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நாட்டின் நிதி நநருக்கடிககு
அரசு மட்டுமம ந�ாறுப�ல்ல

ஜனாதிபதிமய குமற கூறுவதால் பி்ரச்சிமன்கள் தீ்ராது

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், ஷம்ஸ் போஹிம்  

நோட்டின் தறலபோததய நிதி சநருக்-
கடிக்கு அரெோஙகம் தனிலய சபோறுப்-
புக் கூற முடியோது. போரோளுமன்றத்-

தினூடோக அதறகு தீர்வு சபறறுக் 
சகோள்வது அ்வசியசமன நிதியதமச்-
ெர் பந்து� குண்வர்தன 
லநறறு போரோளுமன்றத்தில 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,                              
ஷம்ஸ் போஹிம் 

நோடு எதிர்சகோண்டுள்ள சநருக்கடிக்கு 
போரோளுமன்றத்தின் ஊடோக ஜனநோயக 
ரீதியில தீர்வு கோண முடியும் என எதிர்-
போர்ப்பதோக ெபோநோயகர் மஹிந்த யோப்போ 
அலப்வர்தன சதரிவித்தோர். இந்த ்வோர 
இறுதிக்குள அரசிய�தமப்பின் பிரகோரம் இந்த 
சநருக்கடிதய ெமோளிப்பதறகோன சபோது்வோன 

திட்டத்தத ்வகுக்குமோறு போரோளுமன்ற 
உறுப்பினர்களிடம் லகட்டுக்சகோண்ட 
அ்வர்,இதறகு தீர்வு கோணோவிட்டோல 
ப� உயிர்கத்ள இழக்க லநரிட�ோம் 
என்றும் எச்ெரித்தோர்.  லநறறு போரோளு-
மன்றத்தில விலெட உதரசயோன்தற 
ஆறறிய லபோலத ெபோநோயகர் இவ்வோறு 

சதரிவித்தோர்.  அ்வர் லமலும் சதரிவிக்-
தகயில,நோட்டு நித�தம குறித்து 

�ாராளுமன்்றத்தின் ஊடா்க ஜனநாய்க ரீதியில  
தீரக்க ச்க்ல ்கட்சி்களுககும் ச�ாநாய்கர அழைபபு  

�ாடு எதிர்்்காண்டுள்்ள ்�ருக்்கடிக்கு  

நோட்டில தஙக 
வி த � யி ல 
வீழ்ச்சி ஏறபட்-
டுள்ளதோக அகி� 
இ�ஙதக நதக 
வி ய ோ ப ோ ரி க ள 
ெஙகம் சதரிவித்-
துள்ளது.  

ச ெ ட் டி ய ோ ர் 
சதருவின் லநறதறய நி�்வரப்படி, 24 கரட் தஙகம் 
பவுண் ஒன்று 175,000 ரூபோவுக்கு விறபதன செய்-
யப்படு்வதோக அச்ெஙகத்தின் சபோரு்ளோ்ளர் 
ஆர்.போ�சுப்பிரமணியம் சதரிவித்தோர்.   

தங்கத்தின் விழ்ல
திடீநரன வீழ்ச்சி!

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,  ஷம்ஸ் போஹிம்   

நோட்டில 69 இ�ட்ெம் மக்களின் 
ஆதணதயப் சபறறுக்சகோண்-
டுள்ள ஜனோதிபதி லகோட்டோபய ரோஜ-
பக் ஷ ஒருலபோதும் தமது பதவிதய 

இரோஜினோமோ செய்யப் லபோ்வ -
திலத�சயன ஆளும் கட்சி -
யின் பிரதம சகோரடோ அதமச்ெர் 
லஜோன்ஸ்டன் சபர்னோண்லடோ 
போரோளுமன்றத்தில சதரிவித்தோர்.   

அலதல்வத்ள, நோட்டின் தற-
லபோததய சநருக்கடி நித�க்கு 
தீர்வு கோண்பதறகு அதனத்து நட-

்வடிக்தககளும் லமறசகோள்ளப்பட்-
டுள்ளது. ஜனநோயகத்தத விரும்பும் 
அதன்வரும் அதறகோக ஒன்றிதண-
யுமோறு நோம் லகட்டுக்சகோளகின்-
லறோசமன்றும் அ்வர் ெதபயில சதரி-

வித்தோர்.   மக்கத்ளயும் நோட்தடயும் 
சீர்குத�ப்பதறகு செயறபடுல்வோ-
ருக்கு எதிரோக அதன்வரும் ஒன்றி-
தணந்து செயறபட ல்வண்டிய தரு-
ணமிது என்றும் அ்வர் சதரிவித்தோர்.   

 போரோளுமன்றத்தில லநறறு நதட-
சபறற நோட்டின் தறலபோததய 
சநருக்கடி நித� சதோடர்போன ெர்ச்-
தெயின் லபோலத அதமச்ெர் 
இவ்வோறு சதரிவித்தோர்.   

எநதக காரணத்துககாகவும
ஜனாதிபதி பதவி விலகார் 

69 இலட்சம் ைக்்களின் ஆமைமய ்பறற தமலவர்   ஐககிய மக்கள் சகதி ஆரப�ாட்டம்  
சழ� இரு தடழை்கள் ஒத்திழைபபு!  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,   
ஷம்ஸ் போஹிம்   

 ஐக்கிய மக்கள ெக்தி உறுப்பி-
னர்கள சுல�ோக அட்தடகத்ள 
ஏந்திய்வோறு போரோளுமன்றத்தில 
ஆர்ப்போட்டத்தில ஈடுபட்டதோல 
ெதபயில லநறறு பரபரப்போன 
சூழல ஏறபட்டலதோடு ஆளும் 
தரப்பு மறறும் எதிர்த்தரப்பு எம்.
பிக்களுக்கிதடலய லமோதல நித� 
ஏறபட்டது. இதனோல ஏறபட்ட 
அமளி கோரணமோக ெபோநோயகர் 
10 நிமிடஙளுக்கு ெதபதய ஒத்தி -
த்வத்தோர்.   

 போரோளுமன்றம் ெபோநோயகர் தத�தம-
யில லநறறு கூடியது. ெபோநோயகரின் அறி-

விப்பு மறறும் தினப்பணிகத்ள சதோடர்ந்து 
நோட்டு நித�தம சதோடர்பில ெதபக்குள 
ெர்ச்தெ ஏறபட்டது. நிகழ்ச்சி நிர -
லுக்கதமய போரோளுமன்ற 
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மருந்து இ்றககுமதிககு   
 WHO நிதி ைைஙகுகி்றது  

நோட்டின் சடோ�ர் பிரச்சிதனதய 
தீர்ப்பதறகோக தம்மிடம் தீர்வுள்ள -
தோக எதிர்க்கட்சித் தத�்வர் ெஜித் 
பிலரமதோெ சதரிவித்துள்ளோர்.  

 சபன்லடோரோ ஆ்வணஙகளில 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்நோட்டு 
சடோ�ர் சகோளத்ளதய அந்தந்த 
நோடுகளில இருந்து இந்நோட்டுக்கு 
சகோண்டு ்வரு்வதன் மூ�ம் சடோ�ர் பிரச்சிதனக்கு 
உடனடி தீர்விதன சபறறுக் சகோள்ள முடியும் என 

நடா்லர பிரச்சிழனககு 
எம்மிடம் தீரவுள்்ளது!  
்சமபயில் ்சஜித் பிந்ரைதா்ச ்தரிவிபபு

ஜனோதிபதியினோல 
பி ர க ட ன ப் ப டு த் த ப் -
பட்ட அ்வெரகோ� 
ெட்டத்தத (5) நளளி-
ரவுடன் இல�ோசதோ-
ழிக்கும் ்வதகயில 
அதிவிலெட ்வர்த்தமோனி அறிவித்தச�ோன்று ச்வளியிடப்-
பட்டுள்ளது.  கடந்த முத�ோம் திகதி முதல நோடு 
முழு்வதும் அமு�ோகும் ்வதகயில

அைசர்கா்லச் சட்டம்  
ஜனாதி�தியால நீக்கம்
வர்த்தைானி அறிவித்தல் ்வளியானது

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்,ஷம்ஸ் போஹிம்   

உஙகத்ள பலிசகோடுத்து ஆட்சிக்கு ்வர 
சி� கட்சிகள கோத்திருக்கின்றன. அ்வதோன-
மோக இருஙகச்ளன முன்னோள இரோஜோஙக 
அதமச்ெர் பியல நிெோந்த லநறறு ஆர்ப்-
போட்டம் நடத்தும் இத்ளஞர், 
யு்வதிகளுக்கு எச்ெரிக்தக 

ஆட்சிழய ழ்கப�ற்ற சி்ல 
்கட்சி்கள் ்காத்திருபபு   

அபபாவி்க்ளான உங்கம்ள பலி்்காடுத்து

ஆர்பபாட்டக்்கா்ரர்்களி்டம் பியல் நிஷாநத

ஊரடஙகு ெட்டம் கோரணமோக, 
பிறலபோடப்பட்ட லபோரோட்-
டத்தத இன்று (07) த�்வோக்கத� 
நகரில நடத்தவுள்ளதோக தமிழ் 
முறலபோக்கு கூட்டணி அறிவித் -
துள்ளது.  

கடந்த 03ஆம் திகதி த�்வோக்-
கத� நகரில தமிழ் முறலபோக்கு 
கூட்டணி லபோரோட்டத்தத நடத்த 

தி ட் ட -
மிட்டிருந் -
தலபோது, 
ஊரஙகு ெட்டம் கோரணமோக, அது 
பிறலபோடப்பட்டது.  

சபருந்லதோட்டத் சதோழி�ோ்ளர்கள 
அதன்வரும், இன்று (07) ஒருநோள 
அதடயோ்ள ல்வத�நிறுத்-
தப் லபோரோட்டத்தில 

TPAயின் ஒத்திழைத்த   
ம�ாராட்டம் இன்று   

தலவாக்்கமலயில் ஏறபாடு  
முடிந்தோல 06 மோதஙகளுக்கு நிதி 

அதமச்ெர் சபோறுப்தப ஏறறு தமது 
திறதமதய கோண்பிக்குமோறு ெஜித் 
பிலரமதோெவுக்கும் அநுர குமோர திெோ-
நோயோக்கவுக்கும் ஆளும் தரப்பு எம்.
பியும் முன்னோள இரோஜோஙக அதமச்ெ-
ருமோன சரோஷோன் ரணசிஙக அதழப்பு 
விடுத்தோர்.   நோட்டின் தற-
லபோததய நித�தம 

நிதி அழமச்ழச ஏறகுமாறு   
சஜித்,அநுரவுககு அழைபபு  
முழு ஒத்துமழபபு தருவதா்கவும் அறிவிபபு

சகோலரோனோ லநோயோ்ளர்களின் 
எண்ணிக்தக கடந்த ்வருடம் 
தமிழ் சிஙக்ளப் புத்தோண்டு 
கோ�த்தில அதிகரித்து கோணப்-
பட்டதோல, இப் புத்தோண்டு 
கோ�த்தில அதனத்து மக்களும் 
மிகவும் க்வனமோக செயறபட 
ல்வண்டும் என்று சுகோதோர அதமச்சு 
சதரிவித்துள்ளது.  

புதுைருட ்கா்லத்தில 
மி்க ்கைனம் அைசியம்

்்காவிட 19 ்தாறறு ப்ரவல்

 Dr.நஹைநத நஹ்ரத் எச்்சரிக்ம்க
(சகோழும்பு லகோட்தட தினகரன் நிருபர்)

நோட்ளோவிய ரீதியில இத்ளஞர்-
கள பலல்வறு லபோரோட்டஙகத்ள 
முன்சனடுத்து ்வரும் நித�யில 
இ்ளம் போரோளுமன்ற உறுப்பினர் 
என்ற ரீதியில சிறந்த முன்மோதிரி-
யோக செயறபட ல்வண்டிய 
சபோறுப்பு எனக்கு உண்டு  

முன்மாதிரியா்க நசயற�டுைது
என் முன்னாலுள்்ள ந�ாறுபபு

�ான் இ்ளம் பா்ராளுைன்ற உறுபபினர்:

பதவி வில்கல் குறித்து ஜீவன் ்கருத்து

�ாடசாழ்ல்களுககு   
இன்று முதல விடுமுழ்ற 

அரெ மறறும் அரெ அஙகீகோ-
ரம் சபறற தனியோர் போடெோ -
த�களுக்கு இன்று (07) முதல 
விடுமுதற ்வழஙகப்படு்வ -
தோக கலவிதமச்சு அறிவித்துள்ளது.   

எரிசபோருள பறறோக்குதற மறறும் மின்துண்டிப்பு சநருக்-
கடிகள கோரணமோகல்வ போடெோத�களுக்கு முன்கூட்டிலய 
விடுமுதற ்வழஙகப்படு்வதோக கலவிதமச்சு லமலும் சதரி-
வித்துள்ளது.   

அத்துடன் இவ-
்வோண்டு 

03 03

இ்லஙழ்கழய உன்னிப�ா்க 
அைதானிககும் ஐநா சழ�

பிரதி ச�ாநாய்கரின்    
இராஜினாமாழை 

ஜனாதி�தி நிரா்கரிபபு     மனித உரிமமகள் பேரமை  அறிகமக வைளியீடு! 03

இ்லஙழ்கககு ்கடத்த முயன்்ற   
ரூ15 ம்காடி ம�ாழதபந�ாருள்
தமிழகம் தூத்துககுடியில்  ேறிமுதல்

பா்ராளுைன்றம் மூலநை தீர்வு ்காைல் அவசியம்
- அமைச்்சர் பநதுல குைவர்த்தன ்தரிவிபபு

தற்போததய நெருக்கடி நிதைககு நிச்சயம் தீர்வு ்கோணபபடும்

பா்ராளுைன்றத்தில் அமைச்்சர் 
நஜான்்ஸ்டன் ்பர்னாண்ந்டா

 உறுதிப்டத் ்தரிவிபபு   

06

06 06 06 06
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உக்ரைனின் மரியுப�ோல் மற்றும் 
கோர்கிவ் நகரைஙகளில் ரைஷ்ய பீரைஙகிகள் 
பநற்று உககிரை தோககுதலில் ஈடு�ட்ட 
நி்ையில், பமற்கத்தி்ய நோடுகள் 
ரைஷ்யோ மீது பமலும் த்்டக்ை 
விதிகக த்யோரைோகி வருகின்்றன.   

க்டநத ப�பரைவரி 24 ஆம் திகதி 
உக்ரைன் மீது ரைஷ்யோ �்்டப்யடுத்-
தது பதோ்டககம் முற்று்கயில் உள்ை 
பதற்கு து்்றமுக நகரைோன மரியு-
ப�ோல் கிட்டத்தட்ட பதோ்டர்ச்சி்யோன 
தோககுதலுககு இைககோகி வருகி்றது. 
அஙகு ஆயிரைககணககோன குடியிருப-
�ோைர்கள் உணவு, குடிநீர் அல்ைது 
மின்்ோரைம் இன்றி சிககியுள்ைனர்.   

“நகரில் மனிதோபிமோன நி்ை மிக-
பமோ்ம்்டநதுள்ைது” என்று பிரிட-
்டன் இரைோணுவ புைனோய்வுத் து்்ற 
பநற்று பதரிவித்தது.   

“மின்பனோளி, பதோ்டர்�ோ்டல், 
மருத்துவம், சூப்டற்றும் வ்தி 
அல்ைது குடிநீர் இன்றி கிட்டத்தட்ட 
160,000 குடியிருப�ோைர்கள் சிககி-
யுள்ைனர். ரைஷ்யப �்்ட மனிதோபி-
மோன உதவிகள் ப்ல்வ்த தடுத்து 

தற்கோப�ோைர்க்ை ்ரைண்்ட்ய 
அழுத்தம் பகோடுத்து வருகி்றது” 
என்று அதில் கூ்றப�டடுள்ைது.  

எனினும் இநதத் தகவ்ை சு்யோதீ-
னமோக உறுதி ப்ய்்ய முடி்யவில்்ை 
என்று பரைோய்ட்டர்ஸ் ப்ய்தி நிறுவ-
னம் குறிபபிடடுள்ைது.   

எனினும் 11 மனிதோபிமோன 
வழிகள் ஊ்டோக சிககி இருககும் 

ப�ோதுமகக்ை பவளிப்யற்றுவ-
தற்கு நிர்வோகம் மு்யற்சிப�தோக 
உக்ரைன் பிரைதி பிரைதமர் இரினோ 
பவபரைஷசுக பதரிவித்துள்ைோர். 
மரியுப�ோலில் இருககும் மககள் 
ப்ோநத வோகனஙகளில் அஙகி-
ருநது பவளிப்ய்ற அறிவுறுத்தப�ட-
டுள்ைனர்.   

ரைஷ்ய �்்ட க்டநத வோரைம் த்ை-

நகர் கிப்யவின் பு்றநகர் �குதியில் 
இருநது பின்வோஙகி்ய நி்ையில் 
உக்ரைனின் பதற்கு மற்றும் கிழக-
கில் தமது தோககுதல்க்ை அதிகரித்-
துள்ைது. இரைண்டோவது மிகபப�-
ரி்ய நகரைோன நோடடின் வ்டகிழககில் 
உள்ை கோர்கிவ் தோககுதலுககு இைக-
கோகி இருப�தோக உக்ரைன் இரைோணு-
வம் பதரிவித்துள்ைது.   

கிழககு பிரைோநதி்யமோன லுஹோன்ஸ்-
கில் இருககும் குடியிருப�ோைர்க்ை 
அஙகிருநது பவளிப்யறும்�டி நிர்-
வோகம் உத்தரைவிடடுள்ைது. இநதப 
�குதி ரைஷ்யோவின் புதி்ய தோககுத-
லுககு இைககோகும் என்று எதிர்�ோர்க-
கப�டுகி்றது.   

பமற்கத்தி்ய நோடுகள் ரைஷ்யோ மீது 
கூடுதல் ப�ோருைோதோரைத் த்்டக்ை 
அறிவிககவுள்ைதோக அபமரிககோ 
பதரிவித்துள்ைது. புச்்ோவில் ந்டநத 
�டுபகோ்ைகள் குறித்து ரைஷ்யோ மீது 
குற்்றச்்ோடடுகள் எழுநத நி்ையில், 
இநத கூடுதல் ப�ோருைோதோரை 
த்்டகள் விதிகக அ்ழபபு விடுக-
கப�டடுள்ைது.  

ஐபரைோபபி்ய ஒன்றி்யமும் ப�ோர்க-
குற்்றஙகளுககோக ரைஷ்யோ மீது புதி்ய 
த்்டக்ை அறிவிககத் திட்டமிடு-
கி்றது. நிைககரி இ்றககுமதி்்யத் 
த்்டப்ய்வது, 22 பில்லி்யன் 
ப்டோைர் வர்த்தகத்்தத் தடுப�து 
ப�ோன்்ற்வ ஆரைோ்யப�டுகின்்றன.   

அபதப�ோன்று ரைஷ்யோவில் இருநது 
எணபணய் இ்றககுமதி்்யத் த்்ட-
ப்ய்்யவும் ஐபரைோபபி்ய ஒன்றி்யம் 
திட்டமிடுகி்றது.  

இபதபவ்ை அதிகமோன பமற்கத்-
தி்ய நோடுகள் ரைஷ்யத் தூதரைக அதிகோ-
ரிக்ை பவளிப்யற்றி வருகின்்றன. 
இத்தோலி 30 ரைஷ்ய இரைோஜதநதிரிக-
்ைப �ோதுகோப்�க கோரைணஙகோடடி 
அநநோடடிலிருநது பவளிப்யற்றி்யது. 
ப்டன்மோர்க 15 ரைஷ்ய இரைோஜதநதிரி-
க்ை பவளிப்யற்றுவதோகக கூறி்யது. 
ஸ்ப�யின் 25 ப�்ரையும் ஸ்வீ்டன் 
மூவ்ரையும் பவளிப்யற்்ற முடிவு 
ப்ய்துள்ைன.   

புச்்ோ நகரைப �டுபகோ்ை்்யத் 
பதோ்டர்நது அநத ந்டவடிக்க எடுக-
கப�டுகி்றது.   

இநநி்ையில் ரைஷ்யோ புச்்ோ நகரைச் 
்ம்�வத்்த நிரைோகரித்துள்ைது. அது 
தன் ப�்ய்ரைக பகடுகக பவளியி-
்டப�டும் ப�ோய்்யோன தகவல் என்று 
ரைஷ்யோ கூறுகி்றது.   

உக்ரைனி்ய ஜனோதி�தி பவோபைோ-
டிமிர் ப்பைன்ஸ்கி ஐ.நோ �ோதுகோபபு 
்்�யில் க்டநத ப்வ்வோ்யன்று 
உ்ரை்யோற்றினோர். தமது நோடடின் மீது 
பமற்பகோள்ைப�டடுவரும் குற்்றஙக-
ளுககு ரைஷ்யப �்்ட ப�ோறுபப�ற்க 
பவணடும் என்று அவர் கூறினோர்.   

ப�பரைவரி மோதம் 24ஆம் திகதி 
உக்ரைன் மீது ரைஷ்யோ �்்டப்ய-
டுப்� ஆரைம்பித்த பின்னர் முதன்-
மு்்ற்யோக ப் பைன்ஸ்கி �ோதுகோபபு 
்்�யில் ப�சினோர்.  த்ைநகர் 
கிப்யவுககு அருபக உள்ை புச்்ோ சிறு-
நகரில் ப�ோது மககள் பகோல்ைப-
�ட்ட விதத்்தயும் அவர் கடு்ம்யோ-
கச் ்ோடினோர். 

ஆயிரைககணககோன உக்ரைனி்யர்-
கள் ரைஷ்யோவுககு நோடு க்டத்தப�டடி-
ருப�தோகவும் ப்பைன்ஸ்கி குற்்றஞ்-
்ோடடினோர்.     

உக்ரைனின் முககிய நகரைஙகளில்  
ரைஷயப் ப்ை உககிரை தாககுதல்

புதிய தடைகளுக்கு தயாராகும் மேறகத்திய நாடுகள்

நநபாள பிரைதமர் டியுபா வாரைணாசி நகர் வரு்க
இநதி்யோவுககு விஜ்யம் பமற் -

பகோண்ட பந�ோை பிரைதமர் பெர் �ஹதுர் 
டியு�ோ மற்றும் அவரைது ம்னவி 
ஆர்சு ரைோனோ டியு�ோ ஆகிப்யோர் உத்தரை-
பிரைபத் முதல்வர் ப்யோகி ஆதித்்யனோத் 
உ்டன் வோரைணோசியில் உள்ை கோை 
்�ரைவர் பகோவிலில் பிரைோர்த்த்னயில் 
ஈடு�ட்டனர்.   

மூன்று நோள் விஜ்யமோக க்டநத 
பவள்ளிககிழ்ம டியு�ோ இநதி்யோ 
வநதோர். 2021 ஜூ்ை மோதம் �தவி 
ஏற்்ற அவரின் முதைோவது பவளி-
நோடடு விஜ்யமோக இது இருநதது. 

இநத விஜ்யத்தின் க்்டசி நோளில் 
அவர் வோரைணோசி வரு்க தநதோர். 
அஙகு அவருககு ப�ரு வரைபவற்பு 
அளிககப�ட்டது.  

முன்னதோக க்டநத ்னிககிழ்ம 
இநதி்ய பிரைதமர் நபரைநதிரை பமோடி்்ய 
்நதித்த டியு�ோ இரு நோடடு உ்ற-
வுக்ை �ைப�டுத்துவது �ற்றி 
கைநதோபைோசித்தோர். இதன்ப�ோது 
பீகோரின் ஜ்யஙகரில் இருநது பந�ோ-
ைத்தின் குர்தோ வ்ரை்யோன 35 கிபைோ-
மீற்்றர் ரையில் இ்ணப்� இரு பிரைத-
மர்களும் பதோ்டஙகி்வத்தனர்.     

சீனாவில் தினசரி ததாற்று  
20,000ஐ தாண்டி உசசம்
சீனோவில் பகோபரைோனோ 

ப�ருநபதோற்று ஆரைம்பித்-
தது பதோ்டககம் �திவோன 
அதிக�ட் தின்ரி ்ம்�வ-
மோக பநற்று புதன்கிழ்ம 
20,000ககும் அதிகமோன 
பதோற்்றோைர்கள் அ்்ட்யோைம் 
கோணப�டடுள்ைனர்.   

சீனோ பகோபரைோனோ்வ முழு்ம்யோக 
து்்டத்பதோழிககும் பகோள்்க்்ய பின்�ற்-
றும் நி்ையில், பநோய்த்பதோற்று அதிகரிப�து 
ப�ரும் பநருககடி்்ய ஏற்�டுத்தியுள்ைது.   

பநற்று புதன்கிழ்ம 
சீனோவில் 20,472 பதோற்று 
்ம்�வஙகள் �திவோனபதோடு 
எவரும் உயிரிழககவில்்ை 
என்று பதசி்ய சுகோதோரை 
ஆ்ண்யம் குறிபபிடடுள்ைது. 
இது நிர்வோகத்தோல் அறிவிக-
கப�ட்ட அதிக�ட் தின்ரி 

பநோய்த் பதோற்று ்ம்�வமோக உள்ைது. பவகமோ-
கப �ரைவககூடி்ய ஒமிகபரைோன் திரிபின் பி்றழ்வு 
ஒன்்்ற ெஙகோய் நகருககு அருகில் கணடுபிடிக-
கப�ட்டதோக அதிகோரிகள் குறிபபிடடுள்ைனர். 

க�ாழும்பு - க�ாட்ாஞ்சேமை அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துைாரி 
அம்்ாள் ைஹா கும்்ாபி்ே�ம் ்ேற்றுக்�ாமை கும்்ாபி-
்ே� குருக்�ள் முத்்தமிழ் குருைணி சிவஸ்ரீ சேர்வஸவ்ரக்கு-
ருக்�ள் ்தமைமையில் ேம்க்ற்்றது. ஆைய இ்ராஜ ்�ாபு்ர 
�ைசேத்துற்கும், மூைஸ்தாை பி்ர்தாை �ைசேத்திற்ம் கும்்ா-
பி்ே�ம் ேம்க்றுவம்தயும், �ைந்து க�ாண் க்ரும் 
தி்ரளாை ் க்்தர�மளயும் ் �ாைா்தாவிற்கு பூமஜ ேம்க்று-
வம்தயும், மூைஸ்தாை அம்்ாள் அைங�ரிக்�ப்்டு �ாடசி 
்தருவம்தயும் �ாணைாம். (்்ம் :- வத்்தமள வி்சே் நிரு்ர)  

கிழககு க்டற்�்்ட கட்ட்ை-
யின் புதி்ய தை�தி ரி்யர் அடமிரைல் 
பக.பஜ.குைரைத்ன கிழககு மோகோண 
ஆளுநர் அனுரைோதோ ்யஹம்�த்்த ்ந-
தித்தோர்.

திருபகோணம்ையிலுள்ை ஆளுநர் 
ப்்யைகத்தில் இ்டம்ப�ற்்ற இச்-
்நதிபபில், கிழககு க்டற்�்்ட 

�ோதுகோபபு ந்டவடிக்ககளில் 
இ்டம்ப�றும் ்ட்டவிபரைோத சுற்-
்றோ்டல் அழி்வ நிறுத்துவதற்கு 
பத்வ்யோன உதவிகள் வழஙகப� -
டும் என குைரைத்ன பதரிவித்தோர்.

   இநநிகழ்வில் ஆளுநரின் ப்்ய -
ைோைர் எல்.பி.மதநோ்யககவும் கைநது-
பகோண்ட்ம குறிபபி்டத்தககது.

எல்்ை உடகட்ட்மபபு 
மற்றும் நிர்வோகத்தின் (பிஐஎம்) 
கீழ் இநதி்யோ-சீனோ எல்்ைககோன 
�டபஜட ஒதுககீடு ந்டபபு நிதி-
்யோணடில் ஆறு ம்டஙகு அதிக -
ரிககப�டடுள்ைதோக உள்து்்ற 
அ்மச்சு (எம்பஹச்ஏ) ப்வ்-
வோய்ககிழ்ம மககை்வயில் 
பதரிவித்துள்ைது.  

�ோஜக எம்பி திலீப ்்கி்யோ 
பகட்ட பகள்விககு �திைளித்த 
உள்து்்ற இ்ண அ்மச்்ர் 
நித்்யோனநத் ரைோய், வ்டகிழககு மோநி-
ைஙகளின் எல்்ைப �குதிகளின் 
�ோதுகோபபிற்கோக ஒதுககப�ட்ட 
நிதி குறிபபிட்ட கோைகபகடுவுககுள் 
�்யன்�டுத்தப�டடுள்ைது என்்றோர்.  

BIM-ன் கீழ் ஒதுககப�ட்ட 
நிதி்்யப �டடி்யலிடடு, MHA 
க்டநத ஆண்்ட வி்ட 2020-/21 இல் 
இநதி்யோ-சீனோ எல்்ைப �குதிக-
ளுககோன BIM நிதி்்ய 42.87 பகோடி 
ரூ�ோயில் இருநது 2021-/22 இல் 

249.12 பகோடி ரூ�ோ்யோக உ்யர்த்தியுள்-
ைது என்்றோர். சுமோர் ஆறு ம்டஙகு 
அதிகம். அபத்ம்யம் 2019--/20ககோன 
நிதி 72.20 பகோடி ரூ�ோ்யோக இருந-
தது.  

2019-/2020 ஆம் ஆணடில் இநதி-
்ய-மி்யோன்மர் எல்்ைககு அரை்ோஙகம் 
20 பகோடி ரூ�ோ ஒதுககி்யது, இது 
2020-/21 இல் ரூ 17 பகோடி ரூ�ோ-
்யோகக கு்்றககப�ட்டது, ஆனோல் 
மீணடும் 2021-/22 இல் ரூ 50 பகோடி-
்யோகக கு்்றநதது.

தகாழும்பு - தகாடைாஞநச்ன அருள்மிகு 
ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்பாள் மஹா கும்பாபிநேகம்

கிழக்கு கடற்படட தள்பதி
ஆளுநடை சந்தித்து ப்பச்சு

கடந்த ஆணடட விட இந்தியா - சீனா எலடலைப் 
்பாதுகாப்பிறகான ்பட்ஜெட ஆறு மடங்கு அதிகரிப்பு



மருந்துகளை இறக்குமதி 
செய்வதற்கு 2 மில்லியன் 
அசமரிக்க ச�ொலரகளை 
இலஙளகக்கு உதவியொக 
்வழஙக உலக சுகொதொர ஸதொ-
பனம் (WHO) இணஙகியுள்-
ைது.   

இலஙளக அரெொஙகத்தின் 
வ்வண்டுவகொளுக்கு இணஙக இந்த 
உதவிளய ்வழஙக உலக சுகொதொர 
ஸதொபனம் ஒப்புக்சகொண்டுள்ைது.   

இலஙளகயில் மருந்து விநிவயொ-

கத்தில் பற்றொக்குளற ஏற்பட�-
தன் கொரணமொக அரெொஙகம் உலக 
சுகொதொர ஸதொபனத்தி�ம் இந்த 
உதவிக்கொன வகொரிக்ளகளய முன் -
ள்வத்திருந்தது குறிப்பி�த்தக்கது.  

கிடைத்துள்ளதாக முதலீட்டுச் சடை ததரிவிப்பு  

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஏபரல் 7 வியாழக்கிழனை
இன்னறைய சு்பதினமத�ாழுனக 

நேரம 3
06 மு�ல் 11 வனர

சுபஹ்  - 04.50
லுஹர்  - 12.14
அஸர்  - 03.16
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  01.30  -  03.00வனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00வனர
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நயாகம: ைரண நயாகம

 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   இஸலாமிய வருடக் கணிபபில் ைா�ங்-
களின் எண்ணிக்னக 12 ஆகும. அதில் 
ரைழான் ஒன்்ப�ாவது ைா�ைாக உளளது. 
இம ைா�த்தில் நோன்பு நோற்பன�க் 
கடடாயைாக்கியுளள அல்லாஹ�ஆலா 
இனறைவணக்கங்களில் ஈடு்படுவன�யும 
ஊக்குவித்திருக்கின்றைான்.  

என்றைாலும இஸலாமிய வருடக் கணிப-
பிலும 12 ைா�ங்கள காணப்படுகின்றை 
ந்பாதிலும ரைழான் ைா�த்தில் நோன்பு 
கடனையாக்கப்படடிருப்ப�ன் நோக்கத்-
ன�யும முக்கியத்துவத்ன�யும அறிந்து 
தகாளவது த்பரிதும ்பயன்மிக்க�ாக 
இருக்கும.  

அ�ாவது ரைழான் ைா�த்தின் 
இறுதிப ்பத்து ோடகளிலுளள ஒறனறைப 
்பனடயான ஒரு இரவில் �ான் உலகம 
இருக்கும வனரயும பிறைக்கும ஒவதவா-
ருவரதும ஈருலக வாழ்வுக்கு நேரவழி-
காடடும அல் குரஆன் ்பாதுகாக்கப்படட 
்பதிநவடடில் (லஹ ஹ்ுல் ைஹபூல்) 
இருந்து மு�ல் வானத்திலுளள ன்பத்துல் 
இஸ்ாவுக்கு இறைக்கியருளப்படடது. அவ-
விரனவ னலலத்துல் கத்ர என்றை ஆயிரம 
ைா�ங்கனள விடவும நைலான இரவாக 
(அல் குரஆன் 97:03) அல்லாஹ ஆக்கி 
னவத்திருக்கின்றைான். 

அந�நேரம, 'ரைழான் ைா�ம எத்�-

னகய (ைகத்துவமுனடய)த�ன்றைால் 
அதில்�ான் ைனி�ரகளுக்கு நேரவழிகாட-
டும அல் குரஆன் (என்னும) நவ�ம 
இறைக்கியருளப்படடது. அது (ேன்னை, 
தீனைனய) பிரித்�றிவித்து நேரான 
்பான�னய த�ளிவாக்கக்கூடிய வசனங்-
கனளக் தகாண்ட�ாகவும இருக்கின்-
றைது (அல் குரஆன் 2:185) என்றும 
அல்லாஹ குறிபபிடடிருக்கின்றைான். 

இ�ன் ஊடாக ரைழான் ைா�ம எத்�-
னகய ைகத்துவத்துக்கும சிறைபபுக்கும 
உரியது என்்பன�ப புரிந்து தகாளள-
லாம.  அந�நேரம அல் குரஆன் அரு-
ளப்படுவ�றகு முன்னர அருளப்படட 
த�ௌராத், இன்ஜீல், சபூர ந்பான்றை 
இனறைநவ�ங்களும ரைழான் ைா�த்தின் 
தவவநவறு ோடகளில் அருளப்படட�ாக 
வரலாறறு ்பதிவுகள உளளன. 

ஆகநவ ைனி�னன உடல், உள ரீதியாக 
ைாத்திரைல்லாைல் த்பௌதீக, ஆன்மீக ரீதி-
யாகவும புடம ந்பாடடு ஈருலக வாழ்வுக்-
கும ஏற்ப புடமந்பாடடு ்பக்குவப்படுத்�க்-
கூடிய ரைழான் நோன்ன்ப அ�றநகயுரிய 
ஒழுங்கில் நினறைநவறறுநவாம. அ�ன் 
ஊடாக அல்லாஹவின் அன்ன்பயும 
அருனளயும அனடந்திடுநவாம.   

ரமழான் மாதத்தின் சிறப்பு

ைரலின் ைரிக்கார  ...

2022 முதல் கொலொண்டில் 1.4 
பில்லியன் அசமரிக்க ச�ொல -
ருக்கும் அதிகமொன முதலீடுகள் 
இலஙளகக்கு கிள�த்துள்ைதொக 
இலஙளக முதலீடடுச் ெளப சதரி -
வித்துள்ைது.  

இவ்வொண்டின் முதலொ்வது 
கொலொண்டுப் பகுதியில் 1,412 பில் -
லியன் அசமரிக்க ச�ொலர சபறும -
தியொன 33 முதலீடடு வயொெளனகள் 
கிள�த்துள்ைதொக முதலீடடு ெளப 
வேற்று சதரிவித்தது.   

2021 ஆம் ஆண்டுக்கு இளணந்த -
தொக அது 80 % ்வைரச்சிளய கொடடு -
்வதொக முதலீடடுச் ெளப சதரிவிக்கி -
றது.   

இந்த முதலீடுகளிள�வய எரி -
சபொருள் , மீளுறு்வொக்க ்வலு ெக்தி 
மூலஙகள் (சூரிய மற்றும் கொற்று), 
கனரக சதொழில்துளற,வெள்வகள் 
மற்றும் தக்வல் சதொழில்நுடப 
அடிப்பள� ்வெதிகள் உள்ை�ஙகு -
்வதொக டி.வி. ெொனக்க எம்.பி சதரி -
வித்தொர  

சதொற்று மற்றும் நிளல -
யற்ற சபொருைொதொர 
நிளலளமயின் பொதிப் -
ளபயும் கருதொது முதலீ -
டுகளை க்வர்வதற்கும் 
மற்றும் திட�ஙகளை 
விரிவுபடுத்து்வதற்கொக 
ஆரம்பிக்கப்பட� ே�்வ -
டிக்ளககள் கொரணமொக 
முதலீட�ொைரகளின் ேம் -
பிக்ளகளய ச்வற்றிக் -
சகொள்ை முடிந்துள்ைதொக 
அ்வர சதரிவித்தொர.  

முதலீடடுச் ெளப முதலீட�ொ -
ைரகளுக்கொக நிறு்வப்படடுள்ை 
புதிய முதலீடடு ்வெதிகளை ்வழங -

கும் மத்திய நிளல -
யத்தின் (IFC) ஊ�ொக 
முதலீட�ொைரகளுக்கு 
வதள்வயொன அளனத்து 
முதலீடடு செயல்பொடுக -
ளையும் அரசின் ஏளனய 
இளணந்த நிறு்வனங -
களு�ன் இளணந்து 
மிகவும் ்வெதியொக தமது 
வதள்வகளை நிளற -
வ்வற்றிக் சகொள்்வதற்கு 
முடிந்துள்ைதொக கூறிய 

அ்வர, இது தற்வபொளதய அந்நிய 
செலொ்வணி நிதி சேருக்கடிளய 
ச்வற்றி சகொள்்வதற்குள்ை முக்கிய 
ெொதகமொன ெக்தியொக 

இலங்கைக்கு 2022 முதல் கைாலாண்டில்  
1.412 பில். ட�ா. டெளிநாட்டு முதலீடுகைள்

பிரதி ெபொேொ -
யகர பதவிளய 
இரொஜினொமொ 
செய்வதற்கு 
ரஞ்சித் சியம்-
பலொபிடடிய 
ெமரப்பித்த கடி-
தத்ளத, ஜனொதி-
பதி 

பிரதி சைாநாயகரின்    
இராஜினாமாடை     
ஜனாதிைதி நிராகரிப்பு  

மருந்து இறக்குமதிக்கு   
WHO நிதி வழங்குகிறது  

அரச னவத்திய அதிகாரிகளின் சங்கத்தினால் சுகா�ார அனைச்சுக்கு முன்னால் நேறறு 
எதிரபபு ஆரப்பாடடதைான்று முன்தனடுக்கப்படடது. இ�ன்ந்பாது ைருந்து �டடுப்பாடு உள-
ளிடட ்பல்நவறு நகாரிக்னககனள முன்னவத்து இவரகள ஆரப்பாடடத்திலீடு்படடனர.
 (்படம – சுநலாச்சன கைநக)  

எண்சணய மற்றும் எரி்வொயு 
துளறகளில் இருதரப்பு ஒத்துளழப்பு 
சதொ�ரபொக பிரதமர மஹிந்த ரொஜ-
பக்ஷ ஓமொனின் சுல்தொன் ளைதம் 
பின் தொரிக்குக்கு கடிதம் ஒன்ளற 
அனுப்பி ள்வத்துள்ைொர.   

கலொநிதி பந்துல குண்வரதன தளல-
ளமயிலொன ஐந்து வபர சகொண்� 
தூதுக்குழு ஓமொன் சுல்தொனகத்துக்கு 
(27 – 28) விஜயசமொன்ளற வமற் -
சகொண்டிருந்தது. 

இதன்வபொவத பந்துல குண்வர-
தன, தனது தூதுக்குழுவினரு�ன், 
ஓமொன் எரிெக்தி மற்றும் கனிய்வை 
அளமச்ெர கலொநிதி சமொைமட 
அல் ரூம்ஹிளய ெந்தித்து, பிரதமர 
மஹிந்த ரொஜபக்ஷவின் கடிதத்ளத 
சுல்தொன் ளைதம் பின் தொரிக்கிக்கு 
ளகயளித்தொர.   

இதன்வபொது இலஙளக மற்றும் 
ஓமொனுக்கிள�வய எண்சணய சுத்-
திகரிப்பு நிளலயம் மற்றும் எரி்வொயு 

வெமிப்பு ்வெதிகளை அரெ மட�த் -
தில் நிறுவு்வதில் ெொத்தியமொன ஒத்து-
ளழப்பு குறித்தும் இரு அளமச்ெரக-
ளும் கலந்துளரயொடினர.   

பந்துலவின் இருதரப்பு ்வரத்தக 
விஜயத்ளத ஓமொனிலுள்ை இலங-

ளகத் தூதரகம் ஏற்பொடு செயதிருந்-
தது. ஓமொன் ்வரத்தக மற்றும் ளகத் -
சதொழில் ெம்வமைனத்தின் தளல்வர 
தளலளமயிலொன 17 உறுப்பினரக-
ளைக் சகொண்� ஓமொன் ்வரத்தகக் 
குழு க�ந்த 

எண்தணய் ைறறும எரிவாயு துனறைகளில்:

இலங்கைக்கு ஒத்து்ழப்பு ெழஙகை  
ஓமான் சுல்தானுக்கு பிரதமர் கைடிதம்

இலஙளகயில் நிலவும் சூழ் -
நிளலகள் குறித்து உன்னிப்பொக 
அ்வதொனித்து ்வரு்வதொக, ஐக்கிய 
ேொடுகள் ெளபயின் மனித உரிளமகள் 
வபரள்வ அறிவித்துள்ைது.  

 இலஙளக சதொ�ரபொக மனித 
உரிளமகள் வபரள்வ விடுத்துள்ை 

அறிக்ளக ஒன்றில் இந்த வி�யம் 
சதரிவிக்கப்படடுள்ைது.  

 அளமதியொன வபொரொட�ஙகள் 
மூலம் மக்கள் தஙகைது பிரச்சிளன-
களை ச்வளிப்படுத்தும் நிளலயில், 
அந்த உரிளம பொதுகொக்கப்ப� 
வ்வண்டும்.  

திருச்சி எம்.வக. ஷொகுல் ைமீது, மன்னொர குறூப் நிருபர 

தூத்துக்குடியிலிருந்து இலஙளகக்கு க�த்த முயன்ற சுமொர 15 வகொடி 
ரூபொ மதிப்புள்ை வமத்தொம் வப தளமன் என்ற வபொளதப்சபொருளை 
இந்திய மத்திய ்வரு்வொய புலனொயவுத் துளற அதிகொரிகள் பறி -
முதல் செயதுள்ைனர.  

இவ்வாரம் முதல் வ்ளியவாகும்

ஈழத்து நவீன 
இலக்கிய 

முன்னோடிகள்

உங்கள்
யில்

மூத்த எழுத்ததாளர் 
தி. ஞதாசேகரன் எழுதும் பததி
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இலங்்கை்ை உன்னிப்பாகை 
அவதானிக்கும் ஐ.நா ச்ப
மனித உரிடமகள பைரடை அறிகடக தைளியீடு!

இலங்்கைக்கு கைடதத முைன்ற   
ரூ15 ககைாடி கபா்தப்்பாருள்

தமிழகம் தூத்துககுடியில் ைறிமுதல்

06

06

06

06
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நாடு தற்பாது எதிர்காண்டுள்ள ்பாரு-
்ளாதார ்நருககடிககு தீர்வைப் 
்பறறுத் தருமாறு ்காரி  பல இடஙக-

ளில் மககள ஆரப்பாடடஙக்்ள முன்னெடுத்துள-
்ளனெர. இநத ஆரப்பாடடஙக்்ள கலவைரஙக்ளாக 
மாறறிவிடும் முயறசிகளும் ஆஙகாங்க இடம்்பறு-
கின்றனெ. இதறகானெ சான்றாதாரஙகளும் உள்ளனெ.  

குறிப்பாக ஜனொதிபதியின மிரிஹானெ இல்லத்-
திறகு அருகில் கடநத மாரச் 31 ஆம் திகதி இடம் -
்பற்ற ஆரப்பாடடம் வைனமு்்றயாக மாற்றப்படட 
சம்பவைம் இதறகு நல்ல உதாரணமாகும். 

இநத வைனமு்்றயின ஊடாக பலர காயஙகளுககு 
உள்ளானெ்தாடு, 39 மில்லியன ரூபா ்பாறுமதி-
யானெ ்பாதுச்்சாத்துகளுககும் ்சதஙகள வி்்ள -
விககப்படடுள்ளதாக மதிப்பிடப்படடுள்ளது. அ்த்ந-
ரம் முனனொள அ்மச்சர காமினி ்லாககு்க எம்.
பி, முனனொள இராஜாஙக அ்மச்சர ்ராசான ரண -
சிஙக எம்.பி ஆகி்யாரின இல்லஙகளுககு அருகில் 
இடம்்பற்ற ஆரப்பாடடஙகளின ஊடாக வைனமு்்ற-
கள ஏறபடுத்தப்படடு ்சாத்துகளுககும் ்சதஙகள 
வி்்ளவிககப்படடுள்ளனெ. 

அத்்தாடு முனனொள அ்மச்சர ்கஹலிய ரம் -
புக்வைல்ல எம்.பியின கண்டி இல்லத்திறகு அருகில் 
இடம்்பற்ற ஆரப்பாடடத்தின ்பாதானெ வைனமு்்ற-
யின ்பாது ்பாலிஸார சிலர காயஙகளுககு உள-
்ளாகியுள்ளனெர. 

இதனபடி தற்பா்தய ்தசிய ்நருககடிககுத் 
தீர்வைப் ்பறறுக ்காளளும் ்நாககில் மககள 
முன்னெடுககும் ஆரப்பாடடஙக்்ள குழப்பி அறப 
அரசியல் இலாபம் ்தடும் முயறசிகள இடம்்பற -
றுக ் காண்டிருப்பதாகவும்,  இந்நருககடிகள நீடிப்-
பதறகு வைழிவை்க ்சய்யும் நடவைடிக்ககள இடம்-
்பறுவைதாகவும் ்தரிகி்றது.  

இப்பினபுலத்தில்தான முனனொள அ்மச்சரானெ 
பாராளுமன்ற உறுப்பினெர பிரசனனெ ரணதுஙக, 
'நாடடின ்பாரு்ளாதார ்நருககடி நி்ல்ய முன -
்வைத்து மககள அ்மதியானெ மு்்றயில் ஆரப்-
பாடடம் ்சய்வை்த நாம் மதிககின்்றாம். ஆனொல் 
நாட்ட அழிவுககு உள்ளாககும் நடவைடிக்கக-
ளுககு ஒரு ்பாதும் இடமளிகக முடியாது' எனறு 
குறிப்பிடடிருககின்றார. 

ஏறகனெ்வை இடம்்பறறுள்ள சில ஆரப்பாடடங-
களில் வைனமு்்றகள இடம்்பற்ற்மககு குழப்-
பஙக்்ள வி்்ளவிககும் கும்பல்கள ஆரப்பாட-
டஙகளில் புகுநது வைனமு்்றயாக ்சயறபடடதன 
்வைளிப்பா்ட  காரணமாகும். இவவைா்றானெ ்சயற-
பாடுகள ்பாரு்ளாதார ்நருககடிககு மககள எதிர -
பாரககும் தீர்வைப் ்பறறுக ்காடுககாது. வைன -
மு்்றயுடன கூடிய குழப்பஙகள ்சதஙக்்ளயும் 
அழிவுக்்ளயு்ம நாடடுககு ்தடிக ்காடுககும். 

அ்த்நரம் இநத ஆரப்பாடடஙக்்ளப் பயனப-
டுத்தியும் அநத ஆரப்பாடடஙகளின ஊடாகக குழப் -
பஙக்்ளயும் வைனமு்்றக்்ளயும் ஏறபடுத்தியும் 
அறப அரசியல் இலாபம் ்தடும் முயறசிகளும் 
இடம்்ப்ற்வை ்சய்கின்றனெ. அ்த்வை்்ள இந்ந-
ருககடிககுத் தீரவு காண அரசஙகம் முன்னெடுககும் 
நடவைடிக்கக்்ள குழப்புவை்தயும் தாமதப்படுத்து-
வை்தயும் ்நாககாகக ்காண்ட ்சயறபாடுகளும் 
கூட சூடசுமமானெ மு்்றயில் இடம்்பறறுக ்காண்-
டிருககின்றனெ.  

ஜனொதிபதியின அ்ழப்புககு ஏறப இத்்தசிய 
்நருககடிககு ஒனறி்ணநது தீரவு ்தட முனவைர 
மறுத்துள்ள அரசியல் கடசிகள, இப்பிரச்சி்னெககுத் 
தீரவு காண்பதறகானெ ்யாச்னெக்்ள முன்வைப்ப-
தாகவும் இல்்ல. 

மககள தாஙகள முகம் ்காடுத்துள்ள ்நருகக -
டிககு தீரவு ்பறறுக ்காளளும் வை்கயில் ஆரப் -
பாடடஙக்்ள முன்னெடுத்தாலும், அதன ஊடாகக 
குழப்பஙக்்ள ்தாறறுவித்து அறப அரசியல் 
இலாபம் ்தடும் வை்கயில் சில சகதிகள ்சயறபட-
டுக ்காண்டிருப்ப்த மககள ம்றநது விடலாகாது. 

அதனொல் கலவைரஙகளுககும் ்பாதுச்்சாத்துக-
ளுககு ்சதஙக்்ள வி்்ளவிப்பதறகும் ஆரப்பாட-
டஙகள து்ண ்பாக இடமளிககலாகாது. மககள 
முகம் ்காடுத்துள்ள ்பாரு்ளாதார ்நருககடி்யத் 
தீரத்து ்வைப்பதில் அரசாஙகம் ்தளிவைானெ நி்லப் -
பாட்டக ்காண்டுள்ள ்பாதிலும், மககளின 
எதிரபாரப்புககு அ்மய எல்லாத் தரப்பினெ்ரயும் 
உள்ளடககி தீரவு ்தட முயறசிககின்றனெ. இருநதும் 
எதிரககடசிகள மாத்திரமல்லாமல் அரசாஙகத்துடன 
இ்ணநதிருநத சில கடசிகளும் அதறகு ஒத்து-
்ழப்ப்த தவிரத்துக ்காண்டுள்ளனெ. 

அதாவைது இத்்தசிய ்நருககடிகளில் மககள 
்மலும் ் மலும் சிககித் தவிப்பதறகு வை்க ் சய்யும் 
வை்கயில் இககடசிகள ்சயறபடடுக ்காண்டி-
ருககின்றனெ. இத்னெ நாடடு மககள ்தளிவைாக 
உணரநது ்காள்ள ்வைண்டும். ஆக்வை இப்்பா -
ரு்ளாதார ்நருககடிககு தீரவு ்பறறுக ்காளளும் 
வை்கயில் ஆரப்பாடடஙக்்ள முன்னெடுத்தாலும், 
அ்வை நாடடின அ்மதி சமாதானெத்திறகு குநதக-
மாக்வைா ்பாதுச் ்சாத்துககளுககு ்தசஙக்்ள 
வி்்ளவிககும் வைனமு்்றக்ளாக்வைா அ்மய இட-
மளிககலாகாது. இது ்தாடரபில் உச்சபடச ்பாறுப் -
புணரவுடனும் முனனெவைதானெதுடனும் ்சலுத்தப்படு-
வைது இனறிய்மயாததாகும்.

35, டி. ஆர. விஜயவைரதனெ மாவைத்்த, ்காழும்பு- - 10

தபால் ்படடி இலககம் : 834
்தா்ல்பசி இலககம் : 2429429, 2429272, 2429279

்பகஸ் : 2429270, 2429329, வி்ளம்பர முகா்மயா்ளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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ஹிஜ்ரி வைருடம் 1443 ரமழான பி்்ற 05
பிலவை வைருடம்  பஙகுனி மாதம் 24ம் நாள       வியாழககிழ்ம

சென்னையிலுள்ள இலங்கை து்ைத் தூதரகைத்தில்

127 பிறப்பு சான்றிதழ்கள், 315 குடியுரிமை சான்றிதழ்கள்  
34 ஆர்.ஆர்.பி. ்கடவுச்சீட்டுக்கள் வழங்கிமவப்பு

தமிழ பேசும் ைக்களிடம் ்கல்வி விழிப்புணர்மவ
ஊட்டியவர் பேராசிரியர் பசா.சந்திரபச்கரம்

ைணமணயும், ைக்கமையும் உயிரரன
ைதித்து வாழந்த ைருத்துவர் வாைபதவன்

சென்னெயிலுள்ள இலங-
்கயின பிரதி உயரஸ்-
தானிகராலயம் 127 

பி்றப்புச் சானறிதழகள, 315 குடி-
யுரி்மச் சானறிதழகள மறறும் 
34 ஆர.ஆர.பி. கடவுச்சீடடுகக்்ள 
(மாரச் 11, 22, 29 திகதிகளில் ) 
சானசரி வை்ளாகத்தில் ஏறபாடு ் சய் -
யப்படட மூனறு வி்ேட ்கானசி-
யூலர முகாம்களில் சம்பநதப்பட-
்டாருககு வைழஙகி ்வைத்தது.  

நாமககல் மாவைடடம் ்மடடுப் -
படடி, ்கா்வை மாவைடடம் பூலுவைப் -
படடி, ஈ்ராடு மாவைடடம் பவைானிசா-
கர, அ்றச்சலூர, ்சலம் மாவைடடம் 
பவை்ளத்தானூர, மது்ர மாவைட-
டம் ஆ்னெயூர, திருவைளளூர 
மாவைடடம் கும்மிடிப்பூண்டி, புழல் 
ஆகிய இடஙகளில் கடநத மாரச் 
11ஆம் திகதி நடத்தப்படட வி்ேட 

முகாமில் 101 இலங்கயருககு 
பி்றப்புச் சானறிதழகள வைழஙகப்-
படடனெ.  

இராமநாதபுரம் மாவைடடம் மண் -
டபம், ஈ்ராடு மாவைடடம் அரச்ச -
லூர, திருவைண்ணாம்ல மாவைட-
டம் தவைசி, மது்ர மாவைடடம் 
ஊச்சப்படடி, திண்டுககல் மாவைடடம் 
அதியனூத்து, புதுப்படடி ஆகிய 
இடஙகளில் வைசிககும் இலங்கய-
ருககு மாரச் 22 ஆம் திகதி 158 
குடியுரி்மச் சானறிதழகளும், 17 
பி்றப்புச் சானறிதழகளும் வைழங-
கப்படடனெ.  

மாரச் 29ஆம் திகதி நடத்தப்படட 
வி்ேட முகாமில், புதுக்காட்ட 
மாவைடடம் அலியானி்ல, ்காட-
டப்படடு, திருச்சி மாவைடடம் வைாழ-
வைநதான்காட்ட ஆகிய பகுதிக -
ளில் வைசிககும் இலங்கயரகள 

கலநது ்காண்டனெர. 157 
குடியுரி்மச் சானறிதழகளும், 
09 பி்றப்புச் சானறிதழகளும் 
அஙகு வைழஙகி ்வைககப்படடனெ. 
்மலும், இநதத் தூதரகமும் 
ஐககிய நாடுகளின அகதிக-
ளுககானெ உயரஸ்தானிகரும் 
இ்ணநது நடத்தும் தனனொர-
வைமாக தாயகம் திரும்பும் 
்சயனமு்்றயில் பங்கறக 
விரும்பும் ்வைளிநாடடிலுள்ள 
இலங்கயருககாக 34 ஆர.
ஆர.பி. (அகதிக்்ள திருப்பி 
அனுப்பும் திடடம்) கடவுச்சீடடுக-
களும் இ்த முகாமில் வைழங-
கப்படடனெ.  

இலங்கயிலும் தமிழ்பசும் மககள 
வைசிககின்ற நாடுகளிலும் நனகு 
அறியப்படட ்பராசிரியர ்சா.சநதி -

ர்சகரம் அவைரகளின  ம்்றவு ்பாதுவைாக 
கல்வித் து்்றககும், நாடடுககும் பாரிய 
இழப்பாகும் எனெ ஸ்ரீலஙகா முஸ்லிம் காஙகி-
ரஸ் த்லவைரும்,பாராளுமன்ற உறுப்பினெரு-
மானெ ரவூப் ஹககீம்  விடுத்துள்ள அனுதா -
பச் ்சய்தியில் குறிப்பிடடுள்ளார.

'்பராசிரியர ்சா. சநதிர்சகரம்  முனனெர 
்காழும்பு  பல்க்லகழக கல்விப் பீடத்தின 
பீடாதிபதியாக இருநதது மடடுமல்லாமல், 
நாடா்ளாவிய ரீதியில் தமிழ்பசும் மககள 
மத்தியில் கல்வி விழிப்புணரசி்யயூடடுவை-
தறகு அயராது பாடுபடட ஒருவைராக இருநதி-
ருககி்றார. தமிழ மககளின கல்வியில்  மட-
டுமல்ல,்பாதுவைாக சிறுபான்ம மககளின 
கல்வி வை்ளரச்சியில் அவைர காடடிய ஆரவை ம் 
குறிப்பிடத்தககது. கல்வித்து்்றயில் முஸ் -
லிம்களும் சி்றநது வி்ளஙக ்வைண்டும் எனெ 
அவைர மனெதார விரும்பினொர. இலங்க-

யில் பல்க்லககழக மடடத்திலும், சமூகம் 
சாரநத நடவைடிக்ககளிலும் அவைரது பஙக-
ளிப்பு மகத்தானெது.

குறிப்பாக ம்லயகத்தில் பி்றநதவைர 
என்ற வை்கயில் ம்லயக மகக்்ளப் 
்பரிதும் ்மயப்படுத்தியதாக அவைரது 
எழுத்துககள இருநதனெ. அவைர சி்றநத  எழுத் -
தா்ளராகவும், ்பச்சா்ளராகவும் வைா்னொ -
லியிலும், ்தா்லககாடசியிலும் அடிக -
கடி ்நரகாணல் ்சய்யப்படுபவைராகவும் 
இருநதிருககி்றார. அத்துடன, தனிப்படட 
மு்்றயில் நான அவைருடன ்நருஙகிப் பழ -
கியிருககி்்றன. நான எழுதிய தந்த ்சல் -
வைநாயகம் பறறிய ஒரு நூ்லப் பாராடடி  
அவைர எழுதிய கருத்துக்்ள இனறும் நான 
்பரிதாக மதிககின்்றன. 

எநதவிதமானெ வித்தியாசமும் இனறி, 
கல்விச் சமூகத்தினெருடன மடடுமல்லாது 
சாதாரண ்பாதுமககளுடனும் கூட மனெம் 

விடடு பழகக கூடிய தன்ம்ய  இயல் -
பாக்வை அவைர ்காண்டிருநதார. எநத -
விதமானெ ஆரவைாரமும் இனறி கல்விப் 
பணியில் தனெது காலத்்த அவைர முழு -
்மயாக அரப்பணித்திருநதார.அன -
னொரது இழப்பினொல் துயருறறிருககும் 
அவைரது குடும்பத்தி -
னெருககு எஙக்ளது 
ஆழநத அனுதா -
பத்்த ஸ்ரீலஙகா 
முஸ்லிம் காஙகி -
ரஸ் சாரபில் பதிவு 
் ச ய் கின ் ்றன ' 
எனறு ஹககீம் 
எம்.பி குறிப்பிட -
டுள்ளார.

இலங்கயின வைடபகுதியில் புகழ 
்பற்ற க்ல, இலககிய சமூ -
க்நசரும், மருத்துவைருமானெ 

தம்பிப்பிள்்ள வைாம்தவைன ்தல்லிப்ப -
்ழயில் தமது 99 வையதில் கடநத மாதம் 
28 ஆம் திகதி ம்்றநதார. அவைரது இறு -
திநிகழ்வையும், இறுதி யாத்தி்ர்யயும் 
இலங்க மறறும் புலம்்பயர நாடுகளி -
லுள்ள அனபரகள கா்ணாளி ஊடாக 
பாரத்துக ்காண்டிருநத்பாது, கண்ணீர 
மல்கினெர.

அனபர வைாம்தவைன எனெது நீண்ட 
கால நண்பர. எனெககு மடடுமல்ல, இலங -
்கயில் க்ல, இலககியம், ஊடகம் 
சாரநது இயஙகிய  பலருககும் அவைர 
நல்ல நண்பராக்வை திகழநதவைர.

மருத்துவைர வைாம்தவைன ம்்றநதார 
என்ற துயரச்்சய்தி்ய நண்பரகள 
வைடடாரத்துககு முதலில்  ்தரிவித்த 
க்ல, இலககிய ஆரவைலர நவைரத்தினெம் 
இ்ளங்கா அவைரகளும் அனனொரின 
்நருஙகிய நண்பரதான.

வைாம்தவைன   தமது இ்ள்மககாலத்-
தில் மருத்துவைம் படித்து ்மறபடிப்புககாக 
இஙகிலாநது ்சனறு M R C P படடத்துடன 
திரும்பியவைர. அவைர நி்னெத்திருநதால் இங-
கிலாநதி்லா அல்லது ்வைறு ்ம்லத்்தய 
நாடுகளி்லா தமது மருத்துவைத்து்்றயில் 
பணிக்்ள ்மற்காண்டு, தமது குடும்பத்தி -
னெ்ரயும் அ்ழத்து வைாழநதிருககலாம்.

ஆனொல், அவைர தமது ஊரானெ ்தல்லிப்ப-
்ழயிலிருநது மருத்துவைம் படிககச் ்சன்ற 
்பாது, தனெது தாயார கூறிய அறிவு்ர்ய 
்கடடு, அதன பிரகாரம் தனெது வைாழக -
்க்ய அ்மத்துக ்காண்டவைர.

தான கறகும் மருத்துவைம் மககளின 
்ச்வைககுத்தா்னெயனறி, தனியார து்்ற 
மருத்துவைம்னெகளுககு  அல்ல என்ற மனி -
த்நய சிநத்னெயுடன அரச ்பாது மருத் -
துவைம்னெகளி்ல்ய இறுதிவை்ரயில்  நலி -
வுற்ற மககளுககாக பணியாறறினொர.

அவைரது புதல்விகள இருவைர அவுஸ்தி்ர-

லியாவில் இரண்டு மாநிலஙகளில் வைசிக -
கின்றனெர.  இறுதியாக அவைரகளிடம் கடநத 
ஆண்டு வைநதவைர,  தனெது எஞ்சியிருககும் 
காலத்தில் ஊ்ராடு ்சனறு வைாழ்வை விரும் -
புவைதாகக கூறி வி்ட்பறறுச் ்சன்றார.

இப்்பாது அவைரது விருப்பத்்தாடு 99 
ஆண்டுகாலம்  நி்்றவைானெ வைாழக்க 
வைாழநது நி்னெவுக்்ள எமககுத் தநது 
விடடு நிரநதரமாக வி்ட்பறறு விடடார.

மருத்துவைர வைாம்தவைன அவைரகள 
்காழும்பு – நீர்காழும்பு வீதியில் வைரும் 
்வைலிச்்றயில் அ்மநதுள்ள அரச மாரபு 
்நாய் மருத்துவைம்னெயில் பிரதம மருத் -
துவை அதிகாரியாக பணியாறறிய 1970 
காலப் பகுதியி்ல்ய எனெககு அறிமுகமா-
னொர.

மல்லி்க ஜீவைா, பி்ரம்ஜி ஞானெசுநதரம், 
கவிஞர அம்பி, ராஜஸ்ரீகாநதன, ்சாமகாந -

தன  உடபட பல இலககியவைாதிகளின 
்நருஙகிய நண்பராகவும் திகழநத வைாம -
்தவைன அவைரகள,  எமது இலங்க 
முற்பாககு எழுத்தா்ளர சஙகத்தின பணி-
களுககும் பககபலமாக இ்ணநதிருந-
தவைர.

மல்லி்க ஜீவைாவுககு பலவைழிகளிலும் 
உறுது்ணயாக வி்ளஙகினொர.  பழகு -
வைதறகு இனியவைரானெ வைாம்தவைனின 
எளி்ம எம்்ம சிலிரகக ்வைககும்.

யாழப்பாணத்தில் மல்லி்க  காரியா -
லயம் இயஙகிய ் பாது அங்க ் சல்லும் 
வைாம்தவைன, அஙகு ‘புத்தக ்ேல்ப்’ 
ஒன்்றயும்  தா்னெ அ்மத்து இதழகள, 
புத்தகஙக்்ள அடுககி ்வைத்தாராம்.  
இதுபறறி ஜீவைா மல்லி்கயிலும் எழுதியி-
ருககி்றார. மல்லி்க ்காடிககால்களின 
வைரி்சயில் வைாம்தவைனின ்பயரும் 
இ்ணநதுள்ளது.

வைாம்தவைன ்தரநத வைாசகர. அவவைப்-
்பாது மல்லி்கயில் ் வைளியானெ சில சி்றநத 
க்தக்்ள படித்து வைாசகர கடிதஙகளும் 
எழுதியவைர.

மல்லி்க ஜீவைாவின மூத்த புதல்வி சுவைர -
ணலதாவுககு இதயத்தில் துவைாரம்.  அவைரது 
சிகிச்்ச ்தாடரபானெ பல ்த்வைக்்ள கவை -
னித்தவைர வைாம்தவைன.  ் காழும்பு மருத்துவை -
ம்னெயில்  அநதப் பிள்்ள்ய சத்திரசிகிச் -
்சககாக அனுமதித்த ்பாது, வைாம்தவை்னெ 
்நரில் வைநது அ்னெத்து ஏறபாடுக்்ளயும் 
்சய்தார.

இவவைாறு அககாலத்தில் பலருககும் உதவி -
கள புரிநது வைாழநதவைர அவைர. ்வைலிச்்ற  
காச்நாய்  சிகிச்்ச மருத்துவைம்னெயில் 
அனுமதிககப்படட பலருககும், இவைர ்சய்த 
உதவிக்்ள ம்றகக இயலாது.

இவைரது மூத்த புதல்வி சடடத்தரணி திருமதி 

்ஜயநதி வி்நாதனும் இவை்ரப் ்பான்்ற 
க்ல, இலககிய, சமூக ்நசரதான. 
மல்லி்க அவுஸ்தி்ரலிய சி்றப்பித்ழ 
்வைளியிடட ்பாது  ்ஜயநதி வி்நாதனின 
ஏறறுமதி – இ்றககுமதி நிறுவைனெ்ம அதன 
பிரதிக்்ள எமககு அனுப்பி ்வைத்தது. நாம் 
்மல்பனில் 2001 ஆம் ஆண்டு ஜனெவைரி-
யில் நடத்திய முதலாவைது தமிழ எழுத்தா்ளர 
விழாவிலும் வைாம்தவைன கலநது சி்றப்பித் -
தார.

அச்சமயம் வைாம்தவைனும் கவிஞர அம் -
பியும்  சடடத்தரணி ்சல்வைத்து்ர ரவீநதி -
ரன அவைரகளின இல்லத்தில் தஙகியிருந்த 
எழுத்தா்ளர விழாவின இரண்டு நாள நிகழச்-
சிகளிலும் கலநது ்காண்டனெர.

அதன பினனெர, சிடனியில் 2005 ஆம் 
ஆண்டு நடநத  ஐநதாவைது எழுத்தா்ளர 
விழாவிலும் கலநது ்காண்டார.  ்ஜயநதி 
வி்நாதனும் ்மல்பன – சிடனி விழாகக -
ளில் உ்ரயாறறினொர.

தாய்நாடடின மீதும் பி்றநத ஊரின மீதும்  
மருத்துவைர வைாம்தவைனுககிருநத பறறுதல் 
எமக்கல்லாம் முனமாதிரியானெது.  சமகால 
்காவிட ்பருந்தாறறுககால ்நருகக-
டிககு மத்தியில்  கடநத ஆண்டு சிடனியி-
லிருநது அவைர தாயகம் திரும்பிய ்பாது, 
எஞ்சியிருககும் காலத்தில் ஊ்ராடு வைாழ்வை 
விரும்புகின்்றன எனறு கவிஞர அம்பியி-
டம் ்சானனொராம்.

அவவைாறு ்சன்ற அவைர தனெது வீட்டச் 
சுறறி வை்ளரநதிருநத மா, கமுகு, வைா்ழ 
முதலானெ மரஙக்்ளயும் தனெது ்சாநதப் -
பிள்்ளக்ளாக  ்பாறறியவைர எனப்த 
அவைரது இறுதி நிகழவில் இரஙகல் உ்ர-
யாறறியவைரகளின உ்ரகளிலிருநது அறி -
யமுடிகி்றது. வைாம்தவைன அவைரகள மருத்து -
வைத்து்்றயில் ஈடுபடும் ஏ்னெ்யாருககும் 
முனமாதிரியாக  வைாழநத உதாரண புருேர.

முஸ்லிம் கைாஙகிரஸ் த்லவர்
ரவூப் ஹக்கீம் எம்.பி அனுதாபம்

கை்ல, இலக்கிய, ெமூகை நேெர் ம்ைநதார்

்ல.முருகபூபதி...?
அவுஸ்தி்ரலியா

ஆர்ப்பாட்டங்களின் ப்பார்வையில்
வைன்மு்ை்க்ை தூண்டும் முயற்சி!

ஊக்கம் எனும் ஒரு ப�ொருளைத் தவிர,
வேறு எதளையும் நிளையொை உளைளை
என்று கூற இயைொது.

உள்ளம் உ்ட்ம உ்ட்ம ்பாருளு்ட்ம
நில்லாது நீஙகி விடும்
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அக்்ாலத்தில் அடிக்்டி சந்தி்ரசச்்ரன் 'சசர்' வீட்-
டுக்கு நான் ச�ாவதுண்டு. ச�்ராசிரியர் அன்்ரனி 
சநாச�ட், வழக்்றிஞரும் விரிவும்ரயாளருைான 
தமிழைாறன்ஆகிசயார் அங்கு அடிக்்டி வரும் 
அவ்ரது நண்�ர்்ள்.   

ததாண்ணூறு்ளில் புலத்தின் தமிழக்்ல்வி 
முமறக்கு வடிவமைத்த த�ரியார்்ள் சிவசசாதி வ்ர-
த்ராஜா, தாசீசியஸ் ஆகிசயாரின் அமழபபில் சிவத்-
தம்பி அவர்்ளுடன் ச�்ராசான் சந்தி்ரசச்்ரனும் 
தஜர்ைனிக்குப ச�ாயிருந்தார் .  

புலம்த�யர் தமிழர்்ள் சரியான தமிழப �ாடத்-
திட்டம் ஒன்மற உருவாக்் முயன்றனர். புலத்தின் 
தமிழப �ால்ம்ர- தாயநாட்டின் ்மல, ்லாசா-
்ரம், �ண்�ாடு சமூ்ம், ததால்லியல், இமச எனப 
�ல அம்சங்்மளயும் இமைக்்க் கூடிய ்ல்வித் 
திட்டம் ஒன்மற உருவாக்் சவண்டும் என்ற அந்த 
எண்ைம் நிமறசவற- அறிவுக் ்னதிமிக்் ைதியு-
ம்ரஞர் குழாம் ஒன்றின் அவசியம் அவர்்ளுக்குத் 
சதமவப�ட்டது.  

ச�்ராசிரியர்்ள் சிவத்தம்பி, தமிழ்த்திலிருந்து 
அறிஞர் அ்த்தியலிங்்ம், சுந்த்ரமூர்த்தி, தமிழிலி-
லக்்ைத்திற்குப த�யர் த�ற்ற அறிஞ்ரான தச. 

மவ. சண்மு்ம், அறிஞர் ்ாம்ர சுந்த்ரம்-
பிள்மள, ஓவியர் ைருது எனப �லர் �லது-
மற்ளிலும் �ாடக் ்ட்டுருவாக்்த்தில் ஈடு-
�ட்டனர்.   

சிவத்தம்பி சசர் அவர்்ள் இந்தத் தமிழக்-
்ல்வித் திட்டத்தின் சைற்�ார்மவ, ஒழுங் -்
மைபபுப �ணியில் ஈடு�ட்டதால் இதமன 
அபச�ாது அறியும் வாயபபு எனக்கு ஏற்�ட்-
டது. �ல்துமறயில் விற்�ன்னர்்ள் சசர்ந்-
தாலும் அதமனக் ்ல்வி என்ற ்ட்டுக்குள் 
புகுத்தி- அதாவது தமிழச் சமூ்த்தின் ்மல, 
்லாசா்ர �ண்�ாடு ததாடர்�ான எல்லா 
விடயங்்மளயும் ஒருங்கிமைத்து �ாடத்-
திட்டத்மத உருவாக்கும் அந்த முக்கிய 
ஆசலாசமனப �ணியில் ஈடு�ட்டவர் அை்ரர் 
ச�்ராசிரியர் சந்தி்ரசச்்ரன். 

புலம்த�யர் சதசத்தின் தமிழக் ்ல்விக்கு 
அத்திவா்ரமிட்டார் என்�தற்்ான நன்றிக்கும் 
ைதிபபிற்குமுரிய அறிஞர் ச�்ராசிரியர் சசா 
சந்தி்ரசச்்ரன் ஆவார்.  

தஜர்ைனியின் ்ாட்டுப �குதி �ங்்ளா 
ஒன்றில் ஒரு ைாத்ாலைா் தங்கியிருந்து 
அந்தப �ணிமயப புலம்த�யர் தமிழர் சந் -
ததிக்்ா் ஆற்றினார்.  

ரூ�வாஹினியில் நான் �ணியாற்றிய 
்ாலம் முதற் த்ாண்டு அவருடன் நட்பு -
டன் �ழகிசனன். நான் எந்தசந்ரமும் எந்த 
நி்ழச்சிக்கு அமழத்தாலும் '�ந்தா' ்ாட்டா -
ைல் தைக்கு சந்ரமிருந்தால் வந்து �ங்கு�ற் -
றும் �ண்புமடயவர் அவர்.  

2005 ஆம் ஆண்டு ஜனாதி�தித் சதர்-
தலில் சக்தியின் சந்ரடி ஒளி�்ரபபில் 
சதர்தல் முடிவு்மளப �ற்றி ஆ்ராய தமிழ் 
சிச்ரஷட ஊட்வியலாளர் ஏ. எஸ். �ன் -
னீர்ச்தசல்வனுடன் இவம்ரயும் (நள்ளி்ரவு 
முழுக்் ்லந்தும்ரயாட) அமழத்திருந் -
சதாம். எந்தத் ததாகுதியின் அல்லது ைாவட் -
டத்தின் முடிவு வந்தாலும் அந்த ைாவட்டத் -
தினதும் ததாகுதியினதும் சமூ்ப �்ரம்�ல், 
பின்னணி, அபிவிருத்தி வளர்ச்சி ச�ான்ற 

விடயங்்மள மவத்து தைது ்ருத்து்மள அவர் 
ஆழைா்த் ததரிவித்தார்.   

ச�்ராசிரியர் சிவத்தம்பி ஒருமுமற சந்தி்ரசச்்ரன் 
�ற்றி தசான்னமத இங்கு குறிபபிடுவது த�ாருத்-
தம்.

"சந்தி்ரசச்்ரன் தனிசய ஒரு அக்்டமிக் அல்ல. 
அவர் ஒரு சிறந்த வாச்ர். எமதயும் வாசிப�ார். 
அதனால்தான் அவர் சமூ்த்துக்குள்சள வாழகி-
றார்."

இறுதி நாட்்ளில் 'ைமலய் ைக்்ளின் அபி -
லாமச்ள்' -என்ற ஆவைத்தில் முக்கிய �ங்ம் 
ஆற்றினார். ைமலய் ைக்்ளுக்கு ைட்டுைன்று 
வடக்கு, கிழக்கு ைக்்ளின் ஆவைத்துக்குக் கூட 
ஆசலாசமன வழங்கும் தம்மை த�ற்றவர் 
அவர் என்�மத அவச்ராடு நட்புறவா்ப �ழகிசயார் 
அறிவர்.

ஒழுக்்மும் அது சார்ந்த நன்னடத்மத்ளும் விழு-
மியக் ்ல்வி மூலசை ்ட்டிதயழுப�ப�டுகின்றன. 
விழுமியக் ்ல்வியானது ்ற்ச�ாம்ரப �ண்புள்ள-
வர்்ளா் ைாற்றுவதற்கும், சான்சறாம்ரயும் சால்பு 
உள்சளாம்ரயும் உருவாக்குவதற்்ா்வும் �யன்-
�டுத்தப�டும் ஆற்றல் மிகு வழிமுமற எனலாம். 
்ல்வி மூலசை எதிர்்ால தமலமுமறயினருக்்ான 
விழுமியங்்மள வழங்் முடியும்.   

இன்மறய ்ாலத்மதப த�ாறுத்தவம்ரயில் ைக் -்
ளின் வாழக்ம்ப �ணி்ள், �ண்�ாடு்ள் நாளுக்கு 

நாள் ைாற்றைமடந்து த்ாண்டு வருவதுடன், நவீ-
னையைாக்்ல் என்ற ச�ார்மவயில் புதுபபுது �ழக்-
்வழக்்ங்்ளும் �ண்�ாடு்ளும் பின்�ற்றப�ட்டு 
வருகின்றன. ந்ர்பபுற வாழக்ம் முமறயிசலசய ைக்-
்ளுமடய ஆர்வம் �்ரவலாக்்ப�ட்டுள்ளதுடன் ைனித 
சநயம், விழுமிய நடத்மத்ள், �ண்�ாட்டு ்லாசா்ர 
அம்சங்்ள் என்�ன சீ்ரழிந்து சமூ்சீர்ச்ட்டிற்கு இட்டுச் 
தசன்றுள்ளமதயும் �்ரவலா் அவதானிக்்லாம். 

சமூ் சீர்திருத்தவாதி்ளால் இது குறித்த ்ருத்-
து்ள், வழி்ாட்டல்்ள் அவவபச�ாது வழங்்ப�ட்-
டாலும் கூட அதில் முன்சனற்றங்்மளக் ்ாண்�து 
தவறும் �்ல் ்னவா்சவ உள்ளது. ைக்்ளுமடய 
வாழக்ம் முமற்ள் ைட்டுைன்றி விஞஞான, 

ததாழில்நுட்� ைற்றும் த�ாருளாதா்ர ைாற்றங்்மள 
அடிப�மடயா்க் த்ாண்டு ் ல்வி முமற்ளும் ைாற்-
றியமைக்்ப�ட்டுள்ளன. நா்ரி்ம் எனும் த�யரில் 
்லாசா்ரம், வாழக்ம் முமற்ள் ைாற்றப�ட்டுள்ளது-
டன் இயந்தி்ரையைான வாழக்ம் முமறக்கு ைக்்ள் 
தம்மை இமசவாக்கிக் த்ாண்டுள்ளனர். 

இத்தம்ய விமளவு ்ா்ரைைா் ைனிதர்்ள் 
ஒருவம்ர ஒருவர் ைதிக்்ாமை, �ணிவு, தன்னடக்-
்ம், ்ருமை, உதவும் ைனப�ாங்கு ச�ான்ற விழு-
மியப �ண்பு்ள் சமூ்த்திலிருந்து அற்றுப ச�ாய 
விட்டதுடன் ைதுப �ாவமன, ஏைாற்றல், த�ாய, 
்ளவு, தவறான வழியில் இன்�த்மதத் சதடல் 
ச�ான்ற இழிதசயற்�ாடு்ள் சமூ்த்தில் �்ரவிக் 
்ாைப�டுகின்றன. விழுமியங்்ளிசல ைக்்ளுக்கு 
இருந்த �ற்று, ஈடு�ாடு, நம்பிக்ம்்ள் குமறவ-
மடந்துள்ளதுடன் சவமலப�ழு, சநாய, வறுமை 
ச�ான்றவற்றால் ஒழுக்்விழுமியங்்மள முமற-
யா்ப பின்�ற்றுவதில் தமட்ளும் ஏற்�டுத்தப-
�ட்டுள்ளன. விழுமியங்்மள வழங்குவதற்்ான 
முதற் ்ளம் வீடா் இருபபினும் கூட த�ற்சறார் 
தைது பிள்மள்ளுக்்ான விழுமியங்்மள பூ்ரை-

ைா் வழங்் தவற விட்டுள்ளனர். சைற்கூறப�ட்ட 
குமற�ாடு்ள் நிவர்த்திக்்ப�ட விழுமியக் ்ல்வி 
வழங்குதசல இன்மறய சமூ்த்தின் இன்றியமை-
யாத சதமவயா் உள்ளது. முதலில் வீட்டிலிருந்சத 
அதற்்ான ஆ்ரம்� அடித்தளம் இடப�ட சவண்டும். 
வீட்டில் இடம்த�றுகின்ற சைய, சம்பி்ரதாய நி்ழ-
வு்ள் ைற்றும் விழாக்்ளில் பிள்மளமய ்லந்து 
த்ாள்ளச் தசயதல், த�ற்சறாரும், மூத்சதாரும் 
நல்ல வார்த்மத்மளயும், நன்நடத்மத்மளயும் 
பிள்மள்ளுக்கு முன்ைாதிரியா்ச் தசயது ்ாட்டல், 
குடும்�த்திலும் ச் நண்�ர்்ளுடனும் உதவி ஒத்து-
மழபபுடன் வாழல். நற்ச�ாதமன்ள் வழங்குவ-
துடன் அமவ நமடத�றும் இடங்்ளுக்கு அமழத்-
துச் தசல்தல் ச�ான்ற �ல்சவறு தசயற்�ாடு்மள 
சைற்த்ாள்வதன் மூலம் பிள்மள்ளுக்கு சிறந்த 
விழுமியத்மத ச�ாதிக்் முடியும்.   

வீட்டுச் சூழலிலிருந்து தவளிச்சூழலான �ாடசா-
மலக்கு உட்புகும் பிள்மளக்கு சிறந்த விழுமியங்-
்ள் வழங்்ப�ட �ாடசாமல ஆளணியினர் �ங்்ாற்-
றுதல் சவண்டும். �ாடசாமலக் ்மலத்திட்டத்திலும், 
இமைக்்மலத் திட்டத்திலும் விழுமியம்சார் �ாடங்-

்ள் இடம்த�ற சவண்டும். ்ாமல ஆ்ராதமன 
நி்ழச்சி்ள், சைய நி்ழவு்ள், �ா்ரம்�ரிய �ண்-
�ாட்டு ்மலநி்ழச்சி்மள ஏற்�ாடு தசயது அதில் 
ைாைவர்்மள ஈடு�டச் தசயதல் சவண்டும். பிள்-
மள்ளின் சிறந்த நடத்மத்ளுக்்ான �ா்ராட்டுக்-
்ள், �ரிசளிபபுக்்ள் வழங்குவதன் மூலமும் அவர்-
்மள ஊக்குவிக்்லாம். சான்சறாரின் வாழக்ம் 
வ்ரலாறு்மளக் ்ற்று அதன் மூலம் �டிபபிமன்ள் 
த�ற ைாைவம்ரத் தூண்ட சவண்டும். 

ஒவதவாரு சையமும் சிறந்த ஒழுக்் விடயங் -்
மளப ச�ாதிப�தில் வதிவிலக்்ல்ல. அதனடிப�-
மடயில் ஒவதவாருவரும் தத்தைது சைய புனித 
நூல்்மள ்ற்்வும், ைதத் தமலவர்்ளால் வழங்-
்ப�டும் சைய ச�ாதமன்ளில் ்லந்து த்ாள்ளச் 
தசயயவும் சந்தர்ப�ங்்மள ஏற்�டுத்திக் த்ாடுக்் 
முடியும். அதுைட்டுைன்றி இலத்தி்ரனியல் சாதனங்-
்ள் மூலம் தவளிப�டுத்தப�டும் நன்தனறி நி்ழச்-
சி்ள் மூலமும் பிள்மள்ளின் தசயற்�ாடு்மள 
நல்வழியின்�ால் திமச திருப� முடியும். ததாமலக்-
்ாட்சியில் ஒளி�்ரப�ப�டும் சில �டங்்ளும் தத்து-
வரீதியான ்ருத்துக்்மள உள்ளடக்கியுள்ளமை 
இங்கு ைனங்த்ாள்ளத்தக்்தாகும்.  

இன்மறய நிமலயில் விழுமியங்்மள ்ட்டிதய-
ழுபபுவதற்்ான முயற்சி்ள் சைற்த்ாள்ளப�டு-
தல் குமறவு என்சற கூறலாம். எவவாறிருபபினும் 
�ாடசாமல்மள ைட்டும் இதில் குமற கூறி விட 
முடியாது. விழுமியங்்மள வழங்குவதில் குடும்�ச் 
சூழலிலும் குமற�ாடு்ள் ்ாைப�டுகின்றன. இத்த-
ம்ய குமற�ாடு்ள் அ்ற்றப�ட்டு வளர்ந்து வரும் 
இளம் சமூ்த்தினருக்்ான முமறயான விழுமியங்-
்ள் ச�ாதிக்்ப�டும் ச�ாசத எதிர்்ால சந்ததியி-
னம்ர ஒழுக்்மிக்் சமூ்த்தின்ரா் ைாற்றியமைக்் 
முடியும். இதற்த்ன அமனத்து த்ரபபினரும் ஒன்றி-
மைந்து தசயற்�ட சவண்டியது அவசியைாகும்.

இந்தப �டத்மத பி்ர�ல இயக்குநர் விச்க் 
்ரஞசன் அக்னிச்ாத்ரி இயக்கியுள்ளார். இவ்ரது 
ைமனவியும் நடிம்யுைான �ல்லவி சஜாஷி, 
அனு�ம் த்ர் உள்ளிட்சடார் நடித்துள்ளனர். இயக்-
குநர், நடிம் �ல்லவி சஜாஷி, தயாரிப�ாளர் 
அபிசேக் ஆகிசயார் பி்ரதைர் சைாடிமய சமீ�த்தில் 
சந்தித்திருந்தனர். அபச�ாது அக்குழுமவ பி்ரதைர் 
சைாடி �ா்ராட்டியிருந்தார்.  

்டந்த 1990 இல் ்ாஷமீரில் இருந்து இந்துக்-
்ளான �ண்டிட்டு்ள் வலுக்்ட்டாயைா் தவளி-
சயற்றப�ட்டனர். இந்தக் ்மதமய பின்னணியா் 
மவத்து இப�டம் உருவாக்்ப�ட்டுள்ளது. குமறந்த 
எண்ணிக்ம்யிலான திம்ரய்ரங்கு்ளில் இப�டம் 
்டந்த ைாதம் தவளியானது.  

இருபபினும் ்டந்த ைாத இறுதிவம்ர ரூ. 3.55 
ச்ாடி வசூல் சாதமன தசயததா்வும், விைர்சன 
ரீதியா் நல்ல வ்ரசவற்ம�ப த�ற்றுள்ளதா்வும் 
த்வல்்ள் ததரிவித்தன. இதுவம்ர அழுத்தைா் 
ச�சப�டாத ்ாஷமீரின் ைற்றுதைாரு துய்ர �க்-
்த்மத 'தி ்ாஷமீர் ஃம�ல்ஸ்' அறிமு்ம் தசயதி-
ருக்கிறது.  

80்ளின் பிற்�குதியில், 90்ளின் ைத்தியில் 
்ாஷமீரில் நி்ழந்த கிளர்ச்சி, நிமலயற்ற தன்மை 
ஆகியவற்றின் ஆவைைா், ்ாஷமீர் பி்ரச்சிமன -்

ளால் �ாதிக்்ப�ட்ட �ண்டிட்்ளின் கு்ரலா் இப�டம் 
உருவாக்்ப�ட்டுள்ளது. ஒட்டுதைாத்த இஸ்லாமி-
யர்்மளயும் தீவி்ரவாதி்ளா் சித்தரிப�து எப�டி 
நியாயைற்றசதா, அதுச�ாலசவ இந்துக்்ளான 
�ண்டிட்்ளின் வாதங்்மள ச்ட்் ைறுப�தும் நியா-
யைற்றசத என்�மத தீர்ைானைா்ச் தசால்கிறது இப-
�டம்.  

'தி ்ாஷமீர் ஃம�ல்ஸ்' திம்ரப�டத்தில் �ல்லவி 
சஜாஸி, அனு�ம் ச்ர் ஆகிசயாருக்கு முக்கிய ்தா-
�ாத்தி்ரங்்ள் த்ாடுக்்ப�ட்டிருக்கின்றன. இப�டத்-
தில் தவவசவறு சித்தாந்தங்்ளின் மீது நம்பிக்ம் 
த்ாண்ட தனித்தனி குழுக்்ள் ்ாண்பிக்்ப�டுகின்-
றன. �ாகிஸ்தான் ஆத்ரவு ்ாஷமீரி்ள். இந்திய 
ஆத்ரவு ்ாஷமீரி்ள் அடுத்ததா் ்ாஷமீம்ர தனி-
நாடா் அங்கீ்ரிக்் சவண்டும் என எழும் கு்ரல்்ள்.  

இந்திய இ்ராணுவ உமடயில் வந்து இந்து �ண்-
டிட்்மள த்ாமல தசயயும் இஸ்லாமிய ைதவாதி-
்மளயும், ைறுத்ரபபில் தாக்குதல் நடத்தும் இ்ரா-
ணுவத்திம்ரயும் கூட ்ாட்சிப�டுத்தியிருக்கிறார் 
இயக்குநர். இந்த சினிைா �ல சர்ச்மச்மளக் கிளப-
பியுள்ளது. இந்து �ண்டிட்்ள் த்ாமல தசயயப�-
டுவமதக் ்ாட்டியிருப�சத இந்த சர்மச்ளுக்குக் 
்ா்ரைம். ஆனால் இயக்குநர் மி்த் ததளிவா் �ல 
இடங்்ளில் விளக்்ங்்மளத் தருகிறார். சிவாவும் 
அபதுலும் நண்�ர்்ள். கிரிக்த்ட் விமளயாடும் 
்ாலம் ததாட்டு நண்�ர்்ளா் இருக்கும் அவர் -்

ளின் நட்பு குறித்த ்ாட்சி்ளும் ்வனிக்்த்தக்்து.  
�ண்டிட் குடும்�ங்்ள் ்ாஷமீர் கிளர்ச்சி ்ாலத்-

தில் அங்கிருந்து தவளிசயற நிர்ப�ந்திக்்ப�ட்டனர் 
எனப �திவு தசயகிறது இத்திம்ரப�டம். Convert, 
Leave or die என்ற முழக்்ம் இஸ்லாமிய அடிப�-
மடவாதி்ளால் �ண்டிட்்ளுக்கு எதி்ரா் மவக்்ப�-
டுகிறது. ்ாஷமீரில் இருந்து தவளிசயற ைறுக்கும் 
�ண்டிட்்ள் த்ாமல தசயயப�டுகின்றனர். இப�டி-
யா் �ல முமன்ளில் நின்று ச�ச நிமனத்திருக்கி-
றார் இயக்குநர்.  

ைதம், ைதநம்பிக்ம், ைதப �யங்்்ரவாதம் என 
மூன்றா் பிரித்துக் த்ாள்சவாம். எந்த ைதத்மத 
பின்�ற்றுகின்றவர்்ளா் இருந்தாலும் இந்த 
மூன்று வம்க்குள் அடக்்ம். விளக்கிச் தசால்வ-

தானால் ைதத்மத த�ய்ரளவில் தங்்ள் அமட-
யாளைா் மவத்துக் த்ாள்கிறவர்்ளால் ஆ�த்-
ததான்றும் இல்மல. இ்ரண்டாவது ைதநம்பிக்ம் 
த்ாண்டு தத்தைது ைத வழி�ாட்டு முமற்மள பின்-
�ற்றுகிறவர்்ள். இவர்்ளும் பிறைதத்தினச்ராடு 
இைக்்ைா்சவ ச�ாகின்றனர். 

மூன்றாவது ைதத்தின் அடிப�மடயிலான �யங்-
்்ரவாதம். ்ாஷமீரில் ஒரு ம்யில் ைதத்மதயும், 
ைறும்யில் துப�ாக்கியிமனயும் ஏந்தி நின்றவர்-
்ள் ைதத்தின் அடிபம�யிலான �யங்்்ரவாதி்ள். 
இவர்்மள மி்ச் சரியா் புரிந்து த்ாண்டால் ைதம் 
சவறு, �யங்்்ரவாதம் சவறு என நாம் புரிந்து 
த்ாள்ள முடியும். 

'தி ்ாஷமீர் ஃம�ல்ஸ்' உண்மையில் ்ாஷமீரில் 
இவவளவு ச�ரிழபபு்ள் ஏற்�ட அண்மட நாடு-
்ளின் ஆக்கி்ரமிபபும், இ்ராணுவத்தின் எதிர்பபு 
நடவடிக்ம்்ளும் ்ா்ரைம் என்கிறது. ஆனால் 
இயக்குநர் த்ாஞசம் புத்திசாலித்தனைா் இந்த 
தவவசவறு நம்பிக்ம்்மளக் த்ாண்டவர்்மள 

தனித்தனி குழுக்்ளா் ்ாண்பித்திருக்கிறார். 
அதனால்தான் இக்்ட்டும்ரயின் ததாடக்்த்தில் 
“இப�டத்தில் தவவசவறு சித்தாந்தங்்ளின் மீது 
நம்பிக்ம் த்ாண்ட தனித்தனி குழுக்்ள் ்ாண்-
பிக்்ப�டுகின்றன” எனக் குறிபபிட்சடாம்.  

இந்த உைர்திறனான சினிைா குறித்த விவா-
தங்்மள முமவக்் சவண்டியது �ார்மவயார் -

்ளின் த�ாறுபபு. இந்த சினிைாமவ �ார்க்கும் 
ஒவதவாருவரும் ஒவதவாரு விதைா் புரிந்து 
த்ாள்ள முடிகிறது. 

ைதமும் சதசப�ற்றும் ஒரு நாடு இன்தனாரு 
நிலத்தின் மீது ஆக்கி்ரமிக்் தசால்லிக் த்ாள்ளும் 
ச�ாலி சைாதானம் ைட்டுசை என்�மத இந்த 
சினிைா தசால்கின்றது.  

இப�டத்தின் மூலம் நாம் ்வனிக்் சவண்டிய 
இன்தனாரு முக்கியைான விேயம் ்ாஷமீர் 
குழந்மத்ள் குறித்ததானது. யுத்தம் ைற்றும் எதிர்-
�ா்ராத தாக்குதலால் ைனதளவில் �ாதிக்்ப�ட்ட 
்ாஷமீர் குழந்மத்ள் குறித்து கூடுதல் ்வனம் 
தசலுத்தப�ட சவண்டும். 'தி ்ாஷமீர் ஃம�ல்ஸ்' 
அவசியம் �ார்த்து விவாதிக்் சவண்டிய சினிைா.  

ைதம், ைதநம்பிக்ம், ைதப�யங்்்ரவாதம், 
இனப�டுத்ாமல,ைக்்ள் தவளிசயற்றம், 
என்று தி ்ாஷமீர் ஃம�ல்ஸ் திம்ரப�டம் 11 
ைார்ச் 2022 அன்று தவளியான இந்தி தைாழி 
திம்ரப�டைாகும். இத்திம்ரப�டத்தின் ்மதமய 
எழுதி, இயக்கிய விசவக் அக்னிச�ாத்திரி மி் 
முக்கியைா் , அழுத்தைா் தசால்லிய விேயம் 
- Convert, Leave or die என்ற முழக்்ம் இஸ்-
லாமியர்்ள் �ண்டிட்்ளுக்கு எதி்ரா் மவக்்ப-
�ட்டது ஆகும் . ்ாஷமீரில் இருந்து தவளிசயற 
ைறுக்கும் �ண்டிட்்ள் த்ாமல தசயயப�டுகின் -
றனர். இந்த வ்ரலாற்று சம்�வங்்மள நண்�ர்-

்ளுடன் விவாதம் தசயது, �ல புத்த்ங்்மள 
�டித்து பு்ரட்டி ச�ாட இந்த �டம் ஒரு த�ஸ்ட் எக் -
ஸாம்பிள். குடும்�த்துடன் ்ண்டிப�ாக்் �ார்க்் 
முடியாது. வயது வ்ரம்பு மி் முக்கியம் . ஆனால் 
்ாஷமீர் ஃம�ல்ஸ் �ற்றி குறிப�ா் எதிர்்ால 
இந்திய குழந்மத்ள் ஒரு நாள் ்ண்டிப�ா் 
ததரிந்து த்ாள்ள சவண்டும்.

ஒழுக்்சை ஒவதவாருவரும் நன்தன-
றியுடன் வாழ வழி்ாட்டுவதுடன், 
வாழவிற்கு அர்த்தம் ்ற்பித்துத் 

தருவதா்வும் அமைந்துள்ளது. ஒருவர் 
சிறந்த ஒழுக்்த்துடன் வாழந்து ஒரு விட-
யத்தில் ஒழுக்்த்மத தவற விட்டு விடு-
வா்ரானால் அதன் பின்னர் அவர் தனது 
உயிம்ரசய த�ரிதா்க் ்ருத ைாட்டார். 
இதமனசய 'ையிர் நீபபின் உயிர் வாழாக் 
்வரிைான் அன்னார் உயிர் நீப�ர் ைானம் 
வரின்' என்�ர். இதன் மூலம் ஒருவருமடய 
வாழவில் ஒழுக்்த்தின் இன்றியமையாமை 
குறித்து சிறபபுற விளங்கிக் த்ாள்ளலாம்.

லம்த�யர்ந்து வாழந்த தமிழர் -்
ளுக்கு 1990 ்ாலப�குதியில் 
தமிழதைாழிப �ாடத்திட்டம் ஒன்மறத் 

தயாரிக்் சவண்டிய சதமவ ஏற்�ட்டது . 
அக்்ாலப �குதியில் நான் ச�்ராசிரியர் 
சிவத்தம்பி ைற்றும் ச�்ராசிரியர் சந்தி்ரசச-
்்ரன் ஆகிசயாருடன் அடிக்்டி ததாடர்பில் 
இருந்சதன்.

புலம்பெயர் தமிழரின் தமிழ்க் கல்விக்கு அத்திவாரம 
அமைத்துக் ்காடுத்தவர் பபெராசிரியர் சந்திரபசகரன்

நறபெண்புள்ள சமூகத்மத உருவாக்குவதாயின்
ைாணவர் ைத்தியில் விழுமியக் கல்வி அவசியம

பெடக்குழுவினருக்கு பிரதைர் பைாடி பொராட்டு

்ாஷமீரிலிருந்து �ண்டிட்டு்ள்
தவளிசயற்றப�ட்டமத 
பின்னணியா்க் த்ாண்டு 

தயாரிக்்ப�ட்டுள்ள 'த ்ாஷமீர் ஃம�ல்ஸ்' 
திம்ரப�டத்மத எடுத்த குழுவினம்ர பி்ரதைர் 
நச்ரந்தி்ர சைாடி �ா்ராட்டியிருந்தார்.

பொதிக்கபபெட்ட பெண்டிட் ைக்களின் குரலாக 
ஒலிக்கும KASHMIR FILES திமரபபெடம

ஐ.எப.றிம்ஸியா...?
(3ஆம் வருடம்) ்ல்வியியல் சிறபபுக்-
்ற்ம், ்ல்வி, பிள்மள நலத்துமற  

கிழக்குப �ல்்மலக்்ழ்ம்

எம்.வ்ரத்ராஜன்...?
( சுவிற்சர்லாந்து)

ஒரு நாடு இன்்னாரு நிலத்தின் மீது 
ஆக்கிரமிக்க ்சால்லிக் ்காளளும
பபொலி சைாதானபை 'ைதமும பதசபபெறறும' 
என்பெமத வலியுறுத்தும சினிைா

பு

பொடசாமலகளுக்கு ைட்டுைன்றி,
குடுமபெச் சூழலுக்கும ்பெரும பெங்கு

ச�்ராசிரியர்
சந்தி்ரசச்்ரனுடன்
்ட்டும்ரயாளர்
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எல்.செல்்ா...

ஆண்ட்ர் ்ழங்கிய ்ாக்குறுதிகள் 
பமழய ஏறபாட்டுக் காலத்திலும் புதிய 
ஏறபாட்டுக் காலத்திலும் உரிய விதத்தில்  
நிமைவ்றியிருக்கினைன.

அவதவபானறு புதிய ஏறபாட்டில் நம் 
ஆண்ட்ர் இவயசு ்ழங்கிய ்ாக்குறுதி-
கள் நிமைவ்றைபபட்டுள்்ளன.

எனினும் நாம் ஆண்ட்ருக்கு ்ழங்-
கிய ்ாக்குறுதிகம்ள நிமைவ்றறுகி-
வைாைா எனபமத மீட்டுப பார்பபதறகான 
காலைாகவ  ்இநதத் த்க்காலம் அமைந-
துள்்ளது.

விசு்ாெத்தின தநமத ஆபி்ரகாம்  
இமை்னு்டன செய்துசகாண்ட உ்டனப-
டிக்மகமய இனமைய பமழய ஏறபாட்டு 
்ாெகம் நைக்கு எடுத்துக் கூறுகிைது. 

"உனனு்டன நான செய்துசகாண்ட 
உ்டனபடிக்மக இதுவ !் எண்ணறை நாடு-
களுக்கு நீ தநமதயா்ாய். இனி உன 
சபயர் ஆபி்ராைனறு ஆபி்ரகாம் எனை 
சபய்ரால் அமழக்கபபடும். ஏசனனில் 
எண்ணறை நாடுகளுக்கு உனமன நான 
மூதாமத ஆக்குவ்ன... தமலமுமை 
தமலமுமையாக உனக்குப பின்ரும் 
உன ்ழிை்ரபினர் ்ம்ர உ்டனபடிக்-

மகமய நான நிமைவ்றறுவ்ன"என 
இமை்ன கூறு்து சதரிவிக்கபபடுகிைது.

இனமைய நறசெய்தி ்ாெகத்தில் 
என ்ார்த்மதகம்ளக் கம்டபபிடிபவபார் 
எனறுவை ொக ைாட்்டார்கள் என உறுதி-
யாக உங்களுக்குச் சொல்கிவைன எனகி-
ைார் இவயசு.  யூதர்கள் அ்ரி்டம் பல வகள்-
விகம்ள வகட்கினைனர்." நீ ஆபி்ராமை 
கணடிருக்கிைாயா உனக்கு இனனும் 50 
்யதுகூ்ட ஆகவில்மலவய" என வகள்வி 
எழுபபுகினைனர். அதறகு இவயசு,

ஆபி்ராம் பிைபபதறகு முனவப நானி-
ருக்கிவைன என உறுதியாக உங்களுக்குச் 
சொல்கிவைன. என பதில் ் ழங்குகினைார்.

நைது ஆண்ட்ர் நம்வைாடு ்ாழப்ர். 
ைனிதர்கம்ளப வபானறு ்ழங்கும் ்ாக்-
குறுதிமய ைைநது அல்லது நிமைவ்றைா-
ைல் இருபப்்ரல்ல. அதமன முழுைனது-
்டன நம்புவ்ாம். 

இத் த்க்காலத்தில் அ்்ரது உ்டனப-
டிக்மகக் கி்ணங்க செயறபடு்தறகான 
அருள் வ்ணடி செபிபவபாம்.

 

தவக்கால சிநதனை
நிறைவேறைப்பட வேண்டிய ோக்குறுதிகள்

இலங்மகக்கு 2022 முதல்... (03 ஆம் பக்கத் சதா்டர்)

திகழுமென அவர் கூறினார்.  
இலங்க முதலீட்டுச் ச்ை 

அறிமுகபைடுத்திய புதிய திட்்டங-
களினூ்டாக சுஙக அனுெதிககான 
க்டதாசியற்ற ஏறறுெதி-இ்றககுெதி 
கடிதஙக்ை அறிமுகம் மசயதல் 
ெறறும் ஏறறுெதி அஙகீகார கட்்ட -
ணஙக்ை தானியஙகி மு்்ற மூலம் 

மசலுத்த முடியுமெனவும் இநத சர்வ -
ததச ெட்்டத்திலான முதலீட்டு வச -
திக்ை வழஙகுவது இலங்கககு 
புதிய முதலீடுக்ை கவரககூடிய 
முககிய அம்சொக உளைதாக அவர் 
மதரிவித்தார்.   

இலங்கயில் திட்்டஙக்ை ஆரம் -
பிபைதறகு எதிர்ைார்ககும் புதிய 

முதலீட்்டாைர்களுககு இலகுவாக 
மை்றககூடிய அடிபை்்ட வசதிகளு -
்டனான அபிவிருத்தி மசயயபைட்்ட 
இ்டஙகள அறிநது மகாளைபைட்டுள-
ைதாகவும் அவர் மதரிவித்தார். 

இத் திட்்டஙகளின் கீழ் ஆ்்ட 
அணிகள ெறறும் ெருநது உறைத்தி -
கள, விவசாய அடிபை்்டயிலான 

்கத்மதாழில்கள, மின்சார ெறறும் 
எலகட்தரானிக, இரும்பு ெறறும் 
கனரக மதாழில்து்்ற தைான்று 
தகவல் ெறறும் மதா்டர்ைா்டல் 
மதாழில்நுட்ை பிரிவுகள முககிய 
து்்றகைாக அறிநது மகாளைபைட்-
டுளைதாக இராஜாஙக அ்ெச்சர் 
மதரிவித்தார்.  

பி்ரதி ெபாநாயகரின... (03 ஆம் பக்கத் சதா்டர்)

தகாட்்டாைய ராஜைக்ஷ நிராக -
ரித்துளைார்.   ஸ்ரீ லஙகா சுதநதிரக 
கட்சி்ய பிரதிநிதித்துவபைடுத்தும் 
ைாராளுென்்ற உறுபபினர்கள குழு, 
அரசாஙகத்தில் இருநது விலகி சுயாதீ-
னொக மசயறைடுவதறகும் அவர்கள 
வகித்த ைதவிக்ை இராஜினாொ 
மசயவதறகும் தீர்ொனித்திருநதனர்.  

ைாராளுென்்ற ஜனநாயகம் ைாது -
காபைாக முன்மனடுத்துச் மசல்-
லபை்ட தவண்டும். எனதவ, பிரதி 
சைாநாயகர் ைதவியிலிருநது விலகு -
வதறகு ரஞ்சித் சியம்ைலாபிட்டிய 
செர்பபித்த கடிதத்்த நிராகரிபை-
தாக ஜனாதிைதி குறிபபிட்்டார்.  

தகாட்்்டயிலுளை ஜனாதிைதி 

அலுவலகத்தில் (05) ஸ்ரீ லஙகா சுதந-
திரக கட்சியு்டனான கலநது்ரயா்ட-
லின் தைாதத, ஜனாதிைதி இவ்வி்ட-
யத்்த மதரிவித்தார்.  

இதன்ைடி, ஸ்ரீ லஙகா சுதநதிரக 
கட்சி்ய பிரதிநிதித்துவபைடுத்தும் 
ைாராளுென்்றக குழுவின் சம்ெதத்-
து்டன், பிரதி சைாநாயகராக தாம் 

மதா்டர்நதும் மசயறை்டவுளைதாக 
ரஞ்சித் சியம்ைலாபிட்டிய மதரிவித்-
துளைார்.   ஸ்ரீ லஙகா சுதநதிரக கட் -
சியின் த்லவரும் முன்னாள ஜனா -
திைதியுொன ்ெத்திரிைால சிறிதசன 
ெறறும் அககட்சியின் அ்னத்து 
ைாராளுென்்ற உறுபபினர்களும் இந -
நிகழ்வில் கலநதுமகாண்்டனர். 

இலங்மகக்கு ஒத்துமழபபு... (03 ஆம் பக்கத் சதா்டர்)

ொர்ச் 05 முதல் 09 வ்ர இலங-
்கககு அண்்ெயில் விஜயம் மசய-
ததன் வி்ைவாக வர்த்தக அ்ெச்சர் 
குழுவின் விஜயம் தெறமகாளைப-
ைட்்டது.   

இலங்க அ்ெச்சர் ெட்்ட வர்த்த-
கக குழு, ஓொன் சுல்தானகத்துககான 
இலங்கத் தூதுவர் அமீர் அஜவாத், 
இலங்க வர்த்தகக கூட்டுத்தாைனத்-
தின் த்லவர் தயாதகநதிர மைதரரா 
இலங்க வர்த்தகத் தி்ணககைத்-
தின் ைணிபைாைர் எம். தசாெதசன 
ெஹதுல்தவவா, சிமனக ைல்க்லக-
கழகத்தின் சிதரஷ்ட ஆதலாசகர், 
அட்மிரல் (ஓயவு மைற்ற) திசர செ -

ரசிஙக ெறறும் எஸ்.எல்.டி.சி.யின் 
இன் த்லவர் ரஞ்சித் ரூைசிஙக 
ஆகிதயா்ர உளை்டககியிருநதது.   

அ்ெச்சர்களின் வர்த்தக பிரதிநி-
திகள குழு ஓொனின் ைாரம்ைரிய 
ெறறும் சுறறுலாத்து்்ற அ்ெச்சர் 
தசலம் பின் மொஹெட் அல் ெஹ்-
ருகி்ய சநதித்து இரு நாடுகளுககு -
மி்்டயிலான சுறறுலா்வ தெம்-
ைடுத்துவதறகான வழிகள ெறறும் 
வழிமு்்றக்ை ஆராயநதனர். இரு 
நாடுகளிலும் சுறறுலா ந்டத்துைவர்க-
ளுககு இ்்டதய இ்ணபபுகக்ை 
எளிதாககுவதறகு இரு தரபபும் ஒப -
புகமகாண்்டன. இநத சநதிபபின் 

தைாது, தூதர் அமீர் அஜவாத், இரு 
நாடுகளின் சுறறுலா அ்ெச்சகங-
களுககி்்டதய ்கமயழுத்திடுவ-
தறகாக தறதைாது இறுதி மசயயப-
ைட்டுளை புரிநதுணர்வு ஒபைநதம், 
இரு நாடுகளுககு இ்்டதயயான 
சுறறுலா ெறறும் விருநததாம்ைல் 
து்்றகளில் ஒத்து்ழப்ை தெம்ை-
டுத்துவதறகு ஊககியாக அ்ெயுமெ-
னக குறிபபிட்்டார்.   

அ்ெச்சர் ைநதுல குணவர்தன 
த்ல்ெயிலான இலங்க அ்ெச்-
சர்களின் வர்த்தகக குழு, வர்த்த -
கம் ெறறும் ்கத்மதாழில் து்்றக -
கான து்ணச் மசயலாைர் கலாநிதி 

சதலஹ் ம்சான் த்ல்ெயில் ஓொன் 
வர்த்தகம், ்கத்மதாழில் ெறறும் 
முதலீட்டு ஊககுவிபபு அ்ெச்சின் 
பிரதிநிதிகளு்டன் விரிவான இருத-
ரபபு கலநது்ரயா்ட்ல ந்டத்தியது. 

வர்த்தகம் ெறறும் முதலீட்டுககு 
இரு நாடுகளிலும் உளை வாயபபு-
கள மதா்டர்ைான தகவல்க்ை இரு 
தரபபினரும் ைரிொறிக மகாண்்ட-
னர். 

இரு நாடுகளுககும் இ்்டயிலான 
ஒத்து்ழப்ைத் மதா்டஙகுவதற-
கான சாத்தியொன து்்றக்ையும் 
அவர்கள அ்்டயாைம் கண்டுளை-
னர்.   

இலங்மக உனனிபபாக... (03 ஆம் பக்கத் சதா்டர்)

 தைாராட்்டஙகளின் தைாது 
அ்ெதி்ய நி்லநாட்்ட ஜனநாயக 
ரீதியாக எடுககபைடுகின்்ற ந்டவடிக -
்ககள சர்வததச சட்்டத்திட்்டஙக -
ளுககு உட்ைட்்ட்வயாக அ்ெய 

தவண்டும் என்றும் ெனித உரி்ெ -
கள தைர்வ வலியுறுத்தியுளைது.  

 இநத மநருககடி நி்ல்ெ்ய 
தணிபைதறகான அரசாஙகத்தின் 
இயலு்ெ மீது இராணுவெயபைடுத்-

தபைட்்ட நகர்களில் ஏறைட்்ட சறுக-
கல்கள தாககம் மசலுத்தியுளைன.  

 இநத சூழ்நி்லயில் அரசாஙகம், 
அரசியல் கட்சிகள ெறறும் சிவில் 
அ்ெபபுகள என்ைன இ்ணநது 

தைச்சுவார்த்்த ந்டத்தி இநத 
பிரச்சி்னகளுககு வி்னத்தி்ற-
னான தீர்வி்ன எட்்ட முயறசிகக 
தவண்டும் என்றும் ெனித உரி்ெ-
கள தைர்வ வலியுறுத்தியுளைது.  

இலங்மகக்கு க்டத்த முயனை... (03 ஆம் பக்கத் சதா்டர்)

தூத்துககுடி ொவட்்டத்திலி-
ருநது க்டல் வழியாக இலங்கககு 
ெஞ்சள, க்டல் அட்்்ட தைான்்ற 
ெருத்துவ குணம் மகாண்்ட மைாருட்-
களும், கஞ்சா, அபின் தைான்்ற 
தைா்த மைாருட்களும் க்டத்தபை-
டும் சம்ைவம் அடிககடி ந்்டமைறறு 
வருகி்றது.  

இதததைால் மசம்ெரக கட்்்ட-
கள, திமிஙகலம் வாயில் இருநது 
உமிழககூடிய ‘அம்ைர்கிரீஸ்’ என்்ற 
மைாருளும் க்டத்தபைட்டு வருகி்றது.
இ்தத் மதா்டர்நது க்டதலார காவல்-
ை்்டயினரும், உளளூர் மைாலீசாரும் 
தீவிர தராநது ைணியில் ஈடுைட்டுள-

ைனர்.   ெத்திய தைா்தப மைாருள 
க்டத்தல் தடுபபு பிரிவு, ெத்திய 
வருவாய புலனாயவு பிரிவு, கியூ 
பிரிவு மைாலீசாரும் தீவிர கண்கா-
ணிபபு ைணியில் ஈடுைட்டு தூத்துக-
குடியிலிருநது இலங்கககு க்டத்த 
முயன்்ற மைாருட்க்ை ைறிமுதல் 
மசயவது்டன் அதில் ஈடுைட்்டவர்க-
்ையும் ்கது மசயது வருகின்்றனர்.  

 தூத்துககுடியிலிருநது ை்டகு 
வழியாக இலங்கககு தைா்தப-
மைாருள க்டத்தபைடுவதாக ெத்திய 
வருவாய புலனாயவுத் து்்ற அதிகா-
ரிகளுககு தகவல் கி்்டத்தது.  

 இத்னயடுத்து தூத்துககுடியருதக 

உளை முளைககாடு க்டல் ைகுதியில் 
புதன்கிழ்ெ கா்ல திடீர் தசாத்ன 
தெறமகாண்்டனர். இதன்தைாது, 
அஙகு தவகொக மசன்று மகாண்டி-
ருநத ை்டகிலிருநத ஒருவர் க்டலில் 
குதித்து தபபி விட்்டார். உ்டனடி-
யாக ெத்திய வருவாய புலனாயவுத் 
து்்ற அதிகாரிகள ை்ட்க ெ்டககி 
தசாத்னயிட்்டதைாது அதில் 05 
கிதலா எ்்ட மகாண்்ட தெத்தாம் தை 
த்ென் என்்ற உயர்ரக தைா்தபமைா-
ருள இருபைது மதரிய வநதது.   

 இதன் சர்வததச ெதிபபு ரூைாய 15 
தகாடி ஆகும் தைா்தபமைாரு்ை 
்கபைறறிய அதிகாரிகள இது சம்-

ைநதொக தீவிர விசார்ண தெற-
மகாண்டு வருகின்்றனர்.   இ்தய-
டுத்து ை்ட்க ஓட்டிவநதவர் ெறறும் 
02 தைர் அஙகிருநது தபபி மசன்று 
விட்்டனர். பின்னர் தைா்த மைாருள 
ெறறும் க்டத்தலுககு ையன்ைடுத்திய 
்ைைர் ை்ட்க ததசிய வருவாய 
புலனாயவுத் து்்ற அதிகாரிகள ைறி-
முதல் மசயது விசார்ண ந்டத்தி-
னர்.   அபதைாது தைா்த மைாரு்ை 
தூத்துககுடியிலிருநது இலங்கககு 
மகாண்டு மசன்று பின்னர் அஙகி-
ருநது வ்ைகு்டா நாட்டுககு க்டநத 
திட்்டமி்டபைட்டிருநதது மதரிய 
வநதது.

தங்கத்தின விமல...
அதததநரம், 22 கரட் தஙகம் ைவுண் 

ஒன்று, 175, 000 ரூைாவுககு விறை்ன 
மசயயபைடுகின்்றது.    க்டநத வாரத்தில் 

24 கரட் தஙகம், ைவுண் ஒன்று 200,000 
ரூைாவுககும் அதிகொக விறை்ன மசய-
யபைட்டிருநத்ெ குறிபபி்டத்தககது. 

ச்டாலர் பி்ரச்சிமனக்கு...
எதிர்ககட்சித் த்லவர் குறிபபிட்-

டுளைார்.  
 அவற்்ற இநநாட்டிறகு மகாண்டு 

வர ந்டவடிக்க எடுத்தால் நாட்டில் 
எவ்வித தட்டுபைாடும் ஏறை்டாது 
என அவர் குறிபபிட்்டார். 

அ்ெ்ரகாலச் ெட்்டம்...
ஜனாதிைதியினால் அவசர காலச் 
சட்்டம் பிரக்டனபைடுத் தபைட்டி -
ருநதது.  அத்ன நீககும் வ்கயில் 

ஜனாதிைதியினால் தநறறு இநத அதி -
விதச்ட வர்த்தொனி அறிவித்தல் 
மவளியி்டபைட்்டது. 

ஆட்சிமய மகபபறை...
விடுத்தார்.  ைாராளுென்்றத்தில் தநறறு 
உ்ரயாறறிய அவர், ஆர்பைாட்்டம் 
மசயைவர்களி்டம் நான் அன்ைாக 
தகாருவது என்னமவன்்றால், நீஙகளும் 
நாட்டின் மீது அன்பு மகாண்்டவர்கள. 
உஙக்ை ைலிமகாடுத்து ஆட்சிககு 

வர சில கட்சிகள காத்திருககின்்றன. 
குப்ை அரசியல் குறித்து மதரிநது 
மகாளளுஙகள. உஙகள தைாராட்்டத்-
தில் அரசியல் கட்சிகள ஊடுருவலாம். 
ஜனநாய ரீதியில் ைாராளுென்்றத்திறகு 
வாருஙகள என்்றார்.  

பா்டொமலகளுக்கு  இனறு முதல்...
முதலாம் தவ்ண கல்வி ந்டவடிக-

்ககளுககாக இம்ொதம் 18 ஆம் திகதி 
ைா்டசா்லகள மீண்டும் ஆரம்ைொ-
கும் எனவும் கல்வி்ெச்சு மதரிவித்-
துளைது.   

அத்து்டன் ைா்டசா்ல தநரத்்த 
எதிர்வரும் தவ்ணயிலிருநது ஒரு 
ெணி தநரத்தால் நீடிகக கல்வி அ்ெச்சு 
தீர்ொனித்துளைது.   இநத ஆண்டு்டன் 
மதா்டர்பு்்டய ைா்டத்திட்்டஙக்ை 
உளை்டககுவதறகு 139 நாட்கள வ்ர-
யறுககபைட்்ட கால அவகாசம் காணப-

ைடுவதால், இநத தீர்ொனம் எடுககப-
ைட்டுளைது.  அத்து்டன் ைா்டசா்ல 
தநரத்்த ஒரு ெணி தநரம் வ்ர நீட்-
டிபைதன் மூலம் கறபித்தலுககான 
காலத்்த கூடுதலாக வழஙக முடியு-
மெனத் மதரிவிககபைடுகி்றது. கால 
அவகாசம் நீட்டிககபைட்்ட பின்னரும் 
ைா்டத்திட்்டத்்த உளை்டகக முடியாத 
ைட்சத்தில், மூன்்றாம் தவ்ணயின் 
தைாது, சனிககிழ்ெகளில் ைா்டசா்ல-
க்ை ந்டத்துவது மதா்டர்பிலும் கல்வி-
ய்ெச்சு கவனம் மசலுத்தியுளைது. 

புது்ரு்ட காலத்தில் மிக க்னம்...
புத்தாண்டு காலத்தில் இ்டம்மை -

றும் முககிய மசயறைாடுகளின் -
தைாது, மைாதுெககள அவதானொக 
இருககுொறு சுகாதார தச்வகள 

பிரதிப ைணிபைாைர் நாயகம் விதச்ட 
்வத்திய நிபுணர் தஹெநத தஹரத் 
மைாதுெகக்ை தகட்டுகமகாண்டுள -
ைார். 

TPAயின ஒத்திம்த்த ...  
ஈடுை்ட தவண்டுமென தமிழ் முற-
தைாககு கூட்்டணியின் த்லவர், 

ைாராளுென்்ற உ்றபபினர் ெதனா 
கதணசன் மதரிவித்துளைார். 

நாட்டின நிதி சநருக்கடிக்கு அ்ரசு...
மதரிவித்தார். அதததைான்று 
நாட்டின் தறதைா்தய மநருககடி 
நி்ல ஜனாதிைதி தகாட்்டாைய 
ராஜைக்ஷவினால் உருவாககபைட்்ட -
தல்ல. மதா்டர்நது நாட்்்ட ஆண்டு 
வநத அரசாஙகஙகள அ்னத்தும் 
இதறகு மைாறுபபுக கூ்றதவண்டு -
மென்றும் அ்ெச்சர் மதரிவித்தார்.  

1978 முதல் ஆரம்ைொன இநத 
மநருககடி 2015 ஆம் ஆண்டு உககி -
ரெ்்டநதது. நாடு சுெகக முடியாத 
அைவில் க்டன்க்ை க்டநத அர -
சாஙகம் மைறறுக மகாண்்டதன் 
வி்ை்வதய இன்று அனுைவிகக 

தநர்நதுளைமதன்றும் அ்ெச்சர் 
மதரிவித்தார். 

ைாராளுென்்றத்தில் தநறறு ந்்ட-
மைற்ற நாட்டின் தறதைா்தய 
மநருககடி நி்ல மதா்டர்ைான ச்ை 
ஒத்தி்வபபு தவ்ை விவாதத்தில் 
உ்ரயாறறும் தைாதத அ்ெச்சர் 
இவ்வாறு மதரிவித்தார்.   

அது மதா்டர்பில் தெலும் மதரி-
வித்த அ்ெச்சர்:  

அரசியல்ெபபின் 45 ஆவது 
சரத்துககிணஙக நிதி மதா்டர்ைான 
மைாறுபபு ைாராளுென்்றத்திறதக 
உரியது. அதன்ைடி ஆளும் கட்சிக-

கும் எதிர்ககட்சிககும் அதறகான 
மைாறுபபுளைது.   

நாடு சுதநதிரெ்்டநததன் பின்னர் 
க்டன் மைறறுக மகாளைாத எநத 
அரசாஙகமும் கி்்டயாது. வர -
வுககு தெல் மசலவு என்்ற நி்லதய 
மதா்டர்கி்றது. க்ட்னப மைறறுக 
மகாண்டு அதறகான வட்டியு்டன் 
முதலும் மசலுத்த தநரிட்டுளைது.  

 எெது ஏறறுெதி வருொனம் 10 
பில்லியனாக உளைதைாது இ்றககு-
ெதிககான மசலவு 22 பில்லியனாக 
உளைது. தறதைாது நாட்டில் இ்டம்-
மைறுவது அரசியல் மநருககடியல்ல. 

மதாழில்நுட்ை மநருககடிதய. நிதி 
முகா்ெத்துவம் அவசியொகி்றது. 
அதறகு தீர்வு காண்ைதில் ைாராளு-
ென்்றம் முன்னின்று மசயறை்ட 
தவண்டும். ஜனாதிைதி தகாட்்டாைய 
ராஜைக்ஷ்வ வீட்டுககு அனுபபு -
வதால் நாட்டில் தறதைாது நிலவும் 
எரிமைாருள மநருககடிகதகா ைால் 
ொ மநருககடிகதகா தீர்வு கி்்டக-
காது. இது ததசிய மநருககடியாக 
கவனத்திற மகாளைபைட்டு அ்ன-
வரும் இ்ணநது இநத மநருககடிக-
குத் தீர்வு காண தவண்டுமென்றும் 
அ்ெச்சர் தெலும் மதரிவித்தார். 

எநதக் கா்ர்ணத்துக்காகவும்...
ச்ையில் தநறறு கருத்து மதரி -

வித்த எதிர்ககட்சியின் பிரதெ 
மகார்டா லக்ென் கிரிமயல்ல 
எம்பி, கட்சித் த்லவர்கள கூட் -
்டத்தில் கலநது்ரயா்டபைட்்ட 
வி்டயம் மதா்டர்பில் குறிபபி -
டு்கயில், ஜனாதிைதி தெது 
ைதவி்ய இராஜினாொ மசயதால் 
ைாராளுென்்றத்தின் மூலம் ஜனாதி -
ைதி ஒருவ்ர நியமிபைதறகு முடி -
யுமெனத் மதரிவித்தார். எனினும் 
சைாநாயகர் அத்ன ஏன் ச்ையில் 

அ றி வி க க வி ல் ் ல ம யன் று ம் 
தகளவி எழுபபினார்.   

அதறகு ைதிலளிககும் வ்கயி-
தலதய அ்ெச்சர் தஜான்ஸ்்டன் 
மைர்னாண்த்டா இவ்வாறு மதரிவித்-
தார்.   

 மதா்டர்நதும் ச்ையில் உ்ரயாற-
றிய அ்ெச்சர் தஜான்ஸ்்டன்,   

நாட்டின் தறதைா்தய நி்ல 
மதா்டர்பில் ைாராளுென்்றத்தில் 
விவாதம் ந்டத்துவதறகாக தநறறு 
முன்தினம் சைாநாயகர் த்ல்ெ-

யில் கட்சித் த்லவர்கள கூட்்டம் 
ந்டத்தபைட்்டது.   

அநதக கூட்்டத்தில் கலநது-
மகாண்்ட ெககள விடுத்ல முன் -
னணியின் த்லவர் அனுரகுொர 
திஸாநாயகக 03 ெணிகதக கூட்்டத்தி -
லிருநது மவளிதயறினார்.   

அவர் மசல்லும்தைாது ைாராளு-
ென்்றத்துககருகில் ஆர்பைாட்்டத்தில் 
ஈடுைட்்ட தரபபினரு்டன் கலநது-
்ரயாடினார். த்லககவசத்து்டன் 
இருநத ஒருவ்ர அவரது வாகனத்தி-

லும் ஏறறிச் மசன்்றார். ஆர்பைாட்்டத்-
தில் ஈடுைட்்டவர்கள அனுரகுொர 
திஸாநாயககவு்டன் ஒத்து்ழபபு-
்டன் கலநது்ரயாடியது்டன் எஙதக 
மஜானி என்று என்்னக தகட்்டனர்.   

இது எனககு ெட்டுெல்ல ைாராளு-
ென்்றத்தின் உறுபபினர்கள அ்னவ-
ருககும் அச்சுறுத்தல். அது மதா்டர்-
பில் விசார்ணக்ை தெறமகாளை 
சைாநாயகர் ந்டவடிக்க எடுகக 
தவண்டுமென்றும் அ்ெச்சர் 
தஜான்ஸ்்டன் தகட்டுகமகாண்்டார்.  

முனைாதிரியாக செயறபடு்து...
என மதரிவித்த  முன்னாள இரா -

ஜாஙக அ்ெச்சரும், ைாராளுென்்ற 
உறுபபினருொன ஜீவன் மதாண்-
்டொன் , இவ்வா்றானமதாரு சூழ் -
நி்லயில் சரியான தருணத்தில், 
சரியான தீர்ொனத்்த தெறமகாளை 
தவண்டும் என்ைதறகாகதவ நாம் அர-
சாஙகத்திறகு வழஙகிய ஆதர்வ 
மீைபமைறத்றாம் என மதரிவித்தார்.

இதுவ்ர காலமும் அரசாஙகத்-
திறகு வழஙகி வநத ஆதர்வ நீககிக 
மகாளவதறகாகவும், ைாராளுென்்றத்-
தில் சுயாதீனொக மசயறை்டவிருப-
ைதாகவும் இலங்க மதாழிலாைர் 
காஙகிரஸ் அறிவித்திருநதது்டன் அக -

கட்சியின் மைாதுச்மசயலாைர் ஜீவன் 
மதாண்்டொன் ததாட்்ட வீ்ட்ெபபு 
ெறறும் சமுதாய உட்கட்்ட்ெபபு 
வசதிகள இராஜாஙக அ்ெச்சு ைதவி-
யில் இருநது விலகுவதாகவும் அறி -
வித்திருநதார்.  

 இவ்வி்டயம் குறித்து மதளிவுப -
ைடுத்தும் தநாககில் தநற்்றய 
தினம் ததாட்்ட வீ்ட்ெபபு ெறறும் 
சமூக உட்கட்்ட்ெபபு இராஜாஙக 
அ்ெச்சில் ஏறைாடு மசயயபைட்டி-
ருநத ஊ்டகவியலாைர் சநதிபபில் 
கலநதுகமகாண்டு கருத்து மதரிவிக-
கும் தைாதத அவர் தெறகண்்டவாறு 
குறிபபிட்்டார்.  

தநறறு முன்தினம் ொ்ல ஜனா -
திைதி தகாட்்டாைய ராஜைக்ஷவு்டன் 
தைச்சுவார்த்்தயில் ஈடுபைட்டிருந-
ததாம்.அத்ன மதா்டர்நது இன்்்றய 
தினம் (தநறறு) அரசாஙகத்திறகு 
இதுவ்ர காலமும் வழஙக வநத 
ஆதர்வ நீககிகமகாளவதறகு தீர் -
ொனித்தது்டன்,  எனது இராஜாஙக 
அ்ெச்சு ைதவி்யயும் இராஜி-
னாொ மசயதுளதைன்.  

இத்னயடுத்து என்்ன இழி-
வுபைடுத்தும் வ்கயிலான வதந-
திகள ைரபைட்டு வருவ்த அவ-
தானிகக முடிகி்றது. ஆனால் 
உண்்ெயில் சரியான வி்டயத்்த 

மசயய தவண்டும் என்ைதறகாகதவ 
இத்தீர்ொனத்்த முன்மனடுத்-
ததாம். அதறகு தெலாக அண்்ெய 
காலஙகளில் நா்டைாவிய ரீதியில் 
இ்ைஞர்கள ைல்தவறு தைாராட்-
்டஙக்ை முன்மனடுத்து வருகி்றார்-
கள.எனதவ அவ்வாறு இருக்கயில் 
இைம் ைாராளுென்்ற உறுபபினர் 
என்்ற அடிபை்்டயில் நான் ஒரு 
சி்றநத முன்ொதிரியாக மசயறை்ட 
தவண்டியது அவசியொனது. 
எனதவ கடினொன தருணஙகளி-
லும்,மநருககடிகளின் தைாதும் நாம் 
சரியான தீர்ொனஙக்ை தெற-
மகாளை தவண்டும் என்்றார். 

பா்ராளுைனைத்தின ஊ்டாக ஜனநாயக...
ைாராளுென்்றத்தில் ஆராயவதறகு 

கட்சித் த்லவர் கூட்்டத்தில் முடிவு 
மசயயபைட்்டது.தொசொன மைாரு-
ைாதார மநருககடி ஏறைட்டுளைது. 
இது உககிரெ்்டய வாயபபுளைது.
மைாருைாதார மநருககடி,எரிமைா-
ருள தட்டுபைாடு, தகஸ் ெறறும் 
மின்சார மநருககடி என்ைவறறுககு 
தெலதிகொக நாட்டில் உணவுப 
ைற்றாககு்்ற ஏறைடும் அைாயம் 
உளைது, நாட்டில் இன்று ைல்தவறு 
பிரச்சி்னகள ஏறைட்டுளைன. 
அத்னத் தீர்பைதறகு எல்தலாரும் 

கட்சி தைதமின்றி மசயறை்டதவண்டி-
யது அவசியம் என்்றார்.  

 யார் தவறு மசயதார் என்ை்த வி்ட 
என்ன மசயய தவண்டும் என்ை்தத 
ஆராயநது தீர்ொனிகக தவண்டும். 
கூட்்டாக இ்ணநது முடிவு எடுகக 
தவண்டும். ஜனநாயக சூழலில் 
இநத ப பிரச்சி்னககு தீர்வு காண 
தவண்டும். நாம் தவறினால் அது 
ைாராளுென்்ற ஜனநாயகத்தின் ததால் -
வியாகும். அபைாவி ெககளின் உயிர்-
களில் இது நி்்றவ்்டயலாம். அவ் -
வா்றான அனுைவம் எனது அரசியல் 

வாழ்வில் கண்டுளதைன் என்றும் 
அவர் மதரிவித்தார்.  

க்டநத சில நாட்கைாக ைாராளு -
ென்்ற உறுபபினர்கள ைல அழுத் -
தஙகளுககு உளைாகியுளைதாகவும், 
ைாராளுென்்ற உறுபபினர்களின் ைாது-
காபபு ெறறும் சி்றபபுரி்ெக்ை 
ைாதுகாபைவர் என்்ற வ்கயில் 
இத்ன வன்்ெயாக கண்டிபைதாக -
வும் அவர் மதரிவித்துளைார்.

இது மதா்டர்பில் உரிய ந்டவ -
டிக்க எடுககுொறு மைாலிஸ் ொ 
அதிைர் உளளிட்்ட ைாதுகாபபு தரப -

பினருககு ைணிபபு்ர விடுககப -
ைட்டுளைதாக அவர் மதரிவித்துள -
ைார்.  

நாடு எதிர்மகாண்டுளை மநருகக -
டிககு ைாராளுென்்றத்தின் ஊ்டாக 
ஜனநாயக ரீதியில் தீர்வு காண 
முடியும் என மதரிவித்த சைாநா -
யகர், இநத வார இறுதிககுள அர -
சியல்ெபபின் பிரகாரம் இநத 
மநருககடி்ய சொளிபைதறகான 
மைாதுவான திட்்டத்்த வகுககு -
ொறு ைாராளுென்்ற உறுபபினர்களி -
்டம் தகட்டுகமகாண்்டார். 

நிதி அமைச்மெ ஏறகுைாறு ெஜித்,...
மதா்டர்ைான விவாதத்தில் உ்ர -

யாறறிய அவர், நிதி அ்ெச்சர் 
மைாறுப்ை 06 ொதஙகள ஏறறு 
நாட்டு ெககளுககு தனது தி்ற்ெ்ய 
காட்டுஙகள.முழு ஒத்து்ழப்ை -
யும் தருகித்றாம். இதத சவா்ல 

அநுர குொரவுககும் முன்்வககி-
த்றாம்.நிதி அ்ெச்சு ைதவி்ய 
ஏறகத் தயாரா? அத்ன மசயயாது 
மைாருைாதார திட்்டமின்றி இ்ை-
ஞர்க்ை குழபபி வருகின்்றனர் 
என்்றார். 

ஐக்கிய ைக்கள் ெக்தி ஆர்பபாட்்டம்  ...
உறுபபினர்கள மசயறை்டாத கார-

ணத்தினால் ச்ை்ய 10 நிமி்டங-
களுககு சைாநாயகர் முதலில் ஒத்தி-
்வத்தார். மீண்டும் ைாராளுென்்றம் 
ஆரம்ைொன தைாது ஐககிய ெககள 
சகதி உறுபபினர்கள சுதலாக அட்்்ட-

க்ை ஏநதியவாறு ைாராளுென்்றத்தில் 
ஆர்பைாட்்டத்தில் ஈடுைட்்டதால் ைரை-
ரபைான சூழல் ஏறைட்்டது.     இதன் 
தைாது இரண்்டாவது த்ட்வயாக சைா-
நாயகர் ைாராளுென்்றத்்த மீண்டும் 
10 நிமி்டஙகளுககு ஒத்தி்வத்தார். 

தலைக்கவசத்துடன் அநுரவின்  
்காரில் ஏறிய நபர் யார்?  

குற்றச்சாட்டுக்கு ஜே.வி.பி தலைவர் பதில்   
 தலாரன்ஸ் மசல்வநாயகம்,-
ஷம்ஸ் ைாஹிம்  

 ைாராளுென்்றத்திறகரு-
கில் ந்டநத ஆர்பைாட்்டத்-
தின் தைாது த்லககவசத்து-
்டன் தனது வாகத்தில் ஏறிய 
நைர் மதா்டர்ைாக தஜ.வி.பி 
த்லவர் அநுர குொர திசா-
நாயகக தநறறு ச்ையில் 
மதளிவுைடுத்தினார். தனது 
ைாதுகாபபுககாக வநத நைதர 
அவ்வாறு வாகனத்தில் ஏறியதாக குறிப-
பிட்்ட அவர், ைாதுகாபபு மதா்டர்பில் 
முன்மனபதைா்தயும் வி்ட அதிக 
அகக்்ற மகாண்டுளைதாக அனுரகு-
ொர திஸாநாயகக மதரிவித்தார்.  

 ைாராளுென்்றத்துககருகில் ஆர்ப-
ைாட்்டககாரர்கள ெத்தியில் கருத்து மதரி-
வித்துக மகாண்டிருககும் தைாது தனது 
வாகனத்தில் மவளிநைர் ஒருவர் நு்ழந-
ததாகக கூ்றபைடும் குற்றச்சாட்டு 
மதா்டர்பில் தநறறு ைாராளுென்்றத்-
தில் உ்ரயாறறும் தைாதத இவ்வாறு 
மதரிவித்தார்.    மதா்டர்நதும் கருத்து 
மதரிவித்த அவர்,    கட்சித் த்லவர் 
கூட்்டத்தின் பின்னர் ைாராளுென்்றத்-

துககு மவளியில் மசல்லும் 
சநதர்பைத்தில் எனது வாக-
னத்்த ஆர்பைாட்்டககாரர்-
கள சிலர் ெறித்தனர். க்டநத 
10 , 15 வரு்டஙகளுககு 
முன்னர் நான் கூறிய்த-
தான் நீஙகள இன்று கூறுகிறீர்-
கள என நான் அவர்களி்டம் 
கூறிதனன்.  

   நாஙகள  எஙகைது 
ைாதுகாப்ை உறுதி மசயதுளதைாம்.  
ஒவ்மவாரு மு்்ற நான் வாகனத்தில் 
மசல்லும் தைாதும் எஙகள கட்சித் 
ததாழர்கள ைலர் சுறறி இருநது ைாது-
காபபு வழஙகுகி்றார்கள.  ைாராளுென்-
்றத்்த விட்டு மவளிதயறும் முன் நான் 
மவளிதய வருவதாக சதகாதரர்களி்டம் 
மதரிவித்ததன். அவர்கள ைாதுகாப-
புககு வநதனர்.    ஒரு சில தொட்்டார் 
்சககிளகள எனது ைாதுகாபபுககு 
வநதன. த்லகவசத்து்டன் ஒருவர் 
வநது காரில் ஏறினார்.  அவர் எனது 
ைாதுகாவலர். ெ்ழ காரணொக அவர் 
த்லககவசத்து்டன் எனது காரில் ஏறி-
னாமரன்றும் அவர் குறிபபிட்்டார்.(ைா)  

தலாரன்ஸ் மசல்வநாயகம்,ஷம்ஸ் 
ைாஹிம்  

 இநத மநருககடி நி்லயில் ஒரு 
வரு்டத்துககு தனது எம்.பி சம்ைைம் 
தவண்்டாமென்றும் ைாராளுென்்றத்தி-
னால் வழஙகும் உணவு தத்வயில்-
்லமயன்றும் ஜககிய ெககள சகதி 
ைாராளுென்்ற உறுபபினர் ஹரீன் மைர்-
ணான்த்டா மதரிவித்தார்.   

இது மதா்டர்பில் ைாராளுென்்ற மசய-

லாைர் நாயகத்துககு கடிதம் அனுபை 
இருபைதாக மதரிவித்த அவர் பிரச்சி-
்னககு தீர்வு காண ைல ொறறுவழிக-
ளுளைன. ெககள கஷ்டபைடு்கயில் 
எெககு இரண்்ட்ர இலட்சத்தினால் 
ையனில்்ல. எெது ைதவிக்ை ைாராது 
ெககளு்டன் இ்ணநது கஷ்டபை்ட 
முடியுொக இருநதால் கிராெத்திறகு 
மசல்லமுடியும். அ்னவருககும் 
மைாறுபபு உளைது.

ஒரு வருடத்துக்கு எம்.பி ்ம்பளம், 
்சாபபசாடு ஜவணடசாம் ஹரீன எம்.பி அறிவிபபு  
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/13/052
MS Plates LR ‘ A’ 6000 X 1500 
(10MM – 10 Nos & 6MM – 10 Nos )  

60,000.00 1,000.00
28-04-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 Vg;uy; 08Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 

Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;glg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKf mjpfhu rig>
,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs; : 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 
njhiyefy; ,y.  : 2381652> 2470443

ngUe;Njhl;l mikr;R

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk; 

,wg;gH kuk; tpw;gid 
ty`e;Jt Njhl;lk; fhyp

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; fPo; epHtfpf;fg;gLk; 
fhyp khtl;lj;jpy; mike;Js;s ty`e;Jt Njhl;lj;jpd; Nky; 
gFjpapy; 107 ,wg;gH kuq;fis Nfs;tpapd; %yk; tpw;gid 
nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

tpiykDf;fSf;fhd epge;jidfs; kw;Wk; tpiykDf;fis 
rkHg;gpg;gjw;fhd gbtq;fs; mlq;fpa Nfs;tp Mtzq;fis mur 
ngUe;Njhl;l $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyikafj;jpy; my;yJ ty`e;Jt 
Njhl;lj;jpypUe;J 2022.04.11k; jpfjp Kjy; &. 2>000/- njhifia> 
fhrhshplk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 2022.04.29 gp.g. 2.00 ,w;F 
,.m.ng.$ jiyikafj;jpy; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld; 
2022.04.29 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; rfy Nfs;tpg; gj;jpuq;fisAk; 
jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk;. 

Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; KOikahd 
chpik mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiytUf;F chpaJ. 

jiytH> 
ngWiff; FO> 
,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdk;> 
,y. 21> kPuhdpah tPjp> nfhOk;G-12. 
jpfjp: 2022.04.05
njh.Ng. ,y. :-  011-5921463 
    091-5634900

INVITATION FOR BIDS
PROVINCIAL IRRIGATION DEPARTMENT

EASTERN PROVINCE
CLIMATE SMART IRRIGATED AGRICULTURE PROJECT 

(CSIAP) - 2022

OFFICE OF THE PROVINCIAL DIRECTOR OF IRRIGATION
EASTERN PROVINCE

OBTAINING VEHICLES ON RENTAL BASIS  
1.  The Chairman, Department Procurement Committee on behalf of the Provincial Irrigation Department, Eastern Province invites sealed 

bids from qualifi ed and eligible bidders for obtaining vehicles on rental basis described in the table below.
2.  Interested bidders may obtain further information from Provincial Director of Irrigation, Eastern Province, Batticaloa. (TP No.065-

2229104, Fax No. 065-2229105) and inspect the bidding documents at the same place on working days from 09.00 hrs to 16.00 hrs.
3.  A complete set of bidding documents in English language may be purchased by interested bidders on submission of a written application 

to Provincial Director of Irrigation, Eastern Province, Murukan Kovil Road, Thiraimadu, Batticaloa (065-2229104) from 07.04.2022 
until 25.04.2022 from 09.00 hrs to 15.00 hrs. upon payment of non-refundable fee of Rs 1,500.00 for each set of Bidding documents. 
The method of payment should be by cash.

4.  Bids must be delivered to Chairman, Department Procurement Committee, Provincial Irrigation Department, Eastern Province, Murukan 
Kovil Road, Thiraimadu, Batticaloa at or before 11.00 a.m. on 27.04.2022. Late bids will be rejected. Bids will be opened soon after 
closing in the presence of the bidders or bidders’ representatives who choose to attend.

5. Bid validity periods are given in the table below.
6.  All bids shall be accompanied by a Bid Security in the form of Bid Security in Section VII. The amount and validity of bid security shall 

be as per the information given in the table below.

Description of work /
Bid No.

Offi ce to 
be

Attached

Dura-
tion of 
Rental  
Period

Type of 
Vehicle 

required 
for  rent

Minimum 
kilometers 
expected

 to be 
used in a 

month

Bid 
Validity 

Period up 
to

Required 
Bid Security Condition 

of 
VehicleAmount

(Rs) Validity

1.  Hiring of a Double 
Cab for Inspection 
works of Ampara 
schemes and to attend 
meetings in other 
Districts (CSIAP/EP/
NCB/Double Cabs. 
Hire.A.2022)

Offi ce of 
the Deputy 
Director of 
Irrigation, 
Yard Road, 
Kalmunai.

8 
months

One 4WD 
Double Cab 
with driver 

and fuel

3000 km 15.06.2022 30,000.00 13.07.2022 Should be 
registered 

within 
12 years 
from the

date of bid 
opening

2.  Hiring of a Double 
Cab for Inspection 
works of Batticaloa 
schemes and to attend 
meetings in other 
Districts (CSIAP/EP/
NCB/Double Cabs. 
Hire.B.2022)

Offi ce of 
the Deputy 
Director of 
Irrigation, 
Yard Road, 
Batticaloa.

8 
months

One 4WD 
Double Cab 
with driver 

and fuel

3000 km 15.06.2022 30,000.00 13.07.2022 Should be 
registered 

within 
12 years 
from the

date of bid 
opening

3.  Hiring of a Double 
Cab for Inspection 
works of Trincomalee 
schemes and to attend 
meetings in other 
Districts (CSIAP/EP/
NCB/Double Cabs.
Hire.T.2022)

Offi ce of 
the Deputy 
Director of 
Irrigation, 
Central 
Road, 
Orr’s Hill, 
Trincomalee

8 
months

One 4WD 
Double Cab 
with driver 

and fuel

3000 km 15.06.2022 30,000.00 13.07.2022 Should be 
registered 

within 
12 years 
from the

date of bid 
opening

Eng. S. Ganeshalingam
Chairman, Department Procurement Committee.
Provincial Director of Irrigation, 
Eastern Province.
07.04.2022

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR 

ePh;g;ghrd mikr;R

xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; 

ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (IWWRMP)

Mh;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd Ntz;LNfhs; (EOI) 

EOI rku;g;gpg;gjw;fhd fhyvy;iy ePl;bg;G
1. tsit tyJ fiu gpujhd fhy;thapd; 3+950 fp.kP. Kjy; 4+330 fp.kP. J}uk; tiu ghPl;rpj;jy;> 

FiwghLfis fz;lwpjy; kw;Wk; SIPHON jpUj;jNtiyfSf;fhd MNyhrid Nrit 

xg;ge;j ,yf;fk; : LK-MOMDE-138826-CS-CQS 

2. tsit tyJ fiu gpujhd fhy;thapd; 4+000 fp.kP. J}uj;jpy; ghyj;ij tbtikg;gjw;fhd MNyhrid 

Nrit 

xg;ge;j ,yf;fk; : LK-MOMDE-138827-CS-CQS 

NkNy Fwpg;gplg;gl;l Mu;tj;ij ntspg;gLj;Jjypd; njhlu;r;rpahf, ,uz;L njhFg;GfSf;Fkhd fhyvy;iy 21 

Vg;uy; 2022 jpfjp tiu ePl;bf;fg;gl;Ls;sJ.

vdNt, Mu;tKs;s tpz;zg;gjhuu;fs; Mu;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd mwpTWj;jy;fisg; ghu;f;Fk; NghJ, 
rku;g;gpg;gjw;fhd fhyvy;iy 7 Vg;uy; 2022 jpfjp my;y, 21 Vg;uy; 2022 jpfjp fhiy 10.30 kzp tiu vd;gij 

fUj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;.

Mu;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd 

Muk;g fhyvy;iy

Mu;tj;ij ntspg;gLj;Jtjw;fhd 

Gjpa fhyvy;iy

7 Vg;uy; 2022 21 Vg;uy; 2022

Vw;fdNt jq;fs; Mu;tj;ij ntspg;gLj;jpa tpz;zg;gjhuu;fs;, mtu;fs; tpUk;Gk; gl;rj;jpy;, mtu;fSila 

Gjpa Mu;tj;ij “GJg;gpf;fg;gl;l rku;g;gpg;G” vd;W Fwpg;gpl;L kPs rku;g;gpf;fyhk; (%ba ciwapy;).

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

xUq;fpize;j ePNue;J gpuNjrq;fs; kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;> 

2 tJ khb> kfhtyp epiyak;>

,y. 96> Mde;j Fkhurhkp khtj;ij>

nfhOk;G 07> ,yq;if. 

njhiyNgrp : + 94-112691163 
njhiyefy; : + 94-112691163 
kpd;dQ;ry; : iwwrmp@sltnet.lk

Classifi ed
* Trusted Marketplace of Classifi ed Advertisers...

E-mail - classifi ed@lakehouse.lk
Inquiries :- Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347 | Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343
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வாைழச்ேசைன அந்நூர் ேதசிய விைளயாட்டு ைமதானம் புனரைமப்பு
(கல்குடா �னகரன் �ருபர்)

�ைளயாட்டுத்துைற அைமச்�ன் 
ஊடாக நாடளா�ய ���ல் �ரா�ய 
�ைளயாட்டு ைமதானம் மற்றும் 
பாடசாைல �ைளயாட்டு ைமதானங்-
கைள புனரைமக்கும் ேவைலத் �ட்-
டங்கள் ஆரம்பமா� உள்ளன.

இந்த வைக�ல் மட்டக்களப்பு 

மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்�னரும், 
�ரேதச அ��ருத்� ஒருங்�ைணப்புக் 
குழு தைலவருமான ந�ர் அஹமட்�ன் 
முயற்��ல் வாைழச்ேசைன அந்நூர் 
ேத�ய பாடசாைல �ைளயாட்டு 
ைமதானத்ைத புனரைமக்கும் �கழ்வு 
கடந்த �ங்கட்�ழைம இடம்ெபற்றது.

வாைழச்ேசைன அந்நூர் ேத�ய 
பாடசாைல அ�பர் ஏ.எம்.தா�ர் 

தைலைம�ல் நைடெபற்ற இந்�கழ்-
�ல், ேகாறைளப்பற்று மத்� �ரேதச 
ெசயலாளர் எஸ்.எச்.முஸம்�ல்,  
உத� �ட்ட�டல் ப�ப்பாளர் 
எம்.ருைவத், �ரேதச சைப உறுப்-
�னர்களான எம்.�.எம்.ைதயூப், 
எம்.இம்�யாஸ், பாராளுமன்ற 
உறுப்�ன�ன் இைணப்பாளர் எம்.
ஜவாத், பாடசாைல �ர� அ�பர்கள், 

பாடசாைல சமூக மட்ட அைமப்புக்-
கள் எனப் பலர் கலந்து ெகாண்டனர். 
�ைளயாட்டுத்துைற அைமச்�ன்  
இரண்டு �ல்�யன் ரூபா ���ன் 
�ழ், பாடசாைல �ைளயாட்டு 
ைமதானம் புனரைமப்பு ெசய்யப்ப-
டவுள்ளதாக ேகாறைளப்பற்று மத்� 
�ரேதச ெசயலாளர் எஸ்.எச்.முஸம்-
�ல் ெத��த்தார்.

இளவயது திருமணம், குழந்ைதகள்
கர்ப்பமைடதைல தடுக்க வீதி நிகழ்வுகள்
 (�றப்பைன �னகரன் �ருபர்)

சமூக, ெபாருளாதார, கலாசார 
மற்றும் தவறான பு�தல்கேள �றுவர் 
துஷ்�ரேயாகத்�ற்கு �ரதான காரண-
ெமன,அநுராதபுரம் மாவட்ட ெசயல-
கத்�ன் �றுவர் மற்றும் மக�ர் ப�-
யகம் ெத��த்துள்ளது.

இவற்��ருந்து �டுபடவும்,இது 
ெதாடர்�ல் ��ப்பூட்டவும் �� 
நாடகங்கைளயும் இந்தப் ப�யகம் 
ஏற்பாடு ெசய்�ருந்தது. குழந்ைதகள் 
கர்ப்பம் த�ப்பது அ�க�த்து வரும் 
�ைல�ேல இவ்வாறு �� நாடகங்க-
ளூடாக ��ப்புணர்வூட்டப்பட்டன.

குழந்ைதக�ன் மன�ைல உட்பட 
பல்ேவறு காரணங்களாேல,  கர்ப்பம் 

த�ப்பது  அ�க�த்து வரு�றது. இந்-
�ைல��ருந்து �றுவர்கைளப் பாது-
காத்து �றுவர்களுக்கான சுமுகமான 
சமூகச் சூழைல உருவாக்கும் �ட்டங்-
கைளயும் 

அநுராதபுரம் மாவட்ட �றுவர் 
மற்றும் மக�ர் ப�யகம்

ஏற்பாடு ெசய்துள்ளது. இது 
ெதாடர்�ல்,75 க்கும் ேமற்பட்ட 
�கழ்ச்�கள் �ைர�டப்பட்டுள்ளன.

அநுராதபுரம் மாவட்ட ெசயலாளர் 
ஜனக ஜயசுந்தர�ன் வ�காட்ட�ன் 
�ழ், ெபண்கள், �றுவர் அ��ருத்� 
முன்பள்�கள்,  ஆரம்பக்கல்�, 
பாடசாைல உட்கட்டைமப்பு மற்றும் 
கல்� ேசைவகள் அைமச்�ன் ெசய-
லாளர் ேக. எம். �. �. ஜயேசகர 

ஆ�ேயா�ன் ேமற்பார்ைவ�ல் இந்த 
ேவைலத்�ட்டம் நைடமுைறப்படுத்-
தப்பட்டது.

 அநுராதபுரம் மாவட்டத்�லுள்ள 
அைனத்து �ரேதச ெசயலாளர் ��-
வுகைளயும் உள்ளடக்�ய �� நாடக 
�கழ்ச்�, ெஹாரவ்ெபாத்தாைன 
�ரேதச ெசயலக வளாகத்��ருந்து 
ஆரம்பமா� ெகப்�த்�ெகால்லாவ 
மகா �த்�யாலயத்�ல் �ைறவைடந்-
தது.

இந்த �கழ்ச்�த்�ட்டத்ைதப் 
பாராட்�ய அநுராதபுரம் மாவட்டச் 
ெசயலாளர், அநுராதபுரம் மாவட்-
டத்�லுள்ள அைனத்துப் பாடசாைல-
கைளயும் உள்ளடக்கும் வைக�ல், 
இந்த �� நாடக �கழ்ச்�த்�ட்டம் 

இடம்ெபற ேவண்டும். அதற்ேகற்ப 
�ேஷட ேவைலத் �ட்டெமான்ைற 
உத்�ேயாகத்தர்கள் முன்ெனடுப்பது 
முக்�யமானது எனத் ெத��த்தார். 

இளவயது �ருமணம் மற்றும் 
முன்கூட்�ய கர்ப்பத்ைதத் தடுப்-
பது பற்�ய அ�ைவயும் பு�தைல-
யும் ேமம்படுத்தல், குழந்ைதகைள 
இந்தப் ேபர���ருந்து காப்பாற்-
றுதல், குழந்ைதக�ன் வாழ்க்ைக 
மற்றும் வாழ்வாதாரத்�ற்கு ஏற்ப-
டும் அச்சுறுத்தைல �க்குதல்  மற்றும் 
வாழ்க்ைக�ன் அழ�யைலப் பு�ந்து-
ெகாள்வது

உள்�ட்ட ேநாக்கங்களுக்ேக 
இத்�ட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்ப-
டு�ன்றன.

களுத்துைற கல்� வலயத்�ன் பாணந்துைற ேகாட்டக் கல்�ப் ���ன் அம்பலந்துைவ  இல்மா முஸ்�ம் 
�த்�யாலயத்�ல், 2021 ஆண்டுக்கான புலைமப் ப��ல் ப�ட்ைச�ல் 152 புள்�கள் ெபற்று மாண� 
எம்.எஸ்.எப்.ஹ�பா �த்�யைடந்துள்ளார். பாடசாைல அ�பர்  �ஸ்� மஹ்ரூப் மற்றும் வகுப்பா��யர்  
எம்.என்.எச்.நுஷா ஆ�ேயாருடன் �த்�யைடந்த மாண� காணப்படு�றார். 
 (பாணந்துைற மத்�ய குறூப் �ருபர்)      

 இரத்மலாைன�ல் அைமந்துள்ள ேத�ய �ர் வழங்கல் மற்றும் வ�காலைமப்பு சைப தைலைம அலுவ-
லக ஊ�யர்கள், ேநற்று (07)  அரசாங்கத்ைத பத� �லகக்ேகா� ஆர்ப்பாட்டத்�ல் ஈடுபட்டேபாது ��க்கப்-
பட்ட படம்.  படம்: ேபருவைள �ேஷட �ருபர்)

ெகாட்டாஞ்ேசைன �� ராதாகிருஷ்ண ஆலயத்தில்   
10ஆம் திகதி ஞாயிறன்று �ராமநவமி விழா

சர்வேதச �ருஷ்ண பக்�க்கழ-
கத்�ன்�ழ் இயங்கும் ெகாழும்பு 
ெகாட்டாஞ்ேசைன �� ராதா�-
ருஷ்ண ஆலயத்�ல் இம்மாதம் 
10 ஆம் �க� ஞா�றன்று �ரா-
மநவ� �ழா ெவகு �றப்பாகக் 
ெகாண்டாடப்படும்.   

தர்மங்கைள நைடமுைற-
�ல் காட்ட தர்மத்�ன் நாயகன் 
பகவான் �ருஷ்ணர் �ராம�ரா-
னாக ம�தவ��ல் அவத�த்த 
பு�த �னேம �ராமநவ� �ழா-
ெவன்று �றப்பாகக் ெகாண்டா-
டப்படு�றது.  

�ராமநவ� �னமான ஞா�-
றன்று �ேஷட ஆராதைனக-
ளும், மாைல 6.00 ம�க்கு தூப 
ஆராத்�யும் ெதாடர்ந்து மங்கள 
வாத்�யமும், �யாகராஜ�ரஹ்ம 
பஞ்சரத்ன �ர்த்தைனகள் இைச 

வல்லுனர்களால் பாடப்பட்டு 
�ராம�ரானுக்கான ஆராதைன-
யும், ஊஞ்சல் ஆட்டும் ைவபவ-
மும் இடம்ெபறும்.   

�ேஷட அம்சமாக இந்�யா�-
�ருந்து �ருமல ேகா�ந்ததாஸ் 
�ரபு அவர்க�ன் இராமாயணம்-
பற்�ய �ேஷட உைர இடம்-
ெபற்று பக்தர்களுக்கு �ரசாதம் 
வழங்கப்படும்.   

ஜம்மு-காஷ்�ர் ெலப்�னன்ட் கவர்னர் 
மேனாஜ் �ன்ஹா   ெசவ்வாய்�ழைம, 
யூ�யன் �ர ேத சத்�ன் அரசாங்கம் 
இயற்ைக ம ற்றும் இயற்ைக �வசாயத்-
�ற்கு உத்ேவகம் அ�த்து வருவதாக-
வும், உள்ளடக்�ய பகு�க�ன் அ�ப்ப-
ைட�ல் சாதைன அ�க�ப்ைபப் ப�வு 
ெசய்துள்ளதாகவும் கூ�னார். �ைலயான 
முைற�ல் க�ம சான்�த�ன் �ழ் 
�ன்ஹா    SKUAST-ஜம்மு�ல் இயற்ைக 
�வசாய ம் கு�த்த முதல் மண்டல 
மாநாட்�ல் கலந்து ெகாண்டார்.   

ேநற்று நடந்த �கழ்�ல் ேப�ய 
�ன்ஹா, "ஜம்மு-காஷ்�ர் இயற்ைக 
மற்றும் இயற்ைக �வசாயத்�ற்கு ெபரும் 
உத்ேவகத்ைத அ�த்து வரு�றது, ேமலும் 
�ைலயான முைற�ல் க�ம சான்�த�ன் �ழ் 
உள்ள பகு�க�ன் அ�ப்பைட�ல் சாதைன 
அ�க�ப்ைப ப�வு ெசய்துள்ளது" என்றார்.   

�ன்ஹா, ெதா�ல்நுட்ப அ�ப்பைட�-
லான உத�யுடன் இயற்ைக �வசாயம் 
ெசய்வது, உள்�ட்டு ெசலைவக் குைறத்து, 
�ைர�ல் �ராமப்புற ெச�ப்ைப ஏற்படுத்-
தும் என்று கு�ப்�ட்டார்.   

"�வசா�களுக்கு �றந்த �ைலைய உணர 
�� உத�, ெதா�ல்நுட்பம் மற்றும் சந்ைதப்-
படுத்தல் ஆதரைவ ��வுபடுத்துவதன் 
மூலம் நாங்கள் ஒரு வலுவான சுற்றுச்சூழல் 
அைமப்ைப முைறயாக உருவாக்� வரு�-
ேறாம். �ண்ட காலத்�ற்கு, ெதா�ல்நுட்ப 
அ�ப்பைட�லான உத�யுடன் இயற்ைக 
�வசாயம் இடுெபாருள் ெசலைவக் 
குைறத்து, �ராமப்புற ெச�ப்ைப ஏற்படுத்-
தும்,” என்றார்.   

கால�ைல மாற்றம் மற்றும் மண் �ர�வு 
ஆ�யவற்றால் ஏற்படும் சவால்கைள 
இயற்ைக மற்றும் இயற்ைக �வசாயம் �றம்-
பட சமா�க்க மு�யும் என்று ெலப்�னன்ட் 
கவர்னர் ேமலும் கூ�னார்.

"நாங்கள் �று மற்றும் குறு �வசா�க�ன் 
கவைலகைள �வர்த்� ெசய்�ேறாம், ேமலும் 
குறு�ய கு�களுக்கு ப�லாக, �வசா�க-
ளுக்கு பண்ைண �ைலத்தன்ைமைய உறு� 
ெசய்வதற்காக �வசாயம் மற்றும் அைத 
சார்ந்த துைறகள் உருவாக்கப்பட்டு வரு�ன்-
றன," என்று அவர் கூ�னார். 

இதற்�ைட�ல், இயற்ைக �வசாயம் உள்-
�ட்ட பாரம்ப�ய உள்நாட்டு நைடமுைற-
கைள ேமம்படுத்துவதற்காக பரம்பரகத் ��� 
�காஸ் ேயாஜனா�ன் (�ேக�ஒய்) துைணத் 
�ட்டமாக 2020- – 21ல் அ�முகப்படுத்தப்-
பட்ட பார�ய �ர�ரு�க் ��� பத்�ைய 
(��ேக�) மத்�ய அரசு மார்ச் 29 அன்று 
ெசயல்படுத்து�றது என்று ெத��த்தது. உள்-
�ட்டு ெசலவுகைள குைறக்�றது. 

ஜம்மு, காஷ்மீர் J K அரசு
இயற்ைக விவசாயத்திற்கு ஊக்கம்

fpuhkpa tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk;;; kw;Wk; fl;bl nghUl;fs; 
ifj;njhopy;fs; Cf;Ftpj;jy; ,uh[hq;f mikr;R

fl;;blq;fs;; jpizf;fsk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fSj;JiwapYs;s nghyp]; gapw;rpg; ghlrhiyapd; 

jq;Fkpl fl;bl kPjp Ntiyfis eph;khzpj;jy; 

kw;Wk; g+h;j;jp nra;jy; - I Mk; fl;lk;

[xg;ge;j ,y.: 04-03-10-2022/CT36]

1.  fPNo tpghpf;fg;gl;lthWk; 107.0 kpy;ypad; &gh MFnrytpy; 
kjpg;gPL nra;ag;gl;lJkhd ~~fSj;JiwapYs;s nghyp]; 
gapw;rp ghlrhiyapd; jq;Fkpl fl;bl kPjp Ntiyfis 
eph;khzpj;jy; kw;Wk; g+h;j;jp nra;jy; - I Mk; fl;lj;jpw;fhf 
jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 
fl;blq;fs; jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 
FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 
miof;fpd;whh;. 

 eph;khzf;fhyg;gFjpahdJ 360 ehl;fshFk;.

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

3.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; 
mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; eph;khz 
ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigAld; rp-4 kw;Wk; 
rp-3 juj;jpy; fl;bl eph;khzj;jpy; gjpT ngw;wth;fshfTk; 
tpiykDf;fis %Lk; jpfjpad;WtiuAk; nry;YgbahFk; 
jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> gjpthdJ xg;ge;jj;ij 
toq;Fk; jpfjpad;Wk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 
Ntz;Lk;. ~~tpiykDjhuh;fs; 1987 Mk; Mz;bd; 03 
Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; nghJ 
xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 
gjpTr; rhd;wpjopd; %yg;gpujpahdJ (gprpV-3) tpiykDTld; 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gprpV 03 rhd;wpjohdJ 
rkh;g;gpf;fhtpbd; ve;jnthU tpiykDjhuUf;Fk; ngWif 
toq;fg;gl khl;lhJ||.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nfhOk;G-07> 
nlhhpq;ld; mntd;A> 213 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fl;blq;fs; 
jpizf;fsk;> gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J (Nkw;F njw;F) 
ngw;W mNj Kfthpapy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 
9 kzpapypUe;J gp.g. 4 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

  njhlh;gpyf;fq;fs; gpd;tUkhW: njhiyNgrp: 011-2554691. 
njhiyefy;: 011-2554690.

5.  2022.04.07 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.05 Mk; jpfjp 
tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,Ugjhapuk; &ghitr; (20>000 
&gh) nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-07> nlhhpq;ld; mntd;A> 
213 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fl;blq;fs; jpizf;fsk;> 
gpujhd nghwpapayhsUf;F (Nkw;F njw;F) vOj;J 
%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy 
nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 
njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 
nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

6.  jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> fl;blq;fs; 
jpizf;fsk;> 2 Mk;;; khb> ~nrj;rphpgha|> gj;juKy;y vd;w 
Kfthpapy; 2022.05.06 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ 
mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; xg;gilf;fg;glyhk; 
my;yJ gjpTj; jghypy; mDg;gg;glyhk;. tpiykDf;fs; 
mitfis %ba gpd;dh;> gj;juKy;y> ~nrj;rphpgha|> 2 
Mk; khb> fl;blq;fs; jpizf;fsk;> xg;ge;jf; fpisapy; 
rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 
Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

7.  tpiykDf;fs; mitfis ngw;Wf; nfhs;Sk; ,Wjp 
jpfjpapypUe;J my;yJ ve;jnthU ePbf;fg;gl;l fhyg;gFjpf;Fk; 
91 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  midj;J tpiykDf;fSk; gpd;tUk; ghq;fpyike;j 
tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

•  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 09 Mk; gphptpy; 
toq;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy;.

•  fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; 
toq;fg;gl;bUj;jy;.

• 1>500>000 &gh njhiff;fhdjhftpUj;jy;.
•  2022 nrg;lk;gh; 01 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy;.
•  tpiykDf;Nfhuy; jutpd; ITB  16.2 \uj;jpy; 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;l Kftuhz;ik nahd;wpdhy; 
toq;fg;gl;bUj;jy;. 

9.  ghJfhg;G Nrhjid epkpj;jk; tpiykDf;fis %Lk; chpa 
Neuj;jpw;F 1 kzpj;jpahyj;jpw;F Kd;duhfNt ~nrj;rphpgha| 
tshfj;jpDs; cl;gpuNtrpf;FkhW tpiykDjhuh;fs; mwpTiu 
toq;fg;gLfpd;wdh;. 

nghwpapayhsh; vk;.Vr;.vk;. ,];kapy;>
fl;blq;fs; gzpg;ghsh; ehafk;>
fl;;blq;fs; jpizf;fsk;>
2 Mk; khb> ~~nrj;rphpgha||>
gj;juKy;y.

www.buildings.gov.lk

10.25%   2025 'A" njhlh;fspd; fPo; &. 25>000 kpy;ypaidAk; 11.25%   2027 'A" 
njhlh;fspd; fPo; &. 20>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2022 

Vg;gpuy; 08Mk; jpfjp ,lk;ngWk; Vyq;fspd; mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd.

njhlh;fs; 10.25% 2025 'A' 11.25%  2027'A'
ISIN* LKB01025C157 LKB01027L154

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

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

11.25% 
Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2015 khHr; 15 2017 jpnrk;gH 15

Kjph;Tj;jpfjp 2025 khHr; 15 2027 jpnrk;gH 15

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

jpfjpfs;
15 khHr; & 15 

nrg;njk;gH

15 a+d; & 15 

jpnrk;gH

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

&. 0.9470

&.100.00 ,w;F 

&. 3.8324

Vy tpw;gidj; jpfjp 2022 Vg;gpuy; 08> nts;spf;fpoik

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

gLtjw;fhd ,Wjpj;jpfjpAk; NeuKk;
2022 Vg;gpuy; 08> nts;spf;fpoik>

K.g. 11.00 kzp

jPh;g;gdTj; jpfjp 2022 Vg;gpuy; 18

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

njhif

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

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

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

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

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

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

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

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

ypkpnll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; 

ypkpnll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; 

tq;fp gpvy;rp 2332319

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

nu]hP]; ypkpnll; 2639883

vd;v];gP gd;l; 

kNd[;kd;w; fk;gdp 

ypkpnll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; 

nrf;Fhpl;B]; ypkpnll; 2675096

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

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

miof;fg;gLfpd;wdh;.

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; 
jpizf;fsk;

     N-51
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ngWifFOj; jiytH 
gpd;tUk; gz;lq;fs; njhlHgpy; cw;gj;jpahsHfs;> mtHfspd; 
gpujpepjpfs; my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w cs;@H 
KftHfsplkpUe;J tpiykDf;fisf; NfhUfpd;whH. njhpT 
nra;ag;gLk; tpepNahfj;jHfs;> nfhs;tdT fl;lis 
fpilf;fg;ngw;W 45 ehl;fSf;Fs; tpepNahfj;jpid Nkw;nfhs;sy; 
Ntz;Lk;.

Bond Paper - 60gsm + 2.5%
1. Item - Pink - 17"- 75MT + 10%
2. Item - Yellow - 17”- 50MT + 10%
3. Item - Blue - 17”- 75MT + 10%
4. Item - Green - 17”- 50MT + 10%
5. Item - Pink - 21”- 25MT + 10%
6. Item - Blue - 21”- 25MT + 10%
7. Item - Green - 17”- 25MT + 10%

 tpiykD Fwpg;G ,y.:- SCP06/BP/60/NCB22/2022-46
 jpUg;gpr; nrYj;j Kbahj fl;lzk;:- &gh 12>500.00

8. Item - White Prin  ng Paper - 20”x25”-70gsm + 2.5% - 250MT+10%

 tpiykD Fwpg;G ,y.:- SCP06/WPP/20x25/70/NCB23/2022-47
 jpUg;gpr; nrYj;j Kbahj fl;lzk;:- &gh 7>500.00

9. Item - White Prin  ng Paper - 30”x40”-100gsm + 2.5% - 25MT+10%

 tpiykD Fwpg;G ,y.:- SCP06/WPP/30x40/100/NCB24/2022-49
 jpUg;gpr; nrYj;j Kbahj fl;lzk;:- &gh 3>500.00

tpiykD Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp jpdk; 2022.04.28 Me; jpfjp 
gp.g. 2.00 kzp tiuahFk;.

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlHgpy; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;Jld; 
tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa 
jpdk; 2.00 kzpf;F Kd;djhf fpilf;fg; ngWk; vOj;J %ykhd 
tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; murhq;f mr;Rj; jpizf;fs> toq;fy; 
gphptpy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 
tiu tpiykD njhlHghd Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;. 
Nkyjpf tpguq;fs;> flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; gp.g. 
4.15 kzp tiu vkJ mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH
nfhs;Kjy; FO
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;
,y. 118> lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-08.
2022.04.07

njhiyNgrp: 011-2694898
,izaj;jsk;: www.documents.gov.lk
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தேரேல் மூலம் வர முடியாேவர்கள்
வன்முறை மூலம் ஆட்சிக்கு வர முயற்சி

முன்்ாள் அறைச்சர பிர்சன்் ரணதுங்க   

தேரேல்கள் மூலம் ஆட்சிக்கு வர 
முடியாேவர்கள் வன்முறை மூலம் 
அேறை பெற்றுக்ப்காள்்ள முயற்-
சி்கற்ள தேற்ப்காண்டு வருவோ்க 
முன்ைாள் அறேச்சர பிர்சன்ை ரண-
துங்க பேரிவிதோர.   

நாட்டு நிறலறே போடரொை ஒத-
திறவப்பு தவற்ள விவாேததில உறர-
யாற்றிய அவர தேலும் குறிப்பிடுற்க-
யில,

நாடு எதிரப்காண்டுள்்ள பநருக்்கடி 
நிறலறேக்கு தீரறவ பெற்றுக் ப்காள்-
வேற்்கா்கதவ ்கட்சித ேறலவர்கள் 
கூட்டததில முடிவு தேற்ப்காள்்ளப்-
ெட்டு இரண்டு நாள் விவாேம் நடத-
ேப்ெடுகிைது.   

நாட்டு ேக்்களுக்கு பிரசசிறை்கள் 
உள்்ளை என்ெறே நாம் ஏற்றுக்-
ப்காள்கிதைாம்.நாட்டில எரிபொருள், 
்சறேயல எரிவாயு, ொலோ உள்-
ளிட்ட அததியாவசிய பொருட்்க-
ளுக்கு ேட்டுப்ொடு நிலவுகிைது.   

இதேற்கய பின்ைணியிதலதய 
ஆரப்ொட்டம் என்ை தொரறவயில 
ஜைாதிெதியின் வீட்டுக்கு ப்சன்று 
அவறர ப்காறல ப்சயவேற்கு ஒரு 
கும்ெல முயற்சிததுள்்ளது. ேறுபுைம் 
அவறர வீட்டுக்கு அனுப்புவேற்கு 
சில ்சக்தி்கள் முறைப்புடன் ப்சயற்ெ-
டுகின்ைை.   

்கடநே ்காலததில தஜ.ஆர.பஜய-
வரேைவிற்கும் ரணசிங்க பிதரேோஸ-
வுக்கும் எதிரா்க ேக்்கள் எதிரப்பு ஆரப்-
ொட்டங்கற்ளயும் தெரணி்கற்ளயும் 
நடததியதொது அவர்கள் ெேவி வில-
கிப்தொ்க விலறல.   

அன்று துண்டுப்பிரசுரங்கற்ள 
வினிதயாகிதது ேக்்கற்ள குழப்ெ-
்கரோை சூழ்நிறலக்குத ேள்ளிய 
ேக்்கள் விடுேறல முன்ைணியிைர 
இப்தொது ்சமூ்க வறலதே்ளங்கற்ள 
ெயன்ெடுததி அேறை தேற்ப்காள்்ள 
ொரக்கின்ைைர.   

அறைதது குழப்ெங்களின் பின்ை-
ணியிலும் அவர்கள் உள்்ளைர.   

தேரேல்கள் மூலம் ஆட்சிக்கு வர 
முடியாேவர்கள் வன்முறை மூலம் 
அேறை பெற்றுக்ப்காள்்ள முயற்சி-
்கற்ள தேற்ப்காண்டு வருகின்ைைர.   

அநுர குோர தி்சாநாயக்்க எம்.பி   
நான் ோக்குோறு கூைவிலறல. 

திருடர்கள் ேப்பிச ப்சலவறே நிறுத-
துோதை த்கட்தடன். 1983 ்கறுப்பு 
ஜூறலயுடன் எேது ்கட்சிக்கு 
போடரபு இருக்்காே நிறலயில 
எேது ்கட்சி ேறட ப்சயயப்ெட்டது. 
அதுதொன்ை நாட்கதறே தேறட-
தயற்ை நிறைதோல நடக்்காது.ேக்்க-
ளின் குரலுக்கு ப்சவி்சாயக்்காேோல 
இநே நிறல ஏற்ெட்டது. ஜைாதிெ-
திக்கு எதிரா்க ஆரப்ொட்டம் நடந-
ோலும் அவர எஙகிருக்கிைார என்று 
பேரியாது. ொராளுேன்ைததில உள்்ள 
ேறல்கற்ள றவதது அதி்காரதறே 
்கணிப்பிட முடியாது. ேக்்களிடம் 
ோன் அதி்காரம் உள்்ளது. அறேச்சர-
்கள் விலகியும் வில்காே நிதி அறேச-
்சர ேக்்களின் எதிரப்ொல அவர வில-
கியுள்்ளார.என்மீோை அறைதது 
குற்ைச்சாட்டு்கற்ளயும் நிரா்கரிக்கி-
தைாம்.   

அறேச்சர தஜான்்ஸடன்  
பெரைாண்தடா   

1988--–89 ்காலததில ேறலயில துப்-
ொக்கி றவதது ப்கான்ை குழுறவ 
த்சரநேவர ஜைாதிெதியா்க ்கைவு 
்காண்கிைார. எேக்கு எதிரா்க பொய 
வழக்கு த்சாடிக்்கப்ெட்டை.அவற்-
றில இருநது விடுேறலயாதைாம் 
1971  ்கலவரததின்   தொது சிரிோதவா 
ெண்டாரநாயக்்கவுக்கு தஜ.ஆர ஒத-
துறழப்பு வழஙகிைார. வன்முறை-
்களுக்கு அஞ்சி முன்றவதே ்காறல 
பின்நிற்்க ோட்தடாம். 225 எம்.பி்கள் 
திருடர்கள் என்று கூறி ேக்்கற்ள 
ொறேக்கு இழுக்்க முயலகின்ைைர. 
நாம் அேற்கு அஞ்்ச ோட்தடாம்.   

தராஹிதே அதெகுணவரேை எம்.பி   
1983,1988- – 89 நிறல உருவாக்்க 

முயற்சிக்கின்ைைர. இரதே பவறியில 

உள்்ளைர. போடரநது தொராட்டம் 
நடததுோறு இ்ளம் எம்.பி ஒருவர 
த்காரிைார.  ப்சயல்கததின் முன்ொ்க 
ஆரப்ொட்டம் ப்சயதவார வி்ஸகி 
குடிக்கின்ைைர. பெறுேதியாை வா்க-
ைததில வநதிைஙகுகின்ைைர. ்கண்-
டியில இருநது ப்காழும்பிற்கு ொே-
யாததிறர வநதோம். ஆளும் ேரப்பு 
அலுவல்கங்கள் இருநேை. அவற்றை 
ோக்கிதைாோ?   

ஜைாதிெதிக்கு 5 வருடங்களுக்கு 
ேக்்கள் ஆறண வழங்கப்ெட்டுள்-
்ளது. அவர 5 வருடததின் பின்ைர 
ோன் ப்சலவார. ொராளுேன்ைததில 
சுயாதீை குழுக்்கள் உள்்ளை. அவற்றை 
இறணதது ொராளுேன்ை தேரேலுக்கு 
நாம் ேயார. புதிோ்க உருவாகும் ஆட்-
சிக்கு எதிரா்க 6 ோேததில மீண்டும் 
அறல உருவாகும். மீண்டும் ேக்்கள் 
அவர்கற்ள வீட்டுக்கு ப்சலல கூறுவர.   

 பியல நி்சாநே எம்.பி   
எைது வீட்டின் மீது ெலபிடிய ெகு-

தியில இருநது வநே குழுவிைர ோக்்க 
முற்ெட்டைர. எேக்கு ெேவி முக்கி-
யமிலறல. இநே குழப்ெ நிறலறய 
ெயன்ெடுததி சிலர அரசியல ப்சயய 
முயலகின்ைைர. ேக்்களின் குரலுக்கு 

ப்சவி்சாயக்்க தவண்டும். ோணவர்க-
ளின் வாழ்வு இருள்ேயோகியுள்்ளது.   

எைது வீட்டுக்கு ஆரப்ொட்டக்்கா-
ரர்கள் வருவறே ஊர ேக்்கள் ேடுத-
ோர்கள்.    ஆரப்ொட்டம் ப்சயெவர-
்களிடம் நான் அன்ொ்க த்காருவது 
என்ைபவன்ைால, நீங்களும் நாட்டின் 
மீது அன்பு ப்காண்வர்கள். உங்கற்ள 
ெலிப்காடுதது ஆட்சிக்கு வர சில 
்கட்சி்கள் ்காததிருக்கின்ைை. குப்றெ 
அரசியல குறிதது பேரிநது ப்காள்ளுங-
்கள். உங்களுக்கு ேறலவர, திட்டம் 
கிறடயாது. உங்கள் தொராட்டததில 
அரசியல ்கட்சி்கள் ஊடுருவலாம்.  
ஜைநாய்க ரீதியில ொராளுேன்ைத-
திற்கு வாருங்கள்.   

ேவறு்கற்ள திருததி நாட்றட ்கட்டி-
பயழுப்ெ முன்வருோறு 225 தெருக்-
கும் அறழப்புவிடுக்கிதைன்.   

பரா்சான் ரணசிங்க எம்.பி   
தேசிய ேக்்கள் ்சக்தி ேறலவருக்கு 

நாட்றட மீட்கும் திட்டம் கிறடயாது. 
ேறலக்்கவ்ச குழுக்்கத்ள அதந்க ோக்கு-
ேல ்சம்ெவங்களில இருநேை. அவரின் 
்காரிலும் அதேற்கய ஒருவர ஏறிைார.   

நிதி அறேச்சர பொறுப்றெ 6 
ோேங்கள் ஏற்று நாட்டு ேக்்களுக்கு 
ேைது திைறேறய ்காட்டுங்கள். முழு 

ஒததுறழப்றெயும் ேருகிதைாம்.  
இதே ்சவாறல அநுர குோரவுக்கும் 
முன்றவக்கிதைாம்.  நிதி அறேசசு 
ெேவிறய ஏற்்கத ேயாரா? அேறை 
ப்சயயாது பொரு்ளாோர திட்டமின்றி 
இற்ளஞர்கற்ள குழப்பி வருகின்ை-
ைர. ஐக்கிய ேக்்கள் ்சக்தி ஒருதொதும் 
இற்ளஞர்கற்ள குழப்ெவிலறல. 
எைது வீட்றட ோக்்க வநே தேசிய 
ேக்்கள் ்சக்தி உறுப்பிைர்களின் பெயர-
்கள் என்னிடம் உள்்ளை. ேைது ்கட்சியி-
ைர எவரும் போடரபுெடவிலறல எை 
அநுர ேறுதோர. ஆரப்ொட்டம் ப்சயய 
அறைவருக்கும் உரிறே உள்்ளது.   

ஹரீன் பெரைாண்தடா
 எம்.பி (ஜ.ே.்ச)   

அறைவரும் தநரறேயா்க 
இறணநது இநே பிரசசிறைறய தீரக்்க 
தவண்டும். ஜைாதிெதி விலகிைால 
ொராளுேன்ைததிைால ஒருவறர நிய-
மிக்்க முடியும்.   

யாரும் ஏற்்காவிடின் ஹர்ச டி சில-
வாவுக்கு ஜைாதிெதி ெேவிறய வழங-
குங்கள். 6 ோேங்களுக்கு ப்காடுங்கள். 
எேது ்கட்சித ேறலவர ஆட்சிறய 
ஏற்்க ோட்டார. 

இநே பநருக்்கடி நிறலயில ஒரு 
வருடததிற்கு எைக்கு எம்.பி ்சம்ெ்ளம் 
தவண்டாம். ொராளுேன்ை உணவு 
தேறவயிலறல. இது போடரபில 
ொராளுேன்ை ப்சயலா்ளர நாய்கத-
திற்்க ்கடிேம் வழங்க இருக்கிதைன்.
ெல ோற்றுவழி்கள் உள்்ளை. ேக்்கள் 
்கஷடப்ெடுற்கயில எேக்கு இரண்-
டறர இலட்்சததிைால ெயனிலறல. 
எேது ெதிவி்கற்ள ொராது ேக்்களுடன் 
இறணநது ்கஷடப்ெட முடியுோ்க 
இருநோல கிராேததிற்கு ப்சலலமு-
டியும். அறைவருக்கும் பொறுப்பு 
உள்்ளது. பிரசசிறைக்கு தீரவு ்காண 
தவண்டும். உங்கள் ேரப்பில ஜைாதி-
ெதி பொறுப்பிற்கு ேகுதியாைவர இல-
லாவிட்டால ஹர்சறவ நியமியுங்கள். 
ேநறே எம்.பி என்று ப்சலல பிள்ற்ள-
்கள் பவட்்கப்ெடுகின்ைைர. வீதி்கள் 

ஆரப்ொட்டம் ப்சயவோல பிரசசி-
றைக்கு தீரவு வராது. நாட்டின் அரசி-
யல முறை ோை தவண்டும். அறேச-
்சரறவயில 50 வீேம் இற்ளஞர்க்ளா்க 
இருக்்க தவண்டும்.   

நிறைதவற்று ஜைாதிெதி முறை 
ஒழிக்கும் ்கட்சித ேறலவரின் 
தயா்சறைறய வரதவற்கிதைன்.   

்கதஜநதிரகுோர 
பொன்ைம்ெலம் எம்.பி.   

 நாட்டில நிலவும் பநருக்்கடி நிறல, 
ொராளுேன்ைததிற்கு உள்த்ளயும் 
பவளியிலும் நடதேப்ெடும் ஆரப்ொட்-
டங்கள் அர்சாங்கம் ேேது ்கடறேயிலி-
ருநது ேவறியுள்்ளது என்ெறேதய ்காட்-
டுகிைது.   

ேக்்கள் வழஙகிய ஆறணறய அவர-
்கத்ள மீ்ளப்பெற்றுக்ப்காள்வேற்கு 
முயற்சிக்கின்ைார்கள் என்ைால அேன் 
மூலம் அர்சாங்கததின் பொறுப்ெற்ை 
நிறலதய பவளிப்ெடுகிைது. ேவறு-
்கற்ள எதிரக்்கட்சி போடரநது சுட்டிக்-
்காட்டி வருகிைது. எனினும் பெரும்-
ொன்றே அர்சாங்கம் என்ெோல 
எறேயும் ப்சயயலாம் என்ை நிறலயி-
தலதய அரசு ப்சயலெட்டு வருகிைது.   

எவவாபைனினும் ேற்தொறேய 
நிறலறய நாடு இேற்கு முன்ைர ஒரு-
தொதும் ்சநதிதேதிலறல.   

அர்சாங்கமும் ஜைாதிெதியும் ெேவி 
வில்க தவண்டும் என்ெதே ேக்்களின் 
த்காரிக்ற்கயா்க உள்்ளது. அவவா-
ைாை நிறல ஏற்ெட்டால ேக்்களின் 
எதிரப்பு ்கட்டுப்ெடுதேப்ெடும். எதிரக்-
்கட்சியிைரும் கூட ேற்தொது ஆட்சிப் 
பொறுப்றெ ஏற்றுக் ப்காள்்ளத 
ேயாரா்க இலறல.   நாட்டின் வரலாற்-
றில பெரும்ொன்றே ேக்்கத்ள அர-
்சாங்கததிற்கு எதிரா்க ப்சயற்ெடுகின்-
ைார்கள்.   

நாட்டில ோற்ைம் ஒன்று ஏற்ெடு-
வேற்கு இது சிைநே ்காலோகும். 
அவவாறு ஏற்ெட்டால அேற்கு ேமிழ் 
ேக்்கள் ேேது ஒததுறழப்றெ வழங்கத 
ேயாரா்க உள்்ளைர.   

சமை நிருைர்கள்:
ல�ா்ரன்ஸ் சசல்்வநாய்கம், ஷம்ஸ் ைாஹிம்



இரத்தினபுரி சுழற்சி நிருபர்

துபபபாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக் -
கபான இருவர் அங்குணுககபாலகப-
லஸ்ஸை ்வத்தியசபா்லயில் 
அனுமதிக்கபபட்்ட பினனர் உயிரி -
ழந்துள்ளனர்.

நேற்று முனதினம் கபா்ல படு-
கபாயம்்டந்்த  நி்லயில் ்வத்-
தியசபா்லக்கு ககபாண்டுகசல்லப-
பட்்டனர். 

எனினும் ்வத்தியர்களின 
முயற்சி பலனளிக்கபா்த நி்லயில் 
இவர்கள மரணித்துள்ள்தபாக 
்வத்தியசபா்ல வட்்டபாரம் க்தரி-
வித்்தது. இவர்கள இருவரும் 37 
மற்றும் 40 வயதுக்்ளயு்்டய-
வர்கள  எனவும் க்தரியவருகின-
றது. துபபபாக்கிச் சூட்டு சம்ப-
வம் மற்றும் உயிரிழபபுக்கபான 
கபாரணம் க்தபா்டர்பில் அங்குணு-
ககபாலகபலஸஸை கபபாலிஸைபார் 
விசபார்ணக்்ள நமற்ககபாண்டு 
வருகினறனர். கபாயம்்டந்்தவர்-
க்்ள வபாகனத்தில் அ்ழத்து 
வந்து ்வத்தியசபா்லயில் அனு-
மதித்்தவர்களி்டம் வபாக்குமூலங்-
கள கபறபபட்டு வருகினறன.
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வங்கிஓயா இலக்்கம் 1  பாடசாமலயில்  த்ரம் 5 புலமைபபரிசில் பரீடமசயில்  ைாணவர் 
ஒருவர் வவடடுபபுள்ளிக்கு மைல் வபற்று சித்தியமடந்துள்்ார். அந்தவம்கயில் சும்ரஸ்கு -
ைார் சத்தியபபிரியா தம்பதி்களின் புதல்வன் நிதர்சன் 150 புள்ளி்கம்ப வபற்று சித்தி-
யமடந்துள்்ார். 

நுவகரலியபா கந்்தபப்்ள ேகரில் 
நேற்று கபரும் ப்தற்றநி்ல ஏற்பட்-
டிருந்்தது. 

கந்்தபப்்ள ேகரில் ஐ.ஓ.சி எரி -
கபபாருள நிரபபும் நி்லயத்திற்கு 
அருகிநலநய ப்தற்ற நி்ல ஏற்பட்டி-
ருந்்தது. 

எரிகபபாருள நிரபபு நி்லயத்தில் 
க்டந்்த ( 30) ஆம் திகதிக்கு பின 
நேற்று (06) கபா்ல வபாகனங்களுக்கு 
டீசல் வழங்கபபட்்டது.

சுமபார் மூவபாயிரம் லீற்றர் டீசல் 
இறக்கபபட்டு அ்வ வழங்கப -
பட்்டது. இ்தனநபபாது அங்கு சுமபார் 
300ற்கும் அதிகமபான வபாகனங்கள 
டீசலுக்கபாக கபாத்திருந்்தன. 

இருபபினும் சுமபார் ஐம்பதுக்கு 
உட்பட்்ட வபாகனங்களுக்கு  டீசல் 
வழங்கபபட்டுள்ளது. இ்த்ன-
க்தபா்டர்ந்து டீசல் தீர்ந்து விட்்ட்தபாக 
நி்லய முகபா்மயபா்ளர் க்தரிவித்-
்தபார். இ்தனபால் நகபாபம்்டந்்த 

வபாகன உரி்மயபா்ளர்கள, சபாரதிகள 
நி்லய முகபா்மயபா்ளரு்டன வபாய்-
்தர்க்கத்தில் ஈடுபட்்டனர். இ்த்ன-
யடுத்து அபபகுதியில் ப்தற்றநி்ல 
ஏற்பட்்டது. 

ப்தற்ற நி்ல்ம்ய கந்்தபப்்ள 
கபபாலிஸைபார் கட்டுக்குள ககபாண்டு-
வர முயற்சிக்்ள நமற்ககபாண்்டனர்.

யபா்ன பசிக்கு நசபால கபபாரி "என 
வழங்கபபடுவ்்த எதிர்பப்தபாக-
வும் ்தமது வபாகனங்களுக்கபான டீசல் 
வழங்க நவண்டும், இல்்லநயல் 
இவ்வி்டத்்்த விட்டு அகல நபபாவ-
தில்்ல என நகபாஷமிட்டு இ்்ள-
ஞர்கள பலர் கூட்்டம் கூட்்டமபாக 
நினறு குரல் எழுபபி வந்்தனர். 

கந்தப்பளை எரிப்பொருள் 
நிரப்பும் நிலையத்தில் பதற்றம்

துப்பபாக்கிச் சூட்டில் 
இருவர் பலி

மஸககலியபா தினகரன விநச்ட நிருபர்   

மஸககலியபா புரவுனசீக் ந்தபாட்்டத் -
தில் 7 பிரிவுக்்ளச் நசர்ந்்த க்தபாழிலபா-
்ளர்கள மற்றும் சபாமிம்ல ஸரஸபபி, 
ஓல்ட்்டன, கபயர்நலபான. கவரவில 
ந்தபாட்்ட க்தபாழிலபா்ளர்கள ஒனறு 
இ்ணந்து நேற்று கபா்ல அரசுக்கு 
எதிரபாக ஆர்பபபாட்்டகமபானறில் ஈடு -
பட்்டனர். புரவுனசீக் ந்தபாட்்ட க்தபாழி-
லபா்ளர்கள சபாமிம்ல வீதியில் வந்து 
மஸககலியபா எரிகபபாருள நிரபபும் 
நி்லயத்திற்கு முனபபாக ஆர்பபபாட்-
்டம் ே்டத்தினர்.  

2500ற்கு நமற்பட்்ட கபருந்-
ந்தபாட்்ட க்தபாழிலபா்ளர்கள இந்்த ஆர்ப-
பபாட்்டத்தில் கலந்து ககபாண்்டனர்.  

ஆர்பபபாட்்டக்கபாரர்கள ஐனபாதிபதி, 
அரசபாங்கத்்்த உ்டன ப்தவி துறக்க 
நவண்டும் வலியுறுத்தினர். க்தபாழி-
லபா்ளர்களுக்கு 1000/- நவ்தனம் ்தரு -

வ்தபாக ககபாடுத்்த வபாக்குறுதி்ய 
அரசபாங்கம் நி்றநவற்றவில்்ல 
என ஆர்பபபாட்்டக்கபாரர்கள க்தரிவித்-
்தனர். 

நேற்று அனறபா்ட கபபாருட்களின' 
வி்ல வபான அ்ளவில் உயர்ந்துள-
்ளது. வபாக்குறுதி்ய நி்றநவற்ற 

முடியபா்தவர்கள ப்தவி துறக்க 
நவண்டும் என ப்தபா்ககள ஏந்திய 
வண்ணம் ஊர்வலத்தில் கலந்து-
ககபாண்்டனர்.   க்தபா்டர்ந்து ஊர்வல-
மபாக சபாமிம்ல கவரவில்்ல சந்தி 
வ்ர கசனறு அங்கு எதிர்பபு ஊர்வ-
லம் நி்றவ்்டந்்தது.  

புரவுன்சீக் ததபாட்்ட மக்்கள் ஆர்ப்பபாட்்டம்  

பது்்ள தினகரன நிருபர்

பது்்ள மபாவட்்ட உலமபா 
ச்பயின புதிய நிருவபாகிகளுக்கபான 
கூட்்டம் பது்்ள ேகர் மஸஜிதுல் 
அனவர் கபரிய ஜும்ஆ பளளிவபாச-
லில் ே்்டகபற்றது.

இ்தனநபபாது புதிய ்த்லவரபாக 
அல்்பாஜ் கமௌலவி ஹி்தபாயத்துல்-
லபாஹ் மஹ்மூத் (பஹ்மி) க்தரிவு 
கசய்யபபட்டுள்ளபார்.

ஹி்தபாயத்துல்லபாஹ் கமௌலவி 
முனனபாள பது்்ள பஹ்மிய்யபா 
அரபுக் கல்லூரியின அதிபரும், 
பது்்ள மபாவட்்ட அ்திய்யபா 
பபா்டசபா்ல சம்நம்ளனத்தின கசய -
லபா்ளரும், கவலிம்்ட ேகரக்கி்்ள 
உலமபா ச்பயின ்த்லவருமபாவபார்.

கபபாதுச் கசயலபா்ளரபாக பது்்ள 

ேகரக் கி்்ள உலமபா ச்பயின கசய-
லபா்ளருமபான அஷ்- நஷஹ் ஃகபௌசுந் 
நிஸைபார் (ஸைஹ்வி) கபபாரு்ளபா்ளரபாக 
சிட்டி உலமபா ச்பயின கசயலபா-
்ளரும், பது்்ள ்பத்துஸ ஸைகபாத் 
அ்மபபின கபபாரு்ளபா்ளருமபான 
அஷ் - நஷஹ் என.எம்.எம். ரஃபில் 
(இஹ்ஸைபானி) ஆகிநயபார் க்தரிவபாகி-
னர்.

உப ்த்லவர்கள அஷ் - நஷஹ் 
மு்ம்மத் யபாஸிர், அஷ் - நஷஹ் 
மு்ம்மத் ்பாலித் (்ரபி)உ்தவி 
கசயலபா்ளர்கள, அஷ் - நஷஹ் எஸ.
எச்.எம். ரஸஸைபான (பஹ்மி), நி்ற-
ந வ ற் று க் கு ழு உ று ப பி ன ர் க ்ள பா க 
பது்்ள மபாவட்்ட கி்்ளகளின 
்த்லவர்கள, கசயலபா்ளர்கள, கபபாரு-
்ளபா்ளர்கள, ஏகமன்தபாகத் க்தரிவு 

கசய்யபபட்்டனர்.
நமலதிக கசயற்குழு உறுபபி-

னர்கள அஷ்-நஷக் ஏ.ஆர்.எம். 
இஸ்பாக் (ஸைஹ்ரி) அஷ் - நஷஹ் 
மு்ம்மத் நஷஹித்தீன (ம்தனி) 
அஷ் - நஷஹ் மு்ம்மத் ஸைம்சுந் 
ே்பார் (கபூரி) ஆகிநயபாரும் க்தரிவபா-
கினர்.

அகில இலங்்க உலமபா ச்பயின 
உப ்த்லவரும், கண்டி ஃபுர்க் -
கபானிய்யபாவின பணிபபபா்ளரு-
மபான அஷ் - நஷஹ் எச். உமர்தீன 
(ரஹ்மபானி) ்சரத் அ.இ. உலமபா 
ச்பயின கசயற்பபாட்்டபா்ளர் அஷ் 
- நஷஹ் மு்ம்மத் மற்றும் நீர்க்-
ககபாழும்புக் கி்்ள உலமபா ச்பயின 
உறுபபினர்கள முனனி்லயில் இந் -
நிகழ்வு சிறபபபாக ே்்டகபற்றது. 

்பதுளை மொவட்ட உலமொ
சள்ப ்தளலவர் ப்தரிவு

ஹற்்றன் ்கல்வி வலயத்துக்குடபடட ம�ார்வூட தமிழ் ை்கா வித்தியாலய வ்ா்கத்தில் ஸ்தாபிக்்கபபடட திருவள்ளுவர் சிமல ம�ற்று 06.04.2022 பாடசாமல அதிபர் சித்தார்த்தன் ்ராஜன் தமலமையில் அங்கு்ரார்பபணம் வசய்து 
மவக்்கபபடடது. இந்நி்கழ்வில் ஆசிரியர்்கள், ைாணவர்்கள், வபற்ம்றார்்கள் உடபட பலர் ்கலந்து வ்காணடனர்.   படம் ஹற்்றன் விமசட நிருபர்

அ்ரசாங்்கத்திற்கு எதி்ரா்க ம�ற்று (06) வ்காடட்கமல வர்த்த்க சங்்கத்தினர் ஆர்பபாடடத்தில் ஈடுபடட மபாது எடுக்்கபபடட படம்.

 பலபாங்ககபா்்ட தினகரன நிருபர்

எரிகபபாருள ்தட்டுபபபாடு, வி்ல 
உயர்வு கபாரணமபாக சபாரதி பயிற்சி 
பபா்டசபா்லக்்ள ே்டபாத்திச் கசல் -
வ்தற்கு முடியபா்த பல பிரச்சி்ன-
கள ஏற்பட்டுள்ள்தபாக இரத்தினபுரி 

மபாவட்்ட சபாரதி பயிற்சி நி்லயங்-
களின உரி்மயபா்ளர்கள க்தரிவித்்த-
னர்.

எரிகபபாருளகளின வி்ல அதி -
கரிபபு, ்தட்டுபபபாடு கபாரணமபாக  
சபாரதி பயிற்சி நி்லயங்கள பல 
அகசௌகரியங்களுக்கு முகங்ககபா -

டுக்க நவண்டியுள்ள்தபாக அவர்கள 
க்தரிவித்்தனர். 

இந்நி்ல்ம நீடித்்தபால் எதிர் -
வரும் கபாலங்களில் சபாரதி பயிற்சி 
பபா்டசபா்லக்்ள ே்டபாத்திச் கசல்ல 
முடியபா்த நி்ல்ம உருவபாகும் என 
அவர்கள நமலும் க்தரிவித்்தனர். 

சபாரதி பயிறசி பபா்டசபாலை்கள் இல்டநிறுத்தம்

மஸககலியபா தினகரன விநச்ட நிருபர்

மஸககலிய கபபாலிஸ பிரிவுக்குட்-
பட்்ட சபாமிம்ல ஓல்ட்்டன ந்தபாட்-
்டத்தில் மினனல் ்தபாக்கி ேபால்வர் படு-
கபாயம்்டந்துள்ளனர். 

ந்தபாட்்டத்தில் பணிபுரிந்துககபாண்-
டிருந்்த க்தபாழிலபா்ளர்கந்ள நேற்று -
முனதினம் மபா்ல 4 மணிய்ளவில் 
மினனல் ்தபாக்கிய்மயபால் பபாதிக்கப -
பட்டுள்ளனர். 

இதில் ேபானகு நபர் மஸககலியபா 
மபாவட்்ட ்வத்தியசபா்லயில் அனு-
மதிக்கபபட்டு சிகிச்்ச கபற்று வரு-
கினறனர். 

இவ்வபாறு மினனல் ்தபாக்கத்துக்குள -
்ளபானவர்கள 27,35 வயதுக்்ளயு்்ட-
யவர்கள என மபாவட்்ட ்வத்திய 
அதிகபாரி ஒருவர் க்தரிவித்்தபார்.  

இது குறித்து மஸககலியபா 
கபபாலிஸ நி்லய அதிகபாரி எச். 
பண்்டபார கருத்து க்தரிவிக்்கயில் 
்தற்நபபாது மத்திய ம்லேபாட்டில் 
மபா்ல நவ்்ளயில்  இடி மினன-
லு்டன பலத்்த ம்ழ கபய்துவரு-
கினறது. 

மின்்னல் தபாக்கி 
நபால்வர் பபாதிப்பு 

இரபாக்ல ேகரம் நேற்று (06) 
கபா்ல மு்தல் கபபாது சுகபா்தபார பரி-
நசபா்தகர்களின நசபா்த்னகளுக்கு 
உட்படுத்்தபபட்்டது.

இரபாக்ல கபபாது சுகபா்தபார பணிப -
பபா்ளர் ்வத்தியர் எஸ.நகபாபிரபாஜ் 
்த்ல்மயிலபான கபபாது பரிநசபா்தக 

அதிகபாரிகள பரிநசபா்த்ன ே்டவடிக்-
்கயில் ஈடுபட்்டனர். இ்தனநபபாது 
ேகரில் ந்பாட்்டல்கள, பலசரக்கு 
க்்டகள மற்றும் சக்தபாச, பல்கபபா-
ருள அங்கபாடி விற்ப்ன நி்லயங்-
கள என பல இ்டங்கள பரிநசபா்த -
்னக்குட்படுத்தினர்.

அ்ரசாங்்கத்தின் விமலவாசி ஏற்்றத்திற்கு எதிர்பபு வதரிவித்து ம�ற்று ைாமல (6ஆம் தி்கதி)  வதஹிமயாவிடட ்கல்வி வலய ஆசிரியர்்கள் 
�்கரில் எதிர்பபு ஆர்பபாடடத்மத முன்வனடுத்திருந்தனர்.  படங்்கள்:- அவிசாவம் நிருபர் 

இரபா்கலையில் பபபாது சு்கபாதபார பரிதசபாத்கர்்கள் தசபாதல்ன
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சேதனப்பேளை உற்பத்திளை ஊக்குவிக்்க
விவோயி்களுக்கு உ்ப்கரணங்கள் விநிசைா்கம்

(கந்தளாய் தினகரன்  நிருபர்)

நிலைபபறான பே்தன விவோய 
கைாோர பேமபாட்டுத் திட்-
டத்தின் கீழ், பே்தனபபேலள 
உறபத்திககான உபகரணஙகள் 
வழஙகும நிகழ்வு பேறறு (06) 
திருபகாணேலை ோவட்ட சேய -
ைகத்தில் ோவட்ட பேைதிக அர-
ோஙக அதிபர் பே.எஸ்.அருள்ராஜ் 
்தலைலேயில் ேலடசபறறது.

இ்தன்பபாது ச்தரிவு சேய்யப-
பட்ட ஒன்பது பயனாளிகளுககு, 
பே்தனபபேலள உறபத்தி  உபகர-
ணஙகள் வழஙகபபட்டன. இ்தற-
காக ோலு மில்லியன் ரூபா நிதி 
சேைவிடபபட்டுள்ளது.

இ்தறகு முன்னர், இரண்டு கட்-

டஙகளாக இவ்வுபகரணஙகள்  
ோவட்டத்தில் உள்ள விவோய 
ேஙகஙகள் ேறறும விவோயிக-
ளுககு வழஙகபபட்டன. இலவ 
அலனத்தினதும  சோத்்த 
சபறுேதி பதிசனாரு மில்லியனா-
கும. சோத்்தோக 27 பயனாளிக-
ளுககு இவ்வுபகரணஙகள் வழங-
கபபட்டுள்ளன.

 இரண்டு கட்டஙகளில் வழங-
கபபட்ட இந்த உபகரணஙகள் 
மூைம இதுவலர 2500 சேறறிக 
ச்தான் பே்தனபபேலள உறபத்தி 
சேய்யபபட்டுள்ளது. இலவ, 
விவோயிகளுககு முலறாயக விவ -
ோயிகளுககு விநிபயாகிககபபட்-
டுள்ளது. 

அஙகீகரிககபபட்ட ்தர நியேங-

கலள பபணி இசபே்தனபபேலள 
உறபத்தி சேய்யபபட்டு வருகின்-
றலே  குறிபபிடத்்தககது.

பே்தன விவோயத்ல்த பேமப -
டுத்தும வலகயில் இந்த உபகர -
ணஙகள், அரோஙகத்தினால் இை-
வேோக வழஙகபபடுகின்றலே 
குறிபபிடத்்தககது.

இநநிகழ்வில் ோவட்ட 
விவோய பணிபபாளர் பக.குக்தா-
ேன்,  ோவட்ட சேயைக பிர்தே 
கணககாளர் எஸ். பரபேஸ்வரன், 
ோவட்ட சேயைக திட்டமிடல் 
பணிபபாளர் பக. விேய்தாஸன், -
உ்தவி பணிபபாளர் (உரம) எச.
ஜி.எஸ்.பிபரேரத்ன உட்பட 
இன்னும பைரும கைநது சகாண்-
டனர்.       

தேர்த் திருவிழா  
(்தமபைகாேம நிருபர்)  

வரைாறறு சிறபபுமிகக திருபகாண-
ேலை திருகபகாபணஸ்வரம ஆைய 
ப்தர்திருவிழா அண்லேயில்,(03) 
சவகு விேர்லேயாக ேலடசபற-
றது. சபாலிஸ் ஊரடஙகுச ேட்டம 
அமுலில் இருந்த பபாதிலும,ஆையத்-
திறகு பக்தர்கள் சேன்று வருவ்தறகு 
அனுேதி வழஙகபபட்டிருந்தது.  

குறிபபிட்டளவு அடியவர்கள் 
இதில், கைநதுசகாண்டு இத்திருவி-
ழாவிலன சிறபபித்்தனர்.  

திருகபகாபணஸ்வர சபருோன் 
ோதுலே அமபாள், ேபே்தோக 
ப்தரில் வைம வரும நிகழ்வும இடம-
சபறறது.   

த�ாமரங�டவெல பகுதியிலுள்ள 
யாய அணைக�ட்டு புனரணமப்பு 
(கந்தளாய் தினகரன்  நிருபர்) 

திருபகாணேலை பகாேரஙகட-
சவை பகுதியில் அலேநதுள்ள திவுல்-
கஸ்சவவ அண்டிய யாய அலணக-
கட்லட  புனரலேககும பணிகலள, 
திருபகாணேலை ோவட்ட பாராளு-
ேன்ற உறுபபினரும ோவட்ட அபி-
விருத்திக குழுவின் ்தலைவருோன 
கபிை அத்துகபகாரை  ஆரமபித்-
துள்ளார்.

விவோய அலேபபுககள் ஒன்றி-
லணநது விடுத்்த பகாரிகலகககு 
அலேவாக, இந்த அலணககட்டு 
புனரலேககபபடவுள்ளது.

பகாேரஙகடசவை பகுதியில், 
யாய குளத்து நீலரப பயன்படுத்தி 
சபருேளவிைான விவோய குடுமபங-
கள் பயிர்சசேய்லகலய பேறசகாண்-
டுள்ளன. இ்தனால், பை குடுமபங-
கள் ேன்லேயலடநநு வருவதுடன், 
இபபகுதியில் சிறந்த விலளசேலும 
கிலடககிறது.

யாய  அலணககட்லட புனரலேப-
ப்தன் மூைம திவுல்கஸ்யாய விவ-
ோயிகள் இலடயூறின்றி  விவோயச 
சேய்லகயில் ஈடுபடவும, இககுளத்-
திைான நீர்பபாேனம உ்தவுகிறது.        

முேணல�்ளால் 
மீனெர்�ள அச்சம்  
(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)  

மூதூர் ேன்னீர் ஆறறிலும, இடிேண் 
துலற மு்தலை ேடு ஆறுகளிலும 
மு்தலைகள் உைவுவ்தால் மீனவர் -
கள் சபரும பீதிககுள்ளாகியுள்ளனர். 
இவ்வாறு மு்தலைகள் உைவுவல்த, 
விவோயிகள், ப்தாட்டச சேய்லகயா -
ளர்கள், கால்ேலட வளர்பபபார்கள், 
ேன்னீர் மீன்பிடியாளர்கள் அவ்தா-
னித்துள்ளனர்.

இ்தனால், மீனவர்கள் ்தஙகளது 
ச்தாழில்கலளச சேய்ய முடியாதுள் -
ள்தாக ச்தரிவிககின்றனர். பேலும,-
பேய்சேலுககுச சேன்று நீர் அருந்தச 
சேல்லும கால்ேலடகலளயும இந்த 
மு்தலைகள் பிடித்து இழுத்துச சேல்-
வ்தாகவும ச்தரிவிககபபடுகிறது.

ரமழான் மாேத்ணே முன்னிட்டு 
அத்தியாெசியப் வபாருட்�ள விநிதயா�ம்

(பாைமுலன விபேட நிருபர்)
  
றேழான் ோ்தத்திலன முன்னிட்டு 

அககலரபபறறு ேத்திய பைபோககு 
கூட்டுறவுச ேஙகத்தின் பகாப பிறஸ் 
பல்சபாருள் விறபலன நிலையத்தின் 
ஊடாக, சபாதுேககளுககு அத்தியா-
வசியப சபாருட்கள் வழஙகபபட்டு 
வருகிறது.  

றேழான் சபாதி வழஙகல் விபேட 
பவலைத்திட்டத்திறகலேவாக, அத்தி-
யாவசிய சபாருட்களடஙகிய குறித்்த 
சபாதியிலன வழஙகி லவககும 
நிகழ்வு இன்று (5) இடமசபறறது.  

இநநிகழ்வில் கிழககு ோகாண 
கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆலணயா-
ளரும, கூட்டுறவு ேஙகஙகளின் பதி-
வாளருோன ஏ.எல்.எம.அஸ்மி, 
அககலரபபறறு ேத்திய பைபோககு 
கூட்டுறவுச ேஙகத்தின் ்தலைவர் 
எம.பி.ஏ.ஹமீட், கூட்டுறவு அபிவி-
ருத்தி உத்திபயாகத்்தர்களான எம.
சி.ேைால்டீன், எஸ்.ோபீர் உள்ளிட்ட 
பைர் கைநது சகாண்டு சபாதியிலன 

வழஙகி லவத்்தனர். பால்ோ, சீனி 
உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப சபாருட்-
கள் அடஙகிய குறித்்த சபாதியானது, 
சபாதுேககள் ேன்லேயலடயும 
வலகயில் பலழய விலையில் விநி-
பயாகிககபபட்டு வருகின்றலே 
குறிபபிடத்்தககது.  

்தறபபால்தய சூழ்நிலையில் 
சபாதுேககளுககு அத்தியாவசியப 
சபாருட்கலள வழஙகி, ேககளின் 
ப்தலவகலள நிலறபவறறி வரும 
கூட்டுறவுத் திலணககள உத்திபயாகத்-
்தர்கள், ஊழியர்களுககு சபாதுேககள் 
ேன்றி ச்தரிவிககின்றனர்.  

வறிை மக்்களுக்கு
உலருணவுப ப்பாதி்கள்

(கிண்ணியா நிருபர்)

ரேழான் ோ்தத்ல்த முன்னிட்டு 
கிண்ணியா பிரப்தே சேயைாளர் 
பிரிவிறகுட்பட்ட  உபபாறு கிராே 
உத்திபயாகத்்தர் பிரிவில், வறுலே 
பகாட்டில் வாழும ேககளுககு உைர் 
உணவுப சபாதிகள் வழஙகபபட்-
டன. கிண்ணியா பிரப்தே சேயைா-
ளர்  எம.எச.எம. கனி  ்தலைலேயில் 

பேறறு பு்தன்கிழலே (06) இபசபாதி-
கள் வழஙகபபட்டன.

இநநிகழ்வில், கிண்ணியா ேகர -
ேலப ்தவிோளர் முஸ்்தபா நிவாஸ் 
கைநது சகாண்டதுடன்,ஊர் பிரமுகர் -
களும கைநது சிறபபித்்தனர்.

"முஸ்லிம சஹன்" நிறுவனத்தின் 
அனுேரலணயுடன் இபசபாதிகள் 
வழஙகி லவககபபட்டலே குறிபபி-
டத்்தககது.       

்கல்முளன மாந்கர ேள்ப உறுபபினர் 
்பதவியிலிருந்து நீக்்கம்

(கல்முலன விபேட 
நிருபர்)   

கல்முலன ோேகர 
ேலப உறுபபினர் ப்தவி-
யிலிருநது ஸ்ரீைஙகா சு்தந-
திரக கட்சி உறுபபினர் 
அஹேட்சைபலப றபீக 
நீககபபட்டுள்ளார். இது 
ச்தாடர்பான வர்த்்தோனி 
அறிவித்்தலை கல்முலன 
ோேகர ேலபககான ச்தரிவத்்தாட்சி 
அதிகாரி, சுகன் ஸ்ரீோத் அத்்தோயக 
சவளியிட்டுள்ளார்.

கல்முலன ோேகர ேலபயின் ஸ்ரீ-
ைஙகா சு்தநதிரக கட்சி  உறுபபினர் 
அஹேட்சைபலப றபீக என்பவரது 
கட்சி உறுபபுரிலே இல்ைாச்தாழிந-
துள்ள்தால், அவரது ோேகர ேலபயின் 
உறுபபினர் ப்தவியும  இழககபபட்-
டுள்ள்தாக அந்த வர்த்்தோனி அறி-
வித்்தலில் ச்தரிவிககபபட்டுள்ளது.

இவர், ஸ்ரீைஙகா சு்தநதிரக கட்-

சியில் ப்தவி வகித்துக 
சகாண்டு, ஸ்ரீைஙகா 
சபாதுேன சபரமுன-
வுககு ஆ்தரவு வழஙகி 
வந்தார்.

இந்தக குறறசோட்டில் 
ஒழுககாறறு ேடவடிக-
லகககுட்படுத்்தபபட்ட 
இவர், சு்தநதிரக கட்சி 
உறுபபுரிலேயிலிருநது 
நீககபபட்டிருந்தார். இது 

குறித்து அககட்சியின் சேயைாளர் 
்தயாசிறி ேயபேகரவினால் ப்தர்்தல்-
கள் திலணககளத்திறகும அறிவிககப-
பட்டிருந்தது.

ேர்ஹஹூம இேட்.ஏ.எச.ரஹோன் 
சிை ோ்தஙகள் ப்தவி வகித்து வந்த 
நிலையில், சபாலிஸ் பேலவயில் 
மீண்டும இலணவ்தறகாக  அவர் இப-
ப்தவிலய இராஜினாோ சேய்்தார். 
இல்தயடுத்து, அஹேட்சைபலப 
றபீக உறுபபினராக நியமிககபபட்-
டார் என்பது குறிபபிடத்்தககது. 

்பணளவபபு இைந்திர 
சேளவ அஙகுரார்ப்பணம்
(பாைமுலன தினகரன் நிருபர்)

  
அககலரபபறறு ேககள் வஙகி 

கிலளயில் ்தன்னியகக பணம 
லவபபு இயநதிரம திறநது லவக -
ஙபபட்டுள்ளது.  

வஙகியின் முகாலேயாளர் எம. 
பீ.எம. அன்வர் ்தலைலேயில் 
ேலடசபறற இத்திறபபு விழாவில், 
ேககள் வஙகியின் பிரதி சபாது 
முகாலேயாளர் பீ.எம.பிரேோத்,பிர -
்தே அதிதியாகவும, பிராநதிய முகா -
லேயாளர், எஸ்.ரீ.குணரத்ன உ்தவி 
பிராநதிய முகாலேயாளர்  எஸ்.
பீ.சூரிய குோர ஆகிபயார் சகௌரவ 
அதிதிகளாகவும கைநதுசகாண்ட -
னர்.  

அககலரபபறறு பிரப்தேத்தில் 
பல்பவறுபட்ட வர்த்்தக நிலையங -
கள் காணபபடுகின்றன அவர்களின் 

ப்தலவகலள இைகுவாக நிவர்த்தி 
சேய்வ்தறகு இந்த ்தானியகக இயந -
திரத்ல்த பயன்படுத்்த முடியும 
திருகபகாவில், ஆலையடிபவமபு, 

அககலரபபறறு, அட்டாலளச -
பேலன, பிரப்தே சேயைகத்திறகுட் -
பட்ட ேககளும இஙகு பணஙகலள 
லவபபிலிட முடிநதுள்ளது.  

அல்ணல ந�ர 
மக�ளுககு உேவி�ள
(ப்தாபபூர் குறூப நிருபர்)  

ப்தாபபூர் உப பிரப்தே சேயைக 
அல்லை ேகர் கிழககு கிராே பேலவ-
யாளர் பிரிவிறகுட்பட்ட லஹராத் 
ேுமஆ பள்ளிபரிபாைன ேலபயி-
னால், சபாதுேககளின் ேைன் கருதி 
பல்பவறு ேைத்திட்டஙகலள அமுல்-
படுத்்த உள்ள்தாக பள்ளிபரிபாைன 
ேலபயின் ்தலைவர் பி.ரி.எம. இஸ்ோ-
யில் ச்தரிவித்்தார்.  

இ்தனடிபபலடயில், நீண்ட 
காைோக விடுபட்டுள்ள குர்ஆன் ேத்-
ரோலவ மீண்டும ஆரமபிககவுள்ளது-
டன், பகுதிபேர குர்ஆன் ஹிபழ் வகுப-
புககளும  ஆரமபிககபபடவுள்ளது.

அக்கு்பஞேர் சிகிசளே முளை்களை
சமம்்படுத்தும் பேைற்பாடு்கள் விஸதரிபபு
(ேண்டூர் குறூப 
நிருபர்)

 
கி ழ க கி ல் 

அ க கு ப ஞ் -
ேர் சிகிசலே 
மு ல ற க ல ள 
ப ே ம ப டு த் -
து வ ்த ற க ா ன 
ச ே ய ற தி ட் -
டத்ல்த ேலட-
மு ல ற ப ப டு த் -
தும போககில், 
அ க கு ப ஞ் ே ர் 
சிகிசலே உபக-
ரணஙகள் வழஙகபபடுவது டன்,ஆ -
யுர்பவ்த லவத்தியர்களுககு விளக -
கப பயிறசிகளும வழஙகபபட்டு 
வருகின்றன.

கிழககு ோகாண சுப்தே ேருத்துவ 
திலணககள ோகாண ஆலணயா -
ளர் லவத்திய கைாநிதி திருேதி இ. 
=்தர் ்தலைலேயில் ோகாண மு்த -

ைலேசசின் கூட்ட ேண்டபத்தில் 
இந்த பயிறசிகள் வழஙகபபட்டன.
திருபகாணேலை பிராநதிய ஆயுர் -
பவ்த உத்திபயாகத்்தர்கள், பஞ்ேகர்ே  
லவத்தியோலைகளில் கடலேயாற-
றுகின்ற லவத்தியர்கள் உட்பட 
பைர்,  சிகிசலே  ச்தாடர்பான விளக-
கப பயிறசிகலள சபறறுகசகாண்ட-
னர்.

அறிவு, ஆளுளமயின் உசேங்களை
பதாட ்படடபபின்்படிபபு உதவும்

(நிந்தவூர் குறூப நிருபர்)  

பட்டபபின் படிபபு, மூஙகில் ேரத் -
ல்தப பபான்று உசேம ச்தாடும அள -
வுககு  பயனளிககுசேன உபபவந்தர் 
பபராசிரியர் றமீஸ் அபூபககர் ச்தரிவித்-
்தார்.  

ச்தன்கிழககு பல்கலைககழக வர்த்்தக 
முகாலேத்துவ பீடத்தில் பட்டபபின் 
படிபலப ஆரமபித்து லவககும நிகழ் -
வில் (02) கைநது சகாண்டு உலரயாற-
றுலகயிபை அவர் இவ்வாறு குறிபபிட் -
டார்.

இஙகு உலரயாறறிய அவர்,பட்-
டபபின் படிபபு என்பது, ஏறகனபவ 
பல்கலைககழக பட்டம சபறறிருந-
தும, கல்லூரி நிலைககு அபபால் ஒரு 
பாடத்ல்த படிபபல்தச சோல்ைைாம. 
இ ப ப டி ப ப ா ல் , ஆ ர ம ப த் தி லி ருந ப ்த 
ச்தாழில் கூட்டாண்லே மூைம பயன-
லடயைாம. எதிர்காை பவலைகலள 
ேோளிபப்தறகு ப்தலவயான திறன்-

கலளயும இககல்வி விருத்தி சேய்கி-
றது. ேறறும அனுபவத்துடன்  பட்டம 
சபறுவது, ச்தாழில்துலறயினர் எதிர்-
சகாள்ளும சிககைான உைகப பிரசசிலன-
களுககு புதுலேயான தீர்வுகலள வடிவ-
லேககவும உ்தவுகிறது.

ச்தாழில்துலறயின் எதிர்காை 
ப்தலவகலள பூர்த்தி சேய்ய பேமபட்ட 
்தலைலேத்துவ திறன்கலளயும இந்தப-
படிபபு வழஙகுகிறது. ஆறறல் உட்கட்-
டலேபபு ேறறும உைகளாவிய ேவால்-
களுககு உைக தீர்வுகலள வடிவலேகக  
இககல்விபய அவசியம.

பட்டபபின் படிபபுகளில் ோன்கு 
முககிய வலககள் உள்ளன. கறபிககபப-
டும படிபபுககள், ஆராய்சசி பட்டஙகள், 
ோறறுப படிபபுகள் ேறறும ச்தாழில் -
முலற ்தகுதிகள் என்பனபவ அலவ.

அறிலவக கட்டிசயழுபபவும,  அறிவு -
ோர் ஆர்வஙகலள விரிவுபடுத்தும வழி-
யாகவும, இபபடிபபு திகழ்வ்தாகவும 
அவர் ச்தரிவித்்தார்.

்பசுளமைான வீடடுத் சதாடட திடடம் 
்பயிர்க்்கன்று்கள் வழஙகி ளவபபு
(அட்டாலளசபேலன ேத்திய 
நிருபர்)

பசுலேயான வீட்டுத் ப்தாட்டம 
(2022) பவலைத் திட்டத்தின் 
கீழ், ேமூர்த்திப பயனாளிக-
ளுககு பயிர்ககன்றுகள் வழஙகி 
லவககும நிகழ்வு அட்டாலளச-
பேலனயில் இடமசபறறது.

ேமுர்த்திப பயனாளிகளுககு 
பயிர்ககன்றுகள் வழஙகி 
லவககும மு்தல் வார நிகழ்-
வில், சுோர் 50 பயனாளிகள் ேன்-
லேயலடந்தனர். கறிமிளகாய், 
மிளகாய், ்தககாளி, கத்்தரி ஆகிய 
ோன்கு வலக பயிர்ககன்றுகள் 
இ்தன்பபாது வழஙகபபட்டன.

அட்டாலளசபேலன ேமுர்த்தி 
அபிவிருத்தி உத்திபயாகத்்தர் 
ஏ.பே. அபதுல் ேலீலின் ஏறபாட்-
டில் இடமசபறற இநநிகழ்வில், 
ேமுர்த்தி ்தலைலேபபீட முகா-
லேயாளர் என்.ரீ.ேசூர், ேமுர்த்தி 

திட்ட முகாலேயாளர் எஸ்.எல்.
அஸீஸ், ேமூர்த்தி திட்ட உ்தவியா-
ளர் ஏ.எஸ்.எம. உலனஸ், ேமூ-
கேட்ட அலேபபுககளுககான 
முகாலேயாளர் எம.எப.எம. 
ேவாஸ் உள்ளிட்ட ேமூகேட்ட 
அலேபபுககளின் பிரதிநிதிகள் 
கைநது சகாண்டு பயனாளிக-
ளுககு பயிர்ககன்றுகலள வழஙகி-
னர்.

அட்டாலளசபேலன பிரப்தே 
சேயைாளர் பிரிவிலுள்ள 
சோத்்தம 32 கிராே உத்திபயா-
கத்்தர் பிரிவுகளில் ோறறுபேலட-
கள் ்தயார் சேய்யபபட்டு, அவற-
றிலிருநது இபபயிர்ககன்றுகள் 
விநிபயாகிககபபடுவ்தாகவும, -
இத்திட்டத்தின் மூைம கிராே உத்-
திபயாகத்்தர் பிரிவுகள் ப்தாறும 
சுோர் 156 ேமுர்த்திப பயனாளிகள் 
வலர ேன்லேயலடவர் எனவும 
ேமுர்த்தி திட்டமுகாலேயாளர் 
எஸ்.எல். அஸீஸ் ச்தரிவித்்தார்.       
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அரச உத்திய�ோகத்்தர் 
உள்ளிட்ட இருவர் 
மீது ்தோக்கு்தல் 
(புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிருபர்)

முல்லைத்தீவு சேவிபுரம் 
மஞேள் பாலைத்ேடியில நள்ளிரவு 
பயணித்ே அரே உத்திசயாகத்ேர் 
உள்ளிடட இரு ேசகாேரர்கள் மீது 
இ்ைஞர் குழுவ�ான்று ோக்கு-
ேல நடத்தியுள்ைது. 

இேனால கடு்மயாக பாதிக்-
கப்படட அரே உத்திசயாகத்-
ேர் ஆபத்ோன நி்லையில யாழ் 
சபாேனா மருத்து�ம்னயில 
அனுமதிக்கப்படடுள்ைார்.

கடநே 31.03.2022 அன்று சேவி -
புரம் பகுதியில ந்டவபற்ற 
திருமண நிகழ்வ�ான்றின் சபாது 
திருமண நிகழ்வ�ான்றுக்குள் 
நு்ைநே அ்ையா விருநோளி 
ஒரு�ர் சினிமா பாடலக்ை 
ஒலிப்பரப்புமாறு வேரிவித்ே 
கருத்்ே வோடர்நது எழுநே 
பிரச்சி்ன காரணமாகச� இநே 
ோக்குேல இடம்வபறறுள்ைோக 
பாதிக்கப்படட�ர்கள் வேரிவித்ே-
னர். 

திருமண நிகழ்வு இடம்வபற்ற 
இரவு ச�்ை ஒரு கும்பல குைப்-
பத்தி்ன ஏறபடுத்தியுள்ைது. 
இேன்சபாது படுகாயம்டநே 
இரு�ரும் முல்லைத்தீவு  மா�டட 
மருத்து�ம்ன அனுமதிக்கப்பட-
டுள்ைனர். 

இச்ேம்ப�ம் வோடர்பில 
இது�்ர (06.04.2022)  புதுக்குடி-
யிருப்பு வபாலிஸார்  எநே நட�-
டிக்்கயும் எடுக்கவில்லை என 
பாதிக்கப்படட�ர்கள் வேரிவித்-
துள்ைார்.

�வுனியா விசேட நிருபர்

�வுனியாவில ஐஸ் சபா்ேப் வபாருளு -
டன் இரு�ர் சநறறுமுன்தினம் (05.04) பிறப-
கல ்கது வேயயப்படடுள்ைோக வபாலிஸார் 
வேரிவித்துள்ைனர்.

�வுனியா வபாலிஸாருக்கு கி்டத்ே இரக -
சிய ேக�்லையடுத்து �வுனியா, குருமன்காடு 
பகுதியில சமறவகாணட விசேட சோே்ன 

நட�டிக்்கயின் சபாசே 10 கிராம் ஐஸ் 
சபா்ேப் வபாருள் கணடுபிடிக்கப்படடது.

இே்ன உடன் ்�த்திருநே குற்றச்ோடடில 
மணிபுரம் பகுதி்யச் சேர்நே 31 �யது மறறும் 
21 �யது இ்ைஞர்கள் இரு�ர் ் கது வேயயப்-
படடுள்ைனர். சமலைதிக விோர்ணகளின் பின்  
இரு�்ரயும் நீதிமன்றில ஆஜர்படுத்ே நட�-
டிக்்க எடுத்துள்ைோக வபாலிஸார் சமலும் 
வேரிவித்ேனர்.

ஐஸ் ப�ோதைப்�ோருளுடன் இருவர் தைது

(பரநேன் குறூப் நிருபர்)

கணணிவ�டி அகறறும் 
வேயறபாடுகளின் முன்சனற்றங்-
கள் வோடர்பில வகா்டயாைர்-
கள் மறறும், அவமரிக்க தூேரக 
அதிகாரிகள் சநரில வேன்று பார்-
்�யிடடுள்ைனர். 

முகமா்லை பகுதியில சமற -
வகாள்ைப்படடு�ரும் கணணி-
வ�டி அகறறும் வேயறபாடுகள் 
வோடர்பில அ�ர்கள் சநரில 
வேன்று பார்்�யிடடனர்.

கிளிவநாச்சி முகமா்லை 
சமறகு பகுதியில சமறவகாள் -
ைப்படடு�ரும் மனிோபிமான 
கணணிவ�டி அகறறும் வேயற -
பாடடுக்கு அவமரிக்காவிலிருநது 
வகா்டயாைர்கைால நிதியுேவி 
�ைங்கப்படடு கணணிவ�டி அகற -
றும் நிறு�னங்கைால பணிகள் 
முன்வனடுக்கப்படடு �ருகின்்றன.

இநநி்லையில இப்பணியின் 
முன்சனற்றங்கள் வோடர்பில 

வோடர்நது கை ஆயவி்ன சமற -
வகாள்�ேறகாக சநற்்றய தினம் 
குறித்ே குழுவினர் �ரு்க ேநதி -
ருநேனர்.

கணணிவ�டி அகறறும் பணிக் -
காக நன்வகா்டக்ை �ைங்கும் 
அவமரிக்கர்களின் பிரதிநிதிகைான 
Rodne Robedia, Briget R.Hess 
ஆகிய இரு�ர்,இலைங்்கக்கான 
அவமரிக்க தூேரக அதிகாரிகைான 

Rulay Woodside, Shanlbeep 
Croos ஆகிசயாரும் இவ்விஜயத் -
தின் சபாது கலைநதுவகாணடனர். 

முகமா்லை சமறகு பகுதியில 
டாஸ் (DASH) நிறு�னத்தினால 
சமறவகாள்ைப்படடு�ரும் கண -
ணிவ�டியகறறும் மனிோபிமான 
பணியி்ன பார்்�யிடடனர். 
இேன்சபாது அப்பகுதியில மீடகப் -
படடு �ரும் ஆபத்ோன வ�டிவபா -

ருடகள் வோடர்பிலும் அே்ன 
அகறறு�தில ஏறபடுகின்்ற ே�ால -
கள் வோடர்பிலும் விைக்கமளிக் -
கப்படடது. சமலும் இது�்ர 
அகற்றப்படட கணணிவ�டிகள், 
பூரணப்படுத்ேப்படட பகுதிகள், 
ச ம ற வ க ா ள் ை ப் ப ட ச � ண டி ய 
பகுதிகள், சே்�ப்பாடுகள் உள் -
ளிடட விைக்கமும் அ�ர்களுக்கு 
�ைங்கப்படடது.

கண்ணிவெடி அகற்றும் பகுதிகளுக்கு 
அவெரிக்க தூதரக அதிகாரிகள் விஜயம்

கிளிவநாச்சி குறூப் நிருபர்

கிளிவநாச்சி வபாதுச்ேந்ேயில 
கணணிவ�டி அகறறும் நிறு�னமான 
டாஸ் அ்மப்பினரால கணணிவ�டி 
விழிப்புணர்வு வேயறபாடு ஒன்று 
சமறவகாள்ைப்படடுள்ைது. 

கடநே 4ஆம் திகதி ேர்�சேே 
கணணிவ�டிகள் வேயறபாடடுத் 
தினத்்ே முன்னிடடு (DASH) ேமூக-
நலலிணக்கத்திறகான வடலச�ான் 
உேவி அ்மப்பு (DelvonAssistance 
For Social Harmony) கிளிவநாச்சி 
க்ரச்சி வபாது ேந்ேயில கணணி-

வ�டிகள் வோடர்பான விழிப்புணர்வு 
வேயறபாட்ட (06) சமறவகாணட-
னர். 

கணணிவ�டிகள் வோடர்பாக 
மக்கள் விழிப்புணர்ச�ாடு இருக்க 
ச�ணடுவமன இேன்சபாது அறிவு-
றுத்ேப்படடது. இவ்�ா்றான  நட�-
டிக்்ககள் வபாது மக்கள் அதிகம் 
கூடுகின்்ற இடங்களில சமறவகாள்-
ைப்படடு �ருகி்றது. இச்வேயறபாடு-
கள் எதிர்�ரும் காலைங்களில கிராமங்-
கள்  சோறும் சமறவகாள்ைப்படும் 
என டாஸ் அ்மப்பினர் வேரிவித்-
துள்ைனர்.

ைண்ணி்வடிைள் ்ைோடர்பில் விழிபபுணர்வு

யாழ்.விசேட நிருபர்   

எரிவபாருளுக்காக �ரி்ேயில நின்்ற 
ேனியார் பஸ் ோரதியின் க�னக்கு்்றவினால 
ஒரு�ர் உயிரிைநதுள்ைார்.   

புன்னா்லைக்கடடு�ன் எரிவபாருள் நிரப்பு 
நி்லையத்தில, ந்டவபற்ற இச்ேம்ப�த்தில 
ஊவரழு கிைக்்கச் சேர்நே ேர்மலிங்கம் ேதீஸ் 
( �யது 37 ) என்ப�சர உயிரிைநோர் .  

ேம்ப�ம் வோடர்பில சமலும் வேரிய�ரு� -
ோ�து,   

உயிரிைநே பயணி யாழிலிருநது �ோவி -
ைான் சநாக்கி பஸ்சில பயணித்துள்ைார். பய -
ணத்தின் சபாது, பஸ்சில தூங்கிய்மயால, 
�ோவிைானில இ்றங்கவில்லை. பஸ் நடத்-

துனரும், அே்ன க�னிக்கவில்லை.  அ�ர் 
மீணடும் �ோவிைான் வேல�ேறகாக யாழ்ப் -
பாணம் சநாக்கி பஸ்சில பயணித்ே சபாது , 
புன்னா்லைக்கடடு�னிலுள்ை எரிவபாருள் 
நிரப்பு நி்லையத்தில டீேலுக்காக �ரி்ேயில 
பஸ் காத்திருநதுள்ைது. அேன்சபாது பயணி 
பஸ்சிலிருநது கீசை இ்றங்கி நிலைத்தில அமர்ந -
திருநதுள்ைார். அே்ன அ�ோனிக்க ே�றிய 
ோரதி பஸ்்ே வேலுத்ே ஆரம்பித்ே சபாது 
பயணி மீது பஸ் ஏறியுள்ைது .  

பயணி ேம்ப� இடத்திசலைசய உயிரிைந -
துள்ைார். அே்னயடுத்து, பஸ் ோரதி அங்கி -
ருநது ே்லைம்்ற�ாகியுள்ைார்.  

இச்ேம்ப�ம் வோடர்பில வபாலிஸார் விோ -
ர்ணக்ை முன்வனடுத்துள்ைனர்.   

எரி்�ோருளுகைோை வரிதையில்   
நின்்ற �ஸ் ப�ோதி ஒருவர் �லி  

ஒடடுசுடடான் பிரசேே 
இ்ைஞர் பாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர் நமசி�ாயம் 
டிலைக்ேன் (�யது 25) நீரில 
மூழ்கி பலியாகியுள்ைார்.   

இச்ேம்ப�ம் சநறறு 
மா்லை 4 மணியைவில 
இடம்வபறறுள்ைது.   இச்ேம்-
ப�ம் வோடர்பில சமலும் 
வேரிய�ரு்கயில,   

ஒடடுசுடடான் வபாலிஸ் 
பிரசேே வேயலைாைர் பிரிவின் 
காேலியார் ேம்மணங்குைம் 
கிராம அலு�லைர் பிரிவின் 
ஏம்பகுைம் குைத்தில நிலை 
அை்� தி்ணக்கைத்தினர் நிலை 
அை்� பணியில ஈடுபடடுள்ை-
னர்   

இேன்சபாது நிலை அை்�த் 
தி்ணக்கைத்தின் பணியாைராக 
பணிபுரிநது �நே வித்தியாபுரம் 
பகுதி்ய சேர்நே ஒடடுசுடடான் 

பிரசேே இ்ைஞர் பாராளு -
மன்்ற உறுப்பினர் நமசி�ா-
யம் டிலைக்ேன் உள்ளிடட 
நான்கு சபர் நிலை அை்� 
பணியில ஈடுபடடுள்ைனர்.   

இேன்சபாது நிலை அை்� பணிக்காக 
குைத்தில இ்றங்கியசபாசே சேறறில பு்ே-
யுணடு நீரில மூழ்கி பலியாகியுள்ைார்.   

கிராம மக்கள் இராணு�த்தினர் 
இ்ணநது ேடலைத்தி்ன மீடடுள்ைனர். 

ேறசபாது ேடலைம் முல-
்லைத்தீவு மா�டட 
்�த்தியோ்லையில 
்�க்கப்படடுள்ைது. 
இச்ேம்ப�ம் வோடர் -
பில ஒடடுசுடடான் 
வபாலிஸார் விோர-
்ணக்ை சமற -
வகாணடு �ருகின்்ற -
னர்.   குைத்தில நிலை 
அைவு பணிக்கு பணி-
யாைர்க்ை வபாறுப் -
பற்றேனமாக இ்றக்-
கிய அதிகாரிகள் மீது 
வபாதுமக்கள் விேனம் 
வ�ளியிடடுள்ை்ம 
குறிப்பிடத்ேக்கது.   

குளத்த அளவிட வென்றெர் 
படகு கவிழ்நததில் உயிரிழப்பு  

ோ�கச்சேரி விசேட நிருபர்

ோ�கச்சேரி மீன் ேந்ேயில  பழுே்டநே 
மீன்கள் விறப்ன வேயயப்படு�ோக ோ�கச்சேரி 
நகரே்ப உறுப்பினர்கள் சிலைர் சுடடிக்காடடியுள்-
ைனர். அண்மயில நகரே்பயில இடம்வபற்ற 
மாோநே அமர்வின் சபாசே அ�ர்கள் இே்ன சுட-
டிக்காடடியிருநேனர். 

இது வோடர்பாக அ�ர் சமலும் கருத்து வேரி-
விக்்கயில;

ோ�கச்சேரி மீன் ேந்ேயில பழுே்டநே 
மீன்கள் விறப்ன வேயயப்படுகின்்றன. அவ்�ா-

்றான பழுே்டநே மீன்கசை ோ�கச்சேரியிலுள்ை 
உண�கங்களுக்கும் விறப்ன வேயயப்படு-
கின்்றன.

இது ேந்ேயில உரிய ேரப்பினருக்கு வேரிநதும் 
இது�்ர நட�டிக்்க எடுக்கப்படவில்லை-
வயன ோ�கச்சேரி நகரே்ப வபாதுச் சுகாோரப் பரி-
சோேகர் வேரிவித்ோர். 

இவ்�ா்றான ேரமற்ற உணவு �்கக்ை உட-
வகாணட 25 றகும் சமறபடட சி்றார்கள் அண்ம-
யில �யிறச்றாடடம் உள்ளிடட காரணங்கைால 
்�த்தியோ்லையில அனுமதிக்கப்படடிருநோக 
சமலும் அ�ர்கள் சுடடிக்காடடியிருநேனர். 

ைோவைசபைரி மீன் ைநதையில் �ழுைதடநை 
மீன்ைள் விற�தை ்ைய்யப�டுவைோை புைோர்

முல்லைத்தீவு   கள்ைப்பாடு வேறகு (Mul /90) கிராம 
அலு�லைர் பிரிவில �சிக்கும்  மக்களுக்கு புதிய நீர் 
இ்ணப்புக்ை �ைங்கும் நடமாடும் சே்�யானது 
எதிர்�ரும்  8,9 -04-. 2022  ேனி மறறும் ஞாயிறு தினங் -
களில  சேசிய நீர் �ைங்கல மறறும்  �டிகாலை்மப்புச் 
ே்பயினரால சமறவகாள்ைப்படவுள்ைது. 

சமறபடி கிராம  அலு�லைர் பிரிவில சேசிய நீர் �ைங் -
கல �டிகாலை்மப்புச் ே்பயின் உத்திசயாகத்ேர்கள் வீடு 
வீடாக �ரு்க ேநது புதிய நீர் இ்ணப்புக்கான விண -
ணப்ப  படி�ங்க்ை வபாது மக்களுக்கு �ைங்கவுள்ை -
னர். 

விணணப்பப் படி�த்்ே வபறறுக்  வகாணட வபாது 
மக்கள்  அே்ன பூர்த்தி வேயது சகாரப்படட ஆ�ணங் -
களுடன் எதிர்�ரும்  21.04.2022 அன்று கள்ைப்பாடு 
வேறகு கிராம அலு�லைர் அலு�லைகத்தில ஒப்ப்டக்க  
ச�ணடும் எனவும்    நீர் �ைங்கல �டிகாலை்மப்புச் 
ே்ப வேரிவித்துள்ைது.

சமலும்  இது வோடர்பில வபாது மக்கள் சமலைதிக ேக -
�லக்ை வபறறுக்வகாள்ை சேசிய நீர்  �ைங்கல மறறும் 
�டிகாலை்மப்புச் ே்பயின்  முல்லைத்தீவு  மா�டட  
அலு�லைகத்தின் 0212283981 எனும் வோ்லைசபசி 
இலைக்கத்துடன் வோடர்பு வகாள்ளுமாறும்  மா�டட 
வபாறியியலைாைர் அலு�லைகம் அறிவித்துள்ைது.  

நட�ோடும் பைதவலஞசம் வோங்கி�
நீதிமன்ற 
அலுவலர்  ககது 
யாழ்ப்பாணம் குறூப் நிருபர்

நீதிமன்்ற அலு�லைர் ஒரு�ர் 
லைஞேம் �ாங்கிய குற்றச்ோட -
டில ் கதுவேயயப்படடுள்ைார்.

லைஞே ஒழிப்புத் து்்ற அதி -
காரிகைால சநறறுமுன்தினம் 
இ�ர் (5) ்கது வேயயப்பட -
டார்.

30,000 ரூபா லைஞேம் 
�ாங்கும் சபாது அதிகாரிக -
ைால ்கது வேயயப்படடார். 

ேறசபாது இை�ா்லை 
வபாலிஸ் நி்லையத்தில ேடுத்து 
்�க்கப்படடுள்ைதுடன், நீதி -
மன்றில ஆஜர்ப்படுத்து�ேற-
கான நட�டிக்்கக்ை லைஞே 
ஒழிப்புத் து்்ற அதிகாரிகள் 
சமறவகாணடு �ருகின்்றனர்.

�வுனியா விசேட நிருபர்

�வுனியா, ஈரப்வபரியகுைம் பகுதியில 
அ்மநதுள்ை எரிவபாருள் நிரப்பு நி்லையத்-
தில சநறறு (06.04) மதியம் 12.00 மணியை-
வில எரிவபாருள் �ைங்கு�தில ஏறபடட 
முரணபாடு காரணமாக  ஏ9 வீதியூடான சபாக் -
கு�ரத்து சுமார் 45 நிமிடங்கள் �்ர முற்றாக 
ஸ்ேம்பிேம் அ்டநதிருநேது.

இலைங்்க வபறச்றாலிய கூடடுத்ோபனத் -
தின் ஈரப்வபரியகுைம் எரிவபாருள் நிரப்பு 
நி்லையத்திறகு டீே்லை வபறறுக்வகாள்�ேற-
காக �ாகனங்கள் காத்திருநே சபாது டீேல முடி -
�்டநதுள்ைோக எரிவபாருள் நி்லையத்தினர் 
வேரிவித்துள்ைனர். டீேல இருநே சபாதிலும், 
ேறசபாது டீேல முடி�்டநது விடடோக எரி -
வபாருள் நிரப்பு நி்லையத்தினர் கூறு�ோக  
ோரதிகள் வேரிவிக்கின்்றனர். எரிவபாருள் 
நிரப்பு நி்லையத்திறகு முன்பாக ஏ9 வீதியின் 

குறுக்சக இரு பஸ்க்ை நிறுத்தி சபாராடடத்-
தில ஈடுபடடனர்.

இேனால ஏ9 வீதியின் சபாக்கு�ரத்து 
முற்றாக ஸ்ேம்பிேம் அ்டநதிருநேதுடன், 
நீணட �ரி்ேயில �ாகனங்கள் காத்திருந-
ேன. ேம்ப� இடத்திறகு ஈரப்வபரியகுைம் 
வபாலிஸார் உடனடியாக �ரு்க ேநது எரி -
வபாருள் நிரப்பு நி்லைய முகா்மயாைரு-
டன் கலைநது்ரயாடினார். அத்தியா�சியத் 
சே்�க்காக டீேல இருப்போக இேன்சபாது 
முகா்மயாைர் வேரிவித்ோர். இே்னயடுத்து 
எரிவபாருள் நிரப்பு நி்லையத்தில அத்தியா�-
சிய சே்�களுக்காக சேமித்து ்�க்கப்பட-
டிருநே 2500 லீற்றர் டீேல �ாகனங்களுக்கு 
பகிர்நேளிக்கப்படடது. இே்னயடுத்து 
சபாராடடம் முடிவுக்கு வகாணடு �ரப்படட-
்மயடுத்து ஏ9 வீதியின் சபாக்கு�ரத்து �ை-
்மக்கு திரும்பியது.

எரி்�ோருள் நிரபபு நிதை்யத்தில் 
ப�ோைடி; �கைள் எதிர்பபு
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(ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித்)   

புனித ரமழானை முன்னிட்டு ததரிவு 
தெய்யப்பட்்ட சுமார் 100 ஏனழக் குடும் -
்பங்களுக்கு ்கனைடி்யன் இலஙன்க 
முஸ்லிம் த்பண்கள் அனமபபிைால் 
த்பறுமதி்யாை உலர் உணவுப த்பாதி்கள்   
்க்டநத ெனிக்கிழனம   வழஙகி னவக் -
்கப்பட்்டை. அத்து்டன் இலஙன்க 
இளம் த்பண்கள் மாதர் அனமபபிைால் 
வினே்ட னதனவயுன்ட்ய இரணடு வன்யா-

தி்பர்்களுக்கு ெக்்கர நாட்்காலி்களும் வழஙகி 
னவக்்கப்பட்்டை.

ததமட்்டத்கா்ட னவ.எம்.எம்.ஏ. 
தனலனமக் ்காரி்யால்யத்தில் இளம் 
த்பண்கள் மாதர் அனமபபின் தனலவி 
னதெமான்்ய ்பவாஸா தாஹா தனலனம -
யில் நன்டத்பற்ற நி்கழ்வில் அனமபபின் 
ஆனலாெ்கர் ்காலித் ்பாறுக், அனமபபின் 
பிரதி ன்பற்றன் னதெமான்்ய மர்லி்யா சித்தீக் 
உட்்ப்ட அனமபபின் அங்கத்தவர்்களும் 
்கலநது த்காண்டைர். 

(புத்தளம் திை்கரன் 
நிரு்பர்)

புத்தளம் ந்கர 
ென்ப எல்னலக்குட்-
்பட்்ட ்பகுதியில் 
இ்யஙகுகின்்ற முன்-
்பள்ளி ்பா்டொனல-
்களின் ஆசிரின்ய்க-
ளுக்கு முழு நாள் 
தெ்யலமர்தவான்று  
அணனமயில்  புத்த -
ளம் ெவீவபுரத்தில் 
அனமநதுள்ள முன்-
்பள்ளி ஆசிரி்யர் ்பயிறசி நினல்யத்தில் நன்ட -
த்பற்றது.

புத்தளம் முன்பிள்னள ்பருவ அபிவிருத்தி 
உத்தின்யா்கத்தர் னஜ.எச்.ஆர். ரூபி்கா பி்யதர் -
சினி ஜ்யமஹாவின் வழி்காட்்டலில், புத்த-
ளம் பிரனதெ தெ்யல்க ்கலாொர அபிவிருத்தி 
அதி்காரி ஜீ.டீ.டீ. ்கம்்பத்தின் ஏற்பாட்டில் 
நன்டத்பற்ற இநநி்கழ்வில்,  பிரதாை வள-
வாளரா்க புத்தளம் மாவட்்ட தெ்யல்கத்தின் 
்கலாொர அபிவிருத்தி அதி்காரி ்டபிள்யூ.
எம். அன்யோ மதுஸானி வீரசிங்க ்கலநது 
த்காண்டார்.

எதிர்வரும் தமிழ் , சிங்கள புதுவரு்டத்னத 
முன்னிட்டு அதன் ்கலாொரம் ்பறறி்ய தாத்்ப -

ரி்யங்கனள மாணவர்்களுக்கு ன்பாதிக்கும் 
வன்கயில் இநத வழி்காட்்டல் ்கருத்தரஙகு 
நன்டத்பற்றது.

எம்.எஸ். பாஹிம் E--−mail: businesstkn@gmail.com

100 வறிய குடும்பங்களுக்கு 
உலர் உணவுப் ப்பொதி்கள்

முன்பள்ளி ஆசிரியய்களுக்கு 
முழுநொள் பெயலமர்வு

(தவலி்கம திை்கரன் நிரு்பர்)

த்பாருளாதார தநருக்்கடிக்கு மத்தியிலும் 
ரமழான் மாதத்னத முஸ்லிம்்கள் சி்றப்பாை 
வணக்்க வழி்பாடு்கள் மறறும் இன்னைா-
ரன்ை வழி்பாடு்களில் ஈடு்படுவதன் மூலம் 
தநருக்்கடி்களுக்கு தீர்னவபத்பறறுக்த்காள்ள 
முடியுதமை உலமாக்்கள் னவணடுன்காள் 
விடுக்கின்்றைர். இநத அடிப்பன்டயில்  
தவலி்கம ்பகுதியிலுள்ள ்பள்ளிவாெல்்கள், 
தக்கி்யாக்்கள், ஸாவி்யாக்்கள் ஆகி்யவறறில் 
இம்முன்ற தராவீஹ் ததாழுன்க, ஹிஸ்பு மஜ் -

லிஸ்்கள், மார்க்்க விளக்்கவுனர்கள், வினெ்ட 
்ப்யான்்கள் ன்பான்்ற இன்னைாரன்ை வணக்்க -
வழி்பாடு்கள் நன்டத்பறறு வருகின்்றை.  

்க்டநத மூன்று வரு்டங்களா்க ்பல்னவறு 
த்டங்கல்்களிைால் சி்றப்பாை முன்றயில் 
ரமழான் மாதத்னத ்கழிக்்கமுடி்யாமல் இருந -
தது. எனினும் இம்முன்ற சி்றப்பா்க ரமழான் 
மாதம் ந்கர்நது த்காணடிருக்கின்்றது.

னமலும் த்பண்களுக்்கா்கவும் வீடு்களில் 
தராவீஹ் ததாழுன்க்கள் ஏற்பா்டாகியிருக்-
கின்்றை. ்கஞ்சி விநின்யா்கங்களும் தவலி்கம 
்பகுதி ்பள்ளிவாெல்்களின் மூலம் சி்றப்பா்க 

முன்தைடுக்்கப்பட்டு வருகின்்றனம வினெ்ட 
அம்ெமாகும்.

தறன்பானத்ய அரசி்யல் த்பாருளாதார 
தநருக்்கடி்களுக்கு இஸ்திிஃ்பானர ்பரி்கார -
மா்க அனமகின்்றது. இதனை ்கருத்திற -
த்காணடு இநத ரமழான் மாதத்னத வணக்்க 
வழி்பாடு்களிலும், இஸ்திிஃ்பார், ததௌ்பாக் -
்கள், குர்ஆன் திலாவத், ஸத்காக்்களில் ஈடு -
்பட்டு இம் மாதத்னத ்ப்யன்்படுத்திக் த்காள்-
ளுமாறு உலமாக்்கள் வழி்காட்டியுள்ளைர். 

சிறப்பான வணக்க வழி்பாடு்கள் மூலம் 
நெருக்கடி்களுககு தீர்வ ந்றுவவபாம்

உலைாக்்கள் வேண்டுவ்காள்

ஸ்ரீலங்கா சுதந்தி்ர ்கட்சி வதசிய அமைப்ாளர் ்ா்ராளுைன்ற உறுபபினர்  
துமிந்த திஸாநாயக்்கவின 43 ேது பி்றந்த தினதமத முனனிட்டு ைதோச்சி 
பி்ரவதச சசயல்க ்குதிக்குட்்ட்்ட ஹி்ரல்லு்கை கி்ராைததில் ேசிததுேரும் 
ஊனமுற்ற  சமுர்ததி ்யனாளி குடும்்ம் ஒனறிறகு வீடு ஒனம்ற அமைப -்
தறகு அடிக்்கல் நட்டிமேதத வ்ாது பிடிக்்கப்ட்்ட ்்டம்.    

(்்டம் :- அநு்ராதபு்ரம் வைறகு தின்க்ரன நிரு்ர்)

்பொடெொயல மொணவி்கயை
்படம பிடித்த ந்பர் ய்கது

 அநுராதபுரம் னமறகு திை்கரன் நிரு்பர்

அனுராதபுரம் வலிசிஙஹ ஹரிச்-
ெநதிர வித்தி்யால்யத்திறகு முன்ைால் 
" ஸ்மார்ட்"  வன்க ன்க்ய்டக்்க 
ததானலன்பசி மூலம் ்பா்டொனல மாண-
வி்களின் ஆன்ட்கனள முன்றயின்றி  
வீடின்யா ்ப்டம் எடுத்த 35 வ்யது விமா-
ைப்பன்ட அதி்காரி ஒருவனர ்க்டநத (04) 
அநுராதபுரம் த்பாலிஸார் ன்கது தெய-
துள்ளைர். ்கட்டுநா்யக்்க விமாைப்பன்ட 
மு்காமில் ்க்டனம்யாறறி வரும் னமற்படி 
விமாைப்பன்ட வீரனர ன்கது தெய்யப்பட்-
்டவராவார்.  

குறித்த ந்பர் ்க்டநத (04) மதி்யம்  03.00 
மணி்யளவில் ்பா்டொனலக்கு முன்ைால் 
னமாட்்டார் னெக்கிளில் தென்று ்பாது-
்காபபு தனல ்கவெத்திறகுள் ததானல-
ன்பசின்ய னவத்து மாணவி்களின் 

ஆன்ட்கனள முன்றயின்றி வீடின்யா 
எடுத்துள்ளார்.

குறித்த ந்பரின் தெ்யற்பாடு்களில் ெநனத-
்கம் த்காண்ட ்பா்டொனல ஆசிரி்யர்்கள் 
அது ததா்டர்பில் த்பாலிஸாருக்கு வழங-
கி்ய த்கவலின்்படி இநந்பர் ன்கது தெய-
்யப்பட்டுள்ளார்.

ன்கது தெய்யப்பட்்டதன் பின்ைர் 
ததானலன்பசின்ய ெரி்பார்த்த ன்பாது 
்பா்டொனல மாணவி்களின் ்பல நிர்வா-
ணக் ்காட்சி்கள்  வீடின்யாவில்  எடுக்்கப-
்பட்டுள்ளதா்க த்பாலிஸார் ததரிவித்-
தைர். ெநனத்க ந்பர் (05) நீதி மன்றில் 
ஆஜர்்படுத்தப்பட்்டார்.

அநுராதபுரம் த்பாலிஸ் நினல்ய 
த்பாறுப்பதி்காரி பிரதாை த்பாலிஸ் ்பரி-
னொத்கர் லக்மால் வினஜரத்ை உள்ளிட்்ட 
த்பாலிஸ் குழுவிைர் னமலதி்க விொர-
னண்கனள னமறத்காணடுள்ளைர்.

ஏ.எஸ்.எம்.ஜாவித்
குருணா்கல் குளி்யாபபிட்டி 

்கல்வி வல்ய அல்-குனமரா 
முஸ்லிம் வித்தி்யால்யத்தின் எம்.
எப.அம்ரா ்பர்ஹத் தரம் ஐநது 
புலனமப்பரிசில் ்பரீட்னெயில் 
152 புள்ளி்கனளப த்பறறு சித்தி-
்யன்டநதுள்ளார். இப்பா்டொனல-
யில் இவர் மட்டுனம தவட்டுபபுள்-
ளிக்கு னமல் புள்ளி்கனளப த்பறறு தவறறி த்பறறுள்ளார். இவர் 
எதண்டதவல தவௌ்கம கிராமத்னதச் னெர்நத ்பர்ைாஸ்,  அஸ்ரா 
தம்்பதி்களின் புதல்வி்யாவார்.

AIA இன்ேஷுரன்ஸ்  மி்கச்சி்றநத 
ஆயுள் ்காபபுறுதி நிறுவைமா்க மூன் -
்றாவது வரு்டமா்கவும் மீணடும் 
ெர்வனதெ ரீதியில் த்கௌரவிக்்கப்பட் -
டுள்ளது.  AIA  ெர்வனதெ ரீதியில் 
பு்கழ்த்பற்ற த்கபி்டல் ன்பைான்ஸ் 
இண்டர்தநேைல் நிறுவைத்தி-
ைால் 2021 இற்கா்க இநத விருது 
வழஙகிக் த்கௌரவிக்்கப்பட்டிருந -
தது. இநத த்கௌரவமிக்்க அஙகீ்கார -
மாைது இலஙன்கயினுன்ட்ய நிதித் 
துன்ற மறறும் உல்களாவி்ய த்பாரு -
ளாதாரம் ஆகி்யவறறிைது உன்னிப-
்பாை ஆயவின் அடிப்பன்டயிலாை 
பிரதாை தெ்யறதி்றன் குறி்காட்டி்க-
ளின் ஆழமாை மதிப்பாயவினைத் 

ததா்டர்நனத வழங்கப்பட்-
டிருநதது. இநத விருதா-
ைது மி்கச்சி்றநத ்காபபுறு-
தித் திட்்டங்கள் மறறும் 
னெனவ்கள், மி்கச்சி்றநத 
வாடிக்ன்க்யாளர் அனு்ப-
வம் மறறும் இலஙன்க 
மக்்களுக்்காை னெனவ்கள் 
ொர்்பா்க இலஙன்கயின் 
ஆயுள் ்காபபுறுதித் 
துன்றக்கு  AIA இைால் 
வழங்கப்படும் குறிபபி்டத்தக்்க ்பங -
்களிபபிற்காை ொன்்றா்கவும் அனமந -
திருநதது.

இநத விருதினை தவறறி த்பறுவ-
தறகுப ்பங்களிபபுச் தெயத ்பல சி்றப -

்பாை ்பணபு்கனள 
AIA தன்ை்கத்னத 
த ்க ா ண டு ள் ள து -
்டன், இலஙன்கயின் 
ஆயுள் ்காபபுறுதி 
நி று வ ை ங ்க ளி ல் 
மி்கச்சி்றநத 6 ்காபபு-
றுதிச் னெனவ வழங-
குநர்்கள் மத்தியில் 
மி்கவும் உறுதி்யாை 
மூலதை நின்றவு 

விகிதத்தினை (AIA) நிறுவைம் உள் -
ள்டக்கியுள்ளது. நிறுவைம் 2021 
இன் நின்றவில் 547   ஒழுஙகுமு-
ன்ற்யாை மூலதை நின்றவு விகிதத்-
தினை (AIA) ்பதிவு தெயதிருநதது. 

இது உணனமயில் ஒழுஙகு்படுத்-
துைரால் நிர்ணயிக்்கப்படுகின்்ற 
மூலதை நின்றவு விகிதத்தினை 
வி்ட நான்கு ம்டஙகு அதி்கமாை-
தாகும். நிறுவைத்தின் வி்யா்பாரச் 
தெ்யற்பாட்டுச் சூழலில் அதிர்ச்சி-
்கனள தாஙகும் AIA இன் தி்றனை 
இது னமலும் தெ்யல் விளக்குவ-
னதாடு, வாடிக்ன்க்யாளர்்களுக்குத் 
ததா்டர்ச்சி்யா்க தைது உறுதி்யாை 
வாக்குறுதி்கனளயும் வழஙகுகின்-
்றது. னமலும் இது உ்யர் தரமாை 
முதலீடு்களில் ்கவைம் தெலுத்தும் 
நிறுவைத்தினுன்ட்ய வினவ்கமாை 
முதலீட்டு மூனலா்பா்யத்திைாலும் 
உநதப்படுகின்்றது.

வதசிய த்கேல் சதா்டர்்ா்டல் சதாழில்நுட்  ்தீர்வு்கள் ேழஙகுந்ரான  SLT-Mobitel Fibre  சிரிலக் டிவ்ரடிங அனட் டிே-
லபைனட் (பிம்ரேட்) லிமிச்டட் உ்டன உ்டன்டிக்ம்கசயானறில் ம்கச்சாததிட்டுள்ளது. ஸ்ரீ லங்கா ச்ரலிச்காம் 
வைல் ைா்காண ைததி ச்ாது மு்காமையாளர் வசதன அததநாயக்்க ைறறும் சிரிலக் டிவ்ரடிங அனட் டிேலபைனட் 
நிறுேனததின மு்காமைததுே ்ணிப்ாளர் நிஷசங்க தஹநாயக்்க ஆகிவயார் இந்த உ்டன்டிக்ம்கயில் ம்கச்-
சாததிட்்டனர்.சிரிலக் டிவ்ரடிங ்ணிப்ாளினி நதீ்கா திசாநாயக்்க  சிரிலக் டிவ்ரடிங மு்காமைததுே ்ணிப்ாளர் 
நிஷசங்க தஹநாயக்்க  ஸ்ரீ லங்கா ச்ரலிச்காம் வைல் ைா்காண ைததி ச்ாது மு்காமையாளர் வசதன அததநா-
யக்்க, ஸ்ரீ லங்கா ச்ரலிச்காம் வியா்ா்ர அபிவிருததி மு்காமையாளர் ச்களும் பிரியந்த ைறறும் ஸ்ரீ லங்கா 
ச்ரலிச்காம் சந்மதப்டுததல் அதி்காரி ்கசுனி தில்ஹா்ரா ஆகிவயார் ்காணப்டுகின்றனர்.

இலஙம்க ச்காைர்்ஷல் ேஙகி 
அதன 2020 ேரு்டாந்த அறிக்ம்கக்-
்கான ஒட்டுசைாதத சேறறியாள்ரா்க 
முடிசூட்்டப்ட்்டது்டன, ்ட்்டயக் ்கணக்-
்காளர் அமைபபினால்   ேழங்கப்ட்்ட 
இலஙம்க நிமலவ்ண்தகு அறிக்ம்க-
யி்டல் விருது்களில் ேஙகிப பிரிவில் 
மி்கச் சி்றந்ததா்கவும் வதர்ந்சதடுக்்கப-
்ட்டுள்ளது.

நாட்டில் மி்கச் சி்றந்த சேளிப -்
ம்டயான, ச்ாறுபபும்டமைக்குரிய 
ைறறும் ச்ாறுப்ான நிறுேனங்களில் 
ஒன்றா்க விளஙகுேதற்கா்க இந்த 
விருது்கள் ேஙகிக்கு ேழங்கப்ட்-
்டன. ச்காைர்்ஷல் ேஙகியின 2020 
ேரு்டாந்த அறிக்ம்க தனது நிமல-
வ்ண்தனமைக்்கான ச்றுைதி ்ம்டப-
புக்்கான ேர்தத்க மும்றமை ்றறி 
விேரிப்தற்கான தனியான ்குதி-
சயானம்றக் ்காட்சிப்டுததியிருந்தது. 

இந்த விருமதப ் றறிக் ்கருததும்ரதத, 
ச்காைர்்ஷல் ேஙகியின மு்காமைத-
துேப ்ணிப்ாளரும் குழுை பி்ரதை 
நிம்றவேற்றதி்காரியுைான  ச்ரங்கநா-
தன 'ஒரு ச்ாறுபபுள்ள நிதியியல் 
நிறுேனைா்க, நிமலவ்ண் வியா்ா்ர 
நம்டமும்ற்கமளச் சூழ வேமல சநறி-
மும்ற்கமளக் ்கட்டிசயழுப் இதய-
பூர்ேைா்க அர்ப்ணிததிருப்வதாடு 
ைட்டுமில்லாைல், எங்கள் ேரு்டாந்த 
அறிக்ம்க்களில் எைது புதிய சி்றந்த 
சசயனமும்ற்கமளப ்றறிய  பூ்ரண-
ைான அறிக்ம்கயி்டலுக்கும் நாம் அர்ப-
்ணிததுள்வளாம்.இது எம்மை இலக்கு 
வநாக்கியதா்க மேததுள்ளவதாடு,எைது 
்ஙகுதா்ரருக்கு எைது வியா்ா்ர ந்டே-
டிக்ம்க்கமள எவோறு நிமலவ்ண்-
தம்கமை ஊக்குவிக்கி்றது என்மத-
யும் முழுமையா்க அறியததருகி்றது" 
என்றார்.

ப்தொடர்ச்சியொ்க மூன்ொவது வருடமொ்கவும மி்கச்சி்ந்த
ஆயுள் ்கொப்புறுதி நிறுவனமொ்க AIA இனஷுரனஸ்

வருடாந்த அறிக்கைககைான  
ஒட்டும�ாத்த மவற்றியாளராகை
மகைா�ர்ஷல் வங்கி ம்தரிவு

2021ஆம் ஆண்டில் சி்றப்ா்க சசயலாறறியிருந்த தனது விற்மனயாளர்-
்கமள வ்டாக்கிவயா சீசைந்து குழுைம் ச்கௌ்ரவிததிருந்தது. இந்த நி்கழ்வு அண்-
மையில் சினைன ச்ந்வதாட்்ட பீச் வஹாட்்டலில் இ்டம்ச்ற்றது. இந்நி்கழ்வில் 
வ்டாக்கிவயா சீசைந்து ்கம்்னி (லங்கா) பிஎல்சியின நிர்ோ்க அணியினர் 
்கலந்து ச்காண்்டனர். வ்டாக்கிவயா சீசைந்து குழுைததின ேரு்டாந்த விற்மன -
யாளர் ைாநாடு 2022 நி்கழ்வில் விற்மன ைறறும் விநிவயா்கப பிரிவில் 
சி்றப்ா்க சசயலாறறியிருந்த சி்றந்த சசயற்ாட்்டாளர்்கள் ச்கௌ்ரவிக்்கப்ட்டி-
ருந்தனர்.

இலஙன்கயின் ஆன்டத் ததாழில்-
துன்றயின் முன்ைணி அனமப்பாை 
கூட்டு ஆன்ட்கள் ெங்கங்களின் மன்்றம் 
(JAAF), தறன்பாது நாட்டில் நிலவும் எரி-
த்பாருள் மறறும் மின்ொர தநருக்்கடி 
்காரணமா்க ததாழிறதுன்றயின் தெ்யற-
்பாடு்கனளத் ததா்டரும் தி்றன் குறித்து 
மீணடும் ்கவனல ததரிவித்துள்ளது.

“எரித்பாருள் தட்டுப்பாடு நமது 
அன்்றா்ட உற்பத்தியில் ்பாரி்ய தாக்-
்கத்னத ஏற்படுத்துகி்றது. டீெல் இல்-
லாததால் மின்தவட்டு னநரங்களில் 
தஜைனரட்்டர்்கனள ்ப்யன்்படுத்த முடி-
்யாமல் உள்ளது. இனதத்தவிர, எரித்பா-

ருள் ்பற்றாக்குன்ற எமது உற்பத்திப 
த்பாருட்்கனள த்காணடு தெல்லும் 
தெ்யற்பாட்ன்ட ்பாதிக்கி்றது மறறும் 
எமது ஊழி்யர்்களுக்்காை ன்பாக்குவரத்-
துக்்களும் ்பாதிக்்கப்பட்டுள்ளை.” எை 
கூட்டு ஆன்ட்கள் ெங்கங்களின் மன்-
்றத்தின் (JAAF) த்பாதுச் தெ்யலாளர் 
த்யாஹான் னலாரன்ஸ் ததரிவித்தார்.

த்காவிட்-19 ்கட்டுப்பாடு்கள் நீக்்கப-
்பட்்டதில் இருநது ஆர்்டர்்கள் நிரம்-
பியிருநதாலும், இநத ஆர்்டர்்கனள 
எநத இன்டயூறும் இன்றி, குறிப்பா்க 
ஏபரல் விடுமுன்றக்கு முன்்பா்க 
நின்றனவறறுவது ெவாலா்க இருப-

்பதா்க JAAF குறிபபிட்்டது. நீண்ட 
்காலமா்க நிலவும் மின்தவட்டு 
மறறும் டீெல் ்பற்றாக்குன்ற ன்பான்்ற 
்காரணங்களால் இனி இ்யங்க முடி-
்யாமல் ்பல சிறி்ய மறறும் நடுத்தர 
அளவிலாை ததாழில்முனைனவார்-
்கள் (SME்கள்) உட்்ப்ட ததாழிறொ-
னல்கள் ஏற்கைனவ மூ்டப்பட்டு வரு -
கின்்றை.

BOI ந்டத்தும் ஏறறுமதி தெ்ய -
லாக்்க வனல்யங்கள்  மின்தவட்டு-
்களில் இருநது விலக்கு அளிக்்கப்ப -
டும் என்று முன்ைர் கூ்றப்பட்்டது, 
ஆைால் அது ்கன்டபபிடிக்்கப்ப்ட-

வில்னல, ்க்டநத 24 மணினநரத்தில் 
EPZ்களும் நீண்டனநர மின்தவட்ன்ட 
அனு்பவித்து வருகின்்றை.

இலஙன்கயின் ஆன்டத் துன்ற்யா-
ைது நாட்டின் தமாத்த உள்நாட்டு 
உற்பத்தியில் 6% ்பங்களிப்பனதாடு, 
அனைத்து ஏறறுமதி்களிலும் 40% ்பங-
்களிபன்பக் த்காணடுள்ளது. இநதத் 
துன்ற்யாைது 350,000 ததாழிலாளர்-
்களுக்கு னநரடி னவனலவாயபன்ப 
வழஙகுகி்றது. னமலும் 700,000 ன்பர் 
அதி்க விநின்யா்கச் ெஙகிலியின் ஒரு 
்பகுதி்யா்க வாழ்வாதார வாயபபு்க-
னளப த்பறுகின்்றைர்.

பநருக்்கடி நியலயொல்  ஆயடத ப்தொழிற்துய்க்கு  ்பொதிப்பு்கள் ஏற்்படுபமன ்கடும எச்ெரிக்ய்க

(புத்தளம் திை்கரன் நிரு்பர்)

்கனைடி்ய நிறுவைதமான்றிைால் 
ஐநது உள்ளூராட்சி மன்்றங்கனளத் 
ததரிவு தெயது அவறறின் த்பண பிரதி-
நிதி்கனள வலுவூட்டும் னவனலத்திட்-
்டதமான்ன்ற நன்டமுன்றப்படுத்து-
வது ெம்்பநதமாை ்கலநதுனர்யா்டல் 
புத்தளம் ந்கர பிதா ொர்்பா்க ந்கரென்ப 
உறுபபிைர் ரனீஸ் ்பதூர்தீன் தனல-

னமயில் ந்கர ென்ப ன்கட்ன்பார் கூ்டத்-
தில் அணனமயில் இ்டம்த்பற்றது.

இதன்ன்பாது இலஙன்கயில் ்கல்வி, 
சு்காதாரம் மறறும் த்பாருளாதாரம் 
ன்பான்்ற துன்ற்களில் த்பண்களின் 
்பங்களிபபு அதி்கரித்துக் ்காணப்படு-
கின்்ற ன்பாதிலும் அரசி்யலில் அவர் -
்களின் ்பங்களிபபு குன்றவா்கனவ 
்காணப்படுவதா்க ததரிவிக்்கப்பட் -
்டது.

ச்ண் பி்ரதிநிதி்கமள ேலுவூட்டும் நி்கழ்ச்சி

அமரா பர்ஹத 152 புள்ளிகைள் 
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Airtel Lankatpd; Nkk;gLj;jg;gl;l Nrit kw;Wk; 
kjpg;Gkpf;f KjyPLfs; NBEA 2021;

tpUJ toq;Fk; epfo;tpy; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd

,isQu;fs; kj;jpapy; 

,yq;ifapd; kpfTk; 

tpUg;gj;jf;f 

njhiyj;njhlu;G 

epWtdkhd Airtel Lanka 
kPz;Lk; Njrpa tu;j;jf 

rpwg;G tpUJ toq;Fk; 

epfo;tpy; (NBEA) 

mq;fPfhuj;ijg; 

ngw;Ws;sJ.

,yq;if Njrpa tu;j;jf 

rk;Nksdj;jhy; (NCCSL) Vw;ghL 
nra;ag;gl;Ls;s ,e;j tpUJ 

toq;Fk; epfo;tpy; Airtel 

epWtdj;jpw;F 'gpw Nritfs;/ gpw 
Jiwfs;" (Other Services / Other 
Sectors) gpuptpy; nkupl; tpUJ 
toq;fg;gl;lJ. Gj;jhf;fkhd 

kw;Wk; gydspf;Fk; 

thbf;ifahsu; mDgtq;fis 

cUthf;Fk; mNj Ntisapy;> 

ehL KOtJk; b[pl;ly; 

,izg;ig Nkk;gLj;Jtjpy; 

njhiyj;njhlu;G epWtdj;jpd; 

njhlu;r;rpahd KjyPLfis 

mq;fPfupf;Fk; tifapy; ,e;j 

tpUJ toq;fg;gl;lik 

Fwpg;gplj;jf;fJ.

,e;j ntw;wp Fwpj;J Airtel 
Lankatpd; gpujk epiwNtw;W 

mjpfhup kw;Wk; Kfhikj;Jtg; 

gzpg;ghsu; re;jpuh fUj;Jj; 

njuptpf;ifapy;> ',j;jifa 

rpwg;Gkpf;f epWtdq;fspd; 

kj;jpapy; mq;fPfhuk; ngWtJ xU 

nfsutkhFk;. fle;j Mz;L 

tzpfj;jpd; midj;J 

mk;rq;fspYk; rpwe;J 

tpsq;Ftjw;fhd kjpg;gpd; xU 

ghlkhf ,J mike;Js;sJ. 

rthyhd fhyfl;lj;ij ehk; 

vjpu;nfhs;Sk; mNjNtisapy;> 

,yq;ifapd; Mw;wiy ehq;fs; 

njhlu;e;J ek;gp tUfpNwhk;> 

NkYk; ehl;bd; nghUshjhu 

Kd;Ndw;wj;jpy; rhjfkhd 

jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk; kjpg;ig 

cUthf;Ftij ehq;fs; 

vjpu;Nehf;FfpNwhk;." vd 

njuptpj;jhu;.

,jw;F Kd;dUk; Airtel 

epWtdk; ,Nj gpuptpy; 2019,y; 

mq;fPfupf;fg;gl;L tpUjpid 

ntd;wpUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ. 

NBEA vd;gJ ,yq;ifapd; 

Njrpa tu;j;jf rk;Nksdj;jhy; 

Muk;gpf;fg;gl;l ,yq;ifapd; 

Kd;Ndhb tpUJ toq;Fk; 

epfo;Tfspy; xd;whFk;. 

,yq;ifapy; rpwe;j 

$l;Lj;jhgdj;jpy; rpwe;j 

tu;j;jfq;fis mq;fPfupf;Fk; 

Kjd;ikahd Njrpa jskhf ,J 

xU tYthd ew;ngaiug; Ngzp 

te;Js;sikAk; ,q;F 

Fwpg;gplj;jf;fJ. 

,yq;if Njrpa tu;j;jf rk;Nksdj;jpd; 
Kf;fpa nrawghLfs; - 2021/ 2022
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tq;fprhuh kw;Wk; epjpr; Nritfs; Jiwapy; njhlu;r;rpahf 
5MtJ jlitahf Njrpa tpahghu rpwg;Gfs; tpUij 

ntw;wpaPl;bAs;sJ CDB

gy;NtW Njrpa kw;Wk; ru;tNjr 

epWtdq;fspdhy; CDB ,dhy; 
Ngzg;gLk; xOf;fk;> MSif> 

tpahghu nraw;ghLfs;> nghWg;Gf;$uy;> 

gpd;njhlu;if kw;Wk; tpahghu 

nfhs;iffs; Nghd;wtw;Wf;fhf 

nfsutpg;Gfisg; ngw;Ws;sJ. vdNt> 

ehl;bDs; tpahghu rpwg;Gf;fhf 

epWtdk; Mw;Wk; cau; gq;fspg;ig 

ngw;Wf; nfhLf;Fk; gq;fspg;Gf;fhf 

njhlu;r;rpahd 5MtJ tUlkhfTk; 

CDB f;F Njrpa tu;j;jf kw;Wk; 

njhopw;Jiw rk;Nksdj;jpdhy; 

toq;fg;gl;Ls;sJ.

CDB ,d; gzpg;ghsUk; gpujp gpujk 

epiwNtw;W mjpfhupAk; gpujk epjp 

mjpfhupAkhd jkpj; njd;dNfhd; 

Fwpg;gpLifapy;> “CDB ,d; 
epiyNgwhz;ik je;jpNuhghak; vd;gJ> 

kjpEl;gkhd ,yq;ifia 

fl;bnaOg;GtJ vd;gjpy; jq;fpAs;sJ. 

CDB ,d; je;jpNuhghak; kw;Wk; 

Gj;jhf;f epiwNtw;wk; vd;gjd; Kf;fpa 

muz;fspy; xd;whf epiyNgwhz;ik 

mike;jpUg;gJld;> vkJ xt;nthU 

gq;fhsUk; ,e;jj; je;jpNuhghaj;jpd; 

cupikahz;ikia jkJ fuq;fspy; 

vLj;Jf; nfhz;Ls;sJld;> mjd; 

tpisthf tpahghu rpwg;Gf;fhf CDB 
Vw;Wf; nfhs;sg;gl;Ls;sJ. vdNt> 

,e;j tpUJ midj;J 

gq;fhsu;fSf;Fk; cupj;JilaJ 

vd;gJld;> vkJ thbf;ifahsu;fSf;F 

vkJ Mokhd ed;kjpg;ig 

toq;FtJld;> vkJ epiyNgwhz;ik 

je;jpNuhghaj;ij Kd;Nehf;fp nfhz;L 

nry;tjw;F ngWkjp tha;e;j tpahghu 

gq;fhsu;fSf;Fk; vkJ mzpapdUf;Fk; 

ngw;Wf; nfhLf;f CDB mzp 

gzpahw;Wk;.” vd;whu;.
eLtu; Fohkpd; jiytuhf> 

Gfo;ngw;w Jiwrhu; epGzu;fshd 

Rdpy; [p tpN[rpq;f 

nrayhw;wpapUe;jJld;> fpilj;jpUe;j 

100f;Fk; mjpfkhd 

tpz;zg;gjhupfsplkpUe;J> 

je;jpNuhghak; kw;Wk; jiyikj;Jtk;> 

$l;lhz;ik MSif kw;Wk; 

je;jpNuhghak;> jpwd; fl;bnaOg;gy;> 

tpidj;jpwd; Kfhikj;Jtk;> cs;ehl;L 

kw;Wk; ru;tNjr re;ij nrd;wilT> 

$l;lhz;ik r%fg; nghWg;Gzu;T 

kw;Wk; R+oy; epiyNgwhz;ik> tpahghu 

kw;Wk; epjpg; ngWNgWfs; Nghd;w VO 

gpupTfspy; ntw;wpahsu;fisj; njupT 

nra;jpUe;jdu;. 

NCCI ,d; nfsut nrayhsu; 
fhtpe;j uh[gf;r> Njrpa tpahghur; 

rpwg;G tpUij> CDB ,d; 
tpepNahfj;jpd; gpd;duhd gpd;njhlu;it 

gpujp nghJ Kfhikahsu; rQ;[Pt 

uzJq;ftplk; ifaspg;gijAk;> 

,k;gPupay; B]; gzpg;ghsUk; gpujk 

epiwNtw;W mjpfhupAkhd [ae;j 

fUzhul;d> CDB ,d; 

epiyNgwhz;ik cjtp Kfhikahsu; 

xtpdp la]plk; rhd;wpjio 

toq;Ffpd;whu;. 

Gifg;glj;jpy; CDB ,d; tpahghu 

mgptpUj;jp rpNu~;l Kfhikahsu; 

nadu cjaq;f> CDB ,d; tpahghu 
mgptpUj;jp gpujp nghJ Kfhikahsu; 
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gpujpj; jiytu; jPghy; ney;rd;> CDB 

,d; epiyNgwhz;ik gpuptpd; 

Kfhikj;Jt gapYeu; t[P\ vjpuprpq;f 

kw;Wk; CDB ,d; jfty; 

fl;likg;Gfspd; cjtp nghJ 

Kfhikahsu; up];tp fuPk; MfpNahu; 

fhzg;gLfpd;wdu;.
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tpahghur; rpwg;ig vg;NghJk; rpwg;ghf va;jpAs;s rpl;brd;]; 

btyg;kd;l; gp];d]; /gpdhd;]; gpvy;rp (CDB)> 17MtJ jlitahf 
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tpiy NfhuYf;fhd miog;G

Nky; khfhz rig
nghwpapay; gzpafk;

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf ,iaGila gpuhe;jpag; nghwpapayhsH / gzpg;ghsh; (fl;blq;fs;) ngWiff; FOj; jiythpdhy; jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp 
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2. I.  Njrpa Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy; %yk; xg;ge;jjhuh;fs; njhpT nra;ag;gLth;. 04/2016(iii)Mk; ,yf;f epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; (ntl; kw;Wk; Vida thpfs; ,d;wp) nkhj;jg; ngWifapd; ngWkjp 50 kpy;ypaDf;Ff; 
Fiwthf ,Ug;gjdhy; khfhz Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA gjpTj; ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk;.

 II.  03/2020(i)Mk; ,yf;f mur epjpr; Rw;WepUgj;jpd; gpufhuk;> ~~muRhpik njhopy;Kaw;rp (SOE) tpiyfisf; NfhUifapy; Ie;J tPjkhd (5%) Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.||  

3.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sk; ntw;wpfukhd tpiy$Weh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;gl;lth;fshf ,Uj;jy; MfhJ vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpd; gpufhuk; gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;

(1)
njh. 
,y.

(2)
xg;ge;jj;jpd; 
,yf;fk;

(3)
Ntiyapd; ngah;

 (4)
Neub 

kjpg;gPl;Lf; 
fpuak; 

(kpy;ypad;)

(5)
03Mk; ,yf;f 
nghJ xg;ge;jj; 
Njitg;ghL

(6)
CIDA 
gjpT 

(7)
kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk; 
(&gh)

(8)
tpiykDg; gpiz / tpiykDg; 
gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk;

(9)
tpiykD Mtzq;fs; 

toq;fg;gLk;  ,lk; kw;Wk; 
njhiyNgrp ,yf;fk;

1 WP/PU/CON/22/75 Nkkh/fS Gdpj me;Njhdpahh; kfsph; kfh 
tpj;jpahyaj;jpy; 110'x30' ehd;F khbf; fl;blj;jpd; kpFjp 
Ntiyfs; 

1.8 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  10,000.00 gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
= kfh tp`hu tPjp> ghze;Jiw.
T.P -: 038-2234774

2 WP/PU/CON/22/76 ghze;Jiw Mjhu itj;jparhiy - ,d;ndhU kUe;J 
fUkgPlj;ij Nrh;j;jy;

1.8 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  10,000.00

3 WP/PU/CON/22/77 Nkkh/n`hu ngy;nghy fdp\;l tpj;jpahyaj;jpy; 
$iu rfpjk; 110'×20' gpujhd kz;lgf; fl;blj;jpd; 
jpUj;jNtiyfs; 

2.7 ,y;iy C8 kw;Wk; 
C7

1,500.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  15,000.00

4 WP/PU/CON/22/78 epAnrl;ly; jkpo; tpj;jpahyaj;jpYs;s  110'×20' fl;blj;jpd; 
kpFjp Ntiyfs;

1.0 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  5,000.00

5 WP/PU/CON/22/79 ghze;Jiw Mjhu itj;jparhiyapy; jw;NghJs;s ntsp 
Nehahsh;fSf;fhd kyry$lj;jpd; jpUj;jNtiyfs; 
kw;Wk; Gjpa kyry$lj;ij eph;khzpj;jy; 

4.7 ,y;iy C8 kw;Wk; 
C7

2,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  30,000.00

6 WP/PU/CON/22/80 NgUtis gphpT fy;tp mYtyfj;jpYs;s mYtyf 
fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs;

4.5 ,y;iy C8 kw;Wk; 
C7

2,500.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  25,000.00 gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk; 
fSj;Jiw> Rkq;fs tPjp> 
fSj;Jiw tlf;F. 
njhiyNgrp ,y .  034-22373497 WP/PU/CON/22/81 nkhunfhy;y Muk;g ghlrhiyapYs;s 60'×20' fl;blj;jpd; 

mtru $iu jpUj;jNtiyfs; 
3.0 ,y;iy C8 kw;Wk; 

C7
1,500.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  20,000.00

8 WP/PU/CON/22/82 Nghk;Gnty = jh;khNyhf;f Muk;gg; ghlrhiyapYs;s 
%d;W khbf; fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs; 

1.5 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  10,000.00

9 WP/PU/CON/22/83 rq;fkpj;j kfsph; tpj;jpahyaj;jpYs;s 40'×48' %d;W khbf; 
fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs;

1.7 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  10,000.00

10 WP/PU/CON/22/84 kPf`njd;d itj;jparhiyapd; jhjpaH Xa;T miw 
kw;Wk; rikayiwapd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs;

2.5 ,y;iy C8 kw;Wk; 
C7

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  15,000.00 gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
kj;Jfk. Mde;j rpuh];jyha> 
kj;Jfk.
njhiyNgrp ,y. 
034-2243082

11 WP/PU/CON/22/85 kj;Jfk Rfhjhu itj;jpa mjpfhhp mYtyfj;jpd; $iu 
GJg;gpj;jy; Ntiyfs; kw;Wk; Vida jpUj;jNtiyfs; 

1.0 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  5,000.00

12 WP/PU/CON/22/86 Nkkh/kj;J/al;lnjhy tpj;jpahyaj;jpy; 90'×25' ,uz;L 
khbf; fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs;  

2.9 ,y;iy C8 kw;Wk; 
C7

1,500.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  15,000.00

13 WP/PU/CON/22/87 al;bN`d fdp\;l tpj;jpahyaj;jpy; 90'×25' %d;W khbf; 
fl;blj;jpd; kpFjp Ntiyfs;  

5.2 Mk; C7 kw;Wk; 
C6

2,500.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  30,000.00 gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
gpafk>
cLgpy tPjp> khnfhy> gpafk.
njhiyNgrp: 0112-96352414 WP/PU/CON/22/88 ky;tj;J`phpg;gpl;ba gpuNjr itj;jparhiyapYs;s mtru 

rpfpr;irg; gphpT kw;Wk; jphpNgh\ fsQ;rparhiyapd; 
jpUj;jNtiyfs; (gbepiy 2)

3.6 ,y;iy C8 kw;Wk; 
C7

2,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  25,000.00 

15 WP/PU/CON/22/89 gpafk Rfhjhu itj;jpa mjpfhhp mYtyfj;jpd; 
mj;jpahtrpa jpUj;jNtiyfs; ($iu jpUj;jNtiy> 
jiuNahbly;> epwg;g+r;R g+Rjy; kw;Wk; gy) gbepiy 2

5.4 Mk; C7 kw;Wk; 
C6

2,500.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  30,000.00

16 WP/PU/CON/22/90 Nkkh/gpyp/kfsph; cah; ghlrhiyapYs;s 110'×25'  ,uz;L 
khbf; fl;blj;jpd; (cah;juk; th;j;jf mb n`l;b fl;blk;) 
$iu kw;Wk; fl;likg;G jpUj;jNtiyfs; 
Nkkh/gpyp/kfsph; cah; ghlrhiyapYs;s 110'×25'  ,uz;L 
khbf; fl;blj;jpd; (cah;juk; th;j;jf mb n`l;b fl;blk;) 
$iu kw;Wk; fl;likg;G kpFjp Ntiyfs; 

3.5 ,y;iy C8 kw;Wk; 
C7

2,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  20,000.00 gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
,uj;kyhid> 
,y. 25> khspfht tPjp> 
,uj;kyhid. 
njhiyNgrp ,y. 0112-622517

17 WP/PU/CON/22/91 nkj; nrtd fl;blj;ijr; Rw;wp nkj;nrtd tpepNahf  ePh; 
toq;fy; Kiwik 

1.0 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  6,000.00

18 WP/PU/CON/22/92 nkj; nrtdapYs;s kyry$l Kiwikapd; 
jpUj;jNtiyfs; 

0.5 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  3,000.00

19 WP/PU/CON/22/93 nkj; nrtdapYs;s 174> 05> 150Mk; ,yf;f tpLjpfspd; 
jpUj;jNtiyfs; 

1.5 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  10,000.00

20 WP/PU/CON/22/94 guhf;fpukghF kfh tpj;jpahyak; - gk;gp ,y;yk; kw;Wk; 
Foha;f; fpzW ePh;j; jhq;fpapd; cj;Njr eph;khzk; 

7.0 Mk; C7 kw;Wk; 
C6

3,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  40,000.00 gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 
,y. 151/4/2/1, khspfhtj;j 
gpNs];> khspfhtj;ij>  
nfhOk;G-10.
njhiyNgrp-:  011-2447773

21 WP/PU/CON/22/95 ghNuhd; [ajpyf;f tpj;jpahyak; - 90'x25' %d;W khbf; 
fl;blj;jpd; fl;likg;G jpUj;jNtiyfs; gbepiy   II 

1.7 ,y;iy C9 kw;Wk; 
C8

1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  10,000.00

22 WP/PU/CON/22/96 %d;W khbf; fl;blj;jpd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; (fpwPd;ghj; 
fl;blj;njhFjpia Mrphpah; mgptpUj;jp epiyakhf 
khw;Wjy;)

3.1 ,y;iy C8 kw;Wk; 
C7

1,500.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  18,000.00

23 WP/PU/CON/22/97 jpdpahty Muk;g Rfhjhu guhkhpg;Gg; gphptpw;F Gjpa 
fl;blj;ij eph;khzpj;jy; (gbepiy 1) 

50.4 Mk; C4kw;Wk; 
C3

13,000.00 tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh  
600,000.00

toq;Fjy;:
gpuNjr 
nghwpapayhsh; 
mYtyfk;> 
gj;juKy;y> 
njghdk> 
gd;dpgpl;ba.  
njhiyNgrp ,y. 
011-2844354

rkh;g;gpj;jy;:
gzpg;ghsh; 
(fl;blq;fs;)> 
nghwpapay; 
gzpafk; (Nk.
kh)> 5Mk; 
jsk;> ,y. 
204> nld;rpy; 
nfhg;NgfLt 
khtj;ij> 
gj;juKy;y.
njh.Ng. 
011-2092504

24 WP/PU/CON/22/98 kj;Jfk Rfhjhu itj;jpa mjpfhhp mYtyfj;jpy; Gjpa 
fl;blj;ij eph;khzpj;jy; (gbepiy 1)

69.6 Mk; C4 kw;Wk; 
C3

15,000.00 tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh  
880,000.00

04.  ,jpy; Mh;tk; nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fs;; Nkyjpf tpguq;fis ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iaGila nghwpapay; mYtyfq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; mYtyf Neuj;jpDs; ,Nj mYtyfj;jpy; 
tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 2022-04-06Mk; jpfjp Kjy; 2022-04-26Mk; jpfjp tiu ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 03.00 kzpf;fpilapy; Nky; khfhzk; - khfhz rigf; fl;blg; gzpg;ghsUf;Fr;; nrYj;jpajd; 
gpd; ,iaGila gpuNjr nghwpapayhsh; mth;fSf;F (ml;ltizapd; 09Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;)  vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuh;; my;yJ mtuJ 
mjpfhug+h;t gpujpepjp KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdit nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; ,l;L fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; nraw;wpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L ,U efy;fspy; jahhpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis ,iaGila gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F (ml;ltizapd; 09Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) 2022-04-27Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. 
tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;tJ epiwtile;j cldLj;J mt;NtisapNyNa  tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  rfy tpiykDf;fSlDk; tpiykDg; gpiz Kwp my;yJ nuhf;fg; gz itg;G gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (ml;ltizapd; 08Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) nry;Ygbf; fhykhdJ tpiykD 
Mtzj;jpd; gpufhukhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDjhuh;fs; 1987,d; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (ml;ltizapd; 05Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; 
gpufhuk;)

ngWifg; gphpT>
nghwpapay; gzpafk; (Nk.kh)>
5Mk; khb> 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij>
gj;juKy;y.

2022-04-05
njhiyNgrp: 0112-092504
njhiyefy;: 0112-092505
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Njrpa Nghl;b tpiykDf; 
Nfhuy; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp 4405T
Kj;jpiuapLtjw;F ghtpf;fg;gLk; rPy; 
(Consignment Seals) toq;Fjy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> 

rGf];fe;j> fsdp> ,yq;if ,d; jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiytuhy; cs;@H toq;FeHfsplkpUe;J> 

tpiykDf;fs; Nfhuy; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; 

kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

tw;iw toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fis 

rkHg;gpg;gjhapd; tpz;zg;gq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 

1000.00 njhifia 2022 Nk 02k; jpfjp 15.00 kzp tiu 

mYtyf ehl;fspy; ,y. 609> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th 

khtj;j> nfhOk;G 9 vDkplj;jy; mike;Js;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> jiyikafj;jpd; 05Mk; 

khbapy; epjp fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G gzpafk;> 

rGf];fe;j fsdpapy; epjp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw 

rkHg;gpj;J fhrhf Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld; rfy 

nfhLg;gdTfSk; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vDk; kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf 

Nfs;tpg; gphpT kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 

Fwpg;gpl;L fhrhf Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;NfhUk; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; 

khjphpfis www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.
com vd;w ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;Fk;. 

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

2022 Nk 04k; jpfjp 14.30 kzp tiu Vw;fg;gLtJld; 

cldbahf Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

jw;Nghija njhw;W epiyapy; tpiykDf;fisj; 

jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfs; tUif jUtij Fiwg;gjw;F 

vjpHghHf;fg;gLtJld; tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; 

Kiwapd; Clhf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; 

,izayhk;. rKfkspj;jy; fl;lhak; vdpDk; xU 

epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F kl;Lk; rKfkspg;gjw;F 

tha;g;G toq;fg;gLk;. vdpDk; fPo;f;fhZgthplk; jpwf;fg;gLk; 

tpiykDf;fspd; RUf;fj;ij tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ljd; 

gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.               
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp: 0112400110

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

Njrpa Nghl;b tpiykDf; 
Nfhuy; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp 4419T

nty;bq; kpd;cw;gj;jp ,ae;jpuq;fs; 02I (02 No. 
Welding generators) toq;Fjy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> 

rGf];fe;j> fsdp> ,yq;if ,d; jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiytuhy; cs;@H toq;FeHfsplkpUe;J> 

tpiykDf;fs; Nfhuy; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; 

kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

tw;iw toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fis rkHg;gpg;gjhapd; 

tpz;zg;gq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 

2022 Nk 06k; jpfjp 15.00 kzp tiu mYtyf ehl;fspy; 

,y. 609> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th khtj;j> nfhOk;G 

9 vDkplj;jpy; mike;Js;s ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;> jiyikafj;jpd; 05Mk; khbapy; epjp 

fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G gzpafk;> rGf];fe;j 

fsdpapy; epjp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw rkHg;gpj;J fhrhf 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld; rfy nfhLg;gdTfSk; 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 

vDk; kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf Nfs;tpg; gphpT 

kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf Fwpg;gpl;L fhrhf 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf; NfhUk; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; 

khjphpfis www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.
com vd;w ,iza jsj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;Fk;. 

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

2022 Nk 11k; jpfjp 14.30 kzp tiu Vw;fg;gLtJld; 

cldbahf Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

jw;Nghija njhw;W epiyapy; tpiykDf;fisj; 

jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfs; tUif jUtij Fiwg;gjw;F 

vjpHghHf;fg;gLtJld; tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; 

Kiwapd; Clhf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; 

,izayhk;. rKfkspj;jy; fl;lhak; vdpDk; xU 

epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F kl;Lk; rKfkspg;gjw;F 

tha;g;G toq;fg;gLk;. vdpDk; fPo;f;fhZgthplk; jpwf;fg;gLk; 

tpiykDf;fspd; RUf;fj;ij tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ljd; 

gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.               
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp: 0112400110

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

,yq;if ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdk; 

Kd;nkhopTfSf;fhd Kd; $l;l 
miog;ig xj;jpitj;jy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpw;F ISO 9001:2015 
rhd;WgLj;jy; fl;lisapd; 

mgptpUj;jp> mKyhf;fk; kw;Wk; 

rhd;WgLj;jYf;fhd MNyhrid 

Nritfs; 

B/24/2022

Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; ,e;jg; gj;jphpifapy; 

gpuRukhd tpsk;guj;jpd; gb Vw;fdNt Fwpj;j 

tpiykDf;fis ngw;Wf;nfhz;l tsKs;s 

tpiykDjhuh;fs;  ftdj;jpw; nfhs;SkhW  

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; 

miog;G tpLf;fpd;wJ.

,e;j Kd;nkhopTfSf;fhd Kd; $l;lk; 2022-04-

06Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F elhj;Jtjw;F 

jpl;lkplg;gl;bUe;jJ. Mdhy; mJ 2022-04-08Mk; 

jpfjp K.g. 10.00  kzp tiu (,yq;if Neuk;)  

xj;jpitf;fg;gl;Ls;sJ.  www.ceypetco.gov.
lk vDk; ,ng$ ,izajsj;jpy; Zoom Link  
gpuRhpf;fg;gLk;.

,J njhlh;gpy; Vw;gLk; VNjDk; 

mnrsfhpaq;fSf;F ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk; kd;dpg;G Nfl;Lf; nfhs;fpd;wJ.

jiytu;>

jpizf;fs ngWiff; FO> 

Nk/gh Kfhikahsu; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;)

ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

01 MtJ khb> ,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b 

rpy;th khtj;ij>

nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 0094-11-5455330

njhiyefy;: 0094-11-5455424

Njrpa Nghl;b tpiykDf; 
Nfhuy; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp 4411T
Rj;jpfhpg;gpd; ntg;g ghpkhw;w Jizg;ghfnkhd;iw       

(Self Sealing Clamp for Heat Exchanger) toq;Fjy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> 

rGf];fe;j> fsdp> ,yq;if ,d; jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiytuhy; cw;gj;jpahsHfs; my;yJ ntspehl;by; 

,Uf;Fk; mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gLk; Vw;WkjpahsHfs; 

my;yJ mtHfshy; mjpfhuk; mspf;fg;gLk; cs ;@H 

gpujpepjpfsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhuy; gj;jpuj;jpy; 

Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F 

mikthf NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;stw;iw toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fis 

rkHg;gpg;gjhapd; tpz;zg;gq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 

1000.00 njhifia 2022 Nk 06k; jpfjp 15.00 kzp tiu 

mYtyf ehl;fspy; ,y. 609> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th 

khtj;j> nfhOk;G 9 vDkplj;jy; mike;Js;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> jiyikafj;jpd; 05Mk; 

khbapy; epjp fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G gzpafk;> 

rGf];fe;j fsdpapy; epjp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw 

rkHg;gpj;J fhrhf Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld; rfy 

nfhLg;gdTfSk; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vDk; kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf 

Nfs;tpg; gphpT kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 

Fwpg;gpl;L fhrhf Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;NfhUk; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; 

khjphpfis www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.
com vd;w ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;Fk;. 

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

2022 Nk 11k; jpfjp 14.30 kzp tiu Vw;fg;gLtJld; 

cldbahf Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

jw;Nghija njhw;W epiyapy; tpiykDf;fisj; 

jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfs; tUif jUtij Fiwg;gjw;F 

vjpHghHf;fg;gLtJld; tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; 

Kiwapd; Clhf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; 

,izayhk;. rKfkspj;jy; fl;lhak; vDk; xU 

epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F kl;Lk; rKfkspg;gjw;F 

tha;g;G toq;fg;gLk;. vdpDk; fPo;f;fhZgthplk; jpwf;fg;gLk; 

tpiykDf;fspd; RUf;fj;ij tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ljd; 

gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.               
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp: 0112400110

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

Njrpa Nghl;b tpiykDf; 
Nfhuy; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp 4418T

tise;j ,Uk;G (MS Angle Irons) toq;Fjy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; 

gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp> ,yq;if ,d; jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy; cw;gj;jpahsHfs; my;yJ 

ntspehLfspy; cs;s mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

Vw;WkjpahsHfs; my;yJ mtuhy; mjpfhuk; mspf;fg;gl;l 

cs;@H gpujpepjpfsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhuy; 

gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F 

mikthf NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;stw;iw toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fis 

rkHg;gpg;gjhapd; tpz;zg;gq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 

1000.00 njhifia 2022 Nk 11k; jpfjp 15.00 kzp tiu 

mYtyf ehl;fspy; ,y. 609> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th 

khtj;j> nfhOk;G 9 vDkplj;jy; mike;Js;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> jiyikafj;jpd; 05Mk; 

khbapy; epjp fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G gzpafk;> 

rGf];fe;j fsdpapy; epjp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw 

rkHg;gpj;J fhrhf Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld; rfy 

nfhLg;gdTfSk; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vDk; kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf 

Nfs;tpg; gphpT kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 

Fwpg;gpl;L fhrhf Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;NfhUk; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; 

khjphpfis www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.
com vd;w ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;Fk;. 

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

2022 Nk 11k; jpfjp 14.30 kzp tiu Vw;fg;gLtJld; 

cldbahf Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

jw;Nghija njhw;W epiyapy; tpiykDf;fisj; 

jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfs; tUif jUtij Fiwg;gjw;F 

vjpHghHf;fg;gLtJld; tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; 

Kiwapd; Clhf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; 

,izayhk;. rKfkspj;jy; fl;lhak; vdpDk; xU 

epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F kl;Lk; rKfkspg;gjw;F 

tha;g;G toq;fg;gLk;. vdpDk; fPo;f;fhZgthplk; jpwf;fg;gLk; 

tpiykDf;fspd; RUf;fj;ij tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ljd; 

gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.               
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp: 0112400110

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

gfpuq;f Vy tpw;gid
M.V. ‘SAI ARAMBH' fg;gy;

2022.04.04 md;W nfsut mg;gPy; ePjpkd;wpdhy; toq;fg;gl;l 

Mizapd; gpufhuk; M.V. SAI ARAMBH vd;w fg;gypd; gpurpj;j 
Vy tpw;gidahdJ> cj;Njrpf;fg;gl;lthW> 2022.04.08Mk; 

jpfjpad;W Nkw;nfhs;sg;gl ,ayhnjd;gjidj; jaT nra;J 

ftdpf;fTk;.

,J njhlHghf cq;fSf;F Vw;gl;l mnrsfhpaq;fspw;fhf 

tUj;jk; njhptpg;gJld;>gfpuq;f Vy tpw;gid eilngWk; Gjpa 

jpfjpfs;> www.dgshipping.gov.lk vd;w ,izaj;jpy; gpd;dH 

ntspaplg;gLk;.

Nky; ePjpkd;w khH\y;

,yq;if KjyPl;Lr; rig 
ngWif mwptpj;jy;

fPNo Fwpg;gpl;Ls;s ngWiff;fhd tpiykDf;fSf;fhd 
miog;ghdJ 2022 Vg;uy; 7 Mk; jpfjpaplg;gl;l ~nlapyp 
epA];|| gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJld; ,Kr ,d; 
cj;jpNahfg+h;t ,izajsj;jpYk; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
(www.investsrilanka.com) 

2022-2024 fhyg; gFjpf;F nfhOk;G-01> 
cyf th;j;jf ika Nkw;F NfhGuj;jpYs;s
,Kr mYtyfq;fSf;F Rfhjhu Rj;jpfhpg;G

Nritia toq;Ftjw;fhd tpiykDf;fSf;fhd miog;G

xg;ge;j ,y: BOI/ADMN/Q/35/2022
 
,e;j ngWiff;fhd tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ 
Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sjpdhy; Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fs; ~nlapyp epA];| gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;s 
tpsk;guj;jpw;fikthfTk; ,Kr ,d; www.investsrilanka.com  
vd;w cj;jpNahfg+h;t ,izajs tpsk;guj;jpw;F mikthfTk; 
nraw;glyhk;. 

Nkyjpf jftiy tpiykDjhuh;fs; 011 2543041/074 1531432 Mfpa 
njhiyNgrp ,yf;fq;fs; topahf epUthfj;jpw;fhd rpNu\;l gpujp 
gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jiyth;
,yq;if KjyPl;Lr; rig.

Njrpa Nghl;b tpiykDf; 
Nfhuy; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp 4412T
Ijurd; ry;igl; gFg;gha;it (Hydrogen Sulphide 

Analyzer) toq;Fjy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; 

gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp> ,yq;if ,d; jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; jiytuhy; cw;gj;jpahsHfs; my;yJ 

ntspehl;by; ,Uf;Fk; mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

Vw;WkjpahsHfs; my;yJ mtHfs; mjpfhuk; mspf;Fk; 

cs;@H gpujpepjpfsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhuy; 

gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F 

mikthf NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;stw;iw toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fis rkHg;gpg;gjhapd; 

tpz;zg;gq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 

2022 Nk 02k; jpfjp 15.00 kzp tiu mYtyf ehl;fspy; 

,y. 609> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th khtj;j> nfhOk;G 

9 vDkplj;jpy; mike;Js;s ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdk;> jiyikafj;jpd; 05Mk; khbapy; epjp 

fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G gzpafk;> rGf];fe;j 

fsdpapy; epjp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw rkHg;gpj;J fhrhf 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld; rfy nfhLg;gdTfSk; 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 004100110208633 

vDk; kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf Nfs;tpg; gphpT 

kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf Fwpg;gpl;L fhrhf 

Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf; NfhUk; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; 

khjphpfis www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.
com vd;w ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;Fk;. 

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

2022 Nk 04k; jpfjp 14.30 kzp tiu Vw;fg;gLtJld; 

cldbahf Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; jpwf;fg;gLk;. 

jw;Nghija njhw;W epiyapy; tpiykDf;fisj; 

jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfs; tUif jUtij Fiwg;gjw;F 

vjpHghHf;fg;gLtJld; tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; 

Kiwapd; Clhf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; 

,izayhk;. rKfkspj;jy; fl;lhak; vdpDk; xU 

epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F kl;Lk; rKfkspg;gjw;F 

tha;g;G toq;fg;gLk;. vd;Dk; fPo;f;fhZgthplk; jpwf;fg;gLk; 

tpiykDf;fspd; RUf;fj;ij tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ljd; 

gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.               
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp: 0112400110

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

Njrpa Nghl;b tpiykDf; 
Nfhuy; 

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;
(Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;)

gfpuq;f Nfs;tp 4417T
mjp mKf;f #lhd ePhpdhy; Rj;jpfhpf;Fk; cgfuzj;ij 

(High Pressure Hot Water Cleaner) toq;Fjy;
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> 

rGf];fe;j> fsdp> ,yq;if ,d; jpizf;fs ngWiff; 

FOtpd; jiytuhy; cs;@H toq;FeHfsplkpUe;J> 

tpiykDf;fs; Nfhuy; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; khjphpfs; 

kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

tw;iw toq;Ftjw;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

VNjDk; Nfs;tp itg;ghsH> tpiykDf;fis 

rkHg;gpg;gjhapd; tpz;zg;gq;fSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 

1000.00 njhifia 2022 Nk 02k; jpfjp 15.00 kzp tiu 

mYtyf ehl;fspy; ,y. 609> nlhf;lH nldp];lH b rpy;th 

khtj;j> nfhOk;G 9 vDkplj;jy; mike;Js;s ,yq;if 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;> jiyikafj;jpd; 05Mk; 

khbapy; epjp fhrhsUf;F my;yJ Rj;jpfhpg;G gzpafk;> 

rGf];fe;j fsdpapy; epjp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw 

rkHg;gpj;J fhrhf Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld; rfy 

nfhLg;gdTfSk; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vDk; kf;fs; tq;fpapd; fzf;fpd; Clhf 

Nfs;tpg; gphpT kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; ngaiu RUf;fkhf 

Fwpg;gpl;L fhrhf Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

tpiykDf;NfhUk; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; kw;Wk; 

khjphpfis www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; www.dgmarket.
com vd;w ,izajsj;jpy; cs;slf;fg;gl;bUf;Fk;. 

NkYk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis fPo;f;fhZgthplKk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

tpiykDf;fs;> jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

2022 Nk 04k; jpfjp 14.30 kzp tiu Vw;fg;gLtJld; 

cldbahf Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;NghH $lj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

jw;Nghija njhw;W epiyapy; tpiykDf;fisj; 

jpwg;gjw;fhf gpujpepjpfs; tUif jUtij Fiwg;gjw;F 

vjpHghHf;fg;gLtJld; tiyaikg;G tPbNah fye;Jiuahly; 

Kiwapd; Clhf tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; 

,izayhk;. rKfkspj;jy; fl;lhak; vdpDk; xU 

epWtdj;jpypUe;J xU gpujpepjpf;F kl;Lk; rKfkspg;gjw;F 

tha;g;G toq;fg;gLk;. vdpDk; fPo;f;fhZgthplk; jpwf;fg;gLk; 

tpiykDf;fspd; RUf;fj;ij tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;ljd; 

gpd;G ngw;Wf;nfhs;syhk;.               
Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;G gzpafk;> rGf];fe;j> fsdp.

njhiyNgrp: 0112400110

kpd;dQ;ry;: ref.materials@ceypetco.gov.lk

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

gfpuq;f Vy tpw;gid mwptpj;jy; 
mOff; $ba rpwpa nghUl;fis 

tpyq;Fztpw;fhf tpw;gid nra;jy; 
Vy tpw;gid eilngWk; jpdk; : 2022.04.08

vdJ ,yf;fk; :- LD/S/AU/CICT/2022/04/PC-01, LD/IS/AV/SLPA/2022/04/PC-82

nfhOk;Gj; JiwKfj;jpy; CICT kw;Wk; JCT fsQ;rpaq;fspy; itf;fg;gl;Ls;s mOff; 

$ba rpwpa nghUl;fSldhd vl;L nfhs;fyd;fs;L> (kh[hpd;> Nfhsk;> rptg;G 

nfh];tjw;fhf 2022.04.08k; jpfjp 10.00 kzpf;F gz;lhu ehaf;f jlhfj;jpd; eyd;Ghpf; 

fl;blj;jpy; ,g; gfpuq;f Vy tpw;gid Nfhug;gLk;. tpyq;Fzkpw;fhf gjpT nra;Js;s 

epWtdq;fspd; gpujpepjpfSf;F kl;Lk; rKfkspf;fyhk;. 

Vy tpw;gid tshfj;jpw;F cs;Eiotjw;F mDkjpg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

kw;Wk; Nfs;tpg;gbtk;> kPsspf;fg;glhj &. 1>000/- njhifia ngWkjp NrH thp kw;Wk; 

kPsspf;fg;gLk; &. 1>000>000/- gpizj; njhifiar; nrYj;jp nfdy; fsQ;rpak;> 

,y. 15> Nyhl;l]; tPjp> nfhOk;G-01 ,y; mike;Js;s ,yq;if JiwKf mjpfhu 

rigapd; Nrit toq;fy; gphptpy; tpw;gidg; gphptpd; mYtyfj;jpy; 2022.04.07 08.30 

kzp Kjy; 10.00 kzp tiuahd fhyj;jpw;Fs; ngw;Wf;nfhs;syhhk;. md;Nw 10.30 kzp 

Kjy; 12.00 kzp tiu nghUl;fisg; ghPl;rpf;fyhk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F (www.slpa.lk) ,iza jsj;jpw;Fg; gpuNtrpAq;fs;. 

gpujk KfhikahsH (Nrit toq;fy;)

2022.04.07 

Nrit toq;fy; gphpT> 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig. 

mgptpUj;jp nyhj;jH rig
epjp mikr;R

ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l 05 Nkhl;lhH irf;fps;fis mfw;Wjy;
tpiykD ,yf;fk;: DLB/PRO/2022/04

,e; epWtdj;jpd; ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l gpd;tUk; Nkhl;lhH irf;fps;fis mfw;wpf; 

nfhs;tjw;fhf> MHtKs;stHfsplkpUe;J rpW ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; jpwe;j 

tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ.

nyhl; 

,yf;fk;
gjpT ,yf;fk;

cw;gj;jp 

Mz;L
tif

kPsspf;fg; 

gLk; itg;Gj; 

njhif &gh

01 XZ - 9586 2012 Hero Glamour 20>000.00

02 XV - 6500 2012 Hero Honda 20>000.00

03 XV - 6509 2012 Hero Glamour 20>000.00

04 WX - 7700 2011 Hero Honda Pleasure 20>000.00

05 XZ - 9582 2012 Hero Glamour 20>000.00

02.  thfdq;fisg; ghPl;rpj;Jg;ghHj;jy;> 2022.04.07 Kjy; 2022.04.26 tiu thu Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu mgptpUj;jp nyhj;jH rig> ,yf;fk; 356> 

fyhepjp nfhy;tpd; MH b rpy;th khtj;ij> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G 02 ,y; cs;s 

,t; mYtyfj;jpy; Nkw;nfhs;syhk;.

03.  ,jw;fhd tpiykDg;gbtj; njhFjpnahd;iw kPsspf;fg;glhj &gh 1>080.00 (ngNrt 

cld;) ,w;fhd gbtf;fl;lzj;ijf; fhrhfr; nrYj;jp> 2022.04.07 Kjy; 2022.04.26 tiu 

thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu> tpz;zg;gjhuhpd; vOj;JUt 

tpz;zg;gnkhd;wpd; Nghpy;> mgptpUj;jp nyhj;jH rigapd; ngWifg; gphptpy; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;ifapy; xt;nthU nyhl; ,yf;fj;jpw;Fk; 

jdpj;jdp kPsspf;fg;gLk; itg;Gr; nra;ag;gly; Ntz;Lnkd;gJld;> mj; jfty;fs; 

tpiykDg; gbtj; njhFjpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

04.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> jiytH> rpW ngWiff;FO> mgptpUj;jp 

nyhj;jH rig> ,yf;fk; 356> fyhepjp nfhy;tpd; MH B rpy;th khtj;ij> a+dpad; 

gpNs];> nfhOk;G 02 vd;w Kfthpf;F> 2022.04.27 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Kd;dH 

fpilf;ff;$bathW> gjpTj; jghypy; mDg;Gtjw;F my;yJ mNj Kfthpapd; ngWifg; 

gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg; ngl;bapy; Neubahfr; NrHg;gjw;F KbAk;.

05.  jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l 05 Nkhl;lhH  

irf;fpy;fis mfw;wpf;nfhs;tjw;fhd tpiykD| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDj; jpwj;jy; 2022.04.27 md;W gp.g. 2.30 ,w;F Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH 

rKfkspj;jpUf;fyhk;.

jiytH - rpwpa ngWiff;FO>

mgptpUj;jp nyhj;jH rig

,yf;fk; 356> fyhepjp nfhy;tpd; MH B rpy;th khtj;ij> a+dpad; gpNs];>

nfhOk;G-02.

011-4824824

procurement@dlb.lk
2022.04.06

mur mYtyu; eyDjtpr; rq;fk;
113MtJ tUlhe;j nghJf; $l;l g+u;thq;f mwptpj;jy;

Rfhjhu epu;thfq;fshy; toq;fg;gl;l mwpTWj;jy;fisf; fUj;jpy; nfhz;L> 1971 ,d; 27 Mk; 

,yf;f GOBA tpd; $l;bizf;fg;gl;l rl;lj;jpd; gpupT 09 gw;wpa Fwpg;gpd;> 11 kw;Wk; 13 Mk; 

,yf;f tpjpfSf;F ,zq;f> vjpu;tUk; ehl;fspy; GOBA tpd; 113MtJ tUlhe;j nghJf; 

$l;lj;ij elj;Jtjw;fhf mwptpj;jiy ehk; ,j;jhy; tpLf;fpNwhk;. 

1. 2022 [_d; 30 Mk; jpfjpapy; ,Ue;J 2022/ 2023 Mz;LfSf;fhf Kfhikj;Jt FOit 

Nju;T nra;tjw;F (jiytu; gjtp> ,U (2) gpujpj; jiytu; gjtp> kw;Wk; gd;dpuz;L 

(12) FO cWg;gpdu;) Ntl;G kDf;fs; miof;fg;gLk;.

2. 2022 Vg;uy; 25 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022 Nk 23 Mk; jpfjp ez;gfy; tiu 

Ntl;GkDf;fs; Vw;fg;gLk;.

3. cWg;gpdu;fspd; Kd;nkhopTfs; kw;Wk; tpjpfspy; jpUj;jq;fis 2022 Nk 23 Mk; jpfjp 

ez;gfy; 12.00 tiu rku;g;gpf;f KbAk;. 

(mYtyf Ntiy Neuq;fspy; nrayhsu; kw;Wk; fzf;fhsuplk; ,Ue;J nry;Ygbahd 

mq;fj;Jtj;ijf; nfhz;l cWg;gpdu;fs; Ntl;G kD gbtq;fis ngw KbAk;.) www.goba.lk vd;w 
,izajsj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l eilKiw tpjpfSf;F mika tpz;zg;gjhuUf;fhd Njit 

kw;Wk; Ntl;G kDf;fhd khjpup tpz;zg;gg; gbtj;ij ngw KbAk;. 

Rfhjhu mikr;R mjpfhupfspdhy; toq;fg;gl;l mwpTWj;jy;fisf; fUj;jpy; nfhz;L> 
113MtJ tUlhe;jg; nghJf; $l;lj;jpd; jpfjp kw;Wk; ,lk; cupa Neuj;jpy; mwptpf;fg;gLk;.

2022 Vg;uy; 06  FOr; nrayhsu; kw;Wk; 

,y. 65/1> G.O.B.A. xOq;if> fzf;fhsupd; Mizg;gb

Nru; rpw;wk;gyk; V fhu;bdu; khtj;ij>

nfhOk;G 02

njh.: 011-2434598> 2473633> 2473100 

njhiyefy;: 011-2434212 ,izajsk;: www.goba.lk

113MtJ Mz;L tpohTf;fhd Gyikg;guprpy; tpUJ - tpz;zg;gq;fs; Vw;wy;
2021 Mk; Mz;bd;  juk; 5 Gyikg;guprpy; guPl;ir kw;Wk; 2020 Mk; Mz;L f.ngh.j. (c/j) 
guPl;ir ngWNgWfs; mbg;gilapy; GOBA cWg;gpdu;fspd; gps;isfSf;fhd Gyikg;guprpy;fs; 

toq;Ftjw;fhd tpz;zg;gq;fs;. Gyikg;guprpy; tpz;zg;gj;ij ,izajsj;jpy; ,Ue;J 

(www.goba.lk) jutpwf;fk; nra;a KbAk;. f.ngh.j. (c/j) guPl;irf;fhd Gyikg;guprpy; 

tpz;zg;gq;fs; ghlg; gpupT mbg;gilapyhd Gyikg;guprpyhf 2022 Nk 23 Mk; jpfjp tiu 

fpilf;fg;ngw;wit fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;. 113MtJ tUlhe;j nghJf; $l;l jpfjp tiu gpd;du;; 

fpilf;fg;ngWk; juk; 5 Gyikg;guprpy; kw;Wk; f.ngh.j. (c/j) guPl;irf;fhd tpz;zg;gk; One-time 
nfhLg;gdTf;fhf khj;jpuk; fUj;jpy; nfhs;sg;gLtu;. 

nrayhsu; kw;Wk; fzf;fhsu;
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsk;

xU tUl fhyj;jpw;F Ltpd; E}y; ge;Jfs; kw;Wk; tpilj; jhs;fis 
,izf;Fk; Jz;Lfs; (Twine threads balls & Answer script 

tying pieces) toq;Ftjw;fhd ngWif
xg;ge;j ,y. 04/03/15/2022

1.  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;sjd; gpufhuk;  Ltpd; E}y; ge;Jfs; kw;Wk; tpilj; jhs;fis 

,izf;Fk; Jz;Lfis 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; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; KOikahd tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.

njh. 
,y.

tpiyf;Nfhuypd; ngah; msT
gpiz Kwpj; 
njhif (&gh)

01 Ltpd; E}y; ge;Jfs; kw;Wk; tpilj; jhs;fis ,izf;Fk; 
Jz;Lfis toq;Fk; ngWif (04/03/15/2022)

3>500 fp.fpuhk;
2>750 fp.fpuhk;

&gh 300>000.00

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 ,jidnahj;j fhfpjhjpfis toq;Ftjpy;; %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; 2022-04-26Mk;; 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.  2022-04-26Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;gLk; fl;lzkhf xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; 
8>000.00 &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;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. 
(gzf;nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.)

7. tpiykDf;fs; 90 ehl;fs; tiuapy; (2022-07-27Mk; 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; %d;W 
,yl;rk; &ghtpw;fhd (300>000.00 ,.&.) tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F (2022-08-27Mk; 
jpfjp tiu) nry;YgbahFk; jd;ikapYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

9  tpiykDf;fs; 2022-04-27Mk;; 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; 
'Ltpd; E}y; ge;Jfs; kw;Wk; tpilj; jhs;fis ,izf;Fk; Jz;Lfis toq;Fk; ngWif - xg;ge;j ,y.: 
04/03/15/2022" vd Fwpg;gpl;L rkh;g;gpj;jy;; 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.

2022-04-07

,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsk;
2Mk; tpilj; jhs;fspd; (2nd Answer Sheet) ngWif

xg;ge;j ,y. 04/03/14/2022

1.  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;sjd; gpufhuk;  2k; tpilj; jhs;fspd; 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; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

KOikahd tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.

njh. ,y. tpiyf;Nfhuypd; ngah; msT
gpiz Kwpj; njhif 

(&gh)

01 2k; tpilj; jhs;fspd; ngWif 

(04/03/14/2022)
70>000 hpk;fs;

&gh 750>000.00

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 ,jidnahj;j fhfpjhjpfis toq;Ftjpy;; %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 my;yJ 011-2785201) kw;Wk; 2022-04-26Mk;; 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.  2022-04-26Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;gLk; fl;lzkhf xt;nthU 

Mtzj;jpw;Fk; 15>000.00 &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;fs; 

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

7. tpiykDf;fs; 90 ehl;fs; tiuapy; (2022-07-27Mk; 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; 

VO ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; &ghtpw;fhd (750>000.00 ,.&.) tpiykDf;fis KbTWj;jg;gLk; jpfjpapypUe;J 

120 ehl;fSf;F (2022-08-27Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; jd;ikapYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

9  tpiykDf;fs; 2022-04-27Mk;; 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; ~~2Mk; tpilj; jhs;fspd; ngWif - xg;ge;j ,y.: 04/03/14/2022” vd Fwpg;gpl;L rkh;g;gpj;jy;; 
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.

2022-04-07

tpiykDf;fSf;fhd miog;G tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsk;

xU tUl fhyj;jpw;F kuj;J}s; mw;w fhfpjq;fs; my;yJ 
nts;is mr;Rf; fhfpjq;fis (Wood free papers or 

White printing papers) toq;Ftjw;fhd ngWif
xg;ge;j ,y. 04/03/21/2022

1.  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;sjd; gpufhuk; kuj;J}s; mw;w fhfpjq;fs; my;yJ nts;is mr;Rf; fhfpjq;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; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.  tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; KOikahd tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.

njh. 
,y.

tpiyf;Nfhuypd; ngah; msT
gpiz Kwpj; 
njhif (&gh)

01 kuj;J}s; mw;w fhfpjq;fs; my;yJ nts;is mr;Rf; 
fhfpjq;fis toq;Fk; ngWif (04/03/21/2022) 18>000 hpk;fs; &gh 1>500>000.00

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 

,jidnahj;j fhfpjhjpfis toq;Ftjpy; (kuj;J}s; mw;w fhfpjq;fs; my;yJ nts;is mr;Rf; fhfpjq;fs;) %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; 2022-04-26Mk;; 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.  2022-04-26Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;gLk; fl;lzkhf xt;nthU Mtzj;jpw;Fk; 
20>000.00 &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;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. (gzf;nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa 
Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.)

7. tpiykDf;fs; 90 ehl;fs; tiuapy; (2022-07-27Mk; 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; gjpide;J ,yl;rk;; 
,yq;if &ghtpw;fhd (1>500>000.00 ,.&.) tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F (2022-08-27Mk; jpfjp 
tiu) nry;YgbahFk; jd;ikapYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

9  tpiykDf;fs; 2022-04-27Mk;; 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; 
'kuj;J}s; mw;w fhfpjq;fs; my;yJ nts;is mr;Rf; fhfpjq;fis toq;Fk; ngWif - xg;ge;j ,y.: 04/03/21/2022" 
vd Fwpg;gpl;L rkh;g;gpj;jy;; 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.

2022-04-07

,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsk;
tpil Gj;jfq;fSf;fhd (Answer Books)  ngWif

xg;ge;j ,y. 04/03/13/2022
1.  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;sjd; gpufhuk;  tpilg; Gj;jfq;fspd;  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; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; 

KOikahd tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.

njh. 

,y.
tpiyf;Nfhuypd; ngah; msT

gpiz Kwpj; njhif 

(&gh)

01 tpilg; Gj;jfq;fspd; ngWif - 12 gf;f tpilg; Gj;jfq;fs; 

- ePy epwk; (04/03/13/2022)
65 ,yl;rk;

&gh 1>000>000.00
02 tpilg; Gj;jfq;fspd; ngWif - 12 gf;f tpilg; Gj;jfq;fs; 

- gOg;G epwk; (04/03/13/2022)
10 ,yl;rk;

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 ,jidnahj;j fhfpjhjpfis toq;Ftjpy;; %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 my;yJ 011-2785201) kw;Wk; 2022-04-26Mk;; 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.  2022-04-26Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;gLk; fl;lzkhf xt;nthU 

Mtzj;jpw;Fk; 15>000.00 &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;fs; 

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

7.  tpiykDf;fs; 90 ehl;fs; tiuapy; (2022-07-27Mk; 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; 

gj;J ,yl;rk; &ghtpw;fhd (1>000>000.00 ,.&.) tpiykDf;fis KbTWj;jg;gLk; jpfjpapypUe;J 120 

ehl;fSf;F (2022-08-27Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; jd;ikapYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

9  tpiykDf;fs; 2022-04-27Mk;; 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; ~~tpil Gj;jfq;fspd; ngWif - xg;ge;j ,y.: 04/03/13/2022” vd Fwpg;gpl;L rkh;g;gpj;jy;; 

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.

2022-04-07

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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kj;jpa khfhz Rfhjhu mikr;R

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid - khj;jis

Muk;g Rfhjhu tiyaikg;ig tYt+l;Lk; nraw;wpl;lk;
2022

1.  khj;jis> vk;.rP tPjp gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 
fPo;f;fhZk; epHkhzq;fs; kw;Wk; gOJghHj;jy;fSf;fhf jifikAs;s xg;ge;f;fhuHfsplkpUe;J 2019.05.08k; 
jpfjpa mur epjp Rw;WepUg ,yf;fk; 04/2016(ii) ,d; gpufhuk; Njrpa Nghl;b Kiwikapd; fPo; Nfs;tpfs; 
Nfhug;gLfpd;wd. nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.04.28 tiu Vw;fg;gLk; mt;thNw Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 
Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; tpiykDf;fSldhd Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; 
jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 
rKfkspf;fyhk;.

2.  Fwpj;j Nfs;tpg; gbtf; fl;lzq;fs; khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; fhrhshplk; 
nrYj;jpa gpd;G> Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; 2022.04.07 Kjy; 2022.04.27 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  Nfs;tpg; gpizKwpia rkHg;gpf;Fk; NghJ epHkhz ghJfhg;G epjp (CGF)> kj;jpa tq;fpapy; mDkjpj;j 
tHj;jf tq;fpapypUe;J my;yJ fhg;GWjp epWtdj;jpypUe;J khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghshpd; 
ngahpy; mDkjpf;fg;gl;l khjphpf;F mikthf rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mt;thW ,y;iynadpy; Fwpj;j 
njhifia khj;jis gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; fhrhshplk; nrYj;jp mg;gw;Wr; 
rPl;bd; cWjp nra;ag;gl;l Nghl;Nlhg; gpujpnahd;iw Nfs;tp Mtzq;fSld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; khj;jis vk;.rP. tPjp gpuNjr Rfhjhu Nritg; 
gzpkidapy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;Gr; nra;jy; my;yJ jiytH> ngWiff; FO> gpuNjr 
Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid> vk;.rP.tPjp> khj;jis vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy mDg;gyhk;. 
2022.04.28k; jpfjp K.g. 10.00 ,d; gpd;dH fpilf;Fk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

5.  fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfspy; ve;jf; Nfs;tpiaAk; NjHe;njLf;Fk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff; 
FOtpw;F chpaJ

6.  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis ,t; mYtyfj;jpd; kUj;Jt mjpfhhp (jpl;lkply;) ,lk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 
(njh.Ng. 066-2226504)

7.  Nfs;tpfs; %yg; gpujp kw;Wk; ,uz;lhk; gpujpiag; g+Hj;jp nra;J NtWNtW ciwfspy; ,l;L rfyijAk; 
xU ciwapy; ,l;L mt; ciwapd; ,lJ gf;fk; Fwpj;j ifj;njhopypd; ngaH kw;Wk; njhlH ,yf;fj;ij 
Fwpg;gpl;L nghwpapl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

8.  Nfs;tp Mtzq;fspy; Nfhug;gl;Ls;s njhopy;El;g epjp kw;Wk; Vida jifikfSld; Mtzq;fspd; 
cWjp nra;j gpujpfis Nfs;tpAld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

9.  rfy Nfs;tpapdJk; ngWkjp &gh. 05 kpy;ypaDf;F Nkw;gLk; Ntisapy; xg;ge;jk; toq;Ftjw;F jifik 
ngWtjw;F ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuuhy; 1987 ,y. 03 nghJ xg;ge;j rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; fk;gdpfs; 
gjpthsuhy; tpepNahfpf;fg;gLk; rhd;wpjio rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

10.  ,f; Nfs;tp miog;G Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; (NCB) Kiwapy; nraw;gLj;jg;gLk;. ,jd; fPo; toq;fg;gLk; 
ifj;njhopy;fspy; thpapd;wpa kjpg;gPl;Lg; ngWkjp &gh 50 kpy;ypaDf;F FiwthtJld; 2021.02.18k; jpfjpa 
mur epjp Rw;WepUgk; 04/2016(iii) gpufhuk; CIDA juj;ij Fwpg;gpLjy; kw;Wk; gpuNjr Nfs;tpjhuHfSf;F 
Kd;Dhpikaspf;g;gLk;.

11.  ,J rk;ge;jkhf Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.04.22 nts;spf;fpoik K.g. 10.00 ,w;F khj;jis gpuNjr 
Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkidapd; Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;> mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH 
my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

njhlH 

,y

epHkhzk; kw;Wk; 

gOJghu;j;jy;fs;

Njitg;gLk; 

gjpT kw;Wk; 

juk; (CIDA
Grade)

nghwpapay; 

msTg; gj;jpu 

njhif 

(ntl; ,d;wp) 

(&)

kPsspf;fg; 

glhj 

njhif 

(&)

Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp Nfs;tpg; 

gpiz 

nry;Ygb 

fhyk;
fhrhf 

(&)

fhrhf 

,y;iy 

nadpy; 

(&)

PSSP - 2022 jpl;lkply;

01
ehcy Rfhjhu kUj;Jt 

mjpfhhp cj;jpNahfg+Ht 

,y;yk; GJg;gpj;jy;

C7 my;yJ 
C8

3,227,293.00 3000.00 32300.00 64550.00
22.07.25 
tiu

02

`e;Jd;fKt gpuNjr 

itj;jparhiyapd; 

thHl;Lfspy; $iu kw;Wk; 

rPypq; kw;Wk; kUe;Jf; 

fsQ;rpak; kWrPuikj;jy;

C7 my;yJ 

C8
2,311,124.90 3000.00 23150.00 46250.00

22.07.25 
tiu

03

,Yf;FFk;Gu gpuNjr 

itj;jparhiyapd; 

ntspNehahsH gphpT 

fl;blj;ij GJg;gpj;jy;

C7 my;yJ 
C8

3,406,984.80 3000.00 34100.00 68150.00
22.07.25 
tiu

04
khuf;f gpuNjr 

itj;jparhiyapd; ntsp 

NehahsH gphpT GJg;gpj;jy;

C7 my;yJ 
C8

2,337,318.90 3000.00 23400.00 46750.00
22.07.25 
tiu

05

uj;njhl;l kw;Wk; ehye;j 

gpuNjr itj;jparhiyfis 

Fiw Nfs; gphpit 

mikj;jy;

C8 my;yJ 
C9

526,250.50 3000.00 5300.00 10550.00
22.07.25 
tiu

06

mSj;ntt Muk;g kUj;Jt 

gphptpd; gpujk kUj;Jt 

mjpfhhp cj;jpNahfg+Ht 

,y;yj;ij GJg;gpj;jy;

C7 my;yJ 
C8

2,717,960.28 3000.00 27200.00 54400.00
22.07.25 
tiu

07

Nttyntt Muk;g kUj;Jt 

fz;fhdpg;G gphptpd; 

gpujk kUj;Jt mjpfhhp 

cj;jpNahfg+Ht ,y;yk; 

kw;Wk; ntspNehahsH gphpT 

fl;blj;ij GJg;gpj;jy;

C7 my;yJ 
C8

2,345,022.40 3000.00 23450.00 46920.00
22.07.25 
tiu

08

uj;njhl;l gpuNjr 

itj;jparhiyapd; kUj;Jt 

mjpfhhp cj;jpNahfg+Ht 

,y;yq;fs; ,uz;il 

GJg;gpj;jy;

C6 my;yJ 
C7

6,682,228.10 3000.00 66850.00 133650.00
22.07.25 
tiu

09

fk;kLt gpuNjr 

itj;jparhiyapd; 

itj;jparhiyfs; fl;blk; 

gOJghHj;jy; kw;Wk; 

GJg;gpj;jy;

C7 my;yJ 
C8

4,287,817.90 3000.00 42900.00 85800.00
22.07.25 
tiu

10

fk;kLt Muk;g kUj;Jt 

fz;fhdpg;G gphptpd; epiyag; 

nghWg;G kUj;Jt mjpfhhp 

cj;jpNahfg+Ht ,y;yj;ij 

gOJghHj;jy;

C7 my;yJ 
C8

4,377,015.44 3000.00 43800.00 87600.00
22.07.25 
tiu

11

ehye;j gpuNjr 

itj;jparhiyapd; kUj;Jt 

mjpfhhp cj;jpNahfg+Ht 

,y;yj;ij GJg;gpj;jy;

C7 my;yJ 
C8

2,659,010.20 3000.00 26600.00 53200.00
22.07.25 
tiu

12
,Yf;Fk;Gu gpuNjr 

itj;jparhiyapd; ePH 

jhq;fpia epHkhzpj;jy;

C8 my;yJ 
C9

1,949,773.00 3000.00 19500.00 39000.00
22.07.25 
tiu

13
gy;nynghy Rfhjhu kUj;Jt 

mjpfhhp cj;jpNahfg+Ht 

,y;yj;ij GJg;gpj;jy;

C7 my;yJ 
C8

3,395,554.95 3000.00 34000.00 68000.00
22.07.25 
tiu

jiytH>
ngWiff;FO>
gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsH gzpkid
khj;jis.
2022.04.04

Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;

,yq;if JiwKf mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; 

NfhUfpwhh;.

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah;

Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 
fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/PT/01/055  T – Shirts ( Colour with Logo ) – 
7600 Nos for Year 2022 30,000.00 1,000.00

28-04-2022

gp.g. 1.30 kzp

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

xU gpujpepjpahfNth my;yJ ahuhtJ ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; rhh;gpy; ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhfNth 

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpfj; jfty;fis toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tpiykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; 

gpd; 2022 Vg;uy; 08Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd 

Neuj;jpy; %Lk; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

6.  tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpf;F ,Wjp Neuk; my;yJ mjw;F Kd;dh; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; %Lk; 

Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 

midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;glg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

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

njhiyNgrp vz;fs; : 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y.  : 2381652> 2470443

fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s Mjdq;fisf; Fj;jif 
ngWtjw;fhfj; jFjptha;e;j Nfs;tpkDjhuhplkpUe;J Nfs;tpkDf;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tpkDf;fis Kd;itf;f tpUk;GNthH kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifiag; gpuNjr rigapd; fhrhshplk; 
nrYj;jp chpa epge;jidfSld; tpz;zg;gg; gbtj;ij 2022.04.06 Kjy; 2022.04.26 jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu 
mYtyf ehl;fspy;; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp kDf;fis Kjw;gpujp> ,izg;gpujp vdj; jahhpj;J Kd;itj;jy; Ntz;Lk;. mjd; ,lJgf;f Nky; 
%iyapy; Fj;jif ngwTs;s Mjdj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L kPsspf;fg;gLk; &. 3000.00 itg;Gf; fl;lzj;ij 
mYtyfj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;ilAk; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

2022.04.27 md;W K.g. 11.00 kzpf;F Nfs;tpkDf;fs; mk;gpl;batpy; cs;s gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpy; 
jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpkDjhuH my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjp mj;jUzj;jpy; rKfkspf;f KbAk;. 
Nfs;tpkDf;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rigapd; 
Nfs;TkDf;FOTf;F cz;L.

njhlH 
,y.

Mjdk; gw;wpa tpguk; kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; 
njhif

Nfs;tpkDg; gbtf; 
fl;lzk;

01 FUnjdpa fl;Llw; gapw;rp epiyak; &. 3000.00 &. 1000.00

njhiyNgrp ,yf;fk;: 081-2241222

jtprhsH

fz;b fltj; ]j;ju kw;Wk;

fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rig>

mk;gpl;ba.

Nfs;tpkD mwptpj;jy;

fz;b fltj; ]j;ju kw;Wk; 
fq;ftl;l NfhwNs gpuNjr rig

Provincial Specific Development Grant - 2022 

MANTHAI WEST PRADESHIYA SABHA 
 Contract Name:  Contract No:  

• Construction of Macadum Surfacing of Minukan Internal Road NP/14/42(4)/PSDG/2022/01 
• Construction of Macadum Surfacing of Mankindy Internal Road NP/14/42(4)/PSDG/2022/02 

1)  The Chairman, Local Authority Procurement Committee on behalf of the Manthi West Pradeshiya Sabha, Northern 
Province, invites sealed bids from eligible and qualifi ed bidders for the Construction works described in the table below 

2)  Bidding will be conducted through National Competitive Bidding procedure however, limited to the bidders who are 
registered within the administrative boundary of the Northern Province.(04/2016III/18/02/2021) 

3)  To be eligible for contract award the successful bidders shall not have been blacklisted and shall have been registered in 
the fi eld of Road for grade mentioned in the table below with the Institute for Construction Training and Development 
(ICTAD). 

4)  Qualifi cation requirements are indicated in Section 4 of the Bidding document. Additional details are provided in the 
Schedule (Section 5) of the bidding document. 

5)  Interested bidders may obtain further information from the Chairman, Manthai West Pradeshiya Sabha, Adampan. 
(T.No: 023-2051852/ 023-2051853 and 023- 2051854) and inspect the Bidding document at the address given below on 
any working day from 9.00 hrs to 14.00 hrs till 28th April 2022. 

6)  A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on submission of 
a written application to the Chairman, Local Authority Procurement Committee, Manthai West Pradeshiya Sabha, 
Adampan from 7th April 2022 until 28th April 2022 from 9.00 hrs to 14.00 hrs upon payment of a non-refundable fee 
of Rs. 4000.00. The method of payment will be by cash. 

7)  Bids shall be delivered in duplicate to the address below at Chairman, Manthai West Pradeshiya Sabha, Adampan at or 
before 14.30 hrs on 28th April 2022. Late bids will be rejected. Bids will be opened soon after closing in the presence of 
the bidders or bidders' representatives who choose to attend. 

8) Bids shall be valid up to 77 days (14th July 2022) after the deadline for Bid Submission. 

9)  Bids shall be accompanied by a bid security as per the information given in the table.

Contract No. Description of Work
Estimate 

Cost
Contract 
Period

Required 
Grade

Required Bid Security
Security Amount Validity Period

NP/14/42(4)/
PSDG/2022/01

Construction of 
Macadum Surfacing of 
Minukan Internal Road

4.63 Mn 90 Days C8 & C7 Road 47,000.00 11th August 2022

NP/14/42(4)/
PSDG/2022/02

Construction of 
Macadum Surfacing of 
Mankindy Internal Road

5.32 Mn 90 Days C7 & C6 Road 54,000.00 11th August 2022

10)  Pre bid meeting will be held on 21st April 2022 at 14.30 hrs. in Manthai West Pradeshiya Sabha main offi ce Adampan. Interested 
bidders may attend the pre bid meeting at their own expenses. 

Chairman, 
Local Authority Procurement Committee, 
Manthai West Pradeshiya Sabha, Adampan, 
Northern Province. 

INVITATION FOR BIDS



பாலமுனை 
விசேட நிருபர்

 
அ ட ட ா ன ை ச் -

சேனை னைக்ா 
ந்ர் எவர்்டாப் 
வி ன ை ய ா ட டு க 
்ழ்த்தின் 25வது 
வருட நினைனவ-
்யாடடி அக்ழத்-
திைால் நடாத்ைப்-
படட ்வள்ளி 
விழா அணனமையில் 
(26) அடடானைச்-
சேனையில் இடம்-
்பறைது. 

எ வ ர் ் ட ா ப் 
வினையாடடுக ்ழ்த்தின் ைனலவரும், 
பிரசைே ேனப உறுப்பிைருமைாை ஏ.எல்.அஜமைல் 
ைனலனமையில் இடம்்பறை இந்நி்ழ்வில் 
சைசிய ் ாங்கிரஸின் ைனலவரும், பாராளுமைன்ை 
உறுப்பிைருமைாை ஏ.எல்.எம்.அைாஉல்லா 
பிரைமை அதிதியா்க ்லந்து சிைப்பித்ைார்.

அடடானைச்சேனை மைறறும் அக்னரப்பறறு 
பிரசைே ேனப்ளின் ைவிோைர்்ைாை ஏ.எல்.
அமைானுல்லா, எம்.ஏ.ைாசீக ஆகிசயார் ்்ௌரவ 
அதிதி்ைா்வும், கிழககு மைா்ாண முன்ைாள் 
அனமைச்ேர் எம்.எஸ். உதுமைா்லப்னப, 
முன்ைாள் மைா்ாண ேனப உறுப்பிைர் ஏ.எல்.

ைவம், ேடடத்ைரணி எம்.ஏ.அன்சில் ஆகிசயார் 
முன்னினல அதிதி்ைா்வும் ்லந்து ்்ாணட-
ைர். 

இைன்சபாது எவர்்டாப் ்ழ்த்தின் 
25வது வருட ஞாப்ார்த்ைமைா் ்வள்ளி 
விழா மைலர் ்வளியீடும், ்ழ்த்தின் புதிய 
சமைலங்கியும் ்வளியிடப்படடது. அத்து -
டன் ்ழ்த்தின் சிசரஷட உறுப்பிைர்்ள், 
்ழ்த்தின் வைர்ச்சிக்ா் உனழத்ைவர்்ள், 
வினையாடடுப் சபாடடி்ளில் திைனமை -
்னை ்வளிப்படுத்திய வீரர்்ள் எை பலர் 
்்ௌரவிக்ப்படடைர்.

அடடானைச்சேனை மைத்திய நிருபர்

அடடானைேசேனை பிரசைே ்ேயல்ம் 
நடாத்திய பிரசைேமைடட ்படி சுறறுப் சபாட-
டியில் அடடானைச்சேனை அஷரரஃப் வினை-
யாடடுக ்ழ்ம் ேம்பியைா்த் ்ைரிவு ்ேயயப்-
படடது.

அடடானைச்சேனை அஷரரஃப் ஞாப்ார்த்ை 
வினையாடடு னைமைாைத்தில் நனட்பறை ்படி

சுறறுப் சபாடடியில் ்மைாத்ைம் நான்கு 
அணி்ள் பங்குபறறிை. அடடானைச்சேனை 
அஷரரஃப் வினையாடடுக ்ழ்ம் மைறறும் அட-
டானைச்சேனை புளு இலவன் வினையாட-
டுக ்ழ் அணி்ளுககினடயில் நனட்பறை 
இறுதிப் சபாடடியில்,

அஷரரஃப் வினையாடடுக ்ழ்ம் ்வறறி-
யீடடி பிரசைே மைடட ் படி ேம்பியாை்த் ் ைரிவு 
்ேயயப்படடது.

மி்வும் விறுவிறுப்பா் நனட்பறை ்படிப் 
சபாடடி்ளில் அஷரரஃப் வினையாடடுக

்ழ் வீரர்்ள் சிைப்பா் வினையாடி ைங்்ைது 

திைனமைனய ்வளிக்ாடடிைர். அடடானைச்-
சேனை பிரசைே மைடட ்ழ்ங்்ளுககினடயி-
லாை வினையாடடு விழாவில் மூன்ைாவது 
முனையா் ேம்பியைா்த் ்ைரிவு ்ேயயப்-
படடுள்ை அஷரரஃப் வினையாடடுக ்ழ்ம் 
மைாவடட மைடட ்படிப் சபாடடியில் பங்குபற-

ைவுள்ைனமை குறிப்பிடத்ைக்து. அடடானைச்-
சேனை பிரசைே ்ேயலாைர் எம்.ஏ.சி.அஹமைட 
ோபிரின் வழி்ாடடலில்,

வினையாடடு உத்திசயா்த்ைர் எம்.எச்.
அஷவத் ்படி சுறறுப் சபாடடினய ஏறபாடு-
்ேயதிருந்ைார்.

கிணணியா மைத்திய, கிணணியா திை்ரன்    
நிருபர்்ள் 

கிணணியா வலய பாடோனல ஆசிரியர் 
அணி்ளுககினடசய நனட்பறை கிரிக்்ட 
சுறறுப்சபாடடியில் கிணணியா  அலி்ார் மை்ா 
வித்தியாலய ஆசிரியர் அணி ்வறறி ்பறறு  
2022 ஆம் ஆணடுக்ாை ேம்பியன் கிண-
ணத்னை சுவீ்ரித்ை ்்ாணடது.

கிணணியா அல் -அைான் மை்ாவித்தியாலயத்-
ைால்  நடாத்ைப்படட இந்ைச் சுறறுப் சபாடடி-
யில் 20 பாடோனல்னைச் சேர்ந்து ஆசிரியர் 
அணி்ள்  ்லந்து ்்ாணடை.

இைன் இறுதிப் சபாடடி சநறறு  ்வள்ளிககி-
ழனமை(25) கிணணியா முனைச்சேனை  னமைைா-
ைத்தில் நனடப்்பறைது. 

இந்ைத் ்ைாடரின்  அனர இறுதி ஆடடத்தில் 
வினையாடுவைற்ாை ைகுதினய  கிணணியா 
அலி்ார் மை்ா வித்தியாலயம், அல் அைான் 
மை்ா வித்தியாலயம், கிணணியா அல் அக்ா 
்ல்லூரி மைறறும் கிணணியா அரபா மை்ாவித்-
தியாலயம் ஆகிய பாடோனல அணி்ள் ்பற-
றிருந்ைை. இதில் முைல் அனர இறுதி ஆடடத்-
தில் கிணணியா அலி்ார் மை்ாவித்தியாலய 
அணியும் கிணணியா அல் அைான் மை்ாவித்தி-
யாலய அணியும் சமைாதிக்்ாணடை. மி்வும் 
விறுவிறுப்பா் நனட்பறை இந்ை ஆடடத்தில்  
அலி்ார் மை்ா வித்தியாலய அணி 8 விக்்ட-
டுக்ைால் ்வறறி ்பறறு, இறுதிப் சபாடடிக-
்ாை ைகுதினயப் ்பறறுக்்ாணடது.

இரணடாவது அனரயிறுதி ஆடடத்தில் 

கிணணியா அல் அக்ா ்ல்லூரி அணி, 
கிணணியா அரபா மை்ாவித்தியாலய அணி 
ஆகியை  ஒன்னை ஒன்று எதிர்த்ைாடிை. இதில் 
அல் அக்ா ்ல்லூரி அணி 7 விக்்டடுக -்
ைால் ்வறறி ்பறறு இறுதிப்சபாடடிககுள் 
நுனழந்ைது.

இறுதிப் சபாடடியில் முைலில் துடுப்்படுத்-
ைாடிய அலி்ார் மை்ா வித்தியாலய அணி 10 
ஓவர் முடிவில் 3  விக்்டடுக்னை மைாத்திரம் 
இழந்து 136 ஓடடங்்னைப் ்பறறுக்்ாண-
டது. இந்ை அணி ோர்பா் ஆரம்ப துடுப்பாடட 
வீரர்்ைா் ்ைமிைங்கிய எம். எச். எம்.  நசீம் 45 
ஓடடங்்னையும்  எம். சே. ்ேரீத் 44 ஓடடங்-
்னையும் குவித்து அணியின் ்வறறிககு அத்தி-
வாரமிடடைர்.

பதிலுககுத் துடுப்்படுத்ைாடிய அல் அக்ா 
்ல்லூரி அணி  இறுதிவனர சபாராடி 10 ஓவர் 

முடிவில் 7 விக்்டடு்னை இழந்து 129 ஓட-
டங்்னை மைாத்திரம்  ்பறறுக்்ாணடது. இந்ை 
நினலயில் அலி்ார் மை்ா வித்தியாலய அணி  
பலத்ை சபாராடடத்திறகு மைத்தியில் 7 ஓடடங்-
்ைால் ்வறறி்பறறு, 2022 ஆணடின் சமையர்  
கிணண ேம்பியைா் ்ைரிவு ்ேயயப்படடுள்ைது.

இறுதிப் சபாடடியின் ஆடட நாய்ைா் 
அலி்ார் மை்ா வித்தியாலய அணிக்ா் 44 
ஓடடங்்னையும் 3 விக்்டடு்னையும் ்பற-
றுக்்ாணட எம். சே. ்ேரீத் ்ைரிவு ்ேயயப்-
படடார்.

்ைாடரின் ஆடடநாய்ைா் அல் -அக்ா 
்ல்லூரி அணினய சேர்ந்ை மு்ம்மைது ேப்ரா-
்ும் ்ைாடரில் அதி் விக்்டடு்னை வீழ்த்-
திய நாய்ைா் அலி்ார் மை்ாவித்தியாலய 
அணினயச் சேர்ந்ை எம். எச். எம். நசீமும்  ்ைரி-
வு்ேயயப்படடைர்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஏபரல் மா்தம 7ம திைதி விோழக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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2022 ஏபரல் 7 விோழக்கிழகம

திருச்ாணமைனல குறூப் நிருபர் 

இலங்ன் ்மையவல்லுநர் நாட்ாடடியில் 
நூறைாணடு சைசிய ்மையவல்லுநர் ேம்பியன்-
ஷிப் முககிய சபாடடி்ள் திடடமிடடபடி 
நானை 8ம் தி்தி முைல் 10  ம்தி்தி வனர திய்மை 
மைஹிந்ை ராேபக்ஷ னமைைாைத்தில் நனட்பை-
வுள்ைது.

இந்ை சைசிய ேம்பியன்ஷிப் 2022 ஆசிய 
வினையாடடுப் சபாடடி்ளுக்ாை ்னடசி 
சைர்வுப் சபாடடியா்ச் ்ேயல்படும், சமைலும் 
இது முககிய ேர்வசைே நி்ழ்வு்ளுககுத் 
சைனவயாை ைகுதித் ைரத்னைப் ்பை உள்ளூர் 
வினையாடடு வீரர்்ளுககு உைவுகிைது. முைல் 
சைர்வு சோைனை ்பப்ரவரியில் சு்ைைாே 
னமைைாைத்தில் நனட்பறைது, ஆைால் இந்ை 
மைாை ்ைாடக்த்தில் நடந்ை இரணடாவது 
சோைனை திய்மைவுககு மைாறைப்படடது.

முன்ைைா் மைசலசியா, இந்தியா, பாகிஸ்-
ைான், பங்்ைாசைஷ மைறறும் மைானலதீவு ஆகிய 
நாடு்னைச் சேர்ந்ை சில வினையாடடு வீரர்-
்ள் இந்ை சைசிய ேம்பியன்ஷிப்பில் பங்ச்ற-
பனை உறுதி ்ேயதுள்ைைர், ஆைால் நாடடின் 
ைறசபானைய சூழ்நினல ்ாரணமைா், சைசிய 

ேம்பியன்ஷிப்பிறகு ்வளிநாடடு வினை-
யாடடு வீரர்்னை அனழத்து வர சவணடாம் 
என்று இலங்ன் ்மையவல்லுநர் ேங்்ம் முடிவு 
்ேயைது.

இருப்பினும் உள்நாடடில், 520 ஆண்ளும் 
215 ்பண்ளும் சைசிய ோம்பியன்ஷிப்பிற-
்ாை இலங்ன் ்மையவல்லுநர் ேங்்ம்   உறு-
திப்படுத்தியுள்ைைர். ஆசிய வினையாடடுக 
குழுனவ இன்னும் இலங்ன் ்மையவல்லுநர் 
ேங்்ம்   முடிவு ்ேயயவில்னல, ஆைால் ்ேப்-
டம்பர் 10 முைல் 25 வனர சீைாவில் நனட்ப-
ைவுள்ை ஆசிய வினையாடடுப் சபாடடி்ளில் 
குனைந்ைது 20 ்மையவல்லுநர் வீரர்்னை ்ைமி-
ைக் இலங்ன் நம்புகிைது.

இலங்ன் ேம்பியைாை ஈடடி எறிைல் ஒலிம்-
பிக வீராங்்னை சுசமைை ரணசிங்், நீைம் ைாண-
டுைலில் ்ைற்ாசிய வினையாடடுப் பைக்ம் 
்வன்ை ோரங்கி சில்வா ஆகிசயார் ஆசிய 
வினையாடடுப் சபாடடித் ைகுதி ைரத்திறகு 

முந்னைய இரணடு சோைனை்ளிலும் ைகுதி 
்பறைைர். நீைம் பாயைல் மைறறும் இத்ைாலினய 
ைைமைா்க ்்ாணட ஓடடப்பந்ைய வீரர் ஒலிம்-
பியன் யுபுன் அசபச்ான் ஆகிசயார் ஆசிய 
சபாடடிக்ாை டிக்்டடு்னை ஏைககுனைய 
்பறறுள்ை முன்ைணி ்மையவல்லுநர் வீரர் -்
ளில் ஒருவர்.

சமைலும், 1500 மீறைர் மை்ளிர் ேம்பியைாை 
்யந்தி்ா அசபரத்ை, 400 மீறைர் ் லப்பு அஞேல் 
ஓடட அணி, மைறறும் 400 மீறைர் மை்ளிர் அஞேல் 
ஓடட அணி ஆகியவறறுககு ஆசிய வினையாட-
டுப் சபாடடி்ளில் பைக்ங்்னைப் ்பறுவைற-
்ாை நல்ல வாயப்பு்ள் உள்ைை. இலங்ன் 
்மையவல்லுநர் ேங்் ைனலவர் சமைேர் ்ேைரல் 
பாலிை ்பர்ைாணசடா, இம்முனை ஆறுக-
கும் சமைறபடட ஆசிய பைக்ங்்னை ்வல்ல 
முடியும் எை ஏற்ைசவ ்ணித்துள்ைார். ்டந்ை 
2018 ஆம் ஆணடு ே்ார்த்ைாவில் நனட்பறை 
ஆசிய வினையாடடுப் சபாடடியில் இலங்ன் 
வீரர்்ைால் ஒரு பைக்ம் கூட ்பை முடிய-
வில்னல, அசை ேமையம் 2014 இன்சியான் ஆசிய 
வினையாடடுப் சபாடடி்ளில் இரணடு பைக-
்ங்்ள் (கிரிக்்டடில் இருந்து ஒரு ைங்்ம் 
மைறறும் ்வள்ளி) மைடடுசமை ்வன்ைை.

எனினும், இலங்ன் ்மையவல்லுநர் ேங்்ம் 
இம்முனை உள்ளூர் வினையாடடு வீரர்்ள் 
பறறி அதி் எதிர்பார்ப்பு்னைக ்்ாணடுள்-
ைது. சில இலங்ன் வினையாடடு வீரர்்ள் 
ஏற்ைசவ ்வளிநாடடு பயிறசியில் சிைப்-
பா் ்ேயல்படடுள்ைைர் (யுபுன் அசபச்ான், 
உஷான் திவங்், ைனுஸ்் ேந்ைருவன்) குனைந்-
ைது 20 வினையாடடு வீரர்்ள், அவர்்ளில் பலர் 
ைறசபாது ்்ாழும்பில் பயிறசியில் இருககும் 
எனலட பூல் மூலம் சைர்ந்்ைடுக்ப்படுவார்-
்ள். ஆசிய வினையாடடுப் சபாடடி்ளில் 
்வைம் ்ேலுத்ை நுவ்ரலியாவில் அணுகு-
முனை பயிறசி. இலங்ன் ் மையவல்லுநர் ேங்்ம் 
மைறறும் வினையாடடு அனமைச்சு ஆசிய வினை-
யாடடுப் சபாடடி்ளுககு முன் அவர்்னை 
உயர் மைடடத்திறகு ்்ாணடு ்ேல்வைற்ாை 
அனைத்து வேதி்னையும் வழங்குகின்ைை.

எவர்டொப் விளையொட்டு 
கழகத்தின் ்வள்ளி விழொ

இலஙளக ்ெயவல்லுநர சஙகம் அறிவிப்பு 

நூற்றாண்டு தேசிய
மெய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்
திட்டமிட்டபடி நட்டமபறும்

கிண்ணியொ அலிகொர ெகொ 
வித்தியொலய அணி சம்பியன்

அஷ்ரஃப் விளையொட்டுக் கழகம் சம்பியன்
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