுளைது.

கைடந்த திஙகைட்கிழளை ைாளல 2 ைணியை -
வில் புனி்த பத்திரிசியார் கைல்லூரி ளை்தானத்-
தில் நடந்த இப் ்பாட்டியில் நாையச சுழற்-
சியில் புனி்த பத்திரிசியார் கைல்லூரி வ�ற்றி 
வபற்ைது.

இ்தன்படி குறித்்த கைல்லூரி அணியின் 
்தளல�ர் ஏ.எவ.வடஸ்வின் மு்தலில் துடுப் -
வபடுத்்தாட தீர்ைானித்்தார். இ்தன்படி 
மு்தலில் துடுப்வபடுத்்தாட ளை்தானத்திற்-
குள புனி்த பத்திரிசியார் கைல்லூரி அணியினர் 
நுளழந்தனர்.

14.5 ஓ�ர்கைளில் ்சகைல விக்வகைட்டுக்கைளை -
யும இழநது 48 ஓட்டஙகைளை ைட்டு்ை 
வபற்றுக் வகைாண்டனர். அணி ்சார்பில் அதி-
கைப்படியாகை எஸ்.கீர்த்்தனன் 16 ஓட்டஙகைளை-
யும, ஏ.எவ.வடஸ்வின் 10 ஓட்டஙகைளையும 
வபற்ைனர். ்�று எந்த வீரர்கைளும இரட்ளட 
ஓட்டஙகைளை கூட வபைா்த நிளலயில் ஆட் -
டமிழந்தனர்.

�ட்டுக்்கைாட்ளட யாழ்ப்பாைக் கைல்லூரி 
அணி ்சார்பில் பநதுவீசி ்கை.்சாமதீ்சான் 3 
ஓ�ர்கைளை வீசி 10 ஓட்டஙகைளை வகைாடுத்து 
3 விக்வகைட்டுக்கைளை வீழ்த்தினார். எஸ்.
ைது்சன் 2 ஓ�ர்கைளை வீசி 6 ஓட்டஙகைளை 
வகைாடுத்்த இரண்டு விக்வகைட்டுக்கைளை வீழ்த் -
தினார். பா.பிரிந்தன் 3 ஓ�ர்கைளை வீசி 9 ஓட்-

டஙகைளை வகைாடுத்து இரண்டு விக்வகைட்டுக்-
கைளை வீழ்த்தினார்.

49 ஓட்டஙகைளை வபற்ைால் வ�ற்றி என்ை 
இலக்குடன் துடுப்வபடுத்்தாடிய �ட்டுக்-
்கைாட்ளட யாழ்ப்பாைக் கைல்லூரி அணியினர் 
18.2 ஓ�ர்கைளில் 6 விக்வகைட்டுக்கைளை இழந்த 
நிளலயில் வ�ற்றி இலக்ளகை அளடநது கிண்-
ைத்ள்த ்தன்தாக்கியது.

�ட்டுக்்கைாட்ளட யாழ்ப்பாைக் கைல்லூரி 
அணி ்சார்பில் என்.விஸ்னுகைாந 16 ஓட்டங-
கைளையும, வகைௌசிகைன் 10 ஓட்டஙகைளையும 
வபற்றுக் வகைாடுத்்தனர்.

புனி்த பத்திரிசியார் கைல்லூரி அணி ்சார்பில் 
பநது வீசி எம.்சவுத்திகைன் 4 ஓ�ர் பநதுவீசி 2 

ஓட்டஙகைளை வகைாடுத்து ஒரு விக்வகைட்ளட 
வீழ்த்தினர். 

எஸ்.கீர்த்்தன் 4 ஓ�ர்கைள பநதுவீசி 15 
ஓட்டஙகைளை வகைாடுத்்த இரண்டு விக்வகைட்-
டுக்கைளை வீழ்த்தினார். ஏ.எவ.வடஸ்வின் 
3 ஓ�ர்கைள பநதுவீசி 12 ஓட்டஙகைளை 
வகைாடுத்து ஒரு வீட்வகைட்ளட ளகைப்பற்றி-
னார்.

இப் ்பாட்டியில் ்சகைலதுளை வீரராகை 
புனி்த பத்திரிசியார் கைல்லூரி அணியின் எஸ்.
கீர்த்்தனன் வ்தரிவு வ்சயயப்பட்டார். ஆட்ட -
நாயகைனாகை �ட்டுக்்கைாட்ளட யாழ்ப்பாைக் 
கைல்லூரி அணியின் என்.விஸ்னுகைாந வ்தரிவு 
வ்சயயப்பட்டார்.

வட்டுக்்கைோட்்ை யோழப்்ோண 
கைல்லூரி வவற்றி
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