
லிற்ேறா      விநிேயாகம்
25ம் திகதி வைர தாமதம்

இந்�ய�ன்  கடன் �ட்டத்�ன் �ழ் 
இலங்ைகக்கு ேமலும் 40,000 ெமற்�க் 
ெதான் �சல் வந்தைடந்துள்ளது.  

கடந்த இரு மாதங்க�ல் இந்�யா�-
டம் இருந்து 400,000 ெமற்�க் ெதான் 
எ�ெபாருள் இலங்ைகக்கு �ைடத்துள்-
ளதாக ெத��க்கப்படு�ன்றது.

ரம்புக்கைன துப்பாக்�ச் சூட்டு சம்பவம் 
ெதாடர்�ல், ெபா�ஸ் மாஅ�ப�ன் உத்த-
ரவுக்கைமய குற்றப் புலனாய்வு 
�ைணக்களத்�னர் (�ஐ�) 

    பிரதி முகாைமத்துவ  
பணிப்பாளருடன் சந்திப்பு  

ெபாது இடங்க�ல் முகக்-
கவசம் அ�யத் ேதைவ 
இல்ைல என முன்னர் 
ெவ��டப்பட்ட   அ�-
�ப்ைப இைட�றுத்�யுள்-
ளதாக சுகாதார ேசைவகள் 
ப�ப்பாளர் நாயகம் ெத��த்-
துள்ளார். இதன்ப� ெபாது இடங்க�ல்
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90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் ேபசும் மக்களின் ேதசிய குரல்

 1932 - 2022

ஸஹர் மு�வு:  - 
 04.31
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: - 
 06.19

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ-
�ன் தைலைம�ல் அரசாங்-
கத்ைத வலுவாக ைவத்�ருப்ப-
தற்கான �ேரரைணெயான்று 
ேநற்று பாராளுமன்ற கட்டடத் 
ெதாகு��ல் �ைறேவற்றப்-
பட்டுள்ளது.  

�ரதம�ன் ஊடகப் ��வு 

�டுத்துள்ள அ�க்ைக�ல் 
இவ்வாறு ெத��க்கப்பட்-
டுள்ளது.  

�ரதமர் ம�ந்த ராஜபக் ஷ-
தைலைம�ல் ஆளும் கட்� 
பாராளுமன்றக் குழு�ன் 
�ேசட கூட்டம் 
ேநற்று (21) முற்பகல் 

ஆளும் கட்சி எம்.பிக்கள் கூட்டாக தீர்மானம்

ேபாக்குவரத்து ேசைவ தைடயின்றி    
முன்ெனடுக்க ஒத்துைழக்கவும்   

அத்�யாவ�ய ேபாக்குவ-
ரத்துச் ேசைவகைள தைட-
�ன்� முன்ெனடுப்பதற்கு 
ஒத்துைழக்குமாறு இராணு-
வத் தளப� ெபாது மக்க�-
டம் ேவண்டுேகாள் �டுத்-
துள்ளார்.  

தற்ேபாது மக்கள் எ�ர்-

ெகாண்டுள்ள ெபாருளாதார 
ச ா வ ா ல் க � ன ா ல் 
பல்ேவறு 

அத்தியாவசிய ெபாருட்கைள விநிேயாகிக்கும்    

இலங்ைகக்கு எ�ெபாருள் 
ெகாள்வனவு ெசய்வதற்கு 
ேமலும் 500 �ல்�யன் 
அெம�க்க ெடாலர்கைள �� 
உத�யாக வழங்க இந்�யா 
இணக்கம் ெத��த்துள்ள-
தாக ெவ��வகார அைமச்-
சர் ேபரா��யர் �.எல்.��ஸ் 

ெத��த்துள்ளார்.  
நாட்�ற்கு ேதைவயான 

எ�ெபாருைள ெகாள்வனவு 
ெசய்வதற்கு இந்த ��ைய 
இந்�யா  வழங்கவுள்ளதாக-
வும் அவர் கு�ப்�ட்டார்.

சர்வேதச ஊடக-
ெமான்றுக்கு 

இலங்ைகக்கு நிதியுதவியாக வழங்க இணக்கம்

சர்வேதச நாணய ��யத்�ன் (IMF) 
முதலாவது     �ர� முகாைமத்துவ 
ப�ப்பாளர் �தா ேகா�நாத்  ெவா�ங்-
டன் ெசன்றுள்ள இலங்ைக  �ர���   
கைள ேநற்றுமுன்�னம் சந்�த்தார்.   

 இதன்ேபாது, அ வர் ��யைமச்சர் 
அ� சப்� மற்றும் மத்�ய வங்��ன் 

ஆளுநர் நந்தலால் �ர�ங்கவுடன் கலந்-
துைரயா�யுள்ளார்.   

 இலங்ைக எ�ர்ெகாள்ளும் க�ன-
மான சவால்கள் மற்றும் தற்ேபாைதய 
ேதைவகள் கு�த்து இரு தரப்�னரும் 
கலந்துைரயா�யுள்ளதாக ெத��க்கப்-
பட்டுள்ளது.   

ெவாஷிங்டனில் இலங்ைக தூதுக்குழுவினர்

ஊழலற்ற எமது மக்கள்
நலப் பணிகள் ெதாடரும்

ெசயலூக்கமும் �ைனத்�றனும் �க்க ஊழ-
லற்ற எமது மக்கள் நலப் ப�கள் இந்த இரா-
ஜாங்க அைமச்சு ெபாறுப்�ன் ஊடாக முழுத் 
ேதசத்துக்குமானெதான்றாக ெதாடரும் என 
�ரா�ய ��கள் மற்றும் உள்கட்டுமான இரா-
ஜாங்க அைமச்சரும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட 
அ��ருத்�க்குழு இைணத்தைலவருமான 
�வேநசதுைர சந்�ரகாந்தன் ெத��த்துள்ளார்.  

�ரா�ய ��கள் மற்றும் உள்கட்டுமான 
இராஜாங்க அைமச்சராக ேநற்றுமுன்-
�னம் பத�ப்�ரமாணம் ெசய்து 

மட்டு. சீேயான் ேதவாலயத்தில்
03ஆம் ஆண்டு நிைனேவந்தல்

உயிர்த்த ஞாயிறு தற்ெகாைலத் தாக்குதல்

சஜித்தின் முயற்சிக்கு நாமல் வரேவற்பு

ஜனாதிபதியின் நிைறேவற்று
அதிகார ஒழிப்பு ேயாசைன

எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் ச�த் �ேர-
மதாச�னால் சைப�ல் முன்ைவக்-
கப்பட்ட �ைறேவற்று ஜனா�ப� 
அ�கார முைறைமைய �க்குவதற்-
கான ேயாசைனைய வரேவற்பதாக 
முன்னாள் அைமச்சர் நாமல் ராஜபக் ஷ 
ெத��த்தார்.  

பாராளுமன்�ல் கருத்து

இந்தியா வழங்கும் உதவித்திட்டத்தின் கீழ்

ேமலும் 40,000 ெம.ெதான் 
டீசல் நாட்ைட வந்தைடவு

ஈஸ்டர் தாக்குதல் சம்பவம்
ஜனாதிபதி ஆைணக்குழுவின் அறிக்ைக
இைணயத்தில் ெவளியிடேவண்டும்

ஈஸ்டர் தாக்குதல் ெதாடர்பான ஜனா-
�ப� ஆைணக்குழு�ன் அ�க்ைகைய 
பாராளுமன்ற இைணயத்�ல் ெவ��ட-
ேவண்டும் என எ�ர்க்கட்�த் தைலவர் 
ச�த் �ேரமதாச சபாநாயக�-
டம் ேநற்று பாராளுமன்றத்�ல் 

ெபாய்ச் ெசய்திெயன தூதரகம் மறுப்பு

இந்தியாவின் மாநிலமாக
இலங்ைக சித்தரிப்பு

இலங்ைக மக்கள் �ரும்�னால் 
இந்�யா – இலங்ைக தனது ஒரு 
மா�லம் என அ��க்க தயார் என 
இந்�ய ெவ��வகார அைமச்சர் 
ெத��த்துள்ளார் என ெவ�யா�-
யுள்ள டு�ட்டர் ெசய்� உண்ைமக்கு 
புறம்பானது என ெத��த்துள்ள இந்�யா அதைன கடு-
ைமயாக சா�யுள்ளது.  

இலங்ைக மக்கள் இணங்�னால் இலங்-
ைகைய இந்�யா தனது இன்னுெமாரு 

 கட்டாயமாக்கப்பட்டது

ெபாது இடங்களில்
முகக்கவசம் மீண்டும்

 ைகயிருப்பு இல்லாைமேய காரணம்
எ�வாயு ைக�ருப்பு இல்லாைம 

காரணமாக எ�ர்வரும் 25ஆம் 
�க� வைர சைமயல் எ�வாயு 
��ண்டர்கைள சந்ைதக்கு ��-
ேயா�க்க மு�யாது என �ற்ேறா 
�றுவனம் ெத��த்துள்ளது.  

�ற்ேறா  �றுவனம் ஏப்ரல் 12ஆம் �க� முதல் 
சைமயல் எ�வாயு ��ண்டர்கைள சந்ைதக்கு 

ரம்புக்கைன சம்பவம்
    விசாரைணகள்
ேநற்று ஆரம்பம்

  

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்,                  
ஷம்ஸ் பா�ம்  

உ�ர்த்த ஞா�று தாக்குதல்க-
�ல் பா�க்கப்பட்டவர்களுக்கு �� 
வழங்க அரசாங்கம் நடவ�க்ைக 

எடுத்து வருவதாக ெபாதுமக்கள் பாது-
காப்பு அைமச்சர் �ரசன்ன ரணதுங்க 
ேநற்று (21) பாராளுமன்றத்�ல் ெத�-
�த்தார்.   

இது ெதாடர்பான ஜனா�ப� 
ஆைணக்குழு�ன் ப�ந்துைரகைள 
�ைரவாக நைடமுைறப்படுத்து-
மாறு க�தம் மூலம் சட்ட மாஅ-
�பைர ேகா�யுள்ளதாகவும் 
அவர் கு�ப்�ட்டார்.  

 இதுவைர 735 ேபர் ைகது 
ெ ச ய் ய ப் ப ட் டு ள் ள து டன் 
அவர்க�ல் 196 ேபர் தற்ேபாது 
�ளக்கம�ய�ல் ைவக்கப்பட்-

டுள்ளதாக ெத��த்த அவர் 19 ேபர் 
தடுப்புக் காவ�ல் ைவக்கப்-
பட்டுள்ள அேதேவைள 

ஈஸ்டர் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட
சகலருக்கும் நிச்சயம் நீதி கிைடக்கும்

 அதற்கான துரித முயற்சிகளில் அரசாங்கம் மும்முர நடவடிக்ைக

அரைச வலியுறுத்துகிறார் சஜித்

மட்டக்களப்பு �ேயான் 
ேதவலாயத்�ல் இடம்ெபற்ற 
தற்ெகாைல குண்டு தாக்குத�ல் 
உ��ழந்தவர்க�ன் மூன்றாம் 
ஆண்டு �ைனேவந்தல் �கழ்வு 
ேநற்று இடம்ெபற்றது.  

�ேயான் ேதவாலயம், காந்�-
பூங்கா மற்றும் கல்ல� பாலத்-
துக்கரு�லுள்ள �ைனவு தூ�-
க�ல் ேநற்று (21) காைல 9.05 
ம�க்கு இடம்ெபற்ற 
�ைனேவந்தல்க�ல்

ெபாது இடங்க�ல் முகக்-

ளதாக சுகாதார ேசைவகள் 

 கட்டாயமாக்கப்பட்டது
ேலாரன்ஸ்                    
ெசல்வநாயகம்,-
ஷம்ஸ் பா�ம்   

�ைறேவற்று அ�-
காரம் ெகாண்ட ஜனா-
�ப� முைறைய 
இல்லாெதா�ப்பது 
ெதாடர்�ல் எ�ர்க்-
கட்� ேநற்று பாராளு-
மன்றத்�ல் த�நபர் 
�ேரரைண ஒன்ைற 
சமர்ப்�த்தது.   

எ�ர்க்கட்�யான 
ஐக்�ய மக்கள் சக்-
� �ன் 
ெபாதுச் 

அரசியலைமப்பின் புதிய 
திருத்தத்திற்கான வைரவு
SJB யினரால் சபாநாயகரிடம் ேநற்று ைகயளிப்பு

மனித உரிைம ஆைணக்குழுவினால்

      இன்று விசாரைணக்கு அைழப்பு

ரம்புக்க ைன துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம்

இது ெதாடர்பான ஜனா�ப� 
ஆைணக்குழு�ன் ப�ந்துைரகைள 
�ைரவாக நைடமுைறப்படுத்து-

�ளக்கம�ய�ல் ைவக்கப்பட்-

பாராளுமன்றத்தில்
ேநற்று அைமச்சர்
பிரசன்ன ெதரிவிப்பு

ஜனாதிபதி 
ஆைணக்குழுவின்

பரிந்துைரைய அமுல்படுத்த
சட்ட மாஅதிபரிடம் அரசு

ஆேலாசைன

A message from

kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk;
xU eguhf khWq;fs;
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ெபாதுமக்களிடம் 
இராணுவத் தளபதி 
ேகாரிக்ைக  

எரிெபாருள் ெகாள்வனவுக்கு
இந்தியா ேமலும் 500 மில். ெடாலர்

பிரதமர் தைலைமயில் அரைச
முன்ெனடுத்து ெசல்ல முடிவு
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உக்ரைன் மீதான ரைஷ்ா-
வின் ப்ைய்டுபபால் 
உணவுப பிரைச்சி்ன ஒன்று 
அதிகரித்திருககும் நி்ையில் 
உைகம் மனிதாபிமான 
பபரைழிவு ஒன்றுககு முகம்யகா-
டுத்திருபபதாக உைக வங்கி 
த்ைவர் பைவிட் யமல்பாஸ் 
எச்்சரித்துள்ார்.   

உணவு வி்ை ்சாத்ன 
அ்வு அதிகரிபபதால் 
பைநூறு மில்லி்ன் மககள 
வறு்ம நி்ைககு தள்பபட்டு 
வருவதாக பி.பி.சி ய்சய்தி நிறு-
வனத்திற்கு அளித்த பபட்டியில் 
யமல்பாஸ் யதரிவித்துள்ார்.   

“இது ஒரு மனிதாபிமான 
பபரைழிவு என்பதால், ஊட்ைச்்சத்-
தில் வீழ்ச்சி ஏற்படும். இதனால் 
எதுவும் ய்சய்் முடி்ாத அரைசுகள 
அரைசி்ல் ்சாவ்ை எதிர்யகாள -
ளும். அதற்கு அவர்கள காரைணம் 
இல்்ை என்்றபபாதும் வி்ை 
அதிகரிப்ப காணபார்கள” என்று 
அவர் குறிபபிட்ைார்.   

உணவு வி்ை ‘பாரி் அ்வாக” 
37 வீதம் அதிகரிககும் என்று உைக 
வங்கி கணித்திருபபபதாடு அது 
ஏ்ைகளுககு யபரிதாக இருககும் 
என்று குறிபபிட்டுள்து.   

“இதனால் எணயணய்கள, 
தானி்ங்கள என அ்னத்து 
வ்க்ான உணவுகளும் பாதிக-
கபபடுவபதாடு யதாைர்ந்து பயிர்-
கள, ப்சா்ப ்பயிர்கள உ்ரும், 
ஏயனனில் பகாது்ம உ்ரும்பபா-
தும் இ்வ அ்னத்தும் உ்ரும்” 
என்றும் அவர் யதரிவித்தார்.   

உக்ரைனின் து்்றமுக நகரைமான 
மரியுபபா்ை ரைஷ் ப்ைகள 
்கபபற்றிவிட்ைதாக அந்நாட்டு 
பாதுகாபபு அ்மச்சு அறிவித்துள-
்து. மரியுபபாலில் உள் உருககா-
்ை்்த் தவிரை அ்னத்துப பகுதி-
க்்யும் தங்கள கட்டுபபாட்டில் 
யகாணடு வந்துளப்ாம் என்று 
ரைஷ்ப பாதுகாபபுத்து்்ற யதரிவித்-
துள்து.

உக்ரைன் நாட்டின் மரியுபபால் 
நக்ரை ்கபபற்றி்தாக ரைஷ் பாது-
காபபுத் து்்ற அறிவித்திருபப்த 
அடுத்து, மரியுபபால் நகருககு ஒரு 
புதி் சுதந்திரைம் யகாடுககபபட்டுள-
்தாக ரைஷ் ஜனாதிபதி வி்ாடிமிர் 
புடின் அறிவித்துள்ார்.

மரியுபபா்ை ்கபபற்றி்தற்-
காக ரைஷ் இரைாணுவ வீரைர்களுககு 
ஜனாதிபதி புடின் தனது பாரைாட்டுக-
்்யும் யதரிவித்துள்ார்.

மரியுபபால் நகரில் உள் 
இரும்பு உருககா்ை மீது தாககு-
தல் நைத்தாமல், அத்ன ்கப-
பற்றுமாறு ரைஷ் ப்ைகளுககு 
ஜனாதிபதி உத்தரைவு பி்றபபித்துள -்
தாகவும் கூ்றபபடுகி்றது.
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மரியுப�ோல் நகரம் 
ரஷ்ோ வசமோனது

இந்த வாரைத்தில் இரைணைாவது 
மு்்ற்ாக மத்தி் கா்சா பகுதியில் 
இஸ்பரைல் வான் தாககுதல்க்் 
நைத்தியுள்து. யரைாகயகட் எஞ்-
சின்கள த்ாரிககும் நிைத்தடி த்ம் 
ஒன்்்ற இைககு ்வத்து தாககுதல் 
நைத்தபபட்ைதாக இஸ்பரைல் இரைா-
ணுவம் குறிபபிட்டுள்து.   

பநற்று வி்ாைககிை்ம அதிகா-
்ையில் இந்தத் தாககுதல் இைம் -
யபற்றுள்து. இதனால் ஏற்பட்ை 
பாதிபபுகள பற்றி உைன் உறுதி ய்சய்-
்பபைவில்்ை.   

எனினும் மத்தி் கா்சாவிலுள் 
அல் பு்ரைஜ் அகதி முகாமில் பை வீடு-
களும் இந்தத் தாககுதைால் ப்சதம் 
அ்ைந்திருபபதாக பார்த்தவர்க்் 
பமற்பகாளகாட்டி அல் யஜசீரைா 
ய்சய்திச் ப்ச்வ குறிபபிட்டுள்து.   

முன்னதாக கைந்த புதன் இரைவு 
இஸ்பரைலில் இருந்து நைத்தப -
பட்ை இரு யரைாகயகட் குணடுகள 
யதற்கு கா்சாவில் விழுந்ததில் வீடு 
ஒன்றில் சிறு ப்சதம் ஏற்பட்ைபதாடு 

எவரும் கா்ம்ை்வில்்ை என்று 
யபாலிஸார் யதரிவித்துள்னர்.   

இந்நி்ையில் கா்சா மீது வான் தாக -
குதல் நைத்தி் பின் பமலும் நான்கு 
யரைாகயகட்டுகள கா்சாவில் இருந்து 
வீ்சபபட்ைபபாதும் அ்வ வான் 
பாதுகாபபு மு்்ற மூைம் இ்ைம-
றிககபபட்ைதாக இஸ்பரைலி் இரைா-
ணுவம் யதரிவித்தது.   

இந்த யரைாகயகட் தாககுதல்களுககு 
எந்த பைஸ்தீன தரைபபும் யபாறுப-

பபற்கவில்்ை.   
கா்சாவில் ஆட்சி -

யில் உள் ஹமாஸ் 
அ்மபபு யவளியிட்ை 
அறிவிபபில், “இஸ்பரை-
லி் குணடுவீச்சுகள 
ஆககிரைமிப்ப எதிர்ப-
பதற்கும், யஜரூ்சைம் 
மற்றும் அதன் மகக்் 
ஆதரிபபதற்கும் ஊக-
குவிப்ப மாத்திரைபம 
ய்சய்யும்” என்று குறிப-
பிைபபட்டுள்து.   

இஸ்பரைல் மற்றும் ஆககிரைமிககப-
பட்ை பைஸ்தீன பகுதிகளில் அதிக-
ரித்திருககும் வன்மு்்றகள பரைந்த 
அ்வான ஒரு பமாதலுககு இட்டுச் 
ய்சல்லும் அச்்சத்்த ஏற்படுத்தியுள-
்து. கைந்த ஆணடில் கா்சாவில் 11 
நாட்கள இைம்யபற்்ற இஸ்பரைலின் 
தாககுதல்களில் 250ககும் அதிக -
மான பைஸ்தீனர்கள யகால்ைபபட்-
ைபதாடு 13 இஸ்பரைலி்ர்கள பலி்ா-
கினர்.     

காசாவில் இஸ்ரேல்   
மீண்டும் தாக்குதல்  

முஸ்லிம் யபணகளின் ஹிஜாப 
ஆ்ைககு யபாது இைங்களில் த்ை 
விதிபபதாக பிரைான்ஸ் ஜனாதிபதி 
பவட்பா்ர் மரின் பை யபன் வாக-
குறுதி அளித்திருககும் நி்ையில், 
அது சிவில் யுத்தத்்த உருவாககும் 
என்று அவரைது பபாட்டி்ா்ரைான பத -
வியிலுள் ஜனாதிபதி எமானுபவல் 
மகபரைான் எச்்சரித்துள்ார்.   

இந்த இருவருககும் இ்ையிைான 
இரைணைாம் சுற்று ஜனாதிபதி பதர்தல் 
வரும் ஏபரைல் 24 ஆம் திகதி ந்ையப-
்றவுள்து. 

இத்ன ஒட்டி இருவருககும் 
இ்ையிைான பநருககு பநர் 
யதா்ைககாட்சி விவாதம் கைந்த 

புதனன்று இைம்யபற்்றது.  
இதில் தீவிரை வைது்சாரி பவட்பா் -

ரைான பை யபன் தாம் கடும்பபாககு 
இஸ்ைாத்துககு எதிரைாகபவ பபாரைாடு-

வதாகவும் முஸ்லிம்களுககு எதிரைாக 
அல்ை என்றும் கூறினார். “நான் 
அவர்களின் மதத்திற்கு எதிரைாக பபார் 
ய்சய்்வில்்ை” என்்றார்.   

“ஹிஜாப ஆ்ை இஸ்ைாமி்வா -
திக்ால் திணிககபபட்ை உ்ை 
என்று நான் யதளிவாகக கூறுகி -
ப்றன். இ்த அணியும் இ்ம் 
யபணகள பவறு வழியின்றி அணிகி -
்றார்கள என்பபத உண்ம” என்று 
பை யபன் இந்த விவாதத்தில் குறிப -
பிட்ைார்.   

“நீங்கள ய்சால்வது மிகத் தீவிரை -
மானது” என்று கூறி் மகபரைான், 
“இத்ன நீங்கள ய்சய்தால் சிவில் 
யுத்தத்்த உருவாககும்” என்்றார்.     

'ஹிஜாப் தடை' குறித்து பிரோன்ஸ  
ஜனாதிபதி ்ேடபாளரகள் விோதம்

அதிநவீன அணு ஆயுத ஏவுக்ண்் 
ரைஷ்ா யவற்றிகரைமாக ப்சாதித்த நி்ையில் 
இது ரைஷ்ாவின் எதிரிக்் இரு மு்்ற 
சிந்திகக ்வககும் என்று அந்நாட்டு ஜனா-
திபதி வி்ாடிமிர் புட்டின் யதரிவித்துள-
்ார்.   

ரைஷ்ாவின் வைபமற்கில் உள் பியை -
ய்சஸ்க நகரில் இருந்து வீ்சபபட்ை இந்த 
ஏவுக்ண தூரைக கிைககில் கம்்சட்கா தீபகற்-
பத்தில் விழுந்ததாக யதா்ைககாட்சியில் 
பதான்றி் புட்டின் கூறினார்.   

“இந்த புதி் ஏவுக்ண உச்்ச மூபைாபா் 
மற்றும் யதாழில்நுட்ப பணபுக்்க 
யகாணடிருபபபதாடு இது அ்னத்து 
நவீன ஏவுக்ண எதிர்பபு பாதுகாபபு 
அ்மப்பயும் முறி்டிககும் தி்றன் 
யகாணைது. இதற்கு உைகில் எந்த ஒபபு-
வ்மயும் இல்்ை. நீணை காைத்துககு 
அத்ன எட்ை முடி்ாது” என்று புட்டின் 
யதரிவித்தார்.   

ப்சாதிககபபட்ை ்சர்மட் கணைம் விட்டு 
கணைம் பாயும் ஏவுக்ண ஒன்றில் 10 

அல்ைது அதற்கு பமல் ஆயுதங்க்் எடுத்-
துச் ய்சல்ை முடியும் என்று அயமரிகக 
யகாங்கிரைஸ் ஆய்வு ப்ச்வ யதரிவித்துள-
்து.   

இந்த ஏவுக்ண பை ஆணடுக்ாக பமம் -
படுத்தபபட்ை நி்ையில் இதன் ப்சாத்ன 
பமற்கத்தி் நாடுக்் ஆச்்சரி்பபடுத்-
தவில்்ை என்்றபபாதும், உக்ரைன் மீது 
ரைஷ்ா ப்ைய்டுத்த பதற்்ற சூைலுககு 
மத்தியிபைப் இது யவளி்ாகியுள்்ம 
குறிபபிைத்தககது.     

நவீன ஏவுகணைண் பசோதித்து  
எதிரிகணை எசசரித்்ோர் புட்டின்

உணவு விடை உயரோல்   
உைகில் 'மனிதப் ்பரேழிவு'

31 வ்தான 
சுகாதாரை ப்ச்வ 
ஊழி்ர் ஒருவ-
ருககு 20 நாட்களுக-
குள இருமு்்ற 
ய க ா ப ரை ா ன ா 
யதாற்று ஏற்பட்டி-
ருபபது கணடுபிடிககபபட்ைதாக 
ஸ்யபயின் ஆரைாய்ச்சி்ா்ர்கள யதரி-
வித்துள்னர்.   

இந்த பநாய்த் யதாற்று இரு மு்்ற 
ஏற்பட்ைதாக இதுவ்ரை அறி்ப -
பட்ை மிகக குறுகி் காை இ்ையவ-
ளி்ாக இது உள்து. இந்தப யபண-
ணுககு கைந்த டி்சம்பரில் யைல்ைா 
திரிபும் பின்னர் ஜனவரி மாதத் -
தில் ஒமிகபரைான் திருபும் யதாற்றி 
இருபவறு திருபுக்ால் பாதிககபபட் -
டுள்ார்.   

இதன்மூைம் முன்னர் யகாபரைானா 
யதாற்று பாதித்திருந்தாலும், முழு -

்ம்ாக தடுப-
பூசி யபற்றிருந்த-
பபாதும் மீணடும் 
யதாற்று ஏற்பை 
வாய்பபு உள்து 
என்ப்த இது காட்-
டுகி்றது என்று ஆய் -

வா்ர்கள யதரிவித்துள்னர்.   
ஸ்யபயி்னச் ப்சர்ந்த அந்த 

யபணணுககு முதல் மு்்ற்ாக 
யகாபரைானா பாதிபபு உறுதிய்சய்்ப-
பட்ைபபாது எவ்வித அறிகுறியும் 
யதன்பைவில்்ை. 

ஆனால், சுமார் மூன்று வாரைங்க-
ளுககு பின்னர் அவருககு இருமல், 
காய்ச்்சல் உளளிட்ை அறிகுறிகள 
யதன்பட்ைதால் மீணடும் பரிப்சா -
த்ன பமற்யகாள்பபட்ைபபாபத 
அவர் யவவ்பவறுபட்ை யகாபரைானா 
திரிபால் அடுத்தடுத்து பாதிககபபட்-
ைது யதரி்வந்தது.

ஸவபெயின் வபெண்ணுக்கு:  

பிரைாந்தி்த்தின் ஸ்திரைத்தன்்ம, 
்சட்ைத்தின் ஆட்சி மற்றும் ்சர்ச்-
்்சகளுககு அ்மதி்ான தீர்வு 
ஆகி்வற்்்ற பமம்படுத்துவதற்-
கான தங்கள உறுதிபபாட்்ை இந் -
தி்ாவும் ஐககி் அயமரிககாவும் 
மீணடும் உறுதிபபடுத்தியுள்ன 

என்று அயமரிகக யவளிவிவகாரைச் 
ய்ச்ைா்ர் அந்பதானி பிளிங்கன் 
யதரிவித்துள்ார்.  

இந்தி்–அயமரிகக அ்மச்்சர்-
கள பபச்சுவார்த்்தயின் பின்னரைான 
ஊைகவி்ைா்ர் மாநாட்டில் உ்ரை -
்ாற்றி் அவர், “இ்்ற்ாண்ம, 
பிரைாந்தி் ஒரு்மபபாடு மற்றும் 

சுதந்திரைமானதும் ்சட்ைத்்த அடிபப -
்ை்ாகக யகாணைதுமான ்சர்வபத்ச 
ஒழுங்்க நி்ைநிறுத்துவதற்கான 
எங்க்து பங்களிபபின் உறுதிப -
பாட்டுககாக நாங்கள ஒன்்றாக நிற்கி -
ப்றாம்.  

யகாவிட் –19 யபருந்யதாற்றுககு 
எதிரைாக இந்தி்ாவும் 
அயமரிககாவும் யநருக-
கமாக ய்ச்ல்பட்டு 
வருகின்்றன. எங்க்து 
நாடுக்்ச் ப்சர்ந்த 
விஞ்்ானிகளும் நிறு -
வனங்களும் இ்ணந்து 
ப ா து க ா ப ப ா ன து ம் 
ப ் னு ள ் து ம ா ன 
யகாவிட்–19 தடுபபூசி -
க்் உருவாககி, த்ா-
ரித்து வருகின்்றனர்.  

எமது இருதரைபபு உ்ற்வ பமலும் 
பமம்படுத்துவதற்கு இந்த ்சந்திப-
புகள முககி் பங்காற்றியுள்ன. 
இரு நாடுகளுககும் இ்ைப்்ான 
முந்்த் ஆககபூர்வமான ்சந்திபபு-
களின் அடிபப்ையில் இந்த கைந்-
து்ரை்ாைல்கள இைம்யபற்்றன” 
என்று கூறினார்.     

பிரோந்திய ஸதிரேத்தன்டமக்கு  
இந்தியா - அமமரிக்கா உறுதி

ரைஷ்ா மீது 
அயமரிககா புதி் 
த்ைக்் விதித் -
துள்து. உக்ரைன் 
மீதான ப்ைய்-
டுபபால் விதிககப-
பட்ை கட்டுபபா -
டுக்்த் தவிர்கக 
மு ் ல் ப வ ா ் ரை க 
கு றி ் வ த் து 
இம்மு்்ற த்ை 
வி தி க க ப ப ட் -
டுள்து.   

த னி ந ப ர் க ள 
40 பபர் மீதும் நிறுவனங்கள மீதும் 
த்ைகள விதிககபபட்டுள்தாக 
அயமரிகக நிதித்து்்ற கூறி்து.   

மின்னிைகக நாண் நிறுவனத் -
்தக குறி்வத்தும் முதன்மு்்ற 
த்ை விதிககபபட்டுள்து.  

்சம்பந்தபபட்ை நிறுவனங்கள, 
தனிநபர்களின் அயமரிககாவில் 
உள் ய்சாத்துகள முைககபபடும். 
அயமரிககர்கள அவர்கப்ாடு வர்த்-
தகம் ய்சய்்வும் த்ை விதிககபப-
டும்.   

ரைஷ்ாவின் ட்ரைான்ஸ்–யகபபிட் -

ைல் வர்த்தக வங்கி, ரைஷ்ச் ய்சல்வந் -
தர் கான்ஸ்ைணடீன் மபைாபப்ர், 
மின்னிைகக நாண்த்தில் உைகின் 
மூன்்றாவது யபரி் நிறுவனமான 
பிட்ரிவர் உளளிட்ை்வயும் த்ை 
விதிககபபட்ை நிறுவனங்களின் பட் -
டி்லில் இைம்யபற்றுள்ன.   

பமற்கத்தி் நாடுகள விதிககும் 
த்ைகள ்சட்ைவிபரைாதம் என்று கண-
டித்த ரைஷ் ஜனாதிபதி வி்ாடிமிர் 
புட்டின், உைக வர்த்தக அ்மபபி-
ைம் அது பற்றிப பப்சவிருபபதாக 
குறிபபிட்ைார்.    

ரேஷயாவுக்கு எதிரோக  
அமமரிக்கா புது தடை

சீனாவில் விபத்துககுள்ான 
்்சனா ஈஸ்ட் விமானத்தின் தகவல் 
அைங்கி் கறுபபுபயபட்டி பமா்சமா-
கச் ப்சதம்ைந்திருபபதாக அதிகாரி -
கள யதரிவித்துள்னர்.   

கைந்த மாதம் ஏற்பட்ை அந்த 
விபத்தில் விமானத்தில் 
இருந்த 132 பபரும் உயிரி-
ைந்தனர்.  

மீட்கபபட்ை பதிவுப 
யபட்டியிலிருந்து கு்்றந்த 
அ்வு தகவல்க்்ப் 
ப்சகரிகக முடிந்ததாக 
விமானப பபாககுவரைத்துத்-
து்்ற முதற்கட்ை அறிக்க -
யில் குறிபபிட்டுள்து.   

பதிவுப யபட்டியிலிருந்து 
ப்சகரிககபபடும் தகவல்-
கள முககி்மான்வ. புைனாய்வு 
ஓரைாணடு வ்ரை நீடிகக வாய்பபிருப-
பதாக விமானத்து்்ற நிபுணர்கள 
கூறினர்.  

அபா்மான சிை தகவல்க்் நிரைா -
கரித்த அதிகாரிகள, விமானச் சிபபந்-
திகள தகுதி்ானவர்கள என்றும், 
விமானம் மு்்ற்ாகப பரைாமரிககப-
பட்ைதாகவும் கூறினர்.   

விபத்துககுள்ான விமானத் -
தில் அபா்த்துககுரி் யபாருள 
ஏதும் ஏற்றிச் ய்சல்ைபபைவில்்ை. 
விபத்து பநர்ந்தபபாது வானி்ையும் 
சீரைாய் இருந்தது என்று அவர்கள யதரி-
வித்தனர்.   

்சாத்தி்மான சிை முடிவுகளின் 
அடிபப்ையில், விமானத்தின் 
யபரும்பாைான சி்தவுகள ஒபரை 
இைத்தில் கிைந்த்த நிபுணர்கள சுட்-
டிககாட்டுகின்்றனர். அதன் மூைம் 
விமானம் நடுவானில் உ்ைந்திருக-
கபவா, யவடித்திருககபவா வாய்ப -
பில்்ை என்று பாதுகாபபு நிபுணர் -
கள கூறுகின்்றனர்.    

சீன விமானத்தின்  
கறுப்புப்மபடடி ்சதம்

மைோதல் தீவி்ரைமையும் அச்சம்

இருபது நாடகளில்   
இருமுடை மகாவிட

உலக ெங்கி எச்சரிக்மக  
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இன்னறைய சு்பதினமவ்தாழுனக 
நேரம

நயாகம: சித்்தநயாகம

3
19மு்தல் 24 ெனர

சுபஹ்  - 04.44
லுஹர்  - 12.11
அஸர்  - 03.21
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   
ைனி்தன் இமனை, ைறுனை ொழ்வில் 

விநைாசனம அனடந்து வகாள்ள 
நெண்டும. அ்தறகு நேரெழிகாடடல் 
இன்றியனையா்தது. அந்்த ெனகயில் 
ைனி்தனின் ஈருலக விநைாசனத்திறகு 
ந்தனெயான நேரெழிகாடடலாகநெ அல் 
குரஆனன சரெ ெல்லனை ்பனடத்்த அல்-
லாஹ்தஆலா அருளியுள்ளான். 

உலகம இருக்கும ெனரயும பிறைக்கும 
ஒவவொருெரதும ஈருலக ொழ்வுக்கும 
நேரெழிகாடடக்கூடிய முழுனைத்துெம 
வ்பறறுள்ள இக்குரஆன் என்றும உயி-
நராடடத்துடன் இருக்கக்கூடிய்தாகும. 
அ்தனால் ைனி்தரகளாகிய எைது ஈருலக 
ொழ்வின் விநைாசனத்தின் நிமித்்தம 
அல்லாஹ்தஆலா ெகுத்்தளித்துள்ள 
இக்குரஆன் மூலம உரிய ்பயனன 
அனடந்து வகாள்ெதில் ஒவவொருெரும 
கெனம வசலுத்்த நெண்டும. இ்தனனப 
வ்பாறுப்பாகவும கடனையாகவும கருதி-
வசயற்படுெது அெசியம. 

இ்தன் நிமித்்தம அல் குரஆனன ஒ்த 
நெண்டும. அ்தனனப ்படிக்க நெண்டும. 
அ்தனன விளங்கிட முயறசிக்க 
நெண்டும. அ்தறநக ஏற்ப ொழ்னெ 
அனைத்துக்வகாள்ள நெண்டும. இருந்-
தும கூட இனெ வ்தாடரபில் உரிய 
கெனம வசலுத்்தப்படா்த நினலநய 
காணப்படுன்றைது. 

ஆனால் அல் குரஆன், 'அெரகள் 
இக்குரஆனன னெத்து சிந்்தக்க ைாட-
டாரகளா? அல்லது அெரகளது உள்-
ளங்கள் மீது பூடடுக்கள் ந்பாடப்படடுள்ள-
னொ? (முஹமைத்: 24) என்று நகள்'வி 
எழுபபியுள்ளது. ைறவறைாரு ெசனத்தில், 
'ோம உம மீது இறைக்கிய ்பாக்கியங்கள் 
நினறைந்்த நெ்தமிது. அெரகள் இ்தன் ெச-
னங்கனளச் சிந்திக்க நெண்டும. அறிவு-
னடநயார இ்தன் மூலம ்படிபபினன வ்பறை 
நெண்டும என்்ப்தறகாக' (ஸூரா ஸாத்: 
29) என்றும குறிபபிடடுள்ளது. 

குரஆனன ஒதுெ்தன் அெசியத்ன்தயும 
அ்தனனப்படித்து விளங்குெ்தன் முக்கி-
யத்துெத்ன்தயும இவொறு ்பல ெசனங்-
கள் ெலியுறுத்திக் வகாண்டிருக்கின்றைன. 
இக்குரஆனின் தூன்த உரிய ஒழுங்கில் 
்படித்து விளங்கிக் வகாள்கின்றைெரகளின் 
நினல குறித்தும குரஆன் குறிபபிடத்்த-
ெறைவில்னல. 'அ்தன் ெசனங்கள் ஒ்தக் 
காண்பிக்ப்படடால் அெரகளது (இனறை) ேம-
பிக்னக அதிகரிக்கும (ஸூரா அன்்பால் 02) 

ஆகநெ அல் குரஆனின் சிறைபன்பயும 
முக்கியத்துெத்ன்தயும உணரந்து வசயற்ப-
டத் வ்தாடங்கும காலைாக இந்்த ரைழானன 
ஆக்கிக் வகாள்நொம. 

அல் குர்ஆனின் முக்கியத்துவத்்தை உணர்்வோம்

ைரலின் ைரிக்கார  ...

கனடியன் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல256.80 267.07

யூர�ொ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல239.52 248.06

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல423.68 438.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல344.01 357.45

அடெரிக்க ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல322.72 334.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல238.54 249.41

குறித்்த
வினல

குறித்்த
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 831.93

குவைத் டினொர் 1,028.76

ஓெொன் ரியொல் 814.75

கட�ொர் ரியொல் 85.92

சவூதி ரியொல் 83.64

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 85.39

நாணய
மாற்று

உயிரத்்த ஞாயிறு குண்டுத்்தாக்கு்தல் இடமவ்பறறு நேறறுடன் (ஏப.21) 03 ஆண்டுகள் பூரத்தியாகியது. ோடு முழுெதும நினனவு கூரல் நிகழ்வுகள் ேனடவ்பறறைந்தாடும குண்டுத்்தாக்-
கு்தல் இடமவ்பறறை வகாழுமபு, வகாச்சிக்கனட புனி்த அந்ந்தானியார ந்பராலயத்திலும ந்பராயர கரதினால் வைல்கம ரஞ்சித் ஆண்டனகயின் ்தனலனையில் விநசட பிராரத்்தனனகள் 
ேனடவ்பறறைன. குண்டு வெடிபபில் ைரணைானெரகனள நினனவு கூரந்து வைழுகுெரத்திநயறறி ெழி்படடந்பாது பிடிக்கப்படட ்படங்கள்                          (்படங்கள்:- கயான் புஷ்பிக்க)

மக்கள் எதிர்நோககும் பிரச்சினை -
்கனை துரிதமோ்க தீரககும் ்ேனைத் -
திட்டத்துககு ததோழிற்சங்கங்கள் 
ே ழ ங கு ம் 
ஆ த ர ன ே 
ப ோ ர ோ ட டு ே -
தோ்க பிரதமர 
மஹிநத ரோஜ -
பக்ஷ ததரி -
வித்தோர.  

மு ற -
் ப ோ க கு 
த த ோ ழி ற ்ச ங -
்கங்களுக்கோை 
்தசிய நினையத்தின் ததோழிற -
்சங்க பிரதிநிதி்களு்டன் அைரிமோ -
ளின்கயில் (20) நன்டதபற்ற ்கைந -
துனரயோ்டலின் ்போ்த பிரதமர 
இதனைத் ததரிவித்தோர.  

்க்டநத ்கோைங்களில் அனைத்து 
அரசியல் ்கடசி்களும் எடுத்த தீர -

மோைங்கைோ்ை்ய தற்போனதய 
தநருக்கடி ஏறபடடுள்ைதோ்கவும், 
அதைோல் ஏறபட்ட தபோருைோதோர 

தநருக்கடி தற்போது அரசியல் 
தநருக்கடியோ்க மோறியுள்ைதோ்கவும் 
ததோழிற்சங்க பிரதிநிதி்கள் ததரி -
வித்தைர.  

தநருக்கடினய உருேோககுே -
தறகு பங்களித்தேர்கள் நிரபரோ -
தி்கைோகி தற்போனதய அர்சோங -

்கத்தின் மீது ்ச்கை பழி்கனையும் 
சுமத்துேதோ்க ததோழிற்சங்க பிரதி -
நிதி்கள் பிரதமரி்டம் சுடடிக்கோட -
டிைர.  மக்கள் எதிர்நோககியுள்ை 
இக்கட்டோை நினைனய தீரக்க அர -
்சோங்கம் ்மறத்கோள்ளும் ந்டேடிக -
ன்க்கனை துரிதபபடுத்துேதறகு 

ததோழிற்சங்கங்கள் என்்ற 
ரீதியில் அனைத்து உதவி்கனை -
யும் ேழஙகுேதோ்க ததோழிற -
்சங்க பிரதிநிதி்கள் ததரிவித் -
தைர.  இச் ்சநதரபபத்தில் 
போரோளுமன்்ற உறுபபிைர 
நோமல் ரோஜபக்ஷ, பிரதமரின் 
த்சயைோைர அனுர திஸோ -
நோயக்க மறறும் தபோதுஜை 
முற்போககு ஊழியர ்சங்கம், 
தபோதுஜை முற்போககு அர்ச 
ஊழியர ்சம்்மைைம், ஸ்ரீ -
ைங்கோ தபோதுஜை ஆசிரியர 
்சங்கம், தபோதுஜை ்தோட்ட 

ஊழியர்கள் ்சங்கம், உள்ளுரோடசி 
ஊழியர ்சங்கம், தபோதுஜை முன் -
பள்ளி ்சங்கத்திைர உள்ளிட்ட 
முற்போககு ததோழிற்சங்கங்க -
ளுக்கோை ்தசிய நினையத்தின் 
ததோழிற்சங்க பிரதிநிதி்கள் பைர 
்கைநது த்கோண்டைர.  

த�ாழிற்சங்கங்களின் ஆ�ரவை     
பாராட்டுை�ா்க பிர�மர் த�ரிவிப்பு  

ைக்களின் பிரச்சினனகனள தீரப்ப்தறகான

்ைோரன்ஸ் த்சல்ேநோய்கம், 
ஷம்ஸ் போஹிம்

எரிதபோருள் வினை அதி்க-
ரிபபு நிதியனமச்்சரின் உத்தி-
்யோ்கபூரே அனுமதினயப 
தபறறுக த்கோண்்ட ்மற-
த்கோள்ைபபட்டதோ்க எரி்சகதி, 
மின்்சகதி அனமச்்சர ்கஞ்சை 
வி்ஜ்்சக்கர ்நறறு போரோளுமன்்றத்-
தில் ததரிவித்தோர.

தேளிநோடடு விஜயதமோன்ன்ற 
்மறத்கோணடுள்ை நிதியனமச்்சர 
ததோனை்பசியூ்டோ்க அதற்கோை 
அனுமதினய ேழஙகியதோ்கவும் 
அதற்கோை ஆேணங்கள் அேரின் 
பணிபபுனரயின் கீழ் நிதி அனமச்சின் 
த்சயைோைரிைோல் தபறறுக த்கோடுக-
்கபபட்டதோ்கவும் அனமச்்சர ்சனபயில் 
ததரிவித்தோர.

ப ோ ர ோ ளு மன் ்ற த் தி ல் 
்நறறு எதிரக்கடசி எம்.
பி ஹரஷ டி சில்ேோ 
்்கள்வி எழுபபிைோர. 
அதன்்போது அேர 
்க்டநத சிை திைங்களுககு 
முன்பு ்மறத்கோள்-
ைபபட்ட எரிதபோருள் 
வினை அதி்கரிபபு ்சட்ட-

பூரேமற்றததன்றும் வினை அதி்கரிப-
புக்கோை அனுமதினய நிதி அனமச்்சர 
ன்கதயோபபம் மூைம் ேழங்கவில்னை-
தயன்றும் அவேோறு ேழங்கபப்டோத 
வி்டத்து அநத வினை அதி்கரிபனப 
ஏறறுகத்கோள்ை முடியோததன்றும் 
அேர ததரிவித்தோர.

அ்த்ேனை, தேளிநோடடு விஜ-
யதமோன்ன்ற ்மறத்கோணடுள்ை 
நிதியனமச்்சர, அஙகிருநது 
ததோனை்பசி மூைம்

்ைோரன்ஸ் த்சல்ேநோய்கம்,ஷம்ஸ் போஹிம்  

உயிரத்த ஞோயிறு தோககுதலிைோல் உயிரிழநதேர்களுககு 
்நறறு ்சனபயில் ஒரு நிமி்ட தமைை அஞ்சலி த்சலுத்தப-
பட்டது.  

 போரோளுமன்்றம் ்சபோநோய்கர மஹிநத யோபபோ அ்பேரத்-
தைவின் தனைனமயில் ்நறறு நன்டதபற்றது.  

 உயிரத்த ஞோயிறு தோககுதல் நன்டதபறறு 03 ேரு-
்டங்கள் நின்றேன்டநதுள்ைனதயடுத்து அது ததோ்டர-
பில் ஒரு நிமி்ட தமைை அஞ்சலி த்சலுத்த இ்டமளிக -
குமோறு எதிரணி ்்கோரியது. ஆைோல் அது ததோ்டரபோை 
்யோ்சனைனய த்சயறபடுத்த முடியோததை ்சபோநோய்கர 
அறிவித்தோர.   

 இதனையடுத்து ்கருத்துத் ததரிவித்த எதிரக்கடசித் 
தனைேர ்சஜித் பி்ரமதோ்ச ம்கோநோயக்க ்தரர இ்றநத 
்போது விமல் வீரேங்சவின் ்்கோரிகன்க படி ்சனபயில் 
தமௌை அஞ்சலி த்சலுத்தபபட்டது. ரோமோன்ய நிக்கோய 
ம்கோநோயக்க ்தரர இ்றநத ்போது தமௌை 
அஞ்சலி த்சலுத்த நோன் ்யோ்சனை முன்னேத்த 

ரம்புக்கனை ்சம்பேம் ததோ்டர-
பில் தபோலிஸ் மோஅதிபர 
மறறும் பை சி்ரஷ்ட தபோலிஸ்  
அதி்கோரி்கள், இைஙன்க மனித 
உரினம்கள் ஆனணககுழுவி -
ைோல் வி்சோரனணககு அனழக -
்கபபடடுள்ைைர.  

 அதற்கனமய, இன்று (22) 
்கோனை 11 மணிககு இைஙன்க 
மனித உரினம ஆனணககுழு -
வில் முன்னினையோகுமோறு அேர்களுககு 
அனழபபு விடுக்கபபடடுள்ைது.  

 ரம்புக்கனை ்சம்பேம் ததோ்டரபில் வி்சோ -
ரிபபதற்கோ்க இைஙன்க மனித உரினம -
்கள் ஆனணககுழுவிைோல் மூேர்டஙகிய 

குழுதேோன்று நியமிக்கபபட -
டுள்ைது. அககுழுவிைோல் 
ஆரம்பிக்கபபடடுள்ை வி்சோர -
னணக்களுக்கனமய, தபோலிஸ் 
மோஅதிபர சி.டி. விகரம -
ரத்ை, மத்திய மோ்கோணத்துககு 
தபோறுபபோை சி்ரஷ்ட பிரதி 
தபோலிஸ் மோஅதிபர, மத்திய 
மோ்கோணத்துககு தபோறுபபோை 
பிரதி தபோலிஸ் மோஅதிபர, 

்்க்கோனை மோேட்ட சி்ரஷ்ட தபோலிஸ்ட 
அத்தியட்ச்கர, ்்க்கோனை மறறும் ரம்புக -
்கனை தபோலிஸ் நினையங்களின் தபோறுபப -
தி்கோரி்கள் ஆகி்யோருககு அனழபபு விடுக -
்கபபடடுள்ைது.

நிதிய்ைச்சரின் அனுைதி பெற்றே 
எரிபெோருள் வி்ை அதிகரிப்பு

உயிர்த்தை ஞோயிறு தைோக்குதைலில்  

இறேந்தைோருக்கு ்ச்ெயில்  
ஒருநிமிட பைளன அஞ்சலி சன்பயில்  எரிசக்தி அனைச்சர  கஞ்சன

ரமபுக்க னன துப்பாக்கிச் சூடடு சம்பெம;

ஸ்ரீைங்கன் எயோரனைன்ஸ் நிறுே-
ைத்தின் தற்போனதய த்சயறபோடு்கள் 
குறித்து வி்சோரனண த்சயேதற்கோ்க 
அநநிறுேைம் அர்சோங்க தபோறுபபு 
முயறசி்கள் பறறிய குழுவுககு 
(்்கோப குழு) அனழக்கபபடடிருபப-
தோ்க அதன் தனைேர (்பரோசிரியர) 
்சரித ்ஹரத் ததரிவித்தோர.  

இதற்கனமய எதிரேரும் 25ஆம் 
தி்கதி ்கோனை 10.00 மணிககு ஆஜ-
ரோகுமோறு ஸ்ரீைங்கன் விமோை 

்்சனேககு அனழபபு விடுக்கபபட-
டுள்ைது.  21 விமோைங்கனை குத்த-
ன்கககு எடுபபதற்கோ்க ஸ்ரீைங்கன் 
எயோரனைன்ஸ் நிறுேைம் ஏைத்-
தில் ஈடுபடடுள்ைனம ததோ்டரபில் 
ஆரோயேதற்கோ்க ஸ்ரீைங்கன் எயோர-
னைன்ஸ் நிறுேைத்னத ்்கோப குழு 
முன்னினையில் அனழக்கவுள்ைதோ்க 
்்கோப குழுவின் தனைேர ்க்டநத 
19ஆம் தி்கதி போரோளுமன்்றத்தில் 
ததரிவித்திருநதோர.  

ஸ்ரீலங்கன் எயார்லன்்ஸுக்கு 
க்காப் குழு மீண்டும் அ்ைப்பு     

முன்ைோள் போரோளுமன்்ற உறுபபிைர ஹிரு-
ணிக்கோ பி்ரம்சநதிர தைது நறதபயருககு 
்கைங்கம் ஏறபடுத்தும் ேன்கயில் தே்றோை த்க-
ேல்்கனை ததரிவித்துள்ைதோ்க த்கன்யோவின் 
இைஙன்க உயரஸ்தோனி்கர ்ேலுபபிள்னை 
்கணநோதன் கூறியுள்ைோர. இது ததோ்டரபோ்க 
ஹிருனிக்கோவுககு ்கடிததமோன்ன்றயும் அேர 
அனுபபி னேத்துள்ைோர.  

அநத ்கடிதத்தில் அேர குறிபபிடடுள்ைதோ-
ேது,  

தன்னை ஒரு எல்.ரீ.ரீ.ஈ உறுபபிைதரை 
முன்ைோள் போரோளுமன்்ற உறுபபிைர ஹிரு-
ணிக்கோ பி்ரமச்்சநதிரேோல் கூ்றபபடடுள்ை 
கூறறு முறறிலும் ஆதோரமற்ற த்சயதி. 
அேரின் கூறறுபபடி தோன் எல்.ரீ.ரீ.ஈ உறுப-
பிைதரன்றும் உ்கண்டோவின் சி்ைோன் 
்க்பயின் உரினமயோைதரன்றும் கூறியுள்-
ை்தோடு. எல்.ரீ.ரீ.ஈ அனமபபிைரின் அரசு-
்டனமயோக்கபபட்ட தங்கம் தம்ே்சம் உள்-

ைதோ்கவும் கூறியுள்ைதோ்க உயரஸ்தோனி்கர 
ததரிவித்தோர.

 பிரதமர மஹிநத ரோஜபக்ஷ திருபபதிககு 
பயணம் த்சயத T7JSH இைக்க தஜட விமோ-
ைத்தின் உரினமயோைர ்கணநோதன் என்று 
ஹிருணிக்கோ பி்ரமச்்சநதிர கூறியுள்ை 
்தோடு அனத தவிர அேர எல்.ரீ.ரீ.ஈ அங்கத்-
தேர என்றும் உ்கண்டோவிலுள்ை சி்ைோன் 
்க்பயின் உரினமயோைர என்றும் கூறியுள்-
ைோர. ்மலும் எல்.ரீ.ரீ.ஈ அனமபபி்டமிருநது 
அரசுன்டனமயோக்கபபட்ட தங்கம் ்கணநோத-
னி்டம் இருபபதோ்கவும் கூறியுள்ைோர.

இது ததோ்டரபோ்க  இநத குற்றச்்சோடடு 
முறறிலும் ஆதோரமற்றது, ்கடடுக்கனத 
என்றும் அேரின் அரசியல் இைோபத்துக-
்கோ்க ்மறத்கோள்ைபபட்ட தைது நறதபய-
ருககு ்கைங்கத்னத ஏறபடுத்தும் த்சயைன்றி 
்ே்்றோன்றுமில்னைதயை அக்கடிதத்தில் 
சுடடிக்கோடடியுள்ைோர.   

உயர ஸ்தோனி்கர ்கணநோதன் உ்கண்டோ 
மறறும் அ்ந்கமோை ஆபிரிக்க நோடு்களின் 
ததோழில் முனைேரோேோர. அேர 1987 
ததோ்டக்கம் உ்கண்டோவில் நீண்ட ்கோைமோ்க 
ேசித்து ேருகின்்றோர. சி்றநத நிறுேை ,அர-
சியல் மறறும் ்சமூ்கப பு்கழ் ேோயநதேர. 
்கணநோதன் உ்கண்டோவின் இைஙன்கக -
்கோை த்கௌரே உயரஸ்தோனி்கரோ்க நியமிப -
பதறகு ததரிவு த்சயயபபட்டது அேரின் 
ததோழில்முனைவு நினைனம, நிறுேை 
நினைனம மறறும் உ்கண்டோ உள்ளிட்ட 
அ்ந்கமோை ஆபிரிக்க நோடு்களில் அேருக -
குள்ை அரசியல் ததோ்டரபு ்கோரணமோ்க்ே 
ஆகும். 2020 டி்சம்பர ேனர தேளிநோடடு 
்நரடி முதலீடு ததோ்டரபோை த்கன்யோவின் 
முன்ைோள் ஜைோதிபதி அல்ஃபோ த்கோன்்்டோ-
வின் ஆ்ைோ்ச்கரோ்கவும் ந்டேடிகன்க்களில் 
ஈடுபடடுள்ைோர.   

உ்கண்டோவில் இைஙன்கக்கோை 

ஹிருனிக்கோ பதைரிவித்தை கூறறு  
எனது நறபெயருக்கு களஙகம்  
வகன்யாவின் இலங்னக உயர்ஸ்தானிகர நெலுபபிள்னள கணோ்தன் அெசர கடி்தம  

்பல சிநரஷ்ட அதிகாரிகளுக்கும அனழபபு

ைனிதை உரி்ை ஆ்ணக்குழுவினோல்
IGP  இன்று வி்சோர்ணக்கு அ்ைப்பு

திருச்சி எம்.்்க. ஷோகுல் ஹமீது  

் ே த ோ ர ண ய த் தி லி ருந து 
்க்டல் ேழியோ்க இைஙன்கககு 
்க்டத்த முயன்்ற 147 கி்ைோ 
்கஞ்சோ மறறும் 02 ்கோர்கனை 
பறிமுதல் த்சயத தமிழ்நோடு 
தபோலிஸோர, ்சட்டத்தரணி 
ஒருேர உடப்ட 04 ்பனர 
ன்கது த்சயதைர.  

 நோ்கபபடடிைம் மோேட்டம் 
்ேதோரணயம் ்க்டல் ேழியோ்க 
புதன்கிழனம இரவு ்கஞ்சோ 
மூடன்ட்கள் இைஙன்கககு 
்க்டத்தபப்டவுள்ைதோ்க இர்கசிய த்கேல் 
கின்டத்தது. ் ேதோரணயம் தபோலிஸோர  வியோ -
ழககிழனம அதி்கோனை ேோ்கை ்்சோதனையில் 
ஈடுபட்டைர. அதன்்போது அநத ேழியோ்க 

ேநத 02 ்கோர்கனை நிறுத்தி அதில் இருநதேர -
்களி்டம் வி்சோரனண ்மறத்கோண்டைர. அேர -
்கள் முன்னுககுபபின் முரணோ்க ்பசியதோல் 
தபோலிஸோர  02 ்கோர்கனையும் ்்சோத-
னையிட்டைர.

கடல் வழியோக இைங்கக்கு கடத்தை முயன்றே
147 கி்ைோ கஞ்சோ தைமிைகத்தில் ெறிமுதைல்
சடடத்்தரணி உட்பட 4 ந்பர னகது
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நாட்டுக்குத் தேவையான மின்ாரத்வே உற்-
பத்தி ச்யைேற்்ா் நாம் எரிசபாருவைதய 

நம்பியிருக்கினதறாம். மினனுற்பத்திக்்ா் சபரும -
ைவு எரிசபாருவை எமது நாடு இறக்குமதி ச்யய 
தைண்டியுளைது. அேற்ச்ன அதி் பணத்வே ச்ல-
விட்டுக் ச்ாண்தடேயிருக்கினதறாம். நாட்டின ைருமா -
னத்தின சபரும் பகுதி எரிசபாருள இறக்குமதிக்ச்ன 
ச்லவிடேபபடுகினறது. எமது சபாருைாோரத்தில் 
ோக்்ம் ச்லுத்துகினற பிரோன ்ாரணியா் இது 
உளைது.
  உலகின எரிசபாருள ைைசமனபது எக்்ாலமும் 
நீடித்து நிவலக்்க் கூடியசோனறல்ல. பூமிவய எக் -
்ாலமும் அ்ழ்ந்து ச்ாண்டு எரிசபாருவை சபற்றுக் 
ச்ாண்டிருக்் இயலாது. நாம் பயனபடுத்துகினற 
சுைட்டு எரிசபாருைானது எனதறா ஒருநாள எதிர்ா-
லத்தில் முற்றா்தை தீரந்து தபா்லாம். அக்்ாலம் 
சநருங்குைேற்கிவடேயில் உல்ம் எரிசபாருளுக்்ா் 
மாற்றுைழிசயானறுக்கு ்ட்டோயமா்ச் ச்ல்ல தைண் -
டியிருக்கும் எனபதே அறிவியலாைர்ளின எதிரவுகூ-
றலாகும்.
  எரிசபாருள எனபபடும் தபாது ்வமயல் எரிைாயு, 
டீ்ல், சபற்தறால், மண்சணண்சணய, நிலக்்ரி, 
சநருபபு உவல்ளுக்்ான எண்சணய தபானற பல-
ைற்வறக் குறிபபிடேலாம். இவை அவனத்துதம எதிர-
்ாலத்தில் எனதறா ஒருநாள தீரந்து தபா்க் கூடிய 
்க்திைைங்்ள ஆகும். எனதை உல்ம் மாற்றுைழி-
்வை நாடே தைண்டிய தேவை உளைது.
 ைா்னங்்ளுக்்ா் சபருமைவு எரிசபாருள பயன-
படுத்ேபபடுகினறது. சபற்தறால் மற்றும் டீ்லுக்குப 
பற்றாக்குவற ஏற்படுகினற ்ந்ேரபபங்்ளில் முழு-
நாடுதம முடேங்கிப தபாகினறது. அதே்மயம் உலகில் 
எரிசபாருளுக்்ான த்ளவி நாளதோறும் அதி்ரித்-
துக் ச்ாண்தடே ச்ல்கினறது. ்ரைதே் ்ந்வேயில் 
எரிசபாருளின விவலயும் தினமும் அதி்ரித்துக் 
ச்ாண்தடே ச்ல்கினறது.
 எனதை எரிசபாருளின விவலயானது எதிர்ாலத்-
தில் ஒருதபாதுதம குவறைவடேயப தபாைதில்வல. எரி-
சபாருள தேவைக்்ா் மக்்ளின பணமும், நாட்டின 
பணமும் அதி்ைவில் ச்லவிடேபபடுைது ேவிரக்் 
முடியாேோகிப தபாகினறது. நாட்டின சபாருைாோ -
ரத்வேத் தீரமானிபபதில் எரிசபாருளுக்்ான ச்லவி-
னதம பிரோனமா் உளைது.
 எமது அயல்நாடோன இந்தியா எரிசபாருள மற்றும் 
மின்ாரத்துக்்ான மாற்றுைழி்ள குறித்து ஏற் -்
னதை அதி்ம் ்ைனம் ச்லுத்ேத் சோடேங்கி விட்டேது. 
மின்ாரத்தில் இயங்கும் ்ார்ள மற்றும் தமாட்டோர 
வ்க்கிள்வை உற்பத்தி ச்யைதில் இந்திய நிறு -
ைனங்்ள ்ைனம் ச்லுத்துகினறன. பற்றரியில் 
இயங்கும் சிறியர் ைா்னங்்ள அங்கு அதி்ம் 
புழக்்த்துக்கு ைந்து ச்ாண்டிருக்கினறன. அைற் -
றின விவல்ளும் குவறைானோகும்.
  பற்றரியில் இயங்கும் ைா்னங்்ைால் எரிசபாருள 
மீேபபடுத்ேபபடுகினறது. அவைா்னங்்ள சூழலுக்கு 
தீங்்ற்றவையாகும். அவைா்னங்்வைக் ச்ாள -
ைனவு ச்யைதில் மக்்ள அங்கு அதி்ம் நாட்டேம் 
்ாட்டேத் சோடேங்கியுளைனர. ஆ்தை பற்றரியில் 
இயங்கும் ்ார்ள மற்றும் தமாட்டோர வ்க்கிள்வை 
மக்்ள மத்தியில் அறிமு்ம் ச்யைதில் இந்திய நிறு -
ைனங்்ள அதி் ்ைனம் ச்லுத்துகினறன.
  எரிசபாருள விடேயம் அவைாறிருக்வ்யில், மின்ார 
உற்பத்தியிலும் இந்தியா மாற்றுைழி்ளிதலதய அதி் 
்ைனம் ச்லுத்துகினறது. இந்தியாவில் ்ாற்றாவல 
மினனுற்பத்தி பரைலா் தமற்ச்ாளைபபடுகினறது. 
ேமிழ்நாட்டுக் கிராமங்்ளில் ்ாற்றாவல மினனுற்-
பத்தி நிவலயங்்ள அதி்ம் ்ாணபபடுகினறன. 
இவைசயல்லாம் நாட்டின சமாத்ே மின்ார உற்பத்தி -
யில் ஓரைவுக்த்னும் பங்்ளிபவபச் ச்லுத்ேக் கூடி-
யனைாகும்.
 எதிர்ாலத்தில் மு்ம் ச்ாடுக்்ப தபாகினற அதி -்
ரித்ே மின்ாரத் தேவைவய ஈடு ச்யைோயின இவ-
ைாறான மாற்றுைழி்ள குறித்து அதி்ம் ்ைனம் 
ச்லுத்ே தைண்டியது ேவிரக்் முடியாேோகும். 
அணுமினனுற்பத்தி நிவலயங்்ள மூலமான மின-
னுற்பத்தி குறித்தும் இந்தியா ேற்தபாது ்ைனம் 
ச்லுத்ே தைண்டிய நிவலவமயில் உளைது. வ்த்-
சோழில் சபருக்்மும், மக்்ள குடித்சோவ் அதி்ரிப-
பும் தை்மா்ச் ச்னறு ச்ாண்டிருபபோல் இவைா-
றான அக்்வற அைசியமாகினறது.
 இலங்வ்வயப சபாறுத்ேைவர எரிசபாருள மற்றும் 
மின்ாரத்துக்்ான மாற்றுைழி்ள சோடேரபா் ்டேந்ே 
்ாலத்தில் தபாதிய ்ைனம் ச்லுத்ேபபடேவில்வல. 
அவைாறு ்ைனம் ச்லுத்ேபபட்டிருபபின   எரி -
சபாருள மற்றும் மினசநருக்்டி ேற்தபாது எம்வம 
அதி்ம் பாதித்திருக்் மாட்டோது. எனதை எமது நாடு 
இனிதமலாைது மாற்று்க்தி ைழி்ள குறித்து அதி்ம் 
்ைனம் ச்லுத்ே தைண்டியுளைது.
 சூரியபபடேல் மினனுற்பத்தி குறித்து நாம் அதி் 
்ைனம் ச்லுத்ே தைண்டியது அைசியம். ஒவசைாரு 
வீடுதம ேமக்்ான மின்ாரத்வே சுயமா் உற்பத்தி 
ச்யயும் நிவலவம ஏற்படுகினற தபாது நாட்டில் மின -
சநருக்்டிவய ஓரைைாைது ் ட்டுபபடுத்திக் ச்ாளைக் 
கூடியோ் இருக்கும். சூரியபபடேல் உப்ரணங்்வைக் 
ச்ாளைனவு ச்யைேற்்ான ்டேனுேவி்ள குறித்து 
நிதிநிறுைனங்்ள சிந்திபபதும் அைசியம்.
 மினனுற்பத்திக்்ான மாற்றுைழி்ளில் நாம் சைற்றி 
சபற்று விட்டோல் எரிசபாருளுக்்ான தேவையும் 
சபருமைவில் குவறந்து விடுைேற்கு இடேமுண்டு. 
உலகின எரிசபாருள சநருக்்டிவயப புரிந்து 
இலங்வ் இனிதமல் மாற்றுைழி்ள குறித்து ் ைனம் 
ச்லுத்துைது ேவிரக்் முடியாேோகும்.
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ரமழான் பி்ை 20
சுபகிருது வருடம் சிததி்ர மா்தம் 09ஆம் நாள்    கவள்ளிககிழ்ம

சுவாமி விபுலாநந்த அடிகளாரின் 98 ஆவது 
துறவற தினம் காரைதீவில் அனுஷ்டிப்பு

சமூகத்தின் எதிர்ாரப்புகரள ்ாடசாரலகள்
நிரறவவற்றுகின்றனவா என்்து வகள்விக்குறி!

த்தல்லிப்்ரள, நீரவவலியில் 
இன்று சிறப்பு தசாற்த்ாழிவுகள்

காரைதீவில் கரைகட்டிய சுவாமி 
விபுலாநந்த அடிகைாரின் 98 
ஆவது துறவற தினம் இநது 

சமய கலாசாை அலுவல்கள் திரைககைத்-
தின் ஏற்ாட்டில் காரைதீவில் அணரமயில் 
நரைப்றறது. சுவாமி விபுலாநந்தர் ஞா -்
கார்த்்தப் ்ணிமன்றம் இ்தரன ஏற்ாடு 
பசய்திருந்தது. 

சுவாமி விபுலாநந்தர் ஞா்கார்த்்த மணி-
மணை்த்தில் நரைப்றற இவ்விழாவில் 
திருமுன்னிரல அதிதியாக சிவஸ்ரீ சணமு-
கமககஸவைககுருககள் ்ஙககறறதுைன் 
நநதிகபகாடி ஏறறி ஆசியுரை வழஙகினார். 
்ணிமன்றத் ்தரலவர் பவ.பெயநா்தன் 
்தரலரமயில் நரைப்றற நிகழ்வில் 
ஆன்மிக அதிதிகைாக சிவஸ்ரீ இ.மககஸவ-
ைககுருககள், சிவஸ்ரீ சி.சாந்தரூ்ன் குருக-
கள், சிவஸ்ரீ ந.்த்மகலாென் சர்மா, சிவஸ்ரீ 
சு்ாஸகர் சர்மா ஆகிகயார் கலநது பகாணடு 
கவ்த்ாைாயைம் ஓதி சிறப்பித்்தனர்.  

பிை்தம அதிதியாக அம்்ாரற மாவட்ை 
கமலதிக அைசாஙக அதி்ர் கவ்தநாயகம் 

பெகதீசன் கலநது பகாணடு சிறப்பித்்தார். 
பகைைவ அதிதியாக கிழககு ்ல்கரலகக-
ழக சுவாமி விபுலாநந்தா அழகியற கறரக-
கள் நிறுவக ்ணிப்்ாைர் கலாநிதி புபைா-
ைன்ஸ ்ாைதி பகன்னடி கலநது பகாணடு 
சிறப்பித்்தார். சிறப்பு அதிதிகைாக ்தவிசாைர் 
கி.பெயசிறில், பிைக்தச பசயலாைர் சி.பெ-
கைாென், ரசவப்புலவர் சு.துஷயந்தன் உள்-
ளிட்ை ்ல அதிதிகள் கலநது பகாணைனர்.  

முன்ன்தாக சுவாமி பிறந்த இல்லத்தில் 
விகேை பூரச நரைப்றறது. பின்னர் சுவா-
மியின் திருவுருவச் சிரலககு மாரல அணி-
வித்து, காவி வஸதிைம் க்ார்ககப்்ட்டு, 
துறவற கீ்தம் இரசககப்்ட்ைது. அைஙகில் 
இரச நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் கமரைகய-
றின. மாவட்ை பசயலக இநதுசமய கலாசாை 
உத்திகயாகத்்தர் கு.பெயைாஜி நிகழ்ச்சிரய 
ஏற்ாடு பசய்திருந்தார்.

அறிவு, திறன், மனப்்ாஙகுள்ை 
மனி்த சமூகத்ர்த உருவாககு-
்தகல கல்வியின் கநாககாகும். 

இநகநாககிரன அரைநது பகாள்வதில் 
்ாைசாரலகளின் ்ஙகு அைப்்ரியது. 
்ாைசாரலகள் மூலகம சிறந்த நறபிை-
ரெகரை உருவாககுவ்தறகான கைம் 
அரமத்துக பகாடுககப்்டுவதுைன் சமூ-
கத்தின் எதிர்்ார்ப்பும் அ்தரன ரமயப்் -
டுத்திய்தாககவ அரமநதுள்ைது. 

ஒவ்பவாரு ்தனிமனி்தனதும் முன் -
கனறறகம சமு்தாய முன்கனறறமாக 
கநாககப்்டுகிறது. ்தனிமனி்த முன் -
கனறறத்திறகு கல்விகய அத்திவாைமாய் 
அரமகிறது. சமூகத் க்தரவகள், நரை -
முரறகள் நாளுககு நாள் மாறறமரைநது 
வருகின்ற இன்ரறய சமூகச்சூழலில் 
அ்தறககறறவாரு முன்கனறறமரைநது 
பசல்வ்தறகான கல்வி முரறகரை வழங-
கு்தல் ்ாைசாரலகளின் ப்ாறுப்பும், 
கைரமயுமாகும். இ்தனால் ்ாைசாரல -
கள் சமூகத்துைன் இரைநது பசயலாறற 
கவணடிய க்தரவ உள்ைது. 

சமூகமயமாககல் நிறுவனஙகளில் 
்ாைசாரலயும் ஒரு முகவைாகக பசயற -
்டுகின்றது. பவவ்கவறு சூழலில் 
இருநதும் ்ல்கவறு வரகயான ்ழகக -
வழககஙகள், ்ண்ாடுகள், நரைமுரற-
கரைப் பின்்றறும் பிள்ரைகரை சஙக-
மிககச் பசய்யும் ஓர் இைமாக ்ாைசாரல 
அரமநதுள்ை்தால் அவர்களுககான 
முரறயான கல்வி, வழிகாட்ைல்கள், 
நன்பனறிப்்டுத்்தல்கரை அவர்க-
ைது க்தரவகககற் வழஙகுவதில் 
்ாைசாரல ஆைணியினர் கவனத்திற 
பகாணடு பசயலாறற கவணடியுள்ைது.

கல்வி வழஙகு்தரல மட்டும் 
கநாககாகக பகாள்ைாது கல்வி 
மூலமான நைத்ர்த மாறறத்ர்த ஏற-
்டுத்துவதிலும் உரிய ்தைப்பினர் 
நைவடிகரக எடுகக கவணடும். 
இ்தன் மூலகம சமூக எதிர்்ார்ப்-
புமிகக மாைவ சமூகத்திரன 
்ாைசாரலகள் மூலம் பவளிப் -்
டுத்்த முடியும். குறிப்பிட்ை சமூ -
கத்தில் இயஙகும் ்ாைசாரல அச்-
சமூக ்தைத்ர்த அடிப்்ரையாகக 
பகாணகை அ்தன் விரனத்திறன் 
மிகக ்தன்ரம கநாககப்்டுகிறது. 
பின்்தஙகிய சமூகத்தில் இயஙகும் 
்ாைசாரல அச்சமூக மட்ைத்தின் 
அடிப்்ரையிகல ்தைப்்டுத்்தப்-
்டு்தல் இயல்்ான ஒன்றாகும். 
சமூக கமன்்ாடு ஏற்டுமிைத்து 
்ாைசாரலயும், ்ாைசாரல 

வைம் ப்றும் க்ாது சமூகமும் சிறந்த 
முன்கனறறத்ர்த காணும் என்்தில் 
எவ்வி்த ஐயமுமில்ரல. ஒவ்பவாரு பிை-
க்தசத்தினதும் வைர்ச்சிககாககவ 'அருகி -
லுள்ை ்ாைசாரல சிறந்த ்ாைசாரல' 
என்ற கவரலத்திட்ைம் அமுல்்டுத்்தப்-
்ட்ைரமயும் குறிப்பிைத்்தகக்தாகும். 

ஒரு சமூகத்தின் ்லமும் ்லவீனமும் 
அச்சமூகத்திலுள்கைாரின் பிரைப்பி-
கலகய ்தஙகியுள்ைது. ஒரு சமூகத்ர்த 
வழிநைத்்தக கூடிய ்தரலரமத்துவப் -
்ணபு ்ாைசாரலயில் மாைவர்களுககு 
வழஙகப்்டும் ்ல்கவறு வரகயான 
்தரலரமத்துவச் பசயற்ாடுகள் மூலம் 
வலுப்ப்றுகின்றது. இரவயரனத்-
திறகும் கமலாக சிறந்த நன்னைத்ர்தயு-
ரைய ஒழுகக சீலர்கரை ்ாைசாரலக -
கூைாக பவளிப்்டுத்்தப்்ை கவணடும் 
என்்தும் ்ாைசாரல மீ்தான சமூகத்தின் 
எதிர்்ார்ப்்ாகும்.

கமறகுறிப்பிைப்்ட்ை சமூக எதிர் -
்ார்ப்புககரை விரனத்திறன் மிகக 
வரகயில் நிரறகவறறுவ்தறகு ்ாை -
சாரலகள் சமூக நிறுவனஙகளுைன் 
இரைநது பசயலாறறு்தல் அவசிய-
மாக உள்ைது. இ்தறகாக குடும்்ம் 
என்ற சமூகத்தின் ஆைம்் அலகுைன் 
ப்தாைர்பிரனப் க்ணி மாைவர்களின் 
க்தரவகள், எதிர்்ார்ப்புககள் குறித்து 
இரு சாைாரும் ஆகலாசித்து அவர்கைது 
கல்வி மறறும் ஆளுரம விருத்திககு 
்ஙகாறறு்தல் கவணடும். இது குறித்து 
்ாைசாரல முகாரமயாைைான அதி்ர் 
சிறந்த முகாரமத்துவப் ்ணிகரை திட் -
ைமிட்ை வரகயில் முன்பனடுப்்தும் 
அவசியமாகும். 

எனினும் இன்று ்ாைசாரலகள் சமூ-
கத்தின் எதிர்்ார்ப்புககரை நிரறகவற-
றுகின்றனவா என்்து குறித்து ஆைாய்-
ரகயில் அது ககள்விககுறியாககவ 
கநாககப்்டுகிறது. காைைம் இன்ரறய 
நிரலயில் ்ாைசாரலகள் மாைவர் -
கைது கறறல் அரைவிரன மட்டுகம 
இலககாகக பகாணடு பசயற்டு்தலும் 
முரறசார் ் ாைவி்தானத்தினுள் மட்டுகம 
மாைவர்கைது திறன்கரை முைககி விடு-
்தலும் ப்றுக்றுகரை அடிப்்ரையா-
கக பகாணடு மாைவர்கைது ஆளுரம -
கரை மட்ைந்தட்டி மதிப்பிடு்தலுமாக 
்தமது பசயற்ாடுகரை சுருககிக பகாண -
டுள்ைன எனலாம். இ்தனால் ்ாைசாரல -
களின் பசயற்ாடுகள் சமூகம் எதிர்்ார்த் -
்தைவில் இன்னும் வைம் ப்றவில்ரல 
என்கற கூறலாம். 

ப்ாதுவாக ப்ரும்்ாலான சமூகங-
களில் வைஙகரை உரிய முரறயில் 

முகாரம பசய்வ்தறகான மனி்த 
வைம் திறன்்ைவில்ரல என்்-
துைன் வைச் சுைணைகல அதிகை-
வில் இைம்ப்று்தரலயும் முக-
கியமாக குறித்துக காட்ைலாம். 
அதுமட்டுமன்றி ப்ாறுப்புைர்வு 
மிககவர்கரையும், கைரமகரை 
உரிய முரறயில் நிரறகவறறு-
்வர்கரையும் காண்து அரிது. 
சமூக சீர்திருத்்தகமா முன்கனற-
றகமா முககியத்துவப்்டுத்்தப்்-
ைாரமயால் இனமுைண்ாடுகள் 
வன்முரறகள் வரை நீடித்துச் 
பசல்கின்றன. சமூக கலாசாைம், 
்ண்ாடு க்ான்றனவும் சீைழிந -
துள்ைதுைன் சில சமூகஙகளில் 
அரமதியின் சுவாசத்ர்தக கூை 
உைை முடியா்த சூழ்நிரல காைப்-
்டுகிறது. 

எனகவ்தான் இன்ரறய ்ாைசாரல-
கள் சுவர்கைறற நிரலயில் பசயற்ை 
கவணடியது காலத்தின் க்தரவயாக -
வுள்ைது. இ்தறகாக ்ாைசாரல கரலத் -
திட்ைத்தின் ஊைாக மாைவர்கைது 
அறிவு விருத்திரய ஏற்டுத்துவதுைன் 
்ாைசாரல இரைககரலத்திட்ைத்தின் 
வாயிலாக மாைவர்கைது ஆளுரம, 
திறன்கரை பவளிப்்டுத்்த கவணடும். 
க்ாட்டி நிகழ்ச்சிகள், குழு கவரலகள் 
மூலமாக சிறந்த ்தரலரமத்துவப் 
்யிறசிகள் மாைவர்களுககு வழஙகப்-
்ை கவணடியுள்ைதுைன் ்ாைசாரலக 
கலாசாைத்தின் மூலமாக நன்பனறிகள், 
ஒழுகக விழுமியஙகளும் கட்டிபயழுப்-
்ப்்ை கவணடும். எந்தபவாரு பசயற -
்ாட்டிலும் ப்ாறுப்புைர்வு, கநைம் 
்தவறாரமரய க்ை ஊககப்்டுத்துவது-
ைன் சமூக நிறுவனஙகரை மதித்து அவற-
றுைன் இரைநது பசயலாறறவும் நீடித்்த 
அபிவிருத்திரய ஏற்டுத்துவ்தறகும் 
மாைவர்கரை வலுவூட்ை கவணடும். 
இவ்வாறான பசயற்ாடுகரை ்ாைசா -
ரலகள் கமறபகாள்வ்தன் மூலம் சமூக 
எதிர்்ார்ப்புமிகக இைம் சமூகத்தினைாக 
இன்ரறய மாைவ சமூகத்தினரை உரு -
வாகக முடியும். இ்தறகாக சமூகமும் 
்ாைசாரலயுைன் கைம் ககார்த்து பசயற -
்ை கவணடும். எனகவ்தான் ஒரு நாை -
யத்தின் இரு ்ககம் க்ால் சமூகமும் 
்ாைசாரலயும் ஒன்ரறபயான்று சார்நது 
பசயற்ை கவணடியது காலத்தின் கட்-
ைாயத் க்தரவயாக உள்ைது.

ஸ்ரீ லஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் ப்ருமான் 
ஆணடில் (2022) இைம் இநதுச் 
சிறார்களிரைகய நாவலர் 

ப்ருமான் ்றறிய விழிப்புைர்ரவ 
ஏற்டுத்தும் முகமாக, யாழ்.மாவட்ை 
இநது சமய அறபநறிப் ்ாைசாரலகளில் 
'வாைாந்தச் பசாறப்ாழிவும் - மா்தந -
க்தாறும் நாயன்மார் குருபூரெ நிகழ்வும்' 
சிவஸ்ரீ ்ால. திருகுைானந்தககுருககள் 
(பைாறன்கைா, கனைா) அவர்களின் அனுச-
ைரையுைன் சமயகொதி கதிர்காமன் நிெ-
லிஙகம் ஒழுஙகரமப்பில் நரைப்றறு 
வருகின்றன. 

கமற்டி நிகழ்ச்சித் ப்தாைர் வரிரச -
யிகல, 16 ஆவது பசாறப்ாழிவு நிகழ்வு 
யாழ் ப்தல்லிப்்ரை சித்தியம்புளியடி 
அணைமார் அறபநறிப் ்ாைசாரல 
மணை்த்தில் இன்று 22.04.2022 
பவள்ளிககிழரம பி.்.3.30 மணிககு 
இநது கலாசாை உத்திகயாகத்்தர் திருமதி 
கரலமதி சகி்ைன் ்தரலரமயில் நரை -
ப்றவுள்ைது.  

நாவலர் குருபூரெ மறறும் ்தரல-
ரமயுரை நிகழ்வுகரைத் ப்தாைர்நது, 
'நாவலரின் வாககும் வாழ்வும்' எனும் 
ப்தானிப்ப்ாருளில் இைம்ரசவப்பு-
லவர் ்த.மகனாஜ்குமாரின் சிறப்புச் 
பசாறப்ாழிவு நரைப்றறு அ்தரனத் 
ப்தாைர்நது பசாறப்ாழிவிலிருநது 
வினாககள் ப்தாடுககப்்ட்டு மாைவர்-
களுககான ்ாைாட்டுப் ்ரிசில்கள் வழங -
கப்்ைவுள்ைன.  

நீர்கவலியில் சிறப்புச் பசாறப்ாழிவு:  
"யாழ்ப்்ாைம் நீர்கவலி அருள்மிகு 

கந்தசுவாமி க்தவஸ்தானத்தில் சிறப்புச் 

பசாறப்ாழிவு ஆலய சணமுக விலாச 
மணை்த்தில் இன்று பவள்ளிககிழரம 
மாரல 5.00 மணிககு சமயகொதி கதிர் -
காமன் நிெலிஙகம் ஒழுஙகரமப்பில் 
ஆலயத்தின் பிை்தமகுரு சிவஸ்ரீ இைாகெந-
திை சுவாமிநா்தககுருககளின் ஆசியுரை-
யிரன ப்தாைர்நது நரைப்றும். ஆலய 
்ரி்ாலன சர்த் ்தரலவர் ்த.கசாதி -
லிஙகம் ்தரலரமயுரை ஆறறுவார். 
சிறப்புச்பசாறப்ாழிவிரன சிவபநறிச்-
பசம்மல் இைம்ரசவப்புலவர் ச.நவநீ-
்தன் 'திருகககாவில் வழி்ாடும் ்யனும்' 
என்னும் விையப்ப்ாருளில் நிகழ்த்து-
வார்.  

புஙகுடுதீவில் திருநாவுககைசு
நாயனார் குருபூரெ விழா:      
திருநாவுககைசு நாயனார் குருபூரெ 

நிகழ்வு புஙகுடுதீவு ப்தாணைர் திருநா -

வுககைசு அறபநறிப் ்ாைசாரலயில் எதிர் -
வரும் 24.04.2022 ஞாயிறறுககிழரம 
காரல 10.00 மணிககு இநது கலாசாை 

உத்திகயாகத்்தர் திருமதி விஜி்தா ்தவ -
சீலன்  ்தரலரமயில் இைம்ப்றவுள் -
ைது. நிகழ்வில் ககாப்்ாய் ஆசிரியர் 

கலாசாரல மு்தல்வர் வீ. கருைலிஙகம் 
பிை்தம விருநதினைாகவும், சிறப்பு விருந-
தினைாக இநது கலாசாை உத்திகயாகத்்தர் 
திருமதி மா.அனந்தலட்சுமியும் கலநது 
பகாள்வர்.  

திருநாவுககசு நாயனார்  குருபூரெ, 
நாவலர் குருபூரெ மறறும் ்தரலரம -
யுரை நிகழ்வுகரைத் ப்தாைர்நது 'என் 
கைன் ்ணி பசய்து கிைப்்க்த' எனும் 
ப்தானிப்ப்ாருளில் இைம்ரசவப்புல-
வர் ச.நவநீ்தனின்  சிறப்புச் பசாறப்ா -
ழிவும் நரைப்றும். பசாறப்ாழிவில் 
இருநது மாைவர்களிைம் வினாககள் 
ப்தாடுககப்்ட்டு  ்ாைாட்டுப் ்ரிசில்கள் 
வழஙகப்்டும். அ்தரனத் ப்தாைர்நது 
சிறப்பு விருநதினர் உரை, அறபநறிப் 
்ாைசாரல மாைவர்களின் கரல நிகழ்ச்-
சிகள், பிை்தம விருநதினர் உரை, குரு -
பூரெரய முன்னிட்டு நைத்்தப்்ட்ை 
இநதுசமய ப்ாது அறிவுப் க்ாட்டி -
யில் பவறறியீட்டிய மாைவர்களுககுப் 
்ாைாட்டுப் ்ரிசில்கள் வழஙகல் என்்ன 
நரைப்றவுள்ைன.

மாற்று ்க்திைைங்்ள மீது இனிதமல்
அதி் அக்்வற ச்லுத்துைது அைசியம்

பிறந்த குடிப் ப்ருரம என்ன்தான் ஒளிமயமாக
இருந்தாலும், கசாம்்ல் குடிபகாணைால்
அது மஙகிப் க்ாய் இருணடு விடும்.

குடிகயன்னும் குன்ைா விளக�ம் மடிகயன்னும்
மாசூர மாய்ந்து க�டும்

ஐ.எப.றிம்ஸியா,...?
்ல்வியியல் சிறபபுக்்ற்வ்
(்ல்வி, பிளவை நலத்துவற,
கிழக்குப பல்்வலக்்ழ்ம்)

வி.ரி.ச�ாப்தவராஜா...?
(்ாவரதீவு குறூப நிருபர)

அ.�ன�சூரியர்...?

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலர் பெருமான் ஆண்டு



யாழ். பல்கலைக்கழ்க இலைந்த சு்கா்தார விஞ்ா-
னங்கள் பீடத்தின் விலையாட்டு விஞ்ானத் துலைத் 
்தலைவர் ்கைாநிதி சி. சபா ஆனநத் ்தலைலையில 
இடம்பறை இந்த நி்கழ்வில துலைவவந்தர் வபராசி-
ரியர் சி. சிறிசறகுைராஜா, முன்னாள் துலைவவந-
்தரும, பல்கலைக்கழ்க ைானியங்கள் ஆலைககுழு 
உறுப்பினருைான சிவரஷட வபராசிரியர் வசநதி அரசரட்-
ைம, முன்னாள் துலைவவந்தரும, வாழ்்ாள் வபரா-
சிரியருைான ்பா. பாைசுந்தரமபிள்லை, இலைந்த 
சு்கா்தார விஞ்ானங்கள் பீடாதிபதி திருைதி ்்தய்வி 
்தவபா்தரன் ஆகிவயார் விருநதினர்்கைா்கக ்கைநது 
்்காணடனர்.   

இவர்்களுடன், பல்கலைக்கழ்கத்தின் பதிவாைர், 
நிதியாைர், நூை்கர், ைாைவர் ்ைசவசலவ்கள் பணிப்-
பாைர், ைாைவர் ்ைசவசலவ்கள் உ்தவிப்பதிவாைர் 
உட்பட்ட அதி்காரி்களும ்கைநது ்்காணடு புதுமு்க 
ைாைவர்்களுககு பல்கலைக்கழ்க ்லடமுலை்கள் 
ைறறும ைாைவர் ்சயறபாடு்கள் குறித்து விைக்கை-
ளித்்தனர்.   

இநநி்கழ்வில பீடாதிபதி்கள், முன்னாள் விலையாட்டு 
விஞ்ானத் துலை இலைப்பாைர்்கள், உடற்கலவி 
அைகின் பணிப்பாைர் ைறறும பயிறறு்ர்்கள், விரிவு-
லரயாைர்்கள், முன்னாள் ைாவட்ட விலையாட்டு அதி-
்காரி்கள், விலையாட்டு விஞ்ானத் துலையின் உயர் 
டிப்வைாைா ைாைவர்்கள் ைறறும பலழய ைாைவர்்கள் 
உட்படப் பைர் ்கைநது ்்காணடனர்.   

மி்க நீணட ்காைைா்க இழுபறி நிலையில 
இருந்த உடற்கலவியியல பட்டப்படிப்பு 
்தறவபாது யாழ்ப்பாைத்தில ல்ககூடி வநதிருக-
கிைது.  

பல்கலைக்கழ்க ைானியங்கள் ஆலைக-
குழு 2020 / 2021 ஆம ்கலவி ஆணடுக்கா்க 
யாழ். பல்கலைக்கழ்க உடற்கலவியியல விஞ-
்ானைாணி சிைப்பு பட்டக ்கறல்க ்்றிக்கா்க 
விணைப்பித்து, பல்கலைக்கழ்கத்துக்கான 
அடிப்பலட உள்நுலழவுத் ்தல்கலையான 3 
எஸ் சித்தி்கலைப் ்பறறிருப்பதுடன், அனுை-
திக்கான சிைப்பு உைசசார்பு - ்சயன்முலைத் 
வ்தர்வில 50 புள்ளி்களுககுக குலையாைலும 
்பறை ைாைவர்்களின் இசற புள்ளி அடிப்ப-
லடயில சுைார் 50 ைாைவர்்கள் இந்தப் பட்-
டப்படிப்புக்கா்கத் ்்தரிவு ்சய்யப்பட்டுள்ைனர். 
இவர்்களின் விலையாட்டுத் துலையிைான ஈடுபாடும, 
சா்தலன்களும அனுைதிக்கான வைைதி்க புள்ளி்கலைப் 
்பறறுக ்்காடுத்்தலை குறிப்பிடத்்தக்க்தாகும.  

இைஙல்கயில உள்ை பல்கலைக்கழ்கங்களுள் 
விலையாட்டுத்துலையில ஈடுபடுகின்ைவர்்கலையும 
பல்கலைக்கழ்கத்துககுள் உள்வாஙகி அவர்்களுககும 
்தல்கலை ஒன்லை வழங்க வவணடும என்ை முலனப்பு 
மு்தன் மு்தைா்க யாழ்ப்பாைப் பல்கலைக்கழ்கத்தினா-
வைவய வைற்்காள்ைப்பட்டது.  

இன்று யாழ்ப்பாைப் பல்கலைக்கழ்கத்ல்த விட 
ஏலனய சிை பல்கலைக்கழ்கங்கள் விலையாட்டுத் 
துலையிலும, உடற்கலவி விஞ்ானத்திலும பட்டங-
்கலை வழஙகுகின்ை வபாதிலும, மு்தன் மு்தைா்க 
உடற்கலவியியலில இரணடு வருட டிப்வைாைா ்கறல்க 
்்றிலய ஆரமபித்்த ்பருலை யாழ். பல்கலைக்கழ-
்கத்ல்தவய சாரும.  

1998 ஆம ஆணடு ஒகவராபர் ைா்தம 12 ஆம 
தி்கதி, அப்வபால்தய துலைவவந்தர் வபராசிரியர் ்பா. 
பாைசுந்தரமபிள்லையினால உடற்கலவி டிப்வைாைா 
்கறல்க ்்றி ஆரமபித்து லவக்கப்பட்டது. அந்தக 
்கறல்க ்்றியின் மு்தல மூன்று அணி்களிலும பயின்-
ைவர்்கவை இன்று ்பருமபாைான பாடசாலை்களில 
உடற்கலவி ஆசிரியர்்கைா்கவும, ்கலவி வையங்களில 
உடற்கலவி உ்தவிக ்கலவிப் பணிப்பாைர்்கள், உடற-
்கலவி வசலவ ஆவைாச்கர்்கைா்கவும ்கடலையாறறி 

வருவவ்தாடு, பை இடங்களில விலை-
யாட்டுத்துலைப் பயிறறுவிப்பாைர்்கைா-
்கவும விைஙகுகின்ைனர்.  

ஆரமபத்திவைவய உடற்கலவிக ்கற-
ல்க்்றிலய பட்டைா்க வழஙகுவ்தற-
்கான முயறசி்களில யாழ். பல்கலைக-
்கழ்கம ஈடுபட்டு வந்தாலும, நிர்வா்க 
ரீதியா்க அந்தத் துலை எதிர்்்காணட 
சவால்கலை வைவி அது உடற்கலவி 
விஞ்ானைாணிப் பட்டைா்க அஙகீ்கா-
ரம ் பறுவ்தறகு சுைார் 23 வருடங்கள் 
ஆகியிருககின்ைன.  

இரணடு வருட உடற்கலவி 

டிப்வைாைா ்கறல்க ்்றிலயப் பூர்த்தி ்சய்்த ைாை-
வர்்களின் மு்தலிரணடு அணி்களும ்வளிவயறிய 
்காைப்பகுதியில, அ்தன் ்்தாடர்சசியா்க மூன்ைாவது 
வருடத்ல்தத் ்்தாடர்நது உயர் டிப்வைாைா அலைது 
உடற்கலவிைாணிப் பட்டத்ல்த வழஙகுவ்தறகு பல்க-
லைக்கழ்கத்தினால பலவவறு முயறசி்கள் வைற்்காள்-
ைப்பட்டன.  

ஆரமபத்தில மு்காலைத்துவ பீடத்தின் கீழும, அ்தன் 
பின் ைருத்துவ பீடத்தின் கீழும நிர்வகிக்கப்பட்ட உடற-
்கலவிக ்கறல்க அைல்க விஞ்ான பீடத்தின் கீழ் 
்்காணடு வநது ்கறல்க ்்றி அஙகீ்காரத்ல்தப் ்பறு-
வதில ்பரும சவால்கள் எதிர்்்காள்ைப்பட்டன.  

அ்தன்பின் அ்தலன ்கலைப்பீடத்தின் கீழ் ்்காணடு 
வருவ்தறவ்கறை வல்கயில பாடத்திட்ட முன்்ைாழிவு 
வைற்்காள்ைப்பட்ட வபாதிலும, அமமுயறசியும ல்ககூ-
டவிலலை.   

அ்தன் பின்னர் - ்தறவபால்தய துலைவவந்தர் ப்தவி-
வயறை பின்னர் அவரால ்தயாரிக்கப்பட்டு முன்்ைாழி-
யப்பட்ட பாடத் திட்டமும, ்கலைத் திட்டமும, இலைந்த 
சு்கா்தார விஞ்ான பீடத்தின் ஊடா்க பல்கலைக்கழ்க 
ைானியங்கள் ஆலைககுழுவுககுச சைர்ப்பிக்கப்பட்டு 
அஙகீ்கரிக்கப்பட்டது.  

விலையாட்டுத் துலை சார்ந்தவர்்களுககு இ்தன் 
பாடத்திட்டம ஒரு வரப்பிரசா்தைா்கவவ அலைகிைது. 
ஏலனய பல்கலைக்கழ்கங்களுடன் ஒப்பிடும வபாது, 
பயனுறுதி மிக்க்தா்க ஆரமபக ்கலவி உடற்கலவிச 
்சயறபாடு்கள், பாடசாலை்களில விலையாட்டு – 
உடற்கலவி பயிறைல உட்பட பை சர்வவ்தச விலை-
யாட்டு விஞ்ானக ்கறல்க்்றி்கலை ஒத்்த விடயங-
்கள் வசர்க்கப்பட்டுள்ைதுடன், எஙகுமிலைா்தவாறு 
பாரமபரிய விலையாட்டு்கலைப் பயிலவ்தறகும, பயிற-
றுவிப்ப்தறகும வழி ்சய்யப்பட்டுள்ைது.  

எலைாவறறுககும வைைா்க இந்தக ்கறல்க்்றி 
ஆஙகிை மூைத்தில ்டாத்்தப்படவிருப்ப்தனால, இ்தன் 
பட்ட்தாரி்கள் உை்க ஒழுஙகுக வ்கறைவாறு சவால-
்களுககு மு்கம ்்காடுககும வல்கயில சர்வவ்தசத் 
்்தாழில சநல்தககு ஏறைவாறு ்தயார்படுத்்தப்படுவார்-
்கள் என்பதில ஐயமிலலை.  
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்தமிழ் ைக்கலை ்பருமபான்லையா்கக 
்்காணட ்கலகுடா ்்தாகுதியில அலைந-
துள்ை அைபா்்கர் முஸ்லிம ைக்கள் முன்-
லவத்்த வ்காரிகல்கயின் அடிப்பலடயில இந்த 
பாடசாலை உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. அைபா்்க-
ரிலுள்ை சிவில அலைப்புக்களின் பிரதிநிதி்கள் 
ைறறும சமூ்க ஆர்வைர்்கள் ஒன்றிலைநது 
முன்னாள் மு்தைலைசசரும ்தறவபால்தய 
அலைசசருைாகிய ஹாபிஸ் ்ஸீர் அஹைட் 
அவர்்களிடம கூட்டா்க லவத்்த வ்காரிகல்கயின் 

அடிப்பலடயில அவர் எடுத்துக ்்காணட முயற-
சி்களின் பயனா்க இந்தப் பாடசாலை உருவாக-
்கப்பட்டுள்ைது.  

ஓட்டைாவடி ்கலவிக வ்காட்ட பணிப்பாைர் வீ.ரீ.
அஜ்மீர், ைட்டக்கைப்பு ைத்தி வையக ்கலவிப் 
பணிப்பாைர் ்கைாநிதி உைர் ்ைௌைானா, 
ைா்காை ்கலவிப் பணிப்பாைர்்கள் எடுத்துக 
்்காணட ்டவடிகல்க்களின் அடிப்பலடயில 
மு்தற்கட்டைா்க 25 ைாைவர்்கலைக ்்காணடு 
இயஙகுவ்தறகு பாடசாலைக்கான அனுைதி 
வழங்கப்பட்டுள்ைது. அணலையில இப்பாட-
சாலை திைநது லவக்கப்பட்டது.  

மீள்குடிவயறைப் பிரவ்தசங்கலை துரி்தைா்க 
முன்வனறை வவணடும என்ை ்ன்வனாககிலும 
்கஷடப் பிரவ்தச ைாைவர்்களின் இலடவிை-
்கலை குலைத்து ்கட்டாயக ்கலவிச சட்டத்ல்த 
உறுதிப்படுத்்த வவணடும என்ை வ்ாககிலும 
ைலைந்த முன்னாள் பிரதியலைசசர் முல்கதீன் 
அப்துல்கா்தர் நிலனவா்க இப்பாடசாலை உரு-
வாக்கப்பட்டுள்ைது.

்கலகுடா ்்தாகுதியின் முஸ்லிம பிரவ்தசங-
்களில கிராைப்புைங்கலை வ்ாககி ைக்கள் 
குடிவயறுவ்தால அைபா்்கரில உருவாக்கப்பட்-
டுள்ை இப்புதிய பாடசாலையான முல்கதீன் 
அப்துல ்கா்தர் வித்தியாையம பயன் ்தரு்ைன 
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது.

இந்த திடீர் மின்்வட்டு்களுககும நிைக்கரி 
பறைாககுலை்தான் ்காரைம எனக கூைப்பட்டு 
வருகிைது. இநதியாவில ்தறவபாது ஆநதிரப் 
பிரவ்தசம, ை்காராஷடிரா, குஜராத், பஞசாப், 
ஜார்்கணட் ைறறும ஹரியானா உள்பட 12 

ைாநிைங்களில அனல மின்நிலையங்க-
ளில நிைக்கரி இருப்பு குலைநது வருகிைது. 
இ்தனால மின்உறபத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ைது. 
இநநிலையில நிைக்கரி பறைாககுலை ்்தாடர்-
பா்க பிர்தைர் ்வரநதிர வைாடிலய ்காஙகிரஸ் 
்தலைவர் ராகுல்காநதி ்கடுலையா்க விைர்சனம 
்சய்துள்ைார். 

8 ஆணடு ்காை வார்த்ல்தஜாை வபசசின் 
பைாபைன் என்பது ்வறும 8 ்ாட்்களுககு 
வ்தலவயான நிைக்கரி ைட்டுவை இருப்பது-
்தான். ைந்த நிலை அதி்கரித்துக ்்காணவட 
்சலகிைது. மின்்வட்டு என்பது சிறு்்தா-
ழில்கலை ்சுககி, அதி்கைானவர்்களுககு 
வவலையிழப்லப ஏறபடுத்தி விடும. எனவவ 
்வறுப்புைர்லவ ல்கவிட்டுவிட்டு மின் நிலை-
யங்களின் உறபத்திக்கான ்டவடிகல்க்கலை 
வைற்்காள்ை வவணடும என ராகுல ்காநதி 
்்தரிவித்துள்ைார்.

இ்தனால, ்தங்களுககு விருப்பைான ஒரு ்்தாழிற-
சங்கத்தில வசர்வ்தறகு ்்தாழிைாைர்்களுககுள்ை 
உரிலைலய நிலை்ாட்டுவ்தற்கா்க ஒரு ்பரிய 
வபாராட்டத்ல்த ஆரமபிப்பல்தத் ்தவிர, ்காஙகிரசுககு 
வவறு வழியிருக்கவிலலை. திய்கலைலயச வசர்ந்த 
வீரம ்பாருநதிய ்்தாழிைாைர்்கள் நூறறுக்கைககில 
சரித்திரப் பிரசித்தியுள்ை இப்வபாராட்டத்தின் முன்ன-
ணியிவை நின்ைனர். இதிவை்தான்ஆபிர்காம சிஙவ்கா 
என்னும வாலிபர் 1956 ஆம ஆணடு வை ைா்தம 
18ம தி்கதியன்று ்தன் உயிலரப் பலி்்காடுத்்தார்.  

அந்த வீரப் வபாராட்டம எஸ்.்வடசலன ஜன்ாய-
்கத் ்்தாழிைாைர் ்காஙகிரசுககு ஈர்த்்தது. வாலிப அர-
சியலவாதி்யன்ை பிரசித்தியுடன் ைணடனிவை பை 
வருடங்கள் ்தஙகியிருந்த பின் அவர் இைஙல்கககுத் 
திருமபியிருந்தார். ஜன்ாய்கத் ்்தாழிைாைர் ்காங-
கிரஸ் அவலர ைனப்பூர்வைா்க வரவவறைது. சிை 
அமசங்களில அவர் ்தைது ்ணபர் பி. வ்தவராலஜப் 
வபாைவவயிருந்தார். ஆஙகிைத்தின் சிை சிைந்த 
பாரமபரியங்களில ஊறித் 
திலைத்திருந்த வபாதிலும 
்தைது ்சாந்தப் பணபு்கலை 
இழக்கா்தவரா்கத் வ்தாறறி-
னார். ்காஙகிரஸில அதுவலர 
வபாறறிப் பாது்காக்கப்பட்டு-
வந்த சமபிர்தாயங்களுககுச 
சவால விடுத்்தார். 

அவருலடய சுவயசலச-
யான சிந்தலனலயயும 
விவவ்கத்ல்தயும, சங்கடைான 
நிலைலை்கலைத் துரி்தைா்க 
ைதிப்பிட்டறியும அவருலடய 
ைதிநுட்பத்ல்தயும, ்காஙகி-
ரஸின் உளுத்துப் வபான 
பிரசசிலன்கள் சிைவறலை 
அணுகுவதில அவர் ்காட்டும 
புத்திகூர்லைலயயும ்கவனிக-
கும வபாது, அவர் சா்தாரை அறிவாறைல 
பலடத்்தவரலை்ரன்பது ்்தளிவு. ்வடசன் 
ஒளிவுைலைவின்றி ்வளிப்பலடயா்க, பட்ட-
வர்த்்தனைா்கப் வபசுபவர். ்தைது ்கருத்துக்கலை 
வ்ருககுவ்ர், ்வளிப்பலடயா்கத் ்்தரிவிக்க 
ஒரு வபாதும ்தயஙகுவதிலலை. விவா்தங்களி-
லும ஆவைாசலன்களிலும அவலர எதிர்த்திப் 
வபசுபவர்்கள் ்சாறபம. அவருலடய வா்தங-
்களில ்்தாழிைாைர்்களுக்கான அனு்தாபமும 
இரக்கமும சுடர்விட்டுப் பிர்காசிககும.  

அவர் வநது வசர்ந்த ஒரு சிை ைா்தங்களுக-
குள் ்காைத்துக்்காவவா்த பலழய உளுத்துப் 
வபான சுவைா்கங்கள் நிரா்கரிக்கப்பட வவண-
டு்ைன்றும, ்்தரிவு ்சய்யப்பட்ட அதி்காரி்க-
லையும சமபைம ்பறும அதி்காரி்கலையும பிரிக-
கும ்தலட்கள் அ்கறைப்பட்டு, அவறறுககுப் பதிைா்க 
வ்தாழலை பந்தங்கள் அலைக்கப்பட வவணடு்ைன்-
றும வா்தாடினார்.

'பலழய ்காஙகிரஸ் எந்தத் திட்டவட்டைான ்்காள்-
ல்கலயவயா அலைது அரசியல வவலைத் திட்டத்-
ல்தவயா ்்காணடிருக்கவிலலை. இைஙல்க ஜன-

்ாய்கக ்காஙகிரஸ் வபான்ை பைம ்பாருநதிய ஒரு 
ஸ்்தாபனம ைக்கலைச சரியா்க வழி்டத்திச ் சலைத் 
்தவறிய்தறகு அதுவவ பிர்தான ்காரைம' என்று 
சுட்டிக ்காட்டினார். 'வவலைநீக்கம ்சய்யப்பட்ட 
்்தாழிைாைர்்களுககு மீணடும வவலை ்பறறுக 
்்காடுத்்த்தறகு வைல அது வவ்ைான்றும ்சய்ய-
விலலை' என்று அவர் அஞசாைல ்்தரிவித்்தார்.  

்காஙகிரஸின் வ்காத்திரத் ்தலைலைலயயும 
்பரிய ஜிலைாக்களில அதுநிைசசுவான் முலையில 
அலைநதுள்ைல்தயும அவர் வன்லையா்கக ்கணடித்-
்தார். எஸ்.்்தாணடைானுக்கா்க, அலைது  ் டாகடர் 
என்.எம.்பவரராவுக்கா்க, ்்தாழி ைாைர்்கள் ்்தாழி-
ைாைர்்கலை்யதிர்த்துச சணலடயிடுவல்த அவர் 
்கணடிககிைார். வ்தாட்டத் ்்தாழிைாைர்்கள் இந்ாட்-
டிலுள்ை ்்தாழிைாைர் வர்க்கத்துடனும ைக்களுட-
னும ஒறறுலையா்கச வசர்நது ்சயைாறறுவ்தன் 
மூைம ைட்டுவை ்தங்கள் சு்தநதிரத்ல்தப் ்பை முடியு-
்ைன்று அவர் ்மபுகிைார். ்்தாழிைாைர் வர்க்கமும 
முழுவதும அடககுமுலை்களிலிருநதும சுரணடலிலி-

ருநதும விடு்தலை ்சய்யப்-
பட்டால ைட்டுவை, வ்தாட்டத் 
்்தாழிைாைர் பிரஜா உரிலை-
யும வாககுரிலையும ைறறும 
சு்தநதிரங்களும ்பறுவது 
சாத்தியைாகு்ைன அவர் 
்கருதுகிைார். இ்தனாறைான் 
்்தாழிைாைர்்கள் இந்ாட்டின் 

இடதுசாரி இயக்கத்தில வழி்டத்திச ்சலைப்பட 
வவணடியவர்்கைாயிருககிைார்்கள். வசாஷலிஸத்தின் 
கீழ் ச்கை ்கைாசாரங்களும ைைர்வ்தறகுச சைசந்தர்ப்-
பத்துடன் கூடிய சைா்தானமும ஐககிய இைஙல்கயும 
ஏறபட முடியு்ைன அவர் ்மபுகிைார்.  

1957 ஆம ஆணடில ்ாவைப்பிட்டியிவை ்லட-
்பறை ஜன்ாய்கத் ்்தாழிைாைர் ்காஙகிரஸின் 

வருடாந்த ை்கா்ாட்டில ்வடசன் யூனியனின் 
உ்தவிப் ்பாதுக ்காரிய்தரிசியா்கத் ்்தரிவு 
்சய்யப்பட்டார். ்காஙகிரஸ் யூனியனிலுள்ை 
உ்தவிப் ்பாதுக ்காரிய்தரிசி்களில ்தைது 
ப்தவிககுப் ்பருலைலயத் வ்தடிக ்்காடுத்-
திருககும ஒருசிைருள் அவரும ஒருவர். 
தீர்ைானங்கைாயிருந்தா்ைன்ன அலைது 
அறிகல்க்கைாயிருந்தா்ைன்ன அலைது ்கடி-
்தங்கைாயிருந்தா்ைன்ன அலைது வவ்ைது-
வாயிருந்தா்ைன்ன, அவருலடய எழுத்துக-
்களிவை உயர்்தர அரசியல வபாககு்கலைப் 
பகுத்துைரும ஒருவரின் ஆறைலும அறிவும 
பிரதிபலிப்பல்தக ்காைைாம. அரசியல சாத்-
திரத்ல்தயும சரித்திரத்ல்தயும அவர் ஆழ்நது 
படித்திருப்பவ்த இ்தற்்கலைாம ்காரைைாகும.  

மி்க முககியைான ்பரும பணி்கள்:  
ஜன்ாய்கத் ்்தாழிைாைர் ்காஙகிரஸின் அவர் 

்கழித்துள்ை இரு வருடங்கள் வாலிபர்்களின் ைனத்-
தில ஒரு ஜீவா்தாரைான ைாறைத்ல்த உணடாககி-
யுள்ைன. துரி்தைா்க நி்கழ்நது வரும ைாறைங்கலை 
உைர முடியா்த நிலையிலுள்ைவர்்கள், ்வடசன் 
'்பர் வ்தாத்திரக வ்காட்பாட்டு'ககு ஆபத்்தானவ்ரன 

எணணுகிைார்்கள். இந்த முட்டுக்கட்லட்க்ைலைாமி-
ருந்த வபாதிலும அவர் பயனுள்ை வவலை்சய்தி-
ருககிைார். ்்தாழிைாைர் வாழ்கல்க நிலைலை்கலை 
அபிவிருத்தி ்சய்வ்தற்கா்கஅவர் உருவாககிய 
வ்காரிகல்க்களும ்்தாழிைாைர் சட்டங்களில ைாற-
ைங்கலை உணடாககுவ்தற்கா்க அவர் ்தயாரித்்த ை்க-
ஜரும மி்க முககியைானலவயாகும மி்க உபவயா்க-
ைான பணி்கைாகும.  

்கணடியில ஆரமபக ்கலவி ்பறை ்வடசன் 
பின்னர் ைணடன் சர்வ்கைாசாலையில வசர்ந்தார். 
மு்தைாவது லவத்திய பட்டப் பரீட்லசயில வ்தறிய-
பின் அவர் எடின்பவரா சர்வ்கைாசாலையில வசர்ந-
்தார். ஆனால துரதிர்ஷடவசைா்க அவருலடய சு்கவீ-
னம அவரது படிப்லபத் ்தலடப்படுத்தி விட்டது.  

ைணடனில நீணட ்காைம ்தஙகியிருந்த வபாது, 
வாலிபர்்களின் அபிப்பிராயத்ல்த உருவாககுவதில 
அவர் ஜீவா்தாரைா்க பங்்கடுத்்தார். 1950 ஆம 
ஆணடிவை இைஙல்க ைாைவர்்கள் சங்கத்தின் 
்காரிய்தரிசி என்ை முலையில ்்தலிங்கானா சமப-
வத்ல்த்யாட்டி 25,000 முறவபாககுவாதி்கலை 
விசாரலையின்றிச சிலையிைலடத்்த்தற்கா்க வ்ரு 
அரசாங்கத்ல்த்யதிர்த்து ஒரு அனு்தாப ஆர்ப்பாட்-

டத்துககு ஏறபாடு்சய்்தார்.  கிருஷைவைனன், வபரா-
சிரியர் ்பர்னல வபான்ை பிரமு்கர்்கள் இைஙல்க 
ைாைவர்்கள் சங்கத்தில சிரத்ல்த ்காட்டிய்தறகுத் 
்வடசன் எடுத்துக ்்காணட முயறசி்கவை ்பருமபா-
லும ்காரைைாகும.  

1951ம ஆணடில ்பர்லின் வாலிபர் விழாவில 
்கைநது ் ்காள்வ்தற்கா்கச ் சலலும வழியில பிரஸல-
ஸில   ்வடசன் ல்கது ்சய்யப்பட்டார். இந்தச சமப-
வம ்பலஜியம அரசாங்கத்துககும ்சகவ்காஸ்வைா-
வாககிய அரசாங்கத்துககுமிலடவயயுள்ை விைான 
ஒப்பந்தம முறிவ்தறகு அடிவ்காலியது. ்வடசன் 
இஙகிைாநதுககுத் திருப்பியனுப்பப்பட்டா்ரனினும, 
அவர் வவறுபால்தயில ்ஜர்ைனிககுச ்சன்று, 
்பர்லின் வாலிபர் விழாவில ்கைநது ்்காணடார். 
அஙகிருநது கிழககு ஐவராப்பாவிலுள்ை அவ்்க 
்ாடு்களுககும வசாவியத் யூனியனுககும ைஙவ்கா-
லியாவுககும ்வசீனாவுககும விஜயம ்சய்்தார். 
சீனைக்களின் வவலைத் திைலையும அறிவாறைலும 
அடக்கமும அவலரப் ்பரிதும ்கவர்ந்தன.  

இஙகிைாநதுககுத் திருமபிய பின் ்வடசன் ைண-
டனிலுள்ை ஆயிரம இைஙல்க ைாைவர்்களின் 
்கைாசார,அரசியல வாழ்கல்கயில ்பருஞசிரத்ல்த-
்யடுத்்தார். (45 குரூப்பின் ஒரு பிரதிநிதியான 
ரஞசித் ்பர்னாணவடாவுடன் அவர் ்ஹாலவபார்-
னில இைஙல்கக ்கலைப்்பாருட் ்காட்சி்யான்லை 
அலைத்்தார். சிங்கைவர்_ - ்தமிழர் ஒறறுலைக்கா்க-
வும, சீனாவில ைக்கள் ்பறை ்வறறிலயப் பாராட்-
டியும ைறறும முறவபாக்கான இயக்கங்கலைப் 
வபாறறியும பாடல்கள் இயறைவும எச.எஸ்.்பவரரா-
வுககு உ்தவி ்சய்்தார். ைணடன் ைக்களுககுக ்காட்-
டப்பட்ட ஆசிய ்கைாசாரத் திலரப்பட நி்கழ்சசி்களுடன் 
்்தாடர்பு ்்காணடார். உ்தயசங்கரின் '்கலபனா' இத்-
்தல்கய படங்களில ஒன்ைாகும.  

்வடசன் சிை வருடங்கள் வலர ைணடனிலுள்ை 
இைஙல்கக ்கமயூனிஸ்ட் ்கட்சிக குழுவின் ்தலைவ-
ராயிருந்தார். ைணடனிலுள்ை இைஙல்க ைாைவர்-
்களுககு ஒரு  ் ஹாஸ்டலைப் ்பறறுக ்்காடுக்க 
உ்தவி ் சய்்தார். 1995 ஆம ஆணடில ைணடனிவை 
மு்தைாவது ஆசிய – ஆபிரிக்க ைாைவர்்கள் ை்கா-
்ாட்லடத் ்்தாடககி லவத்்தார்.  ் டாகடர் ஜ்கன் பிர்த-
ைர் ப்தவிலய இழந்த வபாது, பிரிட்டிஷ ்கயானாவின் 
முன்வனறைக ்கட்சி அரசாங்கத்துககும ைக்களுககும 
இலழக்கப்பட்ட அநீதிலய அமபைப்படுத்துவ்தற்கா்க 
ைணடனில கூட்டங்கலை ்டத்துவ்தறகு ஏறபாடு 
்சய்வதில உ்தவி்சய்்தார்.  

்வடசன்  பிரிட்டிஷ மியூஸியத்திலும நூலநிலை-
யத்திலும பை வருடங்கள் ஆராய்சசி வவலை்கள் 
்சய்துள்ைார். இைஙல்கயிலுள்ை வ்தாட்டத் ்்தாழி-
ைாைர்்களின் சுருக்கைான சரித்திர்ைான்லை எழு-
தியிருககிைார். ைணடனில ்லட்பறை சாமராசசிய 
்கமயூனிஸ்ட், ்்தாழிைாைர் ை்கா்ாட்டுக்கா்க இைங-
ல்கயின் அரசியல, ்பாருைா்தார நிலைலை்கலைப் 
பரிசீைலன ்சய்து ஒரு சிறு புத்்த்கம எழுதினார். 
பாமிடட் வபான்ை பிரபை எழுத்்தாைர்்கள் இந்த 
நூல்கலை மி்கவும பாராட்டி விைர்சித்துள்ைனர். 
்வடசன் ஆஙகிை சஞசில்க்களுககு ஒரு சிை சிறு்க-
ல்த்களும எழுதியுள்ைார்.  

பிரத்திவய்க வாழ்கல்கயில ்வடசன் உறுதியும 
்சௌஜன்னியமும ்பாருநதிய ்ணபர். பரந்தைன-
மும விரிந்த வ்ாக்கமும பலடத்்த அவர் சுைபைா்க 
்ணபர்்கலை ஈர்த்து விடுவதுடன், அந்ட்லப நீடித்-
தும விடுகிைார். ்தைது உலடயில மிகுந்த ்கவனம 
்சலுத்தும ்வடசன் ்தமிழ் இைககியத்துடனும 
ஆஙகிை இைககியத்துடனும ைறறும ்கைாசாரத்து-
லை்களுடனும ்்ருஙகிய ்்தாடர்பு ்்காணடுள்-
ைார். ்வடசலனப் வபான்ை ஒருசிைர் ைட்டும இருந-
்தால, ைலை்ாட்டு ைக்களின் சரித்திரத்ல்த ்லை 
முலையிவை உருவாக்க முடியும.

ஓட்டைாவடி ்கலவிக வ்காட்ட பிரிவில 
புதிய ஆரமபக்கலவிப் பாடசாலை-
யா்க முல்கதீன் அப்துல்கா்தர் 

வித்தியாையம உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 
வ்காட்டத்தில 27 ஆவது பாடசாலையா்க 
இப்பாடசாலை உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. 
்கலகுடா முஸ்லிம பிரவ்தசத்தின் மு்தைா-
வது பாராளுைன்ை உறுப்பினரா்கவும, 
்கடற்ைாழில பிரதியலைசசரா்கவும, ஓட்-
டைாவடி பிரவ்தச சலப ்தவிசாைரா்கவும, 
ஸ்ரீைங்கா முஸ்லிம ்காஙகிரஸ் ்கட்சியின் 
ஆரமப்காை ்பாருைாைரா்கவும இருந்த 
்காைஞ்சன்ை முல்கதீன் அப்துல்கா்தர் 
அவர்்கைது ்கடந்த்காை வசலவ்கலை 
்்கௌரவிககும மு்கைா்க பிரவ்தச புத்திஜீவி-
்கள் ஒன்றிலைநது இப்பாடசாலைலய 
ஆரமபித்துள்ைனர்.

இநதியாவில பலவவறு இடங-
்களில ்தறவபாது அறிவிக-
்கப்படா்த மின்்வட்டு அமுல 

்சய்யப்பட்டு வருகிைது. குறிப்பா்க 
்்தன்னிநதிய ைாநிைங்களில மின்்வட்டு 
பிரசசிலன புதி்தா்க ஏறபட்டுள்ைது. வ்ற-
றுமுன்தினம ்தமிழ்கத்தின் பை இடங்களி-
லும மின்்வட்டு ஏறபட்டது. இரவில ஏற-
பட்ட மின் துணடிப்பால ைக்கள் இருளில 
இருககும நிலை ஏறபட்டது. இவ்தவபால 
்கர்்ாட்கம, ஆநதிரா உள்பட இநதியாவின் 
பலவவறு ைாநிைங்களிலும மின்்வட்டு 
பிரசசிலன ஏறபட்டுள்ைது.

யாழ்ப்பாைம பல்கலைக்க-
ழ்கத்தில மு்தன்மு்தைா்க 
ஆரமபிக்கப்படும உடற்கல-
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்கறல்க்்றிககு உயர்்தரப் பரீட்லசப் ்பறு-
வபறு்களின் அடிப்பலடயிலும, விலையாட்-
டுத் துலைசார் திைலையின் அடிப்பலடயிலும 
்்தரிவு ்சய்யப்பட்ட புதுமு்க ைாைவர்-
்களுக்கான திலசமு்கப்படுத்்தல நி்கழ்வு 
(Orientation Programme) வ்றறுமுன்தினம 
பு்தன்கிழலை ்காலை ல்கைாசபதி ்கலைய-
ரஙகில இடம்பறைது.

இைஙல்கத் ்்தாழிைாைர் ்காஙகிர-
ஸில மூணட குழப்பத்திலிருநது  
ஜன்ாய்கத் ்்தாழிைாைர் ்காங-

கிரஸ் வ்தான்றியது. அ்தன் வ்தாறைத்ல்த 
்கணடு அஞசிய மு்தைாளி்கள் அல்த 
முலையிவைவய கிள்ளி்யறியத் திட்டமிட்ட-
னர். இ்தன் விலைவா்க, இைஙல்கத் வ்தாட்ட 
மு்தைாளி்கள் சமவைைனம ஜன்ாய்கத் 
்்தாழிைாைர் ்காஙகிரசுககு அஙகீ்காரம 
வழங்காைவையிருந்தது.

மலைநாட்டுத் தமிழமக்களின் 
உரிலமப் ப�ார்த் தள�தி்கள்

ஓட்்டமாவடி ்கல்விக ப்காட்்டத்தில் 
புதிய ஆரம�க ்கல்விப் �ா்டசாலை

திடீர் மின்்வட்டு ்காரணமா்க
இந்திய மக்கள் ்�ரும அவதி

யாழ. �ல்்கலைக்கழ்கத்தில் உ்டற்கல்வியியல் 
விஞ்ானமாணி சிறப்புப் �ட்்ட ்கறல்க ்நறி

'ைலை்ாட்டு ்தமிழ் ைக்கள் உரிலைப் வபார்த்-
்தைபதி்கள்', ைலை்ாட்டு ்தமிழ் ைக்கள் ்தலை-
வர்்கள் என்ை ்தலைப்பு்களில ்தமிழ் அறி்ரும 
முன்னாள் பாராளுைன்ை உறுப்பினருைான 
ஸி.வி.வவலுப்பிள்லை 50்களின் இறுதியில 
எழுதிய ் ்தாடர்்கட்டுலர்கள் எழுத்்தாைரும ஊட்கவி-
யைாைருைான எச.எச. விககிரைசிங்கவின் முயற-
சியினால மு.நித்தியானந்தன் (ைணடன்) அவர்-
்களின் ்காத்திரைான அணிநதுலரயுடன் ்தமிழ்க 
முன்னாள் மு்தைலைசசர் எம.ஜி.ஆர். அவர்்களின் 
வபரன்  ்டாகடர் ராவஜநதிரகுைார் அனுசரலை-
யில விலரவில நூல வடிவம ்பறுகின்ைன.

்வடச ஐயர், ஏ. அஸீஸ், எஸ்.்்தாணடைான், 
வஜார்ஜ் ஆர். வைாத்்தா, ்பரிசுந்தரம, வ்க.ரா-
சலிங்கம, ஐ.எகஸ்.்பவரரா, எஸ்.பி.லவத்தி-
லிங்கம, குஞசுப்்பாரி சணமு்கம, ஏஸ்.எகஸ். 
வஜான், டி.சார்ா்தன், எஸ்.பி.சிவனடியான்,; 
ஆகிய ்கட்டுலர வரிலசயில ைாத்்தலை சி்தமபரம-

பிள்லை ்வடசன் என்ப-
வரின் ்கட்டுலர மீள்பிரசு-
ரம ்பறுகிைது. 

04.09.1920 இல 
ைாத்்தலை அைவத்து-
்்காட சஸ்டன் வ்தாட்-
டத்தில பிைந்த இவர், 
இடதுசாரி சிந்தலனயாை-

ரா்க ்தனது 30வது வயதில ைணடனில இருநது 
்பர்லின் ்சலலும வபாது பிவரஸலஸில லவத்து 
ல்கது ்சய்யப்பட்டார். 1961 மு்தல இைஙல்க 
்கமயூனிஸ்ட் ்கட்சியின் ்்தாழிறசங்கைான ஐககிய 
வ்தாட்டத் ்்தாழிைாைர் ்காஙகிரசின் ்தலைவரா்க 
பணியாறறிய எஸ். ்வடசன் 2003 ஜனவரி 
ைா்தம 13 ஆம தி்கதி ்்காழுமபில ்காைைானார். 

இக்கட்டுலர்களுடன் ைலை்ாட்டுத் ்தமிழ் 
ைக்கள் உரிலைப் வபார்த் ்தைபதி்கள் என்ை 
்தலைப்பில ஸி.வி.வவலுப்பிள்லை எழுதிய எஸ். 
்சலலையா, வ்க.குைாரவவல, வி.இராைானுஜம, 
திருைதி சிவபாககியம குைாரவவல, பி.வ்தவராஜ், 
திருைதி வ்காகிைம சுப்லபயா, வபாஸ் ஆர்.எம.
்சலலையா, எஸ்.்வடசன், வ்க.சுப்லபயா, வ்க.ஜி.
எஸ்.்ாயர், எஸ்.ைாரியப்பா, எஸ்.வசாைசுந்த-
ரம, எஸ்.எம.சுப்லபயா, வி.வ்க. ்வள்லையன் 
ஆகிவயாரின் ்கட்டுலர்களும இநநூலில இடம-
்பறுகின்ைன. வைறகுறிப்பிட்டவர்்களின் புல்கப்-
படங்கள், ்த்கவல்கள் இருப்பின் ்தயவு ்சய்து 
இமமின்னஞசல மு்கவரிககு அனுப்பவும அலைது 
Whatsapp பணைவும.

Whatsapp: 0777 318 030
hendry220649@gmail.com
திரு.எஸ். ்வடசன்
உைகில இலைவு 0920.09.04
உயிர்ப்பின் நிலைவு 2003.01.13

அமரர் நப்டசலனப் ப�ான்ற ஒருசிைர் மட்டும இருந்தால், மலைய்க 
மக்களின் வாழலவ நல்ை முலறயிபை உருவாக்க முடியும

(வாலழசவசலன விவசட நிருபர்)
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பி்ரதைர் தமைமையில் அ்ரமை...
பாராளுமன்ற கட்ட்டத் த�ாகுதியில் 
நட்டதபற்றது.  

நாடடில் ஏறபடடுள்ள தநருகக -
டியான சூழ்நிடையில் அரசாஙகம் 
அ�றகு வலுவாக முகம்தகாடுகக 
வவண்டுதமனவும், பிர�மர் மஹிந� 
ராஜபக்ஷவின �டைடமயில் அரசாங-
கம் அ�டனத் த�ா்டர்நது முனதன-
டுகக வவண்டுதமனவும் இந�க கூட -
்டத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

சஹான பிரதீப் வயாசடனதயானட்ற 
முனதமாழிந�ார்.  

ஆளும் கடசிடய வசர்ந� 
அடனத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்-
களும் ஏகமன�ாக டககட்ள உயர்த்தி 
ஆ�ரவளித்�து்டன பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர் யூ.வக.சுமித் அ�டன 
வழிதமாழிந��ாக பிர�மரின 
ஊ்டகப் பிரிவு விடுத்துள்ள அறிக-
டகயில் த�ரிவிககப்படடுள்ளது.

ப�ோக்குெ்ரத்து பைமெ தமையின்றி...    
பிரவ�சஙகளில் தபாது மககளினால் 
அடமதியான முட்றயில் எதிர்ப்பு 
ஆர்ப்பாட்டஙகள முனதனடுககப்-
படுகின்றன. இந� ஆர்ப்பாட்டஙக-
ளின வபாது சிறு குழுவினரால் தபாது-
மககள பயனபடுத்தும் வீதிகளில் 
பயணிப்ப�றகு இட்டயூறு விட்ள-
விப்பட� அவ�ானிககூடிய�ாக 
காணப்படுகி்றது.   

குறிப்பாக எரிதபாருள தபௌசர்கள 
நாடடின பல்வவறு பகுதிகளுககு பய-
ணிப்ப�றகு அத்தியாவசிய தபாருட-
கட்ள ஏடனய பிரவ�சஙகளுககு 
எடுத்துச் தசல்வ�றகும் தபாதுமககள 
வீதிகளில் �ட்டயினறி பயணிப்ப�ற-
கும் வசதிகட்ள ஏறபடுத்திக தகாடுக-
குமாறு இைஙடக தபாலிஸாரினால் 
முப்பட்டயினரி்டம் வகாரிகடக 
விடுககப்படடுள்ளது.   

அவவா்றான �ருவாயில் நாடடு 

மககள �ாமாக முனவநது �ட்டகட்ள 
அகறறுவ�றகு ந்டவடிகடக வமற-
தகாண்டுள்ளனர். அவவாறு தசயற-
பட்ட மககளுககு நனறிடய த�ரி-
விப்பவ�ாடு, தகாவிட19 காைத்தில் 
முப்பட்டயினர் மறறும் தபாலிஸா-
ரு்டன ஒத்துடைப்பு்டன தசயறபட-
்டட� வபானறு இந� சவால் மிகக-
�ான காைப்பகுதியிலும் வமைான 
ஒத்துடைப்டப தபறறுத்�ருமாறு 
வகடடுகதகாளகினவ்றன.   

சவாைான இச்சந�ர்ப்பத்தில் வீதி 
மறியல்கட்ள அகறறி அத்தியாவசிய 
தபாருடகளின வபாககுவரத்திறகு 
முப்பட்டயினர் மறறும் இைஙடக 
தபாலிஸாருககு வமைான ஒத்து-
டைப்டப தபறறுத்�ருமாறு அனபான 
இைஙடகயர்களி்டம் கனிவாக வகட-
டுகதகாளகினவ்றாதமன இராணுவத் 
�்ளபதி வகடடுகதகாண்டுள்ளார்.  

எரிவ�ோருள் வ�ோள்ெனவுக்கு...
வைஙகிய தசவவியிவை   அடமச் -
சர் ஜீ எல் பிரிஸ் இவவி்டயத்ட� 
கூறியுள்ளார்.அவ�வவட்ள பஙக -
்ளாவ�ஷுககு வைஙக வவண்டிய 
450 மில்லியன அதமரிகக த்டாைர் -
கட்ள தசலுத்துவ�றகான வமைதிக 
காை அவகாசம் வைஙக அந� நாடு 
இணககம் த�ரிவித்துள�ாகவும் 

அவர் குறிப்பிடடுள்ளார்.  
வமலும் சர்வவ�ச நாணய நிதி -

யத்தின உ�வி �மககு கிட்டககப் -
தப்ற 06 மா�காைஙகள தசல்லும் 
எனவும், அந� நிதியும் பகுதி பகு -
தியாகவவ நாடடிறகு கிட்டககப் -
தபறும் எனவும்  அடமச்சர் ஜீ எல் 
பீரிஸ் கூறியுள்ளார்.

ஜனோதி�தியின் நிமைபெற்று...
தவளியிடும் வபாவ� நாமல் எம்பி 
இவவாறு த�ரிவித்�ார்.   அரசி -
யைடமப்பில் திருத்�ம் வமற -
தகாளவது குறித்து ஜனாதிபதியும் 
கைநதுடரயாடி வருவ�ாக  குறிப் -
பிட்ட அவர் இ�றகு முனடனய 

அரசாஙகஙகளும் ஜனாதிபதிககு 
உள்ள நிட்றவவறறு அதிகார 
முட்றடமடய நீககுவ�ாக த�ரி -
வித்திருந�ாலும் அது நட்டமு -
ட்றககு வரவில்டை எனவும் த�ரி -
வித்�ார்.

லிற்பைோ Gas விநிப�ோ�ம்...
வைஙகுவட� நிறுத்தி டவத்�து. இம்-
மா�ம் 25 மறறும் 26 ஆம் திகதிகளில் 
3,600 தமடரிக த�ான எரிவாயுடவ 
ஏறறிய இரண்டு கப்பல்கள நாடட்ட 
வந�ட்டயும் எனறும் அ�ன பினனர் 
விநிவயாக ந்டவடிகடககட்ள ஆரம்-
பிகக முடியும் எனறும் லிறவ்றாவின 

அதிகாரி ஒருவர் த�ரிவித்துள்ளார்.
எவவா்றாயினும், த�ாழிறசாடை-

கள, மருத்துவமடனகள மறறும் �க-
னசாடைகள வபான்ற அத்தியாவசிய 
வசடவகளுககான எரிவாயு விநிவயா-
கம் த�ா்டரும் என லிறவ்றா  நிறுவ -
னம் த�ரிவித்துள்ளது. 

CID விைோ்ரமை�ள்...
விசாரடணகட்ள ஆரம்பித்துள்ள-
னர். மூனறு நாடகளில் அறிகடக 
சமர்ப்பிககுமாறு குற்றப் புைனாய்வு 
திடணகக்ளத்துககு தபாறுப்பான 
பிரதி தபாலிஸ் மாஅதிபருககு உத்�-
ரவி்டப்படடுள்ளது.  அவ�வவட்ள, 

ரம்புககடன துப்பாககிச் சூடடில் 
உயிரிைந� நபரின இறுதிக கிரிடய 
நிட்றவட்டயும் வடர முப்பட்டயி-
னர் ரம்புககடன பகுதியில் க்டடமக-
ளில் ஈடுபடுத்�ப்படடுள்ள�ாக த�ரி-
விககப்படடுள்ளது.

அ்ரசி�ைமைபபின் புதி�... 
தசயைா்ளர் ரஞ்சித் மத்தும பண்்டார 
எம்பி, �னிநபர் பிவரரடணடய பாரா -
ளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்து உடரயாற-
றினார்.   

அவர் �னதுடரயின வபாது:   
ஜனாதிபதியின நிட்றவவறறு அதி-

காரஙகள பாராளுமன்றத்துககு வைங-
கப்ப்ட வவண்டும் எனபவ� இந� 
பிவரரடணயின உள்ள்டககமாகும்.   

அரசியைடமப்பின 19 ஆவது 
திருத்�த்தில் காணப்பட்ட ஜனநாயக 
வி்டயஙகட்ள இல்ைாத�ாழித்து 20 
ஆவது அரசியைடமப்பு திருத்�த்-
தின மூைம் அடனத்து அதிகாரஙக-
ளும் ஜனாதிபதிககு வைஙகப்பட-
டுள்ளது.   

அ�னபடி தபாலிஸ் ஆடணக-
குழு, வ�ர்�ல் ஆடணககுழு உள-
ளிட்ட ஆடணக குழுககளுககு 
தபாது ஜன தபரமுன கடசியின 

முககியஸ்�ர்கள நியமிககப்படடுள-
்ளனர். சட்ட மாஅதிபர் அரசாஙகத்-
திறகு ஆ�ரவாக தசயல்படுவ�றகு 
ஜனாதிபதிககு இந� நிட்றவவறறு 
அதிகார ம் வழிவகுத்துள்ளது. 
அ�னால் அவரால் பைர் விடுவிக-
கப்படடுள்ளனர் எனபட�யும் குறிப்-
பி்ட வவண்டும்.

பல்வவறு வமாசடிகட்ள சுைப-
மாக வமறதகாளவ�றகு வசதியாக 
ஆடணககுழுககள இல்ைாமைாக-
கப்பட்டன. நாம் மீண்டும் சுயாதீன 
ஆடணககுழுககட்ள நியமித்து 
அரசியல் அடமப்புப் வபரடவடய 
அடமப்ப�றகும் ந்டவடிகடக 
எடுப்வபாம்.   

இந� �னிநபர் பிவரரடணககு ஆ� -
ரவளிககுமாறு நாம் வகடடுகதகாள-
கினவ்றாதமனறும் அவர் வமலும் 
த�ரிவித்�ார்.  

ஈஸைர் தோக்குதலில்... 
அவர்களில் 81 வபரி்டம் விசாரடண-
கள நிட்றவட்டநது குற்றப்பத்தி-
ரிடக �ாககல் தசய்யப்படடுள்ளத� -
னவும்  உயிர்த்� ஞாயிறு �ாககு�லின 
பிர�ான சூத்திர�ாரியாக தசயல்பட-
்டவர் தநௌபர் தமௌைவி எனறும் 
த�ரிவித்�ார்.  

 உயிர்த்� ஞாயிறு �ாககு�ல் 
த�ா்டர்பில் எதிரணி முனடவத்� 
குற்றச்சாடடுகளுககு பதிைளித்� 
அவர் வமலும் குறிப்பிட்ட�ாவது,  

 க்டந� நல்ைாடசி அரசாஙகத்-
தில் உயித்� ஞாயிறு �ாககு�ல் 
இ்டம்தபற்றது. இது த�ா்டர்பாக 
இதுவடர எடுககப்பட்ட ந்டவடிக -
டககள த�ா்டர்பான �கவல்கட்ள 
சடபயில் முனடவககிவ்றன. அத்து -
்டன ஜனாதிபதி ஆடணககுழுவின 
முழுடமயான அறிகடக ஏறகனவவ 
பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிககப்பட -
டுள்ளது. இந� சம்பவம் த�ா்டர்பில் 
இதுவடர 735 வபர் டகது தசய்யப்-
படடுள்ளது்டன அவர்களில் 196 
வபர் �றவபாது வி்ளககமறியலில் 
டவககப்படடுள்ளனர். 19 வபர் 
�டுப்புக காவலில் டவககப்பட-
டுள்ளனர். அவர்களில் 81 வபரி்டம் 
விசாரடணகள நிட்றவட்டநது குற -
்றப்பத்திரிடக �ாககல் தசய்யப்பட-
டுள்ளது. பிடணயில் விடுவிககப் -
பட்டவர்களின எண்ணிகடக 453 
ஆகும். கம்பஹா, கண்டி, குருணா -

கல், புத்�்ளம், நுவதரலியா, மட்டக -
க்ளப்பு தகாழும்பு மறறும் வககாடை 
வமல் நீதிமன்றஙகளில் 25,753 குற-
்றச்சாடடுகளின கீழ் 79 வபருககு 
எதிராக 27 வைககுகள �ாககல் 
தசய்ய ந்டவடிகடக எடுககப்பட-
டுள்ளது.  

 அதமரிகக புைனாய்வு வசடவ, 
அவுஸ்திவரலிய அரச புைனாய்வு 
வசடவ மறறும் மாடைதீவு அரச 
புைனாய்வு வசடவ ஆகியடவ 
விசாரடண மறறும் வைககு த�ா்டர் -
வ�றகு ஒத்துடைப்பு வைஙகின. 
வமலும், �றதகாடை�ாரிகள மறறும் 
அடமப்புகளின ரூ.3,650 இைட -
சம் மதிப்புள்ள காணிகள, கடடி -
்டஙகள, வாகனஙகள அரசு்டடம-
யாககப்பட்டன.அத்வ�ாடு 1,680 
இைடசம் மதிப்புள்ள �ஙக நடககள 
மறறும் பணம் எனபனவும் பறிமு -
�ல் தசய்யப்படடுள்ளன. உயிர்த்� 
ஞாயிறு �ாககு�லின பிர�ான சூத்தி-
ர�ாரியாக தசயல்பட்டவர் தநௌபர் 
தமௌைவி. இவர் தீவிரவா� விரிவு-
டரகட்ள வைஙகியவர், தீவிரவாதிக -
ளுககு பயிறசி அளித்�வர். வமலும், 
மூனறு இைஙடகயர்களுககு எதிராக 
அதமரிகக தப்டரல் நீதிமன்றம் 
வைககுத் �ாககல் தசய்துள்ளது. 
அவர்கள முகமது தநௌபர், முகமது 
ரிஸ்கான மறறும் முகமது அஹமான 
மில்ைா ஆகிவயார்க்ளாகவர்.  

 விசாரடணயில் சாரா தஜஸ்மிடன 
ப ா ர் க க வி ல் ட ை த யன ப து ம் 
உறுதி தசய்யப்படடுள்ளது.சாரா 
தஜஸ்மின �ப்பிவயாடுவட� பார்த் -
��ாக கூறிய சாடசி நாடடிலிருநது 
மட்றநதுள்ளார். அவர்கள நாடட்ட 
விடடு �ப்பிச் தசனறிருககைாதமன 
சநவ�கிககப்படுகி்றது.  

 நிைந� ஜயவர்�ன ஏன அரச சாட-
சியாக மாறினார் எனபது குறித்து 
அடனவருககும் பிரச்சிடனயாக 
உள்ளது. உயிர்த்� ஞாயிறு �ாககு-
�டை ஜனாதிபதி ஆடசிககு வரு -
வ�றகான சதி என பைர் சித்�ரிகக 
முயறசிககின்றனர். இத் �ாககு�ல் 
2019 இல் ந்டந�து. 2018ஆம் 
ஆண்டு நட்டதபற்ற உளளூ -
ராடசி மன்றத் வ�ர்�லில் ஸ்ரீைஙகா 
தபாதுஜன தபரமுன தபரும்பான -
டமயான உளளூராடசி மன்றஙக-
ட்ளக டகப்பறறியது. அந� சமயத்-
தில் எப்படி சதி தசய்ய முடியும். 
க்டந� ஆடசியில் எமககு எதிராக 
வைககுகள த�ா்டரப்படடு வந� 
நிடையில் அவறட்ற சமாளிகக 
வவண்டியிருந�து, ஆனால் நாம் சதி 
தசய்யவில்டை.  

 அப்வபாட�ய சட்ட மாஅதிபர் 
�ப்புை லிவவரா �ான அரசாஙக 
சாடசியாக நிைந� ஜயவர்�னடவ 
நியமித்�ார். இத்�ாககு�ல் ஒரு 
சதி எனறு ஓய்வு தப்றவுள்ள சட்ட 

மாஅதிபர் �ப்புை லிவவரா த�ரி-
வித்�ார். ஒருவவட்ள அவரது ப�-
விககாைத்ட� நீடிககா��ால் அவர் 
அவவாறு கூறியிருககைாம். அல்ைது 
வவறு காரணஙகள இருககைாம்.   

 இத் �ாககு�ல் த�ா்டர்பான ஜனா -
திபதி ஆடணககுழுவின அறிக -
டகயின பிரகாரம் குற்றம் சாட்டப் -
பட்டவர்கட்ள விடுவிப்ப�றகாக 
பாராளுமன்ற உபகுழுதவானறு நிய-
மிககப்பட்ட�ாக மககள மத்தியில் 
கருத்து நிைவுகின்றது. 

இநநிடையில் ஜனாதிபதி 
ஆடணககுழு அறிகடகயின பரிநது-
டரகள பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக-
கப்படடுள்ளன.  

 சட்ட மாஅதிபர் திடணகக்ளத்-
துககு சமர்ப்பிப்ப�றகாக கடி�ம் 
ஒனட்றத் �யாரித்துளவ்ளன. ஜனா-
திபதி ஆடணககுழு அறிகடகயின 
பரிநதுடரகட்ள விடரவாக நட்டமு-
ட்றப்படுத்துமாறு எனது கடி�த்தில் 
வகாரப்படடுள்ளது. 

ஏதனன்றால், நீதிமன்றஙகளுககு 
எமககு அழுத்�ம் வைஙக முடியாது. 
இந� ந்டவடிகடககள சட்ட மாஅ-
திபர் திடணகக்ளத்தினூ்டாக 
நட்டதப்ற வவண்டும். இத் �ாககு-
�லினால் பாதிககப்பட்ட அடனவ-
ருககும் நீதி கிட்டகக நானும் எஙகள 
அரசும் ந்டவடிகடக எடுககும் 
எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். (பா)

ஜனோதி�தி ஆமைக்குழுவின் அறிக்ம�...
வகாரிகடக விடுத்�ார்.    த�ா்டர்ந-
தும் உடரயாறறிய அவர்,   

“3 வரு்டஙகளுககு முனனர் இ்டம்-
தபற்ற மிவைச்சத்�னமான பயங -
கரவாத் �ாககு�லில் நாம் எமது 
உ்றவுகட்ள இைநவ�ாம். இந� பயங-
கரவாத் �ாககு�ைால் நாடு என்ற 
ரீதியில் நாம் பை பாதிப்புககட்ள 
எதிர்தகாண்வ்டாம்.  

இந� வநரத்தில், தகாழும்பு 
வபராயர் தமல்கம் ரஞ்சித் ஆண்்ட-
டகயி்டம் நாம் ஒனட்றக கூறிக -
தகாளகிவ்றாம்.   

ஈஸ்்டர் �ாககு�லு்டன த�ா்டர்பு -
ட்டய அடனவருககு எதிராகவும் 
பாரபடசம் பாராது சட்டந்டவ-
டிகடக எடுப்வபாம் எனறும் அவர் -

களுககு உச்ச �ண்்டடன கிட்டகக 
வழிவடக தசய்வவாம் எனறும் 
வபராயருககு நாம் எழுத்துமூைமாக 
இவவவட்ளயில் அறியத்�ருகிவ்றன.   

 ஈஸ்்டர் �ாககு�ல் த�ா்டர்பாக 
கத்வ�ாலிகக மககள உளளிட்ட ஒட-
டுதமாத்� நாடடு மககள, வபராயர் 
மறறும் எதிர்ககடசியான எமககு 
என அடனவருககும் சநவ�கம் 
இருநதுகதகாண்வ்ட�ான உள்ளது.    
இதுத�ா்டர்பான உண்டமகள இன -
னமும் தவளிவரவில்டை. ஈஸ்்டர் 
�ாககு�ல் த�ா்டர்பாக ஜனாதிபதி 
ஆடணககுழுவின அறிகடக இனன -
மும் தபாது மககளுககு காண்பிககப்-
ப்டவில்டை. இ�டன பாராளுமன்ற 
இடணயத்தில் தவளியி்டவவண்டும் 

என நான இவவவட்ளயில் வகட-
டுகதகாளகிவ்றன.    இந�த் �ாககு-
�லின பினனணியில் பாரிய சூழ்ச்-
சிதயானறு இருப்ப�ாக முனனாள 
சட்டமா அதிபர் �ப்புை டி லிவவரா 
த�ரிவித்திருந�ார். இ�டன கண்டு -
பிடிகக வவண்டியது இந� அரசாங -
கத்தின பிர�ான க்டடமயாகும். 
உண்டமகள தவளிவர வவண்டும். 
உண்டமகட்ள வபச வவண்டும்.   

எனது �நட�யும் பயஙகரவா�த் 
�ாககு�ல் ஒனறில்�ான தகால்ைப்-
பட்டார். அனறு எனககு இருந� 
மனநிடை, இனறும் எனனுள இருக-
கி்றது. இ�னால், ஈஸ்்டர் �ாககு�-
ைால் பாதிககப்பட்டவர்களின மனநி-
டைடய எனனால் உணர்நதுதகாள்ள 

முடிகின்றது.   
எனவவ, இவர்கட்ள கருத்திற-

தகாண்டு �கவல்கட்ள மட்றத்துக-
தகாண்டிருககாமல், தவளிப்பட்ட-
யாக விசாரடணகட்ள வமறதகாள்ள 
வவண்டும் எனறு வகடடுக தகாளகி-
வ்றன.   

இதுத�ா்டர்பாக புதிய விசா -
ரடணடய அரசாஙகம் ந்டத்� 
வவண்டும். இதில் தகாழும்பு 
வபராயர் உளளிட்ட கத்வ�ாலிகக 
மககட்ள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
நபர்கட்ள உளவாஙக வவண்டும்.   

இந� வி்டயத்தில் நாம் யாடரயும் 
பாதுகாககவவ, காப்பாற்றவவா முற-
ப்டககூ்டாது” என அவர் வமலும் 
த�ரிவித்�ார்.  

இந்தி�ோவின் ைோநிைைோ�...
மாநிைமாக அறிவிகக �யார் அ�றகு 
பதிைாக இநதியா இைஙடகயில் 
�றவபாது நிைவும் எரிதபாருள �ட-
டுப்பாடு உடப்ட ஏடனய பிரச்சிடன-
களிறகு தீர்டவ காணும் நீண்்டகாை 
வி்டயஙகளிறகும் உ�வைாம் என 
இநதிய தவளிவிவகார அடமச்சர் 
த�ரிவித்�ார் என குறிப்பிடும் டுவிட -

்டர் தசய்திதயானறு மககளிட்டவய 
பரப்பப்படடு வருகின்றது.

இந� டுவிட்டர் தசய்தி வபாலியா -
னது என �னது டுவிட்டர் தசய்தி-
யில் த�ரிவித்துள்ள இநதிய தூ�ரகம் 
இநதிய தவளியு்றவுத்துட்ற அடமச்-
சர் ்டாக்டர் எஸ்.தஜய்சஙகர் டுவிட-
்டர் கணககிறகுரியத�ன காண்பிக-

கும் வடகயில் வடிவடமககப்பட்ட 
வபாலியான ப்டம் த�ா்டர்பாக 
நாம் அறிநதுளவ்ளாம். இது முழுகக 
முழுகக வபாலியானதும் புடனயப்-
பட்டதுமாகும். தீய எண்ணத்து்ட-
னான இ�ன உளளீடுகட்ள நாம் கடு -
டமயாக மறுககினவ்றாம்.  

இநதியா இைஙடக இட்டயில் 

காணப்படும் நடபு ரீதியானதும் 
தநருககமானதும் த�ானடமயானது-
மான உ்றடவ பாதிககும் வடகயில் 
அவநம்பிகடகதகாண்்ட �ரப்பி-
னரால் வமறதகாள்ளப்படும் தீய 
வநாககத்து்டனான இம்முயறசிகள 
ஒருவபாதும் தவறறியட்டயப்வபாவ-
தில்டை என த�ரிவித்துள்ளது. 

வ�ோது இைங�ளில்...
முகககவசஙகள அணிவது மீண்டும் 
கட்டாயமாககப்படடுள்ளது.

இவ�வவட்ள,  நாடடில் �றவபாது 
நிைவும் நிடைடமடய கருத்தில் 
தகாண்டு வீடட்ட விடடு தவளிவய-
றும்வபாது முகககவசம் அணிவது 
மிகவும் சி்றந�து என அரச டவத்திய 

அதிகாரிகள சஙகம் த�ரிவித்தி-
ருந�து.

டவத்தியசாடைகளில் மறறும் பி்ற 
சுகா�ார நிறுவனஙகளில் �றவபாது 
பாரிய மருநது பற்றாககுட்ற நிைவு-
கி்றது.

�றவபாது தகாவிட -19 த�ாற்றா -

்ளர்கள மிகக குட்றந� எண்ணிகடக-
யில் டவத்தியசாடையில் அனுமதிக-
கப்படுகின்றனர். எனினும் நாடடில் 
�றவபாது பல்வவறு பிரவ�சஙகளில் 
ஆர்ப்பாட்டஙகள  இ்டம்தபறறு 
வருவ�ால் மககள தபாது இ்டஙக-
ளுககு தசல்லும்வபாது முகககவசங -

கட்ள அணிவது சி்றந�து.
 வமலும் முகககவசஙகள அணிவ -

�ன மூைமாக தபரும்பாலும் சுவா-
சககுைாய் வநாய்த் த�ாறறுகட்ளத் 
�டுகக அடவ உ�வுகின்றன எனறும் 
அரச டவத்திய அதிகாரிகள சஙகம் 
த�ரிவித்துள்ளது.

ஊழைற்ை எைது ைக்�ள்...
தகாண்்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
சிவவநசதுடர சநதிரகாந�ன வநறட்ற-
யதினம் அடமச்சில் �னது க்டடம-
கட்ள தபாறுப்வபறறுகதகாண்்ட�ன 
பினனர் இவவாறு கருத்துத் த�ரிவித்-
துள்ளார்.

“எமது வ�சம் எதிர்தகாண்டுள்ள 
பாரிய தபாரு்ளா�ார, அரசியல் தநருக-
கடிகளிலிருநது மீண்டு நாடட்டக 
கடடிதயழுப்பும் வண்ணம் உருவாக-

கப்படடுள்ள புதிய அடமச்சரடவ-
யில் கிராமிய வீதிகள மறறும் உள-
கடடுமான இராஜாஙக அடமச்சராக   
ப�விப்பிரமாணம் தசய்துதகாண்்ட-
து்டன  அடமச்சின க்டடமகட்ளயும் 
தபாறுப்வபறறுளவ்ளன.  

இந� தசய்தியிடன உஙகளு-
்டன பகிர்நது தகாளவதில் வபரு-
வடகயட்டகினவ்றன. மட்டக-
க்ளப்பு மாவட்ட அபிவிருத்திக 

குழு இடணத்�டைவர் எனகின்ற 
தபாறுப்வபாடு வமலும் இந� 
அடமச்சு தபாறுப்பும் எனககு வைங-
கப்படடுள்ளடமயானது �மிழ் 
மககள விடு�டைப் புலிகள கடசிடய 
ஆ�ரித்து எமது கரஙகட்ள பைப்ப-
டுத்தி நின்ற பல்ைாயிரம் மககளின 
ஆடணககு வைஙகப்பட்ட தகௌரவ-
மாகவவ நான பார்ககினவ்றன.  

அந�வடகயில் எமது மககளின 

அபிவிருத்தி மறறும் சமூக வமம்பாட-
டிடன இைககாக தகாண்டு நாம் முன-
டவத்� வ�ர்�ல் விஞ்ஞாபனத்தில் 
நம்பிகடக டவத்து எனடன தபரு-
வாரியான ஆ�ரவு்டன பாராளுமன-
்றம் அனுப்பிய உஙகளுககு பணியாற-
றுவ�றகு கிட்டத்� வாய்ப்பாக இந� 
அடமச்சுப் தபாறுப்பிடன கருதுகின-
வ்றன. என த�ரிவித்�ார். 

ைட்டு. சீப�ோன் பதெைோ�த்தில்...
உயிரிைந�வர்களின உ்றவுகள 
உடப்ட தபாதுமககள கைநது 
தகாண்டு மைர் தூவி சு்டர் ஏறறி 
இரண்டு நிமி்ட அஞ்சலி தசலுத்தி-
னர்.  

க்டந� 2019 ம் ஏப்பில் 21 ம் திகதி 
வ�வாையத்தின மீது ந்டாத்�ப்பட்ட 
�றதகாடை குண்டு �ாககு�லில் 14 
சிறுவர்கள உடப்ட 31 வபர் உயிரி-
ைந�து்டன 93 வபர் படுகாயமட்டந-
�னர்.  

இந� �றதகாடை குண்டு �ாககு -
�லில் உயிரிைந�வர்களின 3 வது 
ஆண்டு நிடனவவந�டை முன -
னிடடு குண்டுதவடிப்பு இ்டம்-
தபற்ற சீவயான வ�வைாயத்தில் 
வபா�கர் தராசான மவகசன �டை -
டமயில் உயிரிைந�வர்களின ஆத்ம-
சாநதி வவண்டி இ்டம்தபற்ற விவச்ட 
ஆரா�டனயில் உயிரிைந�வர்க-
ளின உ்றவுகள உடப்ட நூறறுககு 
வமறபட்ட தபாதுமககள கைநது 

தகாண்டு   அஞ்சலி தசலுத்தினர்.   
அவ�வவட்ள மடடு. காநதி பூங -

காவில் உயிரிைந�வர்களுககாக 
அடமககப்பட்ட நிடனவு தூபியில் 
மடடு மாநகரசடப மு�ல்வர் ரி.சர -
வணபவன �டைடமயில் மாநகர -
சடப உறுப்பினர்கள அரசியல்வா -
திகள கைநது தகாண்டு தூபியில் 
மைர் தூவி சு்டர் ஏறறி இரண்டு 
நிமி்ட தமௌன அஞ்சலி தசலுத்தி -
னர்.  

இ�டன த�ா்டர்நது மடடு. 
கல்ைடி பாைத்துககு அருகில் 
வ�வாைய குண்டு தவடிப்பில் 
உயிரிைந�வர்களின உ்றவுக -
்ளால் அடமககப்பட்ட தூபியில் 
தபண்கள வடையடமப்பின ஏற -
பாடடில் உயிரிைந�வர்களின உ்ற -
வுகள மைர்டவையம் டவத்து சு்டர் 
ஏறறி அஞ்சலி தசலுத்தியது்டன 
உயிரிைந�வர்களுககு நீதிவவண்டி 
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 

ஹிருனிக்�ோ 
வதரிவித்த கூற்று...
 (03ஆம் பககத் த�ா்டர்)  

வ�டவகட்ள பிரசாரம் தசய்வ�றகாக  
உயர்ஸ்�ானிகராக அவர் வமறதகாண்்ட 
ந்டவடிகடககள குறித்து ஈர்ககப்படடு 
உகண்்டாவின இைஙடகயின மு�ைாவது 
உயர்ஸ்�ானிகராக நியமிககப்பட்டார். 
உகண்்டா, �னசானியா மறறும் ருவாண்-
்டாவில் மில்லியன அ்ளவிைான சிறிய நீர்-
மினசார உறபத்தித் துட்றயில் இைஙடக 
நிறுவனஙகளின எண்ணிகடகடய அதி-
கரிப்ப�றகும் அவரால் முடிநதுள்ளது. 
இந� மு�லீடடில் கிட்டககும் வருமானம் 
இைஙடகயின அநநிய தசைாவணி வரு-
மானத்துககு பஙகளிப்டப அளிப்பவ�ாடு 
அந நாடுகளில் இைஙடக இட்ளஞர்கள 
வவடை வாய்ப்டபயும் தபறுவ�றகு அவர் 
வசதிகட்ள ஏறபடுத்திக தகாடுத்துள்ளார்.   

அவர் 2014 வடர உகண்்டாவின உயர்ஸ்-
�ானிகராகவும், 2020 த�ா்டககம் தகனயா-
வின உயர்ஸ்�ானிகராகவும் ந்டவடிகடக-
யில் ஈடுபடடிருந� வவட்ளயில் ஐககிய 
நாடுகள மனி� உரிடமகள கவுனசிலின 
ஆபிரிகக நாடுகளின ஒத்துடைப்டப 
இைஙடகககாக தபறறுகதகாளவ�றகு 
ந்டவடிகடக எடுத்துள்ளார். அவர் ஐககிய 
நாடுகள சடபயின மனி� உரிடமகள 
கவுனசிலின ஆபிரிகக சமூக நாடுகளின 
அரச �டைவர்கள மறறும் தவளிநாடடு 
அடமச்சர்கட்ள �னிப்பட்ட ரீதியில் 
சநதித்து அவர்களின ஒத்துடைப்டபப் 
தபறறுக தகாடுககின்றார்.

உயிர்த்த ஞோயிறு... (03ஆம் பககத் த�ா்டர்)

வபாது மறுககப்பட்டது. நிடையி-
யறகட்டட்ளகட்ள ஒதுககி தமௌன 
அஞ்சலி தசலுத்� அனுமதிகக வவண்-
டுதமனறு வகாரினார்.  

 இ�டன த�ா்டர்நது அடனத்து எம்.

பிககளும் எழுநது நினறு ஒரு நிமி்ட 
தமௌன அஞ்சலி தசலுத்தினர். வநறறு 
ஐககிய மககள சகதி எம்.பிககள கறுப்பு 
உட்டயணிநது சடபககு வருடக �நதி-
ருந�னர். (பா)  

�ைல் ெழி�ோ� இைஙம�க்கு... (03ஆம் பககத் த�ா்டர்)

அதில் கஞ்சா மூடட்டகள இருப்பது 
த�ரியவந�து. இட�யடுத்து 02 கார்க-
ளிலிருந� 04 வபடரயும் டகது தசய்து 
வவ�ாரண்யம் தபாலிஸ் ஸ்வ்டசனுககு 
அடைத்து தசனறு தீவிர விசாரடண 
ந்டத்தினர்.  

இட�யடுத்து, இைஙடகககு க்டத்-

திக தகாண்டுச் தசல்ைப்பட்ட 147 
கிவைா கஞ்சா, அ�டன க்டத்� பயனப-
டுத்�ப்பட்ட 02 கார்கள பறிமு�ல் தசய்-
யப்பட்டன. சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட   
சட்டத்�ரணி ஒருவர் உடப்ட 04 வபர் 
டகது தசய்யப்பட்டனர். 

நிதி�மைசைரின் அனுைதி... (03ஆம் பககத் த�ா்டர்)

அ�றகான அனுமதிடய வைஙகியி-
ருந�ால் அது தசல்லுபடியற்றது. பாரா-
ளுமன்றம் அ�டன ஏறறுகதகாள்ள 
முடியாத�னறும் அவர் த�ரிவித்�ார்.

அ�றகு பதிைளிககும் வடகயி-
வைவய அடமச்சர் கஞ்சன விவஜவசககர 
இவவாறு த�ரிவித்�ார்.

அது த�ா்டர்பில் அ�ன வபாது 
கருத்து த�ரிவித்� சடப மு�ல்வர் 
அடமச்சர் திவனஷ் குணவர்�ன:

எரிதபாருள விடை அதிகரிப்புககாக 
ஏறகனவவ தபறறுகதகாள்ளப்பட்ட 
அனுமதிககு வமைதிகமாக தவாஷிங-
்டனில் �றவபாதுள்ள நிதியடமச்சரி்ட-
மிருநதும் அனுமதி தபறறுக தகாள-
்ளப்பட்டது. அ�றகான ஆவணஙகட்ள 
எம்மால் சடபயில் சமர்ப்பிகக முடியு-
தமனறும் த�ரிவித்�ார்.

நிதியடமச்சர் நாடடில் இல்ைாவிட-
்டாலும் ஜனாதிபதி அ�றகான அனுமதி 
வைஙகிய�ன பினனர் பிர�மரின 
வழிகாட்டலுககு அடமயவவ விடை 
அதிகரிப்பு வமறதகாள்ளப்பட்டது. 
அத்து்டன நிதி அடமச்சரின அனுமதி 
தபறறுக தகாள்ளப்பட்ட பினனவர 
விடையதிகரிப்பு வமறதகாள்ளப்பட்ட-

த�னறும் அடமச்சர் கஞ்சன விவஜவசக-
கர வமலும் த�ரிவித்�ார்.

ஹர்ஷ டி சில்வா எம் பி �மது வகள-
வியின வபாது, நிதியடமச்சர் நாடடில் 
இல்ைா� சந�ர்ப்பத்தில் அவரது 
தபாறுப்புககட்ள முனதனடுப்ப�ற-
காக இராஜாஙக அடமச்சர் ஒருவர் 
நியமிககப்படடிருகக வவண்டும். 
அ�னபடி நிதியடமச்சருககு பதிைாக 
இராஜாஙக அடமச்சர் விடை அதி-
கரிப்பு ஆவணத்தில் டகயப்பமிட-
டிருகக வவண்டும் அவவாறு இரா-
ஜாஙக அடமச்சர் ஒருவர் இல்ைா� 
படசத்தில் த�ாடைவபசி மூைம் நிதி 
அடமச்சரி்டம் இருநது தபறறுக 
தகாள்ளப்பட்ட அனுமதிடய ஏற-
றுகதகாள்ள முடியாத�னறும் த�ரி-
வித்�ார்.

அ�றகு பதிைளித்� அடமச்சர் 
கஞ்சன விவஜவசககர, நிதியடமச்சர் 
அவரது அடமச்சின தசயைா்ளருககு 
வைஙகிய பணிப்புடரககடமய சட-
்டபூர்வமாகவவ ஆவணஙகள �யா-
ரிககப்படடு இந� விடை அதிகரிப்பு 
வமறதகாள்ளப்பட்ட�ாக அவர் 
வமலும் த�ரிவித்�ார்.

சர்வவ�ச நாணய நிதியத்து-
்டனான வபச்சுவார்த்ட�ககாக 
தவாஷிங்டன நகருககு தசனறுள்ள 
நிதி அடமச்சர் ஜனாதிபதி சட்டத் -
�ரணி அலி சப்ரி �டைடமயிைான 
குழுவினர், அதமரிகக தவளியு்ற -
வுத்துட்ற மறறும் சர்வவ�ச வ்ளர்ச்-
சிககான ஐககிய அதமரிகக நிறு -
வனம் (USAID) மறறும் சர்வவ�ச 
நாணய நிதியத்தின நிர்வாக இயக-
குனர் கிறிஸ்்டலினா ஜார்ஜீவாவு -
்டன பை �ரப்பு சநதிப்புகட்ள ந்டத்-
தினர். இச் சநதிப்புகளின வபாது 
பிடிககப்பட்ட ப்டஙகள.  
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அருளாளன் அல்ாஹ் உ்-
கப்பாது மறையாம் தனது 
அருள் மறையில எந்தநத இடத்-

தில ்தாழுறகறயப பற்றி வலியுறுத்தியுள்-
ளானனா, அறதயடுத்னத ஸகாத்றதயும் வலியு-
றுத்திக் கூறியிருக்கின்ைான். அநத வறகயில 
ஸகாத் என்ை ்�ால தூயறம, வளர்ச்சி, அபி-
விருத்தி னபான்ை ்பாருள்கறளத் தரக்கூடி-
யதாகும். இஸ்ாமிய கணனணாடடத்தில 
ஸகாத் என்ைால, ஒருவர், தான் றவத்திருக்கும் 
்�லவத்தில ஒரு குறிபபிடட வீதத்றத, குறிப-
பிடட சி்ருக்கு, குறிபபிடட ்பாருடகளில, 
குறிபபிடட அளவு, குறிபபிடட கா்த்தில, 
குறிபபிடட முறையில கடடாயமாக வழங்கு-
வதாகும். ஸகாத் ஒரு வரி மடடுமன்றி, ஒரு 
வணக்கமுமாகும். இஸ்ாத்தின் மூன்ைா-
வது கடறமயான இது, ஹிஜ்ரி இரணடாம் 
ஆணடில கடறமயாக்கபபடடது. 

ஸகாத்றதக் கடறமயாக்கியதன் ஊடாக 
மக்களின் வறுறமறய நீக்கி, ்பாருளாதார 
வீழ்ச்சிறயக் குறைபபது ன�ாக்காகக் ்காள்-
ளபபடடுள்ளது. �மூகத்திலுள்ள மக்கள் 
்தாழில வாயபபுக்கறளப ்பைவும் உற்-
பத்திகறள அதிகரிக்கவும் ஸகாத் துறண-
புரியும். அத்னதாடு இரநது வாழ்கின்ைவர்-
கறள ்தாழில ்�யயக்கூடியவர்களாக 
மாற்றுவதும், �மூகத்திலுள்ள ்�லவநதர்-
களிடம் இருக்கும் உன்ாபித்தனத்றதப 
னபாக்கி �மூக �்ன�றவகளுக்காகத் தமது 
்�லவங்கறள ்�்வு ்�யயக்கூடிய பயிற்-
சிறயயும் மனபபான்றமறயயும் ஏற்படுத்-
துவதும் ஸகாத் கடறமயாக்கபபடடதன் 
ன�ாக்கங்களில உள்ளறவகளாகும். மக்க-
ளின் ்பாருளாதாரப பிரச்சிறனகறள நீக்கி, 
்பாருள் வளர்ச்சிறய ஏற்படுத்துவதற்கான 
சிைநத்தாரு திடடமாக ஸகாத் விளங்கு-
கிைது. வறுறமயில திணடாடும் மக்கள் 
ஸக்காத் திடடத்தின் மூ்ம் �ன்றம ்பை 
இஸ்ாம் வழிவகுத்துள்ளது.  ஸகாத் �ரியான 
முறையில விநினயாகிக்கபபடும் னபாது �மூ-
கத்திலுள்ள ்பாருளாதாரப பிரச்சிறனகள் 
முழுறமயாகத் தீர்நதுவிடும்.  ஸகாத் வழங்கு-
வதன் மூ்ம் ் பாருள் தூயறமயறடவனதாடு 
அதில வளர்ச்சியும் ஏற்படுகின்ைது என்ை 
கருத்றத வழங்கும் அல-குர்ஆன் அதற்குக் 
்காடுத்துள்ள முக்கியத்துவத்றதயும் ்தளிவு-
படுத்தியுள்ளது. 'அவர்கறளச் சுத்தம் ்�யது 
வளர்க்கும் தர்மத்றத அவர்களின் ்�லவங்-
களில இருநது எடுபபீராக! '(9:103) என அல 
குர்ஆன் குறிபபிடடுள்ளது. 

அனதன�ரம் ஸகாத் வழங்காதவர்களுக்கு 
்காடுக்கபபடும் தணடறன பற்றியும் குர்ஆன் 
குறிபபிடத் தவைவிலற .் '(எவர்) ்பான்-
றனயும் ்வள்ளிறயயும் ன�மித்து றவத்துக் 
்காணடு அதறன அல்ாஹ்வுறடய 
பாறதயில ் �்வு ் �யயாதிருக்கின்ைார்கனளா 
அவர்களுக்கும் (�பினய!) நீர் துன்புறுத்தும் 
னவதறனறய �ன்மாராயமாயக் கூறுவீராக!. 
்பான், ்வள்ளிகறள �ரக ்�ருபபில பழுக்-
கக் காயச்சி, அவற்றைக் ்காணடு அவர்க-
ளுறடய ்�ற்றிகளிலும், வி்ாக்களிலும், 

முதுகுக -
ளிலும் சூடிடடு, உங்களுக்காக நீங்கள் (ஸகாத்-
துக் ்காடுக்காமல) ன�மித்து றவத்திருநத 
இவற்றை (சிறிது) நீங்கனள சுறவத்துப பாருங்-
கள்! என்று கூைபபடும் �ாறள (�பினய!) நீர் 
அவர்களுக்கு ஞாபகமூடடுவீராக!'. (9:34,35)

�பி (ஸல)அவர்கள்| 'ஸகாத் ்காடுக்கும் 
அளவுக்குச் ்�லவம் ்காடுக்கபபடடவன் 
ஸகாத்துக் ்காடுக்கவிலற்யானால, அவ-
னுக்குக் ்காடுக்கபபடட ்பாருறள, கியாம 

�ாளில விஷப பாம்பாக மாற்றி அவனு-
றடய கழுத்தில சுற்றிவிடபபடும். அபபாம்-
பானது அவனுறடய இரு தாறடகறளயும் 
கடித்துக் ்காணடு, �ான்தான் ஸகாத்துக் 
்காடுக்காமல நீ ன�மித்து றவத்திருநத 
்பாருடகளாகும் என்று ்�ாலலிக் ்காணடி-
ருக்கும்' என்று கூறினார்கள். (ஆதாரம்: புகாரி) 

னமலும், ஒரு �மயம் ரசூல (ஸல)அவர்கள்| 

'இரு ்பணகள் தங்க வறளயலகள் அணிந-
திருபபறதக் கணணுற்று, இநதக் தங்க 
வறளயலகளுக்கு ஸகாத்துக் ்காடுத்து விட-
டீர்களா? என்று வினவ, அவர்கள் இலற -்
்யன்று ்�ான்னதும், இறவ கியாம �ாளில 
்�ருபபில காயச்சி அணிக்னாக அணிவிக்-
கபபடுவறத நீங்கள் விரும்புவீர்களா? என்று 
னகடடார்கள்'. (ஆதாரம்: திர்மிதி) 

இவவாறு ஸகாத் ்காடுக்காமல றவத்தி-
ருக்கின்ை ்பாருடகளுக்கு மறுறமயில னவத-
றனயுணடு என்பறத இநத �பி்மாழிகளும் 
எடுத்தியம்புகின்ைன.  

அனதன�ரம் ஸகாத் ஒரு வணக்கமாகவும் 
உள்ளது. எனனவதான், அவவணக்கத்றத 
நிறைனவற்ைாதவர்களுக்கு அல-குர்ஆனும் 
அல - ஹதீஸும் இவவாைான எச்�ரிக்றக-
கறள விடுக்கின்ைன. இது ஸகாத்தின் முக்-
கியத்துவத்றத ்தளிவுபடுத்துவதுடன், 
பின்வரும் �பி்மாழியும் உறுதிபபடுத்து-
கிைது. முஆத் (ரழி) அவர்கறள யமன் �ாட-
டுக்கு அனுபபும் னபாது �பியவர்கள் ்�யத 
உபனத�த்தில 'நிச்�யமாக அல்ாஹ், அவர்-
களின் ்�ாத்துக்களில ஸகாத்றத பர்ளாக்கி-
யுள்ளான். ்�லவநதர்களிடமிருநது அறதத் 
திரடடி ஏறழகளுக்கு வழங்க னவணடும்' 
என்ைார்கள். அபூபக்கர் (ரழி) அவர்களுறடய 
ஆடசிக் கா்த்தில சி்ர் ஸகாத் வழங்க 

மறுபபு ்தரிவித்தனர்.  
அபனபாது கலீபா அவர்கள், 

ஸகாத் ்காடுக்க மறுபபவர்களுடன் 
னபார் ்�யதாவது அவற்றைப ்பைத் தயங்-
கமாடனடன் எனச் சூளுறரத்தார்கள். இது 
ஸகாத் எவவளவு முக்கியத்துவம் வாயநத 
கடறம என்பறத எடுத்துக்காடடுகின்-
ைது. 

ஒரு தனிமனிதன் தன் ்�லவத்தின் ஒரு 
பகுதிறய ஸகாத்தாகச் ்�லுத்தும் னபாது 
அவரிடம் காணபபடட உன்ாபித்தனம் நீங்கி 
வாரி வழங்கும் தன்றமயுள்ளவராகிைார். அவ-
ரிடம் குடி்காணடிருநத னபராற� நீங்குகின்-

ைது. தன் ்�லவத்றத 
�மூகப பணிக்காக அர்ப-
பணித்து �ாளறடவில 
ஒரு �மூக ஊழியனா-
கிைார். இது தனிமனித 

சீர்திருத்தத்றதனய காடடு-
கிைது. �மூகத்தில அன�கம் 

னபர் னபாதிய ஆற்ைலிருநதும், னதறவயான 
மூ்தனமின்றமயால, ்தாழிலின்றி வறு-
றமயில வாடுகின்ைனர். முறையான ஸகாத் 
விநினயாகமானது, அவர்கறளத் ்தாழில 
வாயபபிறனப ்பற்று வாழ வழி வகுக்கின்-
ைது. இது �முதாய சீர்திருத்தத்திற்கு வழிவகுக்-
கின்ைது. 

அன்றைய கா் த்தில �பி (ஸல) அவர்கனள 
ஸகாத் விநினயாகத்றத முன்னின்று னமற்-
்காணடார்கள். அவர்களுக்கு பின்னர் கலீபாக்-
கள் இபபணிறய முன்்னடுத்தனர். இதன் 
பயனாக �மூகத்தில பக்கீர், மிஸகீன், கடன்-
படனடார் என்னபார் அருகி காணபபடடனர். 
சி  ் னவறளகளில ஸகாத் ்பைத் தகுதியுள்-
னளாறரத் னதடிபபிடித்து ஸகாத் விநினயாகிக்க 
னவணடிய நிற்களும் கூட ஏற்படடிடுள்-
ளன. இது ஸகாத்தின் ன�ாக்கமும் பூரணமாக 
நிறைனவறியறத எடுத்துக்காடடுகின்ைன. 

ஆனால இன்றைய கா்கடடத்தில, 
ஸகாத் உரியமுறையில விநினயாகிக்கபபடா-
றமயினால பக்கீர், மிஸகீன் உடபட ஸகாத் 
்பைத் தகுதியுள்னளார் �மூகத்தில பரவ்ா-
கக் காணபபடுகின்ைனர். ஸகாத் �ரியான 
முறையில விநினயாகிக்கபபடுனமயானால, 
�மூகம் அதிகமான �ன்றமகறளப ்பற்றுக் 
்காள்ளும். வறுறம நீங்கி, �மூகத்திலுள்ள 
்பாருளாதாரப பிரச்சிறனகள் அறனத்தும் 
தீர்நதுவிடும்.  கடன் ்தாலற்யால கஷ்-
டபபடுகின்ைவர்களுக்கு நிவாரணம் கிறடக்-
கப்பறும்.  இவவாைான �மூக�்த் திட-
டங்கறள ஸகாத்தின் மூ்ம் நிறைனவற்ை 
முடியும். 

எனனவ, ்பாருளாதாரத்தில வளர்ச்சித-
ரும் ஸகாத் எனும் �ல்மற் கா்தாமத-
மின்றி உரிய முறைபபடி நிறைனவற்றி அல-
்ாஹுத்தஆ்ாவின் அருறளப ்பற்றுக் 
்காள்னவாம்.   

பு னித ரமழான் மாதம் எம்றம 
விடடு ்காஞ�ம் ்காஞ� -
மாக �கர்நது ்காணடிருக் -

கின்ைது. அதன் காரணத்தினால 
கடநது ்�ன்ை �ாடகள் எவவாறு 
அறமநதிருநதது? எஞசிய சி் 
�ாடகள் எவவாறு �ல்மலகள் 
மூ்ம் அ்ங்கரிக்கபபட னவண -
டு்மன திடடமிடுவது மிகவும் 
அவசியம். 

மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப -
படடுள்ள ரமழான் மாதம் முதற் 
பத்து 'ரஹ்மத்' அருள் ்பாருந -
தியதாகும். இரணடாம் பத்து 
மஃபிரத் எனும் பிறழ ்பாறுத் -
தல பகுதியாகும். இறுதி பத்து 
�ரக விடுதற்க்குரியதாகும் 
என அறிஞர்கள் வகுத்துள்ளனர். 
இவற்றுள் முதல இரணடு பத்துக் -
கறளயும் கடநது இறுதி பத்தா -
கிய �ரக விடுதற் எனும் பகுதி -
யில பிரனவசித்திருக்கின்னைாம். 

எனினும் பாவமன்னிபபு 
்பாருநதிய �டுபபகுதியில �ாம் 
எநத அளவு பாவமீடசிக்காக 
்தௌபா ்�யதிருநனதாம் என 
எணணிப பார்க்க னவணடும். 
உள்ளத்திலிருநது பாவக் கறைக -
றளப னபாக்க சிைநத வழிமுறை 
்தௌபாவாகும். பாவங்கள் 
்�யவறத விடடு விடடு 
இறைவறன முழுறமயாக 
�ார்நது விடுவதாகும். ்தௌபா 
என்பது மீளுதல, திரும்புதல என 
்பாருள்படும். 

்தௌபா என்பது ஒரு மனிதன் 
ஏற்கனனவ பின்பற்றிவரும் ஒரு 
நிற்யிலிருநது புதிய்தாரு 
முறைறய ன�ாக்கி மீள்வறதயும் 
குறித்து நிற்கின்ைது. அநத புதிய 
மாற்ைம் ்வறுமனன வாயால 
்மாழிநத வார்த்றதயாக இருக்க 
முடியாது. 

மாைாக அறிவு உணர்வு மற்றும் 
்�யற்பாடு என்பவற்ைால 
ஏற்பட னவணடும்.

ஒருவர் மற்ைவறரக் ்கான்று 
விடட நிற்யில இரணடு 
னபருனம சுவனம் ்�ாலவறத 
பார்த்து அல்ாஹ் சிரிக்கி -
ைான். ஒருவன் அல்ாஹ்வின் 
பாறதயில னபாரிடடு அதில 
்கால்பபடடவர், அடுத்த -
வர் அவறர ்கான்ைவர் தவபா 
்�யது அல்ாஹ்வின் பக்கம் 
மீளுகிைார். அல்ாஹ் அவரது 

்தௌபாறவ ஏற்றுக்்காள்கி -
ைான். அவர் அல்ாஹ்வுக்கு வழி-
படுகிைார். பின்னர் அல்ாஹ்வின் 
பாறதயில அவரும் ஷஹீதாகி 
விடுகிைார். இவர் தவபா ்�யது 
திருநதி ஷஹீதாகி விடுவதால 
அவருக்கும் சுவர்க்கம் கிறடக் -
கின்ைது என �பி (ஸல) அவர் -
களது கூற்று இதறனனய குறிப -
பிடுகின்ைது. (ஆதாரம்: புகாரி, 
முஸலிம்)

்தௌபாவின் மூ்ம் இறை 
்�ருக்கம் கிறடக்கின்ைது. �ரகத் -
திலிருநது பாதுகாக்கபபடடு சுவ -
னத்தில நுறழவிக்கபபடுகிைான். 
அவனது தீறமகள் �ன்றமகளாக 
மாற்ைபபடுகின்ைன. 

இவவு்கில சுபிட�மான 
வாழ்க்றக கிறடக்கின்ைது. ஒரு 
மனிதன் பாவங்களிலிருநது 
விடுபடடு �ன்றமகறளப ்பற் -
றுக்்காள்ள னவணடுமானால 
இறைவனும், �பி (ஸல) அவர்க -
ளும் காடடிய முறையில தவபா 
்�யய னவணடும்.

இறைவனுக்கு என்ை தூய எண -
ணத்னதாடு தவபா ்�யதல, தான் 
்�யத பாவங்கறள விடடுவிடடு 
அவற்றை முற்றுமுழுதாக நீங்கு -
தல. 

தான் ்�யத பாவத்றத எணணி 
வருநதி அதற்காக றகன�தபபடல 
மற்றும் ்�யத பாவம் �க மனித -
னனாடு ்தாடர்புபடடிருநதால 
அவனிடம் மன்னிபபு னவணடிய 
நிற்யில இறைவனிடம் ்�ருங் -
குதல ஆகிய �ான்கு நிபநதறனக -
ளனுடனனனய ்தௌபா ்�யய 
னவணடும்.

இவவாறு ஒரு மனிதன் தவபா 
்�யது மீணடுவிடடால அவனு -
றடய நிற் முன்னிருநதறதயும் 
விட சீர் ்பற்றுவிடும். சிறுபா -
வம் ஒன்றை நிறனத்தால கூட 
அவனது உள்ளத்தில இறையச் -
�ம் ஏற்படும்.

்தௌபாவுக்கு ஒரு கா்எலற் 
கிறடயாது. ஆணடு னதாறும் 
எம்றம கடநது ்�லலும் ரமழான் 
மாதம் மடடும் தான் ்தௌபாவுக்-
கான �நதர்பபம் அல் எநன�ரத்-
திலும் ்தௌபா ்�யய முடியும். 
ரமழாறனயும் �ழுவவிடாமல 
பயன்படுத்த னவணடும். அதன் 
ஊடாக ஈரு்கிலும் வினமா�னம் 
்பற்றுக்்காள்னவாம். 

ரமழான் ன�ான்பின் இறுதிபபத்து 
தினங்களும் அதில அறமநதுள்ள 
'ற்்துல கத்ர்' இரவும் மிகுநத 

முக்கியத்துவம் வாயநதறவயாகும்.  
இநத ற்்துல கத்ர் என்ை தினத்றத 
அறடநது ்காள்வதற்காக �பி (ஸல) 
அவர்கள் ரமழானின் இறுதிபபத்து 
�ாடகளும் பள்ளிவா�லில (இஃதிகாப)  
தரித்திருநது இறைவணக்கங்களில ஈடு -
படடுள்ளார்கள்.   

ஒவ்வாரு வருடமும் ரமழானின் 
இறுதிபபத்து தினங்களதும் இரவுகறள 
�பி (ஸல) அவர்கள் உயிர்பபித்துள்-
ளார்கள். தமது குடும்பத்தினறரயும் 
தூக்கத்தில இருநது எழுநதிருக்கச் ்�ய-
தனதாடு தமது ஆறடறயயும் வரிநது -
கடடிக் ்காள்ளக்கூடியவர்களாக இருந-
தார்கள். (ஆதாரம்: புகாரி, முஸலிம்)

இவவாறு முக்கியத்துவம் ்பற்று 
விளங்கும் ற்்துல கத்ரில இடம்்பற்-
றுள்ள 'ற்்துன்' என்ை ்�ால இரவு 
என்பறதக் குறிக்கும். 'கத்ர்' என்பது 
இரணடு கருத்துகறள தரக்கூடியதாக 
உள்ளது. ஒன்று மகத்தானது. அதாவது 
இது மகத்தான ஓர் இரவு. ஆயிரம் 
மாதங்கறள விடவும் சிைபபான 
இரவாக இவவிரவு உள்ளது. அடுத்-
தது முன்னனற்பாடு என்ை கருத்றதத் 
தரக்கூடியதாகவும் உள்ளது.  அதாவது 
மனிதனின் வாழ்க்றக வ�திகள், ஆயுள் 
னபான்ை விடயங்கள் அல்ாஹ் எழுதி 
றவத்த பிரகாரனம �றட்பறுகின்ைன 
என்று முஸலிம்கள் �ம்பிக்றக ்காண-
டுள்ளனர். இதறனனய கத்ர் என்பது 
குறித்து நிற்கிைது. ற்்துல கத்ர் 
உறடய இரவில எழுதபபடட விடயங்-
கள் மீளாயவுக்கு உடபடுகின்ைன. இது 
மனித வாழ்வு ஒரு நிற்யிலிருநது 
இன்்னாரு நிற்க்கு மாறுவதற்கான 
ஏற்பாடாகும், இது மனித வாழ்வில 
ஏற்படும் ஒரு பிரதான மாற்ைமாகும் 
என்று அறிஞர்கள் அபிபபிராயபபடு-
கின்ைார்கள். 

இக்னகள்விக்கான பதிற் அல்ாஹ் 
அலகுர்ஆனின்  சூைா கத்ரில வழங் -
கியுள்ளான். 'நிச்�யமாக �ாம் அல -
குர்ஆறன கத்ர் உறடய இரவில  
இைக்கி  றவத்னதாம். கத்ர் உறடய 
இரவு என்ைால என்ன என்று உமக்கு 
்தரியுமா? அவவிரவு ஆயிரம் மாதங் -
கறள விடவும் சிைபபானது. அதில 
ம்க்குகளும் ஜிபரீல(அற்) அவர் -
களும் இறைவனின் கடடறளபபடி 
�றட்பை னவணடிய �க் காரியங்களு-
டனும் இைங்குகின்ைனர். விடியல உதய-
மாகும் வறர ஸ்ாம் (�ாநதி, நிம்மதி) 
நி்வியிருக்கும். (சூைா கத்ர்)

அனதன�ரம் இநத சூைா சி் முக்கிய -
மான விடயங்கறள உணர்த்தக்கூடி -

யதாகவும் இருநது ்காணடி -
ருக்கின்ைது. 

1.  இது அலகுர்ஆன் ஆரம்பமாக 
அருளபபடட தினமாகும். 
அலகுர்ஆனின் மகத்துவம், 
கருத்துகள், வழிகாடடலகள், 
அருள்கள், விளக்கங்கள் அறனத் -
றதயும் புரிநது ்காள்வதற்கான 
உறுதிறய எடுக்க னவணடும். 
இதற்காக அலகுர்ஆறன அதிகம் 
ஓதுபவர்களாகவும், மனனம் 
்�யபவர்களாகவும், விளங்கி 
் � ய ல ப டு கின் ை வ ர் க ள ா க வு ம் 
இருக்க னவணடியது ஒரு கடறம -
யாகும்

2.  இது ஆயிரம் மாதங்கறள 
விடவும் சிைபபுறடய இரறவக் -
குரிய தினமாகும். ஆயிரம் மாதங் -
கள் என்பது அணணளவாக எண -
பத்து மூன்று வருடங்களுக்கு 
அல்து முபபதாயிரம் இரவுக -
ளுக்கு �மனானது. இவவிரவில 
்�யகின்ை �ல்மலகளுக்கு ப் 
மடங்கு கூலிகள் கிறடக்கப்ப -
றும். இநத இரவு அருள் நிறைந -
ததாகும். இதறன அலகுர்ஆன் 
'அருள் நிறைநத ஓர் இரவில 
அலகுர்ஆறன �ாம் இைக்கி 
றவத்னதாம். அதன் மூ்ம் அச் -
�மூடடி எச்�ரிக்றக ்�யகின் -
னைாம். தீர்க்கமான விடயங்கள் 
அவவிரவின்னய தீர்மானிக்கப -
படுகின்ைது. (துகான் 3, 4) என்று 
குறிபபிடடுள்ளது. 

3.  அன்றைய இரவில மறழ 
்பாழிவது னபான்று அதிகள -
வி்ான ம்க்குகளும் ஜிபரீல 
(அற்) அவர்களும் பூமிக்கு 
இைங்குவார்கள். பூமிக்கும் 
வ ா ன த் து க் கு மி ற ட யி ் ா ன 
்தாடர்பு அதிகமாக காணபப -
டும். அவர்கள் அறனத்து விட -
யங்களுடனும் இைங்குவார்கள். 
இவவிரவில வாழ்க்றக, மரணம், 
உணவு ்தாடர்பான அறனத்தும் 

தீர்மானிக்கபபடும் என்று இபனு 
அபபாஸ(ரழி) கருதுகின்ைார்கள்.  

4.  ஸ்ாம் என்பது உள அறமதி, 
நிம்மதி னபான்ை விடயங்கறளக் 
குறிக்கின்ைது. அல்ாஹ் இவவி -
ரவில மன நிம்மதிறயக் ்காடுக் -
கிைான். இஸ்ாம் மனநிம்ம -
திறய ஏற்படுத்த விரும்பும் ஒரு 
மார்க்கனம்யாழிய மனக் குழப -
பங்கறளயும் குனராதங்கறளயும் 
விரும்பும் ஒரு மார்க்கமல்.

இநத இரவு ரமழானின் இறுதிப -
பத்து தினங்களில ஒற்றைபபறட -

யான ஒரு �ாளில உள்ளதாக 
�பி (ஸல) அவர்கள் குறிபபிட -
டுள்ளார்கள். என்ைாலும் இநத 
ற்்துல கத்ர் இரவு எபனபாது 
என்பறத அலகுர்ஆனனா, 

சுன்னானவா வறரயறுத்துக் கூை -
விலற். இது எபனபாது என்பறத 
ஸஹாபாக்கள் ஆரம்பத்தில யாரும் 
அறிநதிருக்கவிலற். வருடம் முழு -
வதும் இதறனத் னதடினார்கள். இது 
மனிதர்களுக்கு மிகுநத சிரமமாக இருந-
தது. பின்னர் இது ரமழான் மாதத்தில 
இருபபதாக �பிக்கு அறிவிக்கபபட -
டது. அதனால  இவவிரறவத் னதடி 
�பி(ஸல) அவர்கள் ரமழான் மாதம் 
முழுவதும் இஃதிகாப இருநதார்கள். 
பின்னர் �பி(ஸல) அவர்கள் ஆரம்-
பப பத்தில இஃதிகாப இருநதார்கள். 
பின்னர் �டுபபத்தில இஃதிகாப இருந-
தார்கள். அதன் பின்னர் தானிருநத 
இடத்திலிருநது தற்றய ்வளினய 
நீடடிய �பி (ஸல) அவர்கள் மக்களு -
டன் னபசினார்கள். மக்கள் ்�ருங்கி 
வநதார்கள். அபனபாது �பி(ஸல) 
அவர்கள் '�ான் இநத இரறவத் னதடி 
ஆரம்பப பத்தில இஃதிகாப இருந -
னதன், பின்னர் �டுபபத்தில இஃதிகாப 
இருநனதன், அது இறுதிபபத்தில இருப -
பதாக எனக்கு அறிவிக்கபபட-
டுள்ளது'என்ைார்கள் 

(ஆதாரம்: புகாரி, முஸலிம்)
அதன் பின்னர் இறுதிப-

பத்து தினங்களில ஒற்றைபபறடயான  
தினத்தில இருபபதாக அறிவிக்கபபட -
டது 'ரமழானின் இறுதிபபத்திலுள்ள 
ஒற்றைபபறடயான தினங்களில 
ற்்துல கத்றரத் னதடுங்கள்' என் -
ைார்கள். 

(ஆதாரம்: புகாரி, முஸலிம்)
அதன் பின்னர் 'இறுதி ஏழு தினங் -

களில ற்்துல கத்றர னதடுங்கள்' 
(ஆதாரம்: புகாரி, முஸலிம்) என்று �பி-
யவர்களுக்கு ்தரிவிக்கபபடடது. 

எனனவ அநத மகத்தான இரவு 25, 27, 
29 ஆம் தினங்களின் காணபபடும். 
மாதத்றத தீர்மானிபபது பிறழயாக 
அறமநதால ஒற்றைபபறடயான 
தினங்களும் இரடறட தினங்களும் 
மாறியறமய்ாம் என்பதறன கவனத் -
தில ்காள்னவாம்.

ற்்துல கத்ர் தினத்தில 
்�யய னவணடியறவ
இஃதிகாப இருத்தல: ற்்துல கத்-

ருறடய தினத்றத அறடநது ்காள்-
வதற்காக �பி(ஸல) அவர்கள் இறு -
திபபத்து தினங்களும் பள்ளிவா�லில 
தரித்திருநது �ன்றமகறள அறடநது 
்காள்வதற்காக ்பரும் முயற்சிகளில 
ஈடுபடடுள்ளார்கள்.  

நின்று வணங்குதல: ற்்துல கத்ர் 
தினத்தில அல்ாஹ்றவ �ம்பியவனாக-
வும் அவன் கூலி தருவான் என்ை உறுதி-
யுடனும் நின்று வணங்குபவனின் முன் 
்�யத பாவங்கள் மன்னிக்கபபடும் 

என்று �பி (ஸல) அவர்கள் குறிபபிடடுள்-
ளார்கள். 

(ஆதாரம்: புகாரி, முஸலிம்)
துஆக்களில ஈடுபடல: ்பாதுவாக 

எநத துஆக்கறளயும் னகடக்ாம். 
குறிபபாக ஆயிஷா (ரழி) அறிவிக் -
கின்ை ஹதீஸில வருகின்ைது அறவ 
ஓதுவது சிைபபானது.

 'ற்்துல கத்ருறடய தினம் 
இதுதான் என்று அறிநது ்காணடால 
என்ன னகடக னவணடும்' என்று �பி( -
ஸல) அவர்களிடம் னகடகபபடட 
னபாது 'யா அல்ாஹ் நீ மன்னிக்கின்ை-
வனாக இருக்கின்ைாய. 

மன்னிபறப விரும்புகின்ைாய, 
எனனவ என்றன மன்னித்து விடுவா-
யாக' என்று னகளுங்கள் என்ைார்கள். 

(ஆதாரம்: அஹ்மத், 
இபனு மாஜா, திர்மிதி)
அலகுர்ஆறன அதிகமதிகம் ஓதுதல: 

�ாதாரண நிற்யிலும் ்தாழுறகயி-
லும் அலகுர்ஆறன அதிகமதிகம்  ஓத 
முடியும். 

னவறு வணக்கங்கள், திக்ர்கள், தர்மங் -
கள் னபான்ைவற்றையும் னமற்்காள்ள 
முடியும். 

இவவறகயில ற்்துல கத்ர் 
தினத்றத சிைபபாக பயன்படுத்தி பாவங்-
களுக்குரிய மன்னிபறப ்பற்று �ன்றம-
கள் ப் ்பற்று அருள்பாலிக்கபபடட 
�ல் மனிதர்களுடன் இருநதிட முயற்-
சிபனபாம். 

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

 
ரமழானின் இறுதி பத்து நாட்கள்
ம்கத்துவம் மிக்க இரவவக க்காண்டுள்்ள

அஷவஷெய்க் யூ.கே. றமீஸ் எம்.ஏ  
               (சமூேவியல்)

பாவமன்னிப்புக்கான ்காலம்

வைௌலவி எம்.யூ.எம். ொலிஹ் 
(அல்-அஸ்்ஹரி) வெலிேை.

  அபூ உஸ்ைான்...  

கபாரு்ளாதாரத்தில் வ்ளர்ச்சி தரும் 

ஸ்காத்
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பருத்தித்துறை விசேட நிரூபர்

வடக்கின் பபருமசபோர் என 
வர்ணிக்்கபபடும யோழபபோணம 
மத்திய ்கல்லூரிக்கும யோழபபோ -
ணம பேன் ச�ோன்ஸ் ்கல்லூரிக்கும 
இறடயிலோன மோபபரும கிரிக்-
ப்கட் சபோட்டி சேற்று யோழ மத்திய 
்கல்லூரி றமதோனத்தில் ஆரமபமோ-
கியுள்ளது.

யோழபபோணம மத்திய ்கல்லூ -
ரிக்கு ஸ்ரீ்கரன் ேோரங்கனும யோழப-
போணம பேன் ச�ோன்ஸ் ்கல்லூரி 
அணிக்கு அன்டன் அபிசேக்கும 
தறலறம தோஙகுகின்ைனர். 

ேோணய சுழற்சியில் பவற்றி 
பபற்ை யோழ மத்திய ்கல்லூரி 
அணித் தறலவர் ஸ்ரீ ்கரன் ேோரங-

்கன் முதலில் பந்து வீசறே பதரிவு-
பேய்துள்ளோர். இதனடிபபறடயில் 
யோழபபோணம பேன் ச�ோன்ஸ் 
்கல்லூரி அணி தற்பபோழுது துடுப-
பபடுத்தோடி வருகின்ைது.

மதிய சேர ஆட்ட இறடசவற்ள 
வறர யோழபபோணம பேன் 
ச�ோன்ஸ் ்கல்லூரி அணி 30 ஓவர் 
பந்துபரிமோற்ைம நிறைவில் 60 ஓட்-
டங்கற்ள பபற்று ஒரு இலக்கிறன 
இழந்துள்ளது.

கு்கசனஸ்வரன் ஹரிேன் 41 
ஒட்டங்கற்ள பபற்று ரன்அவுட் 
முறையில் ஆட்டம இழந்துள்ளோர்.

115ஆவது வருடமோ்க இமமுறை 
சபோட்டி இடமபபறுவதுடன் 
பதோடர்ந்து 3 ேோட்்கள சபோட்டி 
இடமபபைவுள்ளது.

ெடக்கின் வெரும்ெோர் என ெர்ணிக்்கபெடும யோழபெோணம ைத்திய ்கல்லூரிக்கும யோழபெோணம வென் ்�ோன்ஸ் ்கல்லூரிக்கும இமடயிலோன ைோவெரும கிரிக்வ்கட் ்ெோட்டி ்ேற்று யோழ ைத்திய ்கல்லூரி மைதோனத்தில் ஆ்ரமெைோகியது.    (பருத்தித்துறை விசேட நிரூபர்)

நெடுந்தீவு கடற்பரப்பில்

(ேோ்கர்ச்கோவில் விசேட நிருபர்)

பேடுந்தீவு ்கடற்பரபபில் றவத்து 
ற்கது பேய்யபபட்ட  ேோன்கு 
இந்திய மீனவர்்கற்ளயும இன்று 
பவளளிக்கிழறம (22)  நீதிமன் -
ைத்தில் ஆ�ர்பபடுத்துமோறு ஊர் -
்கோவற்றுறை நீதிமன்ைம  யோழ. 
சிறைசேோறல அத்தியட்ே்கருக்கு 
்கட்டற்ள பிைபபித்துள்ளது.

எல்றல தோண்டி மீன்பிடித்த 

குற்ைசேோட்டின் கீழ ்கடந்த மோர்ச 
மோதம 24ஆம தி்கதி அன்று பேடுந் -
தீவு ்கடற்பரபபில் றவத்து ற்கது 
பேய்யபபட்ட இந்திய மீனவர்்க -
ளினது வழக்கு சேற்று வியோழக் -
கிழறம (21) ஊற்்கோவற்றுறை 
நீதவோன் நீதிமன்ைத்தில் நீதவோன் 
ச�.்க�நிதிபோலன் முன்னிறலயில் 
விேோரறணக்கு எடுத்துக் ப்கோள -
்ளபபட்டது. 

இதன் சபோது இவவழக்கின் 

ேந்சத்க ேபர்்க்ளோன ேோன்கு இந்திய 
மீனவர்்கற்ளயும மன்றில் ஆ�ர்ப -
படுத்தோறமயோல் வழக்கு இன்று 
பவளளிக்கிழறம (22) வறர ஒத்தி -
றவக்்கபபட்டுள்ளது.

அவசவற்ள ேந்சத்கேபர்்க்ளோன 
ேோன்கு இந்திய மீனவர்்கற்ள -
யும மன்றில் ஆ�ர்பபடுத்துமோறு 
யோழ. சிறைசேோறல அத்தியட்ே -
்கருக்கு ஊர்்கோவற்றுறை நீதவோன் 
்கட்டற்ள பிைபபித்துள்ளோர். 

கைதுசெய்யப்பட்ட மீனவரைகை 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜரப்படுத்துமாறு உத்்தரவு

வடக்கின் மாபெரும்
கிரிக்பகெட் பொட்டி 

திறன் ெலககெ ெயன்ொடு
ப�ாடரொன ெயிற்சி பெயலமரவு  

பதன்மரோட்சி ்கல்வி வலயத்தில் 
்கடறமயோற்றும ்கல்வி அபிவிருத்தி  
ேோர் பதவிநிறல உத்திசயோ்கத்தர் -
்களுக்கு திைன் பலற்க பயன்போடு 
பதோடர்போன பயிற்சி  பேயலமர்வு.  

பதன்மரோட்சி வலயத்றதச 
சேர்ந்த 10 கிரோமபபுை போடேோறல -
்களுக்கு  முதல் ்கட்டமோ்க பதன் -
மரோட்சி பவுண்சடேன்(Canada), 
IMHO-USA,ரட்ணம  பவுண்சட -
ேன்(UK) என்பவற்றின் நிதிபபஙகீட் -
டில் திைன் வகுபபறை்கற்ள  ஆரம -
பிக்கும பேயற்போடு்கள தற்சபோது 
ேறடபபற்று வருகின்ைன.   

இவற்றுள ஒர் அங்கமோ்க 
சமற்படி வலயம ேோர் அறனத்து 
பதவிநிறல  உத்திசயோ்கத்தர்்க -
ற்ளயும பயிற்றுவிக்கும பேய -
லமர்வு IMHO-USA,ரட்ணம  
பவுண்சடேன்(UK) என்பவற்றின் 
அனுேரறணயில் ஏபரல் 7ஆம,8 -
ஆம தி்கதி்களில்  வலயத்தின் மு்கோ -
றமத்துவ ச்கட்சபோர் கூடத்தில் 
ேறடபபற்ைது. இசபேயலமர்வில் 
வலய  பிரதிக்்கல்விபபணிபபோ -
்ளர்்கள, உதவிக்்கல்விபபணிபபோ -
்ளர்்கள, சேறவக்்கோல  ஆசலோே -
்கர்்கள, ஆசிரிய மத்திய நிறலய 

அதி்கோரி்கள மற்றும வலயத்தின் 
்கணனி ்கற்ற்க  நிறலய வ்ளவோ்ளர் -
்கள என 30 சபர் வறரயில் ்கலந்து 
ப்கோண்டறம குறிபபிடத்தக்்கது.  

இபபயிற்சியின் மூலம திைன் 
பலற்க வழங்கபபட போடேோறல -
்களில்  அதன் பயன்போடு பதோடர் -
போன கிரமமோன சமற்போர்றவ 
அறிக்ற்க்கள பபை  திட்டமிடப -
பட்டுள்ளது.  

இதனிறடசய போடேோறல்களில் 
ஆரமப மற்றும இறடநிறல வகுப -
புக்்களில்  சபோதிக்கும ஆசிரியர்்க -
ளுக்கும மூன்று ேோட்்கள ப்கோண்ட 

பயிற்சி  வழங்கபபடுவதற்்கோன ஏற் -
போடு்கள பேய்யபபட்டுள்ளன.   

இவவற்கயிலோன திைன் பலற்க -
்கற்ள பயன்படுத்தும பயிற்சி்களு -
டன்  ஆசிரிய-மோணவ இறடவிறன 
பேயற்போடு்கள, ்கற்ைல்-, ்கற்பித்த -
லில் போரிய  முன்சனற்ைங்களுக்கு 
வித்திடும என எதிர்போர்க்்கபபடு -
கின்ைது.  அதுமட்டுமல்லோது மோண -
வர்்களின் சுயசிந்தறன கி்ளர்வு 
மற்றும அவர்்க்ளது  தன்னமபிக்ற்க 
சபோன்ைவற்றை வ்ளர்த்பதடுபபதில் 
இது முக்கிய பஙகு வகிக்கும என  
எதிர்போர்க்்கபபடுகின்ைது.   

உயிர்த்த ஞோயிறு தோக்குதலில் உயிரிழநதெர்்களுக்கு யோழ.ெல்்கமல ைோணெர்்களோல் 
்ேற்று  அஞெலிவெலுத்தபெட்டது.   (ெடம ெருத்தித்துமை வி்ெட நிருெர்)

வீதிக்கு வந்்த யானையால்
்பயணிகள் அந�ௌகரியம்
ஓமந்றத விசேட நிருபர்

வவுனியோ, புளியஙகு்ளம பகுதி-
யில் சேற்று பிற்ப்கல் வீதிக்கு வந்த 
யோறனயோல் பயணி்கள அபேௌ்கரி-
யங்களுக்கு உள்ளோகினர்.

வவுனியோ புளியஙகு்ளம - பேடுங -
ச்கணி வீதியில் யோறன ஒன்று 
வீதிக்கு வந்தறமயோல் அவவீதி 
வழியோ்க சபோக்குவரத்து பேய்த பய-
ணி்கள, வோ்கன ேோரதி்கள எனபபல-
ரும அபேௌ்கரியங்களுக்கு உள்ளோகி-
னர். 

இசதசவற்ள, அவவபசபோது 
வீதிக்கு யோறன வருவதோல் மக்்கள 
அசேத்துடசனசய பயணிக்்க சவண்-
டியுள்ளறம குறிபபிடத்தக்்கது. 

அத்தியாவசிய உணவுப்
பொருட்கெள் வழங்கிகவப்பு 
்கரபவட்டி தின்கரன் நிருபர் 

பதோண்றடமோனோறு ேந்நிதியோன் 
ஆசசிரமத்தோல் ேோட்டின் பபோரு்ளோ-
தோர நிறலறய ்கருதிற் ப்கோண்டு  
்கண்டோவற்ள- ச்கோரக்்கன்்கட்டு 
கிரோம மக்்களுக்கு 230000  ரூபோ அத்-
தியோவசியமோன உணவுப பபோருட் -
்கள கிரோமசேறவயோ்ளர் அலுவல -

்கத்தில் றவத்து வழங்கபபட்டன.  
கிளிபேோசசி  மோவட்டத்திலுள்ள 
்கண்டோவற்ள பிரசதே பேயலோ்ள-
ரின் நிர்வோ்க ஆளுற்கக்குட்பட்ட  
ச்கோரக்்கன்்கட்டு கிரோமத்தில் பதரிவு 
பேய்யபபட்ட 46 குடுமபங்களுக்கு  
230000  ரூபோ பபறுமதியோன அத்தி-
யோவசியமோன உலர் உணவுபபபோ-
ருட்்கள வழங்கபபட்டன. 

உதவித் திட்டத்றத ேந்நிதியோன் 
ஆசசிரம சமோ்கனதோஸ் சுவோமி-
்கள சேரடியோ்க பேன்று வழஙகி 
றவத்தோர். 

அவர்்களுடன் ச்கோரக்்கன்்கட்டு 
இல 48 பிரிறவ சேர்ந்த  கிரோமசே-
றவயோ்ளர், ேமூ்க பேயற்போட்டோ்ளர் 
தயோபரன், மற்றும ஆசசிரம பதோண்-
டர்்களும ்கலந்து ப்கோண்டனர்.

விரிவுனரயாளரின் வீட்டில் திருட்டு 
யோழ.விசேட நிருபர் 

யோழபபோணம திருபேல்சவ-
லியில் விரிவுறரயோ்ளர் ஒருவ-
ரின் வீடு உறடத்து சுமோர் ஒரு 
ச்கோடி ரூபோய் பபறுமதியோன 
தங்க ேற்க்கள திருடபபட்டுள -
்ளதோ்க ச்கோபபோய் பபோலிஸ் 
நிறலயத்தில் முறைபபோடு 
பேய்யபபட்டுள்ளது.

திருபேல்சவலி யோழபபோ-
ணம பல்்கறலக்்கழ்கத்துக்கு 
அண்றமயிலுள்ள வீபடோன்றி-
சலசய இந்த திருட்டுச ேமப -

வம ்கடந்த பேவவோய்க்கிழறம 
இடமபபற்றுள்ளது. 

விரிவுறரயோ்ளரது குடுமபம 
அன்றைய தினம மோறல 5.30 
மணிய்ளவில் உைவினர் வீட்டுக் -
குச பேன்று இரவு 8.30 மணிக்கு 
வீடு திருமபியுள்ளனர், வீட்டில் 
அவர்்கள இல்லோத சேரத்தில் 
திருட்டு இடமபபற்றுள்ளதோ்க 
பபோலிஸோர் பதரிவித்தனர்.

சுமோர் 50  பவுண் தங்க 
ேற்க்கள திருடபபட்டுள்ளதோ்க 
முறைபபோட்டில் பதரிவிக்்கப -
பட்டதோ்க பபோலிஸோர் கூறினர்.

யாழில் ஹர்த்தால் பிசுபிசுப்பு
யோழ. விசேட நிருபர்

ேோடு தழுவிய ரீதியில்  சேற்று ்கறடயறடப-
புக்கு அறழபபு விடுக்்கபபட்ட சபோதும யோழப-
போண  ே்கரத்தில் அரே பஸ்்கள சேறவயில் 
ஈடுபட்டன. ஆனோலும தனியோர் பஸ்்கள  
சேறவயில் ஈடுபடவில்றல. வர்த்த்க நிறல-
யங்கள சில முழுறமயோ்கவும பபருமபோலோன 
நிறலயங்கள பகுதிய்ளவிலும திைந்திருந்தன.  
மக்்கள ேடமோட்டம குறைவோ்க ்கோணபபட்-
டது பபருமபோலோன போடேோறல்கள மோணவர் 
குறைவோ்க ்கோணபபட்டதுடன் ஆசிரியர்்கள 
போடேோறலக்கு வருற்க தந்திருந்தனர்.  எரிபபோ-
ருள நிரபபு நிறலயங்களில் மக்்கள வரிறேயில் 
நின்று எரிபபோருற்ள நிரபபிச பேன்ைனர்.
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த்ரம்_5 ெகுபபு ைாணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I

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

1 ைணிததியாலம்

(10ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

திருமதி.்பத்மலா சந்திரநமலா்கன்
புனி்த அந்ந்தலானியலார் ்கலலூரி
வ்கலாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir juk; 5 gFjp - I 
 

rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
1. 

 
 
 
 
 

 
 

i. ntl;Ljy;> thrpj;jy;> ghJfhg;G 
ii. rikj;jy;> fy;tp> ghJfhg;G 

iii. ntl;Ljy;> thrpj;jy;> mzpjy; 
 

2. NtWgl;l nghUl; njhFjpapd; fPo; NfhbLf. 
 

 
 

    i.     ii.      iii. 
 
 
3.  
 
 
  
 
 
 
 

  i. 12    ii. 15    iii. 20 
 
 
 
 
 

10 

8  12 

9

6 12

10 

5 ? 

 
 
 

4. 3  9  14 
 2  4  9  
 5  25  ? 
 

 i. 30    ii. 28    iii. 26 
 
 
5. 
 
 
 

 i. 8    ii. 10    iii. 12 
 
6. ehk; Rj;jkhd ePiug; gUf Ntz;Lk; ,jw;Fupa rupahd fhuzk; 

 i. Neha;fis jtpu;f;f 

 ii. cly; moifg; Ngz 

 iii. ePiu rpf;fdg;gLj;j 
 
7. xU ,ae;jpuk; xU ehspy; xU ngd;rpiy jahupf;Fkhapd; 5 ,ae;jpuk; 5 

ehl;fspy; vj;jid ngd;rpy;fisj; jahupf;Fk;. 

 i. 5    ii. 15    iii. 25 
 
8. Kfk; ghu;f;Fk; fz;zhbapy; ghu;f;Fk; NghJ khw;wkpd;wp Njhd;Wk; vOj;J 

vJ? 

 i. C    ii. H    iii. L 
 
9. fbfhuj;jpy; nrq;Nfhzj;ijf; fhl;Lk; Neuk; vJ? 

 i. 3.30 kzp   ii. 6.45 kzp   iii. 9.00 kzp 
 

10. 4 x 3 = 10         2  ntw;Wf; $l;Lf;F tUk; nghUj;jkhd fzpj 
nrad;Kiw vJ? 

 i. +    ii. -   iii. x 
 
11. ,yf;fk; 4 d; 4 klq;Fld; 4If; $l;bdhy; fpilf;Fk; tpil ahJ? 

 i. 16    ii. 20   iii. 24 
 

1 
2 

4 

?
16 

32 
64 

12. 4> 8> 10> 12>16 ,e;j vz;Nfhyj;jpy; ve;j ,yf;fj;ij ePf;fpdhy; njhlu;G 
rupahf Ngzg;gLk;. 

 i. 8    ii. 10   iii. 12 
 
 
13. Mapuj;J mWE}w;W mWgj;J MW ,jid vz;zpy; vOjpdhy; 

 i. 1666   ii. 6166   iii. 1606 
 
14. fjputd; vDk; nrhy;iy ,ufrpaf; FwpaPl;by; vOjpdhy; 

 i. PQRST   ii. PQRRT   iii. PQRTT 
 
15. 4 Gj;jfq;fs; thq;Ftjw;F &.320.00 nrythFk; vdpy; 2 Gj;jfq;fs; 

thq;f nrythFk; gzk; vt;tsT? 

 i. &. 80.00   ii. &.160.00   iii. &. 240.00 
 
 
16.  
 
 
 
 
 
 
 

 i. 18    ii. 20    iii. 23 
 
17. ePsk; msj;jypd; kpfr; rpwpa myF 

 i. mm    ii. cm    iii. m 
 
 
18. ,e;j cUit Gs;spf;Nfhl;bd; topNa 

ntl;Lk; NghJ ngwg;gLk; cU ahJ? 
 

 

 

 i.    ii.    iii. 

 

19. xU kg gaW &gha; 360 vdpy; 1500g gaw;wpd; tpiy vd;d? 

 i. &. 540.00   ii. &. 480.00   iii. &. 460.00 
 

2 

4 

2  10  20

3

6

2

4

5

3  ?

12. 4> 8> 10> 12>16 ,e;j vz;Nfhyj;jpy; ve;j ,yf;fj;ij ePf;fpdhy; njhlu;G 
rupahf Ngzg;gLk;. 

 i. 8    ii. 10   iii. 12 
 
 
13. Mapuj;J mWE}w;W mWgj;J MW ,jid vz;zpy; vOjpdhy; 

 i. 1666   ii. 6166   iii. 1606 
 
14. fjputd; vDk; nrhy;iy ,ufrpaf; FwpaPl;by; vOjpdhy; 

 i. PQRST   ii. PQRRT   iii. PQRTT 
 
15. 4 Gj;jfq;fs; thq;Ftjw;F &.320.00 nrythFk; vdpy; 2 Gj;jfq;fs; 

thq;f nrythFk; gzk; vt;tsT? 

 i. &. 80.00   ii. &.160.00   iii. &. 240.00 
 
 
16.  
 
 
 
 
 
 
 

 i. 18    ii. 20    iii. 23 
 
17. ePsk; msj;jypd; kpfr; rpwpa myF 

 i. mm    ii. cm    iii. m 
 
 
18. ,e;j cUit Gs;spf;Nfhl;bd; topNa 

ntl;Lk; NghJ ngwg;gLk; cU ahJ? 
 

 

 

 i.    ii.    iii. 

 

19. xU kg gaW &gha; 360 vdpy; 1500g gaw;wpd; tpiy vd;d? 

 i. &. 540.00   ii. &. 480.00   iii. &. 460.00 
 

2 

4 

2  10  20

3

6

2

4

5

3  ?

20. rupahd $w;iwj; njupTnra;f. 

 i. fzpdp xU fl;Gy> nrtpg;Gy rhjdkhFk;. 

 ii. thndhyp xU fl;Gy rhjdkhFk;. 
 iii. njhiyf;fhl;rp xU nrtpg;Gy rhjdkhFk;. 

 

 

21. 5m JzpiaAk; 7 m JzpiaAk; xd;whf ,izj;jhy; mj;Jzpapd; ePsk; 

vj;jid cm MFk;. 

 i. 120 cm   ii. 1200 cm   iii. 12 cm 
 

22. ,t;TUtpy; epow;wg;glhj gFjpia 

jrk vz;zhf vOjpdhy; 

i. 0.4 
ii. 0.5 
iii. 0.6 
 

23. xU vz;Zk; mjDila 4 klq;Fk; Nru;e;jhy; 35 MFk;. vdNt 

mt;ntz; ahJ? 

 i. 5    ii. 6    iii. 7 
 

24. es;spuT 12 kzpia 24 kzpj;jpahy fbfhuj;jpy; Fwpj;jhy; 

 i. 12 : 00   ii. 00 : 00   iii. 24 : 00 
 

25. ,t;tpuz;L cUf;fisAk; xd;wpd; Nky; xd;W 

nghUj;Jk; NghJ fpilf;Fk; cUthdJ 

 

 i.    ii.    iii.  
 

26. ghlrhiy xd;wpy; vg;NghJk; ,Uf;ff; $baJ? 

 i. khztu;fs;  ii.Mrpupau;fs;  iii. fl;blq;fs; 
 

27. nfhOk;gpypUe;J fz;b Nehf;fp Gwg;gl;l Gifapujk; khiy 4.30f;F 

fz;bia mile;jJ. mJ gpuahzk; nra;j fhy msT 5 

kzpj;jpahyq;fs; vdpy; mg;Gifapujk; nfhOk;gpypUe;J Gwg;gl;l Neuk; 

vd;d? 

 i. fhiy 11.30  ii. gp.g. 12.30  iii.gp.g. 1.30  
 

 

 

 

+ 

x

28. fPo;tUk; $w;Wf;fspy; rpy Ntisfspy; epfof; $baJ 

 i. #upad; fpof;fpy; cjpj;jy; 

 ii. kiof;F Kd; thdtpy; Njhd;Wjy; 

 iii. ,uT thdpy; el;rj;jpuk; Njhd;Wjy; 
 

29. [dtup 7k; jpfjp jpq;fl; fpoik vdpy; [dtup 28k; jpfjp vd;d fpoik? 

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

30. tupirahf elg;gl;Ls;s ,uz;L J}z;fSf;F ,ilNaahd J}uk; 3m 
vdpd; mt;thW elg;gl;l 10 J}z;fSf;F ,ilNaahd J}uk; 

 i. 33 m   ii. 30 m   iii. 27 m 
 
31. xUtu; jdJ tPl;bypUe;J njw;FNehf;fp gazk; nra;J gpd;G fpof;F 

gf;fkhf gazpj;J gpd; tlf;F Nehf;fp gazk; nra;jhu;. mtu; gazk; 

nra;j jpiriaf; fhl;Lk; glk; 

 

 

 

 

 

 i.    ii.    iii. 
 

32. 3 khk;goq;fspd; tpiy &gha; 18.00 vdpy; 7 khk;goq;fspd; tpiy vd;d? 

 i. &. 21.00   ii. &. 42.00   iii. &. 48.00 

 

33. tupir xd;wpy; vdf;F Kd;dhy; 4 NgUk; vdf;F gpd;dhy; 5 NgUk; 
cs;sdu;. mt;tupirapy; cs;Nshupd; nkhj;j vz;zpf;if ahJ? 

 i. 9    ii. 10    iii. 11 

 

34. 200 njhlf;fk; 210 tiu vz;fis vOJk; NghJ ‘0’ vOjg;gLk; jlitfs; 
vj;jid? 

 i. 10    ii. 11    iii. 12 

 

 

35. ,uz;L xw;iw vz;fSld; xU ,ul;il vz;izf; $l;bdhy; tpilahf 
tUtJ 

 i. ,ul;il vz;  ii. xw;iw vz;  iii. $wKbahJ 

 

36. ,t;TUtpYs;s Kf;Nfhzpfspd; 
vz;zpf;if vj;jid?  

 i. 6 
 ii. 7 
 iii. 8  
 

37. rpwpa gdpf;fl;bnahd;wpid ePu;f; Ftisnahd;wpy; ,l;lTld; epfo;tJ 

 i. kpjf;Fk;   ii. fiuAk;   iii.mkpOk; 
 
38. xU khztDf;F 2 ngd;rpy;fSk; 3 Gj;jfq;fSk; nfhLf;fg;gl;lJ. ,J 

Nghy 20 khztu;fSf;F nfhLf;fg;gl Ntz;Lkhapd; Njitg;gLk; 
ngd;rpy;> Gj;jfq;fspd; nkhj;j msT vt;tsT?  

 i. 80    ii. 100    iii. 90 
 
39. 76924 vDk; vz;zpy; ,yf;fk; 9d; ,lg;ngWkhdk; ahJ? 

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

40. utp tPl;bypUe;J ghlrhiyf;F nry;y jpdKk; 3km gazk; nra;fpwhd;. 
xU khjj;jpy; 21 ehl;fs; mtd; ghlrhiy nrd;whdhapd; mtd; xU 
khjj;jpy; gpuahzk; nra;j J}uk; vt;tsT? 

 i. 63km   ii. 90km   iii. 93km 
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த்ரம்_5 ெகுபபு ைாணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -– I(09 ஆம் பக்்கத வதாடர)

I.     1)    விைானம்

      2)    பபாக்குெ்ரதது

      3)    இறங்குபொம்

      4)    பறநபதன்

      5)    (i) ஓமசை    (ii) இன்பம்

      6)    பூமியில்

II.    7)    நான் பசி தீ்ர உணவு சைாபபிடடுவிடடு நிம்ைதியா்க                                      

                இருக்கின்பறன்.

III.  8)    சை்கபாடி

       9)  அநதபபு்ரம்

IV.   10)    (i) வபாற்குடம்    (ii) மீனினம்  (iii) வெள்ளிபயாடம்

V.    11)    அலரி

      12)    இம்ர

VI.   13)  (i) குடடி            (ii) பிள்மளை

VII. 14) நான் தினமும் பாடங்்கமளை படிதபதன்.

      15)    தங்ம்க அழகிய ஓவியதமத ெம்ரநதாள்.

VIII. 16)   (i) புதத்கம்        (ii) ்கததரிக்்காய் 

     17)     (i) Kite    (ii) Cycle

IX.  18)     17970, 19780, 19870, 24670

      19)     360,  720

      20)      (i) ்கனவுரு     (ii) 12

      21)      4040

      22)      375 ml 

      23)       இல்மல

வினாததாள் - ii இற்்கான விமட்கள் (08.04.2022)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

      24)       (i) 5      (ii) 3, 6       (iii) 2, 9

      25)       3

      26)       பசமசை

      27)       15_30

      28)       எழுபதாயி்ரதது நானூற்று முபபததி்ரண்டு

      29)       1500 g

 30)  1

 31)  2

 32)  2

 33)  3

 34)  3

 35)  2

 36)  3

 37)  2

 38)  3

 39)  1

 40)  1

 41)  3

 42)  3

 43)  3

 44)  1

 45)  3

 46)  3

 47)  1

35. ,uz;L xw;iw vz;fSld; xU ,ul;il vz;izf; $l;bdhy; tpilahf 
tUtJ 

 i. ,ul;il vz;  ii. xw;iw vz;  iii. $wKbahJ 

 

36. ,t;TUtpYs;s Kf;Nfhzpfspd; 
vz;zpf;if vj;jid?  

 i. 6 
 ii. 7 
 iii. 8  
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மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் க்காற -
ளளப்்பற்று பிரகேச சள்பயின் கீழ் 
இயங்கின்ற ேரம் -2 ப்பாதுநூல்க -

மான க்பத்ோளை ப்பாதுநூல்கமானது, 
எலகலாருககும் ்பயன்மிக்க ்பலலாயி -
ரக்கணக்கான நூல்களு்டன் வாச்கர்க -
ளுககு ேனது நூல இரவல கசளவயிளன 
வைங்கி வருவது்டன், இலங்ள்க ப்பாது -
நூல்கத் துளறயில இளணயவழி 
நூல்கத் கே்டலுக்கான வழிளய 
முேன் முேலா்க வைங்கி ேன்னுள்டய 
கசளவ்களள விஸேரித்து வருகின் -
றது.   

  Zoom ஊ்டா்க ேனது 
கசளவயிளன விஸேரித்துச் பசயற் -
்படடுக ப்காண்டிருககின்றது. 
ஒரு ப்பாதுநூல்கமானது ேனது 
்பள்டப்்பாளி்கள், வாச்கர்கள், 
ஆயவாளர்கள், ்பல்களலக்கை்க 
மாணவர்கள் என அளனவளரயும் 
ஒன்றிளணத்து கேருககுகேர இலக -
கியம் க்பசுகின்றபோரு நி்கழ்வா்க 
்க்டநே 2021 மாரச்- 28ஆம் தி்கதி 
க்பத்ோளை ப்பாது நூல்கத்தில 
முேன் முேலா்க ‘நிலபவாளியில 
க்பசுகவாம்’ என்ற சிநளேயு்டன் 
இநே ‘நிலா முற்றம்’ நி்கழ்விளன 
ஆரம்பித்திருநேது.  

 2021 மாரச்- 27ஆம் தி்கதி முத் -
ேமிழ் வித்ே்கர சுவாமி விபுலானந -
ேரின் 129ஆவது பிறநே தினத்ளே 
அடுத்து வநே ப்பௌரணமி ோளில 
விகச்டமா்க ஆரம்பிக்கப்்பட்ட 
இநே நிலாமுற்றத்திற்்கான ஏற்்பா -
டு்கள் ப்பாதுநூல்க உத்திகயா்கத் -
ேர்கள், வாச்கர வட்டத்தினரால 
சிறப்்பா்க ஏற்்பாடு பசயயப்்பட -
டிருநேன. இதுவளர போ்டரநது 
13 ப்பௌரணமி தினங்்களில 13 
‘நிலா முற்றம்’ நி்கழ்வு்கள் ே்டத் -
ேப்்படடுள்ளன.  

 ப்காவிட-19 ோக்கம் ்காரண -
மா்க கேரடியா்க நூல்க முன்ற -
லில ேள்டப்பற்ற ‘நிலாமுற்ற’ 
நி்கழ்வானது ேற்ப்பாழுது  Zoom 
வழியா்க ே்டத்ேப்்படடு வருகின் -
றது. க்பத்ோளை ப்பாதுநூல்கத் -
தின் நூல்கப் ப்பாறுப்்பாளர மர்க -
ேம் பிர்காஷ் மற்றும் க்பத்ோளை 
ப்பாது நூல்கத்தின் விபுலானநேர 
வாச்கர வட்ட உறுப்பினர்கள் 
ஆகிகயாரின் போ்டர ஒத்துளைப் -
பு்டன் இநநி்கழ்வு போ்டரச்சியா்க 
ேள்டப்பற்றுக ப்காண்டிருககின்றது. 
ஒவபவாரு ப்பௌரணமி விடுமுளற 
தினத்திலும் மாளல 6.30 இற்கு இலக -
கியம் க்பசுவேற்கு ேயாராகின்ற சமூ -
்கத்தின் கோற்றுவாயககு ்காரணமாய 
அளமநதுள்ளது ‘நிலா முற்றம்’.   

 முேலாவது ‘நிலா முற்றம்’ நி்கழ்வா -
னது 28-.03-.2021 அன்று ேள்டப்பற்றது. 
இலங்ள்க ேமிழ் இலககியப் ்பள்டப்்பா -
ளி்களில முககியத்துவம் ப்பற்று விளங் -
கும், ‘மலலிள்க’  ஜீவா அவர்களது 
எழுத்தும் வாழ்வும் மற்றும் எழுத்ோளர 
அமரர திருமதி.்பத்மா கசாம்காநேன் 
அவர்களது எழுத்தும் வாழ்வும் எனும் 
இரு ேளலப்புக்களின் கீழ் முேலாவது 

‘நிலா முற்ற’ உளரயா்டல்கள் இ்டம்ப்பற் -
றன.   

  26-.04-.2021 அன்று ேள்டப்பற்ற 02 
ஆவது ‘நிலா முற்ற’த்தில எழுத்ோளர 
அமரர.எஸ.ப்பா. அவர்களது வாழ்வும் 
எழுத்தும், எழுத்ோளர கோயல ேக்டச -
னின் ‘அநேரங்்கம்’ சிறு்களேத் போகுப்பு 
மீோன வாசிப்பும், ்பகிரவும் ஆகிய 

ேளலப்புக்களில ்கருத்ோ்டல்கள் இ்டம் -
ப்பற்றன. எழுத்ோளர அமரர எஸ.ப்பா. 
அவர்கள் வாளைச்கசளன இநதுக்கலலூ -

ரியின் முன்னாள் அதி்பர்களில ஒருவரா -
வார. 

 கேரடியா்க க்பத்ோளை ப்பாதுநூல்கத் -
தில ேள்டப்பற்ற 02 நிலாமுற்றங்்களளத் 
போ்டரநது 03 வது நிலா முற்றம் கம 
மாேம் 26 ஆம் தி்கதி இளணய வழி கேர -
ளலயில ேள்டப்பற்றது. ‘சம்கால இலங் -
ள்கத் ேமிழ் ்கவிளேயின் க்பாககு்கள்’ 
எனும் ேளலப்பில Zoom ஊ்டா்க நி்கழ் -

விளன நூல்கப் ப்பாறுப்்பாளர மர்கேம் 
பிர்காஷ் அறிமு்கம் பசயது ஆரம்பித்து 
ளவக்க எழுத்ோளர எம்.ஜிப்ரி ஹசன் 
ேளலப்பு குறித்ே அறிமு்க உளரயிளன 
நி்கழ்த்தினார. 

இேளனத் போ்டரநது, பிரகேச இலக -
கிய ஆரவலர்களான ே.சரமிேன், திருமதி.
விஜித்ோ முரு்ககவள், பசலவி. ்க.அ -

னுஸதிக்கா, ஆசிரியர 
எ . ே . ப ெ ய ர ஞ் சி த் , 
சா.முகிலன், திருமதி. 
க�ா்பா பெயரஞ்சித் 
ஆகிகயார ்கருத்துளர 
வைங்கியிருநேனர.

04 ஆவது நிலா 
முற்றம் ெுன் மாேம் 
24ஆம் தி்கதி இளணய 
வழி அரங்க்கயது. 
மூத்ே எழுத்ோளர 
ேநதினி கசவியர அவர -
்களின் ்பள்டப்புலகு, 
மற்றும் பிரகேச எழுத் -
ோளரா்க ்கலாபூஷ -
ணம் ோளை.பசலவ -
ோய்கம் அவர்களது 
சிறு்களே்கள் போ்டர -
்பான ்பதிவு்கள் 
இம்மாே நிலாமுற்ற 
நி்கழ்வில அரங்க்க -
றின. 

இலங்ள்கத் ேமிழ் 
இலககிய பவளியில 
முககியமான ஆளு -
ளம்களா்க விளங்கு -
கின்ற கமமன்்கவி, 
மூத்ே எழுத்ோளர 
ேநதினி கசவியர 
க்பான்கறாரும் கேர -
ளலயில இநநி்கழ் -
வில ்கலநது ப்காண்டு 
்க ரு த் து ள ர த் ே ள ம 
சிறப்்பானது. 

இந நி ்க ழ் வி ள ன 
கேரடியா்க கேரளல 
மூலம் ேன்னுள்டய 
சமூ்க வளலத்ேளப் 
்பக்கத்தில ்பதிவிடடு 
‘நிலா முற்றத்திளன 

கமலும் சிறப்பித்து உேவினார கமமன் -
்கவி.   

 5 ஆவது நிலாமுற்றத்தில கிைககின் 
முது ப்பரும் எழுத்ோளரான வா்களர 
வாணனின் ்பள்டப்புலகு மற்றும் 
மளறநே எழுத்ோளரான மஜித் அவர்க -
ளின் ்கவிளேயும் வாழ்வும் எனும் ேளலப் -
புக்களில உளரயாளர்களின் இலககியப் 
்பாரளவ்கள் ்பகிரப்்பட்டது.  

 இம்மாேம் 13 வது நிலாமுற்றம் 
16.04.22 அன்று ேள்டப்பற்றது. இநநி -
்கழ்வில எழுத்ோளர்களான சக்கரவரத்தி 
மற்றும் பிரமிளா பிரதீ்பன் ஆகிகயாரின் 
்பள்டப்பு்கள் குறித்து விரிவா்க உளரயா்டப் -
்பட்டன. 

இலக்கிய ஆர்வலர்களை ப�ௌர்ணமி தினம் த�ோறும்
தேரளலயில் ஒன்றிள்ணக்கும் 'நிலோ முற்றம்' நி்கழ்வு

 பேத்தாழை பேதாதுநூலகததின் முன்்தாதிரி 

ம. பிரகாஷ்...?

பி.எம்.எம்.ஏ.காதர்...?
(ைருதமுமன தின்க்ரன் நிருபர)  

வசைன்மன 45 ஆெது புதத்கக் ்கண்்காடசியின் அ்கநி வெளியீடு அ்ரங்கில் இலங்ம்க எழுததாளைரும், கிறிஸ்-
தெ பபாத்கரும், உளைஆற்றுபபடுததல் ஆபலாசை்கருைான ைடடக்்களைபபு, ஏறாவூம்ரச பசைரநத குழநமதபெலு 
நிததியானநதன் எழுதிய 'நுண்ணுயிர எதிரி' நூலின் ஆங்கிலப பதிபபான 'The Microbial Enemy' (வைாழி-
வபயரபபு: அஷ்வின் பி்ரான்ஸிஸ்_ வெளியீடு: இனிய நநதெனம் பதிபப்கம்) நூல் இலக்கிய பு்ரெலர 
ஹாஷிம் உைர அெர்களைால் வெளியிடடு மெக்்கபபடடது. நூலின் பதிபபாளைர நநதெனம் சைநதி்ரபசை்க்ரன், 
்கவிஞர பா. வதன்றல் (உதவி ஆசிரியர - இனிய நநதெனம்), ்கவிஞர வசைாரணபா்ரதி (ஆசிரியர - ்கல்வெடடு 
பபசுகிறது ைாத இதழ்), ்கவிஞர மு. முருப்கஷ் ( அ்கநி பதிபப்கம், உதவி ஆசிரியர - இநது தமிழ் திமசை 
நாளிதழ்) ஆகிபயார படததில் ்காணபபடுகின்றனர.

அம்்பாளற மாவட்ட ேமிழ்-
பமாழி நூலாசிரியர்கள் க்பரளவ-
யின்  ஏற்்பாடடில மருேமுளன 
விஜிலி (ஆசிரியர) எழுதிய 
'இரண்்டாவது பேருவின் 
நிைல' ்கவிளே நூல பவளியீடடு விைா அண்-
ளமயில மருேமுளன ்கலாசார மத்திய நிளலய 
மண்்ட்பத்தில ்கவிஞர எம்.பி.அபுல ஹ�ன் 
ேளலளமயில ேள்டப்பற்றது.

 இநே நி்கழ்வில பிரேம அதிதியா்க 
்கலமுளன பிராநதிய சு்காோர கசளவ்கள் 
்பணிப்்பாளர ளவத்திய ்கலாநிதி எழுத்ோ-
ளர ப்டாக்டர ஐ.எல.எம்.றி்பாஸ ்கலநது 
ப்காண்டு நூலின் முேல பிரதிளய நூலாசிரி-
யர விஜிலியி்டமிருநது ப்பற்றுக ப்காண்்டார.
இநே நி்கழ்வில நூலாசிரியர விஜிலி அதிதி்க-
ளால ப்பான்னாள்ட க்பாரத்தி ப்கௌரவிக்கப்-
்பட்டார. 

 நூல ்பற்றி விமரச்கர அப்துல றஸ�ாக,,-
்பாகவநேல ்பாலமுளன ்பாறூக,ஊ்ட்கவிய-
லாளரும்,விமரச்கருமான ஆசிரியர பெஸமி 
எம்.மூ�ா ஆகிகயார உளரயாற்றினார்கள். 
பேன்றல எப்.எம்.அறிவிப்்பாளர எஸ.எல.
எம்.றிலா நி்கழ்ளவத்  போகுத்து வைங்கினார.

  ்கவிஞர எம்.பி.அபுல ஹ�ன் ேளலளம-
யுளரயாற்றுள்கயில "இலககியப் ்பள்டப்புக-
்கள் அதி்கம் பவளிவருகின்ற இன்ளறய ்கால 
்கட்டத்தில சமூ்கப்பிரச்சிளன்களும் அதி்கம் 
்காணப்்படுகின்றன.இநே வள்கயில ்கவிஞர 
விஜிலியின் 'இரண்்டாவது பேருவின் நிைல' 

்கவிளே நூல ்பல சம்்பவங்்களள பவளிக-
ப்காண்டு வநதிருககின்றது.

 அநே வள்கயில 'மூோடடியின் வாககுமூ-
லம்' என்ற ்கவிளேயில 'எனது ஊன்று க்கால 
பூமிளயத் ே்டவுகின்ற க்பாகேலலாம் மனிோ-
பிமானம் பசத்துக ப்காண்டிருககின்றது' என்ற 
வரி்கள் சிரிக்கத் பேரிநே ்பாரசீ்கர்கள் என்ற 
்பா்டப்புத்ே்கக ்கவிவரி்களள ஞா்ப்கப்்படுத்து-
கின்றது" என்றார.

  விமரச்கர அப்துல றஸ�ாக நூல ்பற்றி 
உளரயாற்றுள்கயில "விஜிலி ேனது ்கவிளே 
்பற்றி ்பலகவறு நிளல்களில எடுத்துளரககின்-
றார.இதில ேனது ்கவிளே்களள வள்கப்்படுத்-
ேப் ்பாரககின்றார. ஒருவள்கயில இது சுயவி-
மரசனகம ஆகும். உளைத்து விழுநே ்கவிளே, 
என் ்கவிளேளய ப்காத்திச் பசன்ற ்பறளவ,்க-
்டல அளலககுள் அ்கப்்ப்டாே ்கவிளே,விலங்-
கி்டப்்பட்ட ்கவிளே க்பான்றவற்ளற இேற்கு 
எடுத்துக்காட்டா்கக குறிப்பி்ட முடியும்" எனத் 
பேரிவித்ோர.                 

  

்ரு்முழை விஜிலி எழுதிய 
இரண்தாவது ப்ருவின் நிைல் 
கவிழ் நூல் பவளியீடு
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  cyf Gtp jpd nfhz;lhl;lk; 
xt;nthU tUlKk; Vg;uy; 22 Mk; jp-
fjp ,lk;ngWfpwJ. mjd; mbg;gil 
Nehf;fk; Rw;Wr;#oiy ghJfhg;gjw;F 
xl;Lnkhj;j kf;fisAk; mwpt+l;b 
mtu;fis mjw;fhf <LgLj;JtjhFk;. 
,jw;fhf gy;NtW epfo;r;rpfs; gy ehLf-
spYk; nraw;gLj;jg;gLfpd;wd. ,yq;ifapy; 
mt;thW Rw;Wr;#oy; ghJfhg;G kw;Wk; 
tYrf;jp njhlu;gpy; nraw;gLfpd;w gy 
epWtdq;fs; cs;sd. mjpy; epiyn-
gWjF tY mjpfhurig Nkw;nfhs;Sk; 
Nrit kw;Wk; gzp ,Nyrhdjy;y. 
Rw;Wr;#oy; ghJfhg;gpw;fhf GJg;gpf;fj;jf;f 
tYrf;jp> tYrf;jp gpur;rpidf;F jPu;thf 
ngw;Wf;nfhs;s KbtJ vt;thW vd;W Gtp 
jpdj;ij xl;b> mjd; jiytu; nghwp
apayhsu; ud;[pj; Nrghy  vkf;F toq;fpa 
Neu;fhziy xl;b njhFf;fg;gl;l fl;Liu.
xU ehisf;F khj;jpuk; kl;Lg;glhJ 
md;whlk; Gtp jpdj;ij ehk; nfhz;lhl 
Ntz;Lk;. 
g+kpia ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;w czu;T 
midj;J kf;fsJk;> cyfj;jhuJk; kw;Wk; 
epWtdq;fspdJk; nghWg;ghf ,Uf;f 
Ntz;ba fhyNk ,g;NghJ gpwe;Js;sJ.     

#oy; khriljiy jtpu;g;Nghk;

Gtp jpdj;jpy; #oy; khriljiy jtpu;g;gJ 
gw;wpNa ehk; Kf;fpakhf Ngr Ntz;Lk;. 
#oy; khriljiy jtpu;g;gjw;F ,jid 
ehk; jtpu;f;f Ntz;baJ ahuplk; ,Ue;J? 
mjpy; Rw;Wr;#oy; ,aw;ifahf 
khrilfpwJ vd;gJ ehk; Kf;fpakhf> 
njupe;j tplak; jhd;. Mdhy; mJ 
,aw;ifahf kPz;Lk; ,aw;if %yk; 
rPu;gLj;jg;gLfpwJ. mt;thW Rw;Wr;#oy;; 
khrilit fhyj;Jld; jhdhf 
toikf;F jpUk;Gtij ehk; tuyhw;wpy; 
ghu;j;jpUf;fpNwhk;. Mdhy;> ftiy 
vd;dntd;why;> kdpjdhy; nra;fpd;w 
nraw;ghLfshy; Vw;gLfpd;w mdu;j;jj;ij 
toikf;F nfhz;LtUtJ fbdk;. kdpjd; 
njupe;J my;yJ njupahJ Rw;Wr;#oYf;F 
NfL tpistpf;fpwhd;. ,q;F njupahky; 
,lk;ngWfpd;w tplaq;fis ehk; njupe;J 
epWj;j Ntz;Lk;. njupe;J nra;fpd;wit 
gw;wpj; jhd; gpur;rpid vOe;Js;sJ. 
mjid jtpu;f;f KbtJ vt;thW? mJ 
gw;wpAk; ehk; Ngr Ntz;Lk;. 
Kd;du; ,Ue;j tho;T Kiw my;y 
jw;NghJ ,Ug;gJ. ,d;W ehk; mjid 
mDgtpf;fpNwhk;. cjhuzkhf 
ghu;g;gnjd;why;> ,d;W tho;fpd;wtu;fSf;F 
kpd;rhuk; ,d;wp tho;tJ kpff; fbdk;. 
Mdhy; fle;j fhyj;jpy; 70> 80 
jrhg;jq;fSf;F Kd; ,e;ehl;by; kpd;rhuk; 
,Uf;ftpy;iy. Mdhy; me;j kf;fs; jkJ 
md;whl nraw;ghLfis Nkw;nfhz;L 
te;jhu;fs;. Mdhy; ,d;iwa cyFf;F 
mJ nghUe;jhJ. ,d;iwa cyfk; 

gad;gLj;Jfpd;w njhopy;El;gk; khWgl;lJ. 
Kiwfs; khWgl;lit. mjw;fhf gy;NtW 
cgfuzq;fs; cs;sd.    
,itfSld; ehk; gof;fg;gl;Ls;Nshk;. 
vkf;F kpd;rhuk; kw;Wk; Vida 
vupnghUl;fs; mtrpakhfp cs;sd.
 
epiyngWjF tY mjpfhurig gq;fspg;G

vkJ epWtdj;jpd; %yk; ,t;thW ehk; 
gad;gLj;Jfpd;w kpd;rhuk; kw;Wk; vup
nghUis rpf;fdkhf gad;gLj;Jtjw;Fk; 
mjd; %yk; cr;r gaid ngWtjw;Fk; 
kf;fis <LgLj;JtJ kw;Wk; 
mwpt+l;Lk; epfo;r;rpfis nraw;gLj;Jk; 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;fpNwhk;. 
tYrf;jp njhlu;gpy; ,Uf;fpd;w gy;NtW 
rpf;fy;fs; njhlu;gpy; ghu;f;Fk;NghJ murpd; 
Kf;fpa vjpu;ghu;g;ghf ,Ug;gJ 2030 Mk; 
Mz;lhFk;NghJ kpd; cw;gj;jpia 70tPjk; 
tiu mjpfupg;gjhFk;. ,jpy; epiy
ngWjF tY mjpfhurig vd;w tifapy;> 
Rw;Wr;#oy; rhu;e;j kpd; cw;gj;jpapd; 
Njitia ehk; Gupe;J itj;Js;Nshk;.  

Rw;Wr;#oy; rhu;e;j kpd; cw;gj;jpapd; Njit

vjpu;fhyj;jpy; ,e;jj; Njitf;fhf epi-
yngWjF tY mjpfhurig jw;NghJ 
mu;g;gzpg;Gld; nraw;gLfpwJ. 
,jw;fhf Njitahd tsq;fis 
fz;lwptJ> mitfis jahu;gLj;jy;> 
Fwpj;j tYrf;jp cw;gj;jpapy; <Lgly; 
,jpy; nraw;gLj;jg;gLfpwJ. mNjNghd;W 
,q;F gad;gLj;jg;gLfpd;w tYrf;jp 

mjpf nray;jpwDld; gad;gLj;JtJ 
kw;Wk; rpf;fdj;Jld; gad;gLj;Jtjw;F 
nghJkf;fis gof;fg;gLj;JtJ kw;nwhU 
Kf;fpa tplakhFk;. ,J njhlu;gpy; Gtp 
jpdj;jpy; ehk; mjpfk; ciuahlYf;F 
cl;gLj;Jtjw;F eltbf;if vLf;fpNwhk;.   

tYrf;jpia rpf;fdkhf gad;gLj;JNthk;

,jw;fhf ekf;F epr;rak; gof;f  tof;fk; 
xd;W ,Uf;f Ntz;Lk;. gof;fk; 
Vw;gLtjw;F vk;kpilNa rpe;jid khw;wk; 
xd;W Vw;gl Ntz;Lk;. mJ ehl;L 
kf;fs; njhlf;fk; muR kw;Wk; jdpahu; 
epWtdq;fspy; ,lk;ngw Ntz;Lk;.   
mJ vkJ tPl;by; ,Ue;J Nkk;gLj;j 
Ntz;ba xd;whFk;. kpd; tpsf;F 
xd;W Nkyjpfkhf xspu;fpwJ vd;why;> 
mjid mizg;gJ> tspr;rPuhf;fpia 
nraw;gLj;Jtij kl;Lg;gLj;JtJ> 
Nghd;w tYrf;jp ghJfhg;Gf;fhd rpf;fd 
nraw;ghLfis nraw;ghl;by; nfhz;Ltu 
Ntz;Lk;. ,d;W r%fj;jpy; rpyUf;F mJ 
gw;wp czu;T ,y;iy vd;W njup
fpwJ. mjdhy; ehk; midtUk; rpe;jid 
uPjpapy; mjw;F gofpf;nfhs;tij 
nra;a Ntz;Lk;. mjw;F ghlrhiy> 
gy;fiyf;fofq;fis Nru;e;Njhu;> r%f 
epWtdq;fs;> rptpy; mikg;Gfs; Clhf 
,e;j tYrf;jp nray;jpwid cr;r mstpy; 
ngw;Wf;nfhz;L rpf;fdkhf gad;gLj;JtJ 
vt;thW vd;gij Gupa itg;gjw;F 
vkJ epWtdk; Clhf eltbf;if 
vLf;fg;gLfpwJ.  

mjd; xU gbahf ehk; kpd; 
cgfuzq;fis milahs Kiw 
xd;Wf;F cl;gLj;jp ,Uf;fpNwhk;. 
me;je;j cgfuzq;fspy; mjpf 
nraw;ghL ,Ug;gJ vt;thW vd;gJ 
gw;wp Fwpg;gpLtjw;F eltbf;if 
vLj;Js;Nshk;.
#oy; khrilAk; tplaq;fis 
kl;Lg;gLj;Jtjw;F ,q;F ehk; 
Kf;fpakhf vjpu;ghu;f;fpNwhk;. 
epyf;fup kw;Wk; Brypy; jhd; mjpf 
vupjy; ,lk;ngWfpwJ. mjd;%yk; 
fupkk; vuptJk; fupakpythA> 
ry;gu; xl;irl;L Nghd;w ghjfkhd 
thAf;fspd; ckpo;T epfo;fpwJ. 
,jw;F g+kp Nghd;W g+kpapy; 
tho;fpd;w kdpju;fs; kw;Wk; tpyq;FfSk; 
,yf;fhf khWk;. 
,e;j khR jd;ik njhlu;gpy; fhz;gpf;fpd;w 
mwpf;iffis ghu;f;Fk;NghJ mit 
njhlu;gpy; kpff; Fiwthd tpguq;fNs 
cs;sd. ,d;W ,yq;ifia ghu;f;Fk;NghJ 
Rw;Wr;#oy; khrpdhy; vj;jid Ngu; 
kuzpf;fpwhu;fs;. mjdhy; g+kpapy; 
tho;fpd;w vy;Nyhu; kPJk; ,e;j #oy; khR 
gy;NtW tifapy; jhf;fk; nrYj;JfpwJ. 
,e;j tplaq;fis kl;Lg;gLj;JtJ> fupk 
vupg;ig Fiwg;gJ vkJ ,yf;fhf ,Uf;f 
Ntz;Lk;. mjw;fhf vkJ epWtdk; 
eltbf;if vLj;Js;sJ.  
,q;F Kf;fpakhf ehk; Fwpg;gpLfpd;w 
GJg;gpf;fj;jf;f tYrf;jp njhlu;gpy; 
Fwpg;ghf fhw;W> #upa xsp kw;Wk; ePu; 
gad;ghl;L %yj;jpd; Clhf ,aq;Fk; 
kpd; epiyaq;fis epWTjy;> kpfTk; 
gad;juf;$baitahFk;. 
,J jtpu vjpu;fhyj;jpy; fhw;W kw;Wk; 
#upa rf;jp mbg;gilapyhd kpd; cw;gj;jp 
epiyaq;fis khj;jpuk; ghu;f;f KbAk;. 
,J jtpu capup vupnghUs; Clhf 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;tjw;Fk; 
eltbf;if vLf;f Ntz;Lk;. epyj;Jf;F 
fPo; ,Uf;fpd;w Gtp ntg;gj;ij vLj;J 
kpd;rhuk; cw;gj;jp nra;tjw;F eltbf;if 
vLf;f vjpu;fhyj;jpy; jpl;lkpl;Ls;Nshk;. 
fly; miy %yk; vLf;fpd;w 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;tjw;F ehk; 
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. ,jw;fhf rpwpJ fhyk; 
vLf;Fk;. mJ Rw;Wr;#oy; rhu;e;jjhf 
Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.  
Njrpa Gtp jpdk; njhlu;gpy; ehk; mjp-
fk; mtjhdk; nrYj;j Ntz;Lk;. 
GJg;gpf;fj;jf;f tYrf;jpia Nehf;fpr; 
nry;tjw;F ,q;F Gjpa njhopy;El;gq;fis 

epr;rak; ehk; gad;gLj;j Ntz;Lk;. etPd 
njhopy;El;gj;ij gad;gLj;Jk; NghJ 
mjw;fhf vk;kplk; ,Uf;Fk; tsq;fis 
cr;r mstpy; ,jw;fhf gad;gLj;j 
Ntz;Lk;. Mdhy; ,e;j tplaq;fis 
Nkw;nfhs;Sk;NghJ epWtdk; xd;whf 
vkf;F nghJkf;fspd; cr;r MjuT 
fpilf;f Ntz;Lk;. Vndd;why; vjhtJ 
xd;iw nra;Ak;NghJ mjw;F VjhtJ 
vjpu;g;G ,Uf;Fk;. kf;fs; ,e;j mgptpUj;jp 
nraw;ghLfs; gw;wp ,ij tplTk; 
ju;f;fuPjpahf ghu;f;f Ntz;Lk;. 
g+kpia ghJfhg;gnjd;why; kdpju;fspilNa 
rpe;jid khw;wk; epr;rak; Njitahf 
cs;sJ.       
Gtp jpdj;jpw;fhf xl;Lnkhj;j kf;fs; 
kw;Wk; midj;J epWtdq;fspdJk; 
gq;fspg;G Njitahf cs;sJ. ,d;W 
,Uf;fpd;w tYrf;jp gpur;rpidf;F 
rpwe;j jPu;T jhd; GJg;gpf;fj;jf;f 
tYrf;jp. mjid ehk; gad;ghl;Lf;F 
vLj;jhy; vkf;F kpd;rhuj;jpw;fhf nl-
hyu; Njitg;glhJ. ehk; nlhyu; 
ngWtJ Fwpj;j tYrf;jp jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jtjw;F khj;jpukhf ,Uf;Fk;. 
mjdhy; fpilf;fpd;w gyid mDgtpf;f 
nlhyu; nrythfhJ. mjd; gpd; vkf;F 
fhw;W ,Uf;Fk; Neuj;jpy;> ntspr;rk; 
,Uf;Fk; Neuj;jpy; tYrf;jp cw;gj;jp 
nra;ag;gLk;. mjdhy; GJg;gpf;fj;jf;f 
tYrf;jpf;F ehk; nrd;wpUe;jhy; ehk; ,d;W 
Kfk;nfhLf;Fk; ,e;j kpd;rhu gpur;rpid 
Vw;glhJ. mjw;fhf rpy epWtdq;fspy; 
,Ue;J rpe;jid uPjpahd khw;wk; kw;Wk; 
jiyaPL Njitahf cs;sJ. mjw;F 
Njitahd #oiy ehk; Vw;gLj;j 
Ntz;Lk;. 

J\hup Neud;rh tpf;ukrpq;f

,d;W ,Uf;Fk; tYrf;jp gpur;rpidf;F 

rpwe;j jPu;T GJg;gpf;fj;jf;f tYrf;jp

ud;[pj; Nrghy

jiytu; epiyngWjF tY mjpfhurig

Vg;uy; 22Vg;uy; 22Vg;uy; 22

cyf Gtp jpdk; 

#uparf;jp njhopy;El;gtpayhsu;fs; 1000 Ngiu gapw;Wtpj;jYf;fhd Ntiyj;jpl;lk; 
nghJkf;fs; gad;ghl;L Mizf;FOTld; ,ize;j NAITA gapw;rpahsu;fs;....
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அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில்  
இருவருக்கு அமமச்சரமவ அநதஸ்து
திறப்பனை திைக-
ரன் நிரு்பர்  

அரசாஙகத்தின் 
புதிய அனைசச-
ரனை ைறுசீரனைப-
புக்கு இணஙக 
அநுராதபுரத்திற்கு 
அ ன ை ச ச ர ன ை 
அந த ஸ் து ள ்ள 
இரண்டு அனைசசர்கள கினைக்கப 
ப்பற்றுள்ளைர்.  

ப்பராசிரியர் சன்ை ஜயசுைை 
சுகாதார அனைசசராகவும்,பசஹான் 
பசைசிஙக ைர்த்தக,சமுர்த்தி அபி-
விருத்தி அனைசசராகவும் ஜைாதி -
்பதி பகாடைா்பய ராஜ்பக்ஷ முன்-
னினையில் சத்தியபபிரைாணம் 
பசய்து ்பதவிபயற்றுள்ளைர். புதிய 
அனைசசர்க்ளாக சத்தியபபிரைாணம் 
பசய்து பகாண்ை இருைரும் இபத 

அ ர ச ா ங க த் -
தில் ராஜாஙக 
அ ன ை ச ச ர் க -
்ளாக நியமிக் -
க ப ்ப ட டி ருந த 
நி ன ை யி ல் 
புதிய அனைச-
சரனை பதரி -
வின் ப ்ப ா து 

பகபிைட அநதஸ்துள்ள அனைசசர்க-
்ளாக நியமிக்கப்படடுள்ளைர்.  குறிப -
பிடை இருைரும் அநுராதபுரத்னத 
பிரதிநிதித்துைப்படுத்தும் ்பாராளு-
ைன்ற உறுபபிைர்க்ளாைர்.  

புதிய அனைசசரனை பதரிவின் 
ப்பாது முன்ைர் காணி அனைசசராக-
விருநத எஸ்.எம்.சநதிரபசைவுக்கு 
எவ்வித அனைசசுப ்பதவியும் ைழங -
கப்பைவில்னை என்்பதும் இஙகு 
குறிபபிைத்தக்கது.   

வென் ைாகாண பாடசாமைகளில் நிைவும்

ைாத்தனற திைகரன் நிரு்பர்

பதன் ைாகாண ்பாைசானைகளில் 
விஞ்ாைம், கணிதம், ஆஙகிைம், 
சித்திரம் ைற்றும் சர்ைபதச பைாழி 
உட்பை ்பை ்பாைபெறிகளுக்கு  800 
ஆசிரியர் பைற்றிைஙகள நிைவுை-
தாக பதன் ைாகாண கல்வி அனைச-
சின் பசயைா்ளர் ரஞசித் யாப்பா பதரி-
வித்தார்.

இவ்பைற்றிைஙகன்ள நிரபபுை -

தற்காக 2019, 2020 ைற்றும் 2021 
ஆண்டுகளில் ்படைம் ப்பற்றுள்ள 
்படைதாரி ்பயிலுைர்களிைமிருநது 
விண்ணப்பஙகள பகாரப்படடி-
ருநதை. 

இதற்கனைய 4780 ்படைதாரிகள 
விண்ணப்பஙகன்ள கல்வி அனைச-
சுக்கு அனுபபி னைத்துள்ளதாக 
ைாகாண கல்விச பசயைா்ளர் பைலும் 
பதரிவித்தார். 

காலி, ைாத்தனற, ஹம்்பாந-
பதாடனை ஆகிய ைாைடைப ்பாைசா-
னைகளில் விஞ்ாைம், கணிதம், 
ஆஙகிைம் ப்பாதிக்க ஆசிரியர் தட-
டுப்பாடு நிைவி ைருைதாக பதரிவிக்-
கப்படுகிறது. 

இைர்களுக்காை பெர்முகப்பரீட -
னசகள  மிக வினரைாக  ெைாத்தப-
்படடு பைற்றிைஙகள நிரப்பவிருப்ப-
தாகவும் அைர் பதரிவித்தார். 

புத்தாண்டு தினத்தில்   
தங்ாமை பகுதியில் 
ம்்ைப்பு; 04 பபர் ம்து   
ஹம்்பாநபதாடனை குறூப நிரு்பர்  

சிஙக்ள, தமிழ் புத்தாண்டு திைத்-
தில் பரகை ைற்றும் ைாரபகால்லிய 
ஆகிய பிரபதசஙகளில் இைம்ப்பற்ற 
னககைபபில் ்பாரிய காயஙகளுக்-
குள்ளாகி இருைர் தஙகானை ஆதார 
னைத்தியசானையில் அனுைதிக்-
கப்படடுள்ளதாக தஙகானை 
ப்பாலிஸார் (19) பதரிவித்தைர்.   

அபதபைன்ள, பெபைால்பிடிய 
பரகை ஒருபைல்ை பிரபதச வீபைான்-
றிற்கும் நுனழநத கும்்பபைான்று 
வீடடினையும் தாக்கி பசதம் வின்ள -
வித்து வீடடிலிருநத ப்பண்னணயும் 
ஆயுதஙகளிைால் தாக்கி காயப்படுத்-
தியுள்ளைர்.   

ைாரபகால்லிய பிரபதச வீபைான்-
றிற்கும் புகுநத பைற்்படி கும்்பல் 
அநத வீடடினையும் பசதப்படுத்தி 
அநத வீடடிலிருநத ெ்பனரயும் ஆயு-
தஙகளிைால் தாக்கியதில் அைரும் 
்பாரிய காயஙகளுக்குள்ளாகி னைத்-
தியசானையில் அனுைதிக்கப்பட-
டுள்ளார். இநத இரண்டு சம்்பைங-
களுைனும் பதாைர்பு்படை ொன்கு 
சநபதக ெ்பர்கன்ளயும் னகது பசய்து 
ப்பாலிஸார் விசாரனணகன்ள முன்-
பைடுத்து ைருகின்றைர்.   

புதெளததில்; 

புத்த்ளம் திைகரன் நிரு்பர்

இவ்ைருைம் க.ப்பா.த. சாதாரண 
தரப ்பரீடனசக்குத் பதாற்றவுள்ள 
ைாணைர்களுக்காை இைைச 
விஞ்ாை ்பாை கருத்தரஙபகான்று 
ொன்ள சனிக்கிழனை (23) 8 ைணி 
முதல் ைானை 4.30 ைணி ைனர 
பகாழும்பு முகத்திைல் ைர்ஹஹூம் 
பக.ஏ.்பாயிஸ் ் ா்பகார்த்த ைாொடடு 
ைண்ை்பத்தில் ெனைப்பறவுள்ளது. 

புத்த்ளம் ெகர பிதா எம்.எஸ்.எம்.
ரபீக்கின் ைழிகாடைலில்  பதர்சசி 
ப்பற்ற ை்ளைா்ளர்களின் ்பஙகளிபபு-
ைன் ெைாத்தப்பைவிருக்கின்ற இநத 
விஞ்ாை ்பாை இைைச கருத்தரங-
கில் அனைத்து ைாணைர்கன்ளயும் 
கைநது பகாளளுைாறு ஏற்்பாடைா்ளர் -
கள பகடடுள்ளைர்.  

க்ாழும்பு ஆனநதா ்ல்லூரி முனனாள் 
அதிபரின வாழக்ம் வரைாறு நூல் கவளியீடு

பகாழும்பு ஆைநத கல்லூரியின் 
முன்ைாள அதி்பர் ைனறநத பகணல் ஜி.ை-
பிளயூ ராஜ்பக்ஷவின் ைாழ்க்னக ைரைாறுகள 
(1960-1980) உள்ளைஙகிய சிசிர திஸாொயக்-
கவிைால்  எழுதப்படை நூல் பைளியீடடு 
விழா பகாழும்பு ஆைநத கல்லூரியின் 

குைரத்ை பகடப்பார் கூைத்தில் (19) ெனை-
ப்பற்றது. பைற்்படி ்பாைசானையின் ்பனழய 
ைாணைர் சஙக ஏற்்பாடடில் ெனைப்பற்ற 
இவ்விழாவில் சிறபபு ப்பசசா்ளராக  ்பாை-
சானையின் ்பனழய ைாணைரும் ்பாராளு-
ைன்ற உறுபபிைருைாை இம்தியாஸ் ்பாக்கீர் 

ைாக்கார்  கைநது சிறபபித்தார். இநநிகழ்வில் 
்பல்பைறு அரசியல் பிரமுகர்கள, உயர் அரச 
அதிகாரிகள, இராஜதநதிரிகள, பதாழில் 
ைல்லுெர்கள, முன்ைணி கனை்ர்கள 
உட்பை ்பனழய ைாணைர்களும்  ்பஙபகற் -
றனை குறிபபிைத்தக்கது.   

உணவு விஷைாகியதில்

பைலிகை திைகரன் நிரு்பர் 

உணவு விஷைாகியதில் பகாக்கை சுதநதிர ைர்த்-
தக ைையத்தில் அனைநதுள்ள ஆனைத் பதாழிற்சா-
னையில் ்பணிபுரியும் 323 ப்பர் திடீர் சுகவீைமுற்ற 
நினையில் காலி கராபிடிய னைத்தியசானையில் 
சிகிசனசக்காக அனுைதிக்கப்படடுள்ளைர். 

பைற்்படி ஆனை பதாழிற்சானையில் பெற்று 
முன்திைம் (19) ைழஙகப்படை ்பகல் உணவு விஷ-
ைாகியதாபைபய இவ் அைர்த்தம் ஏற்்படடுள்ளது. 
எனினும் எைருக்கும் ்பாரதூரைாை பொய் இல்னை 
எை னைத்தியசானை ைடைாரஙகள  பதரிவிக்-
கின்றது. 

21 ப்பருக்கு ைாத்திரபை 'பஸைய்ன்'  னைக்கப்பட-
டுள்ளதாகவும்  ஏனையைர்கள சாதாரண சிகிசனச 
பிரிவில் சிகிசனச ப்பற்றும் ைருைதாக னைத்திய-
பராருைர் பதரிவித்தார். 

பொய்க்கு அறிகுறியாக ையிற்பறாடைம், ையிற்-
றுைலி, உைல் ைலி ப்பான்றை காணப்படைை.  
கதழுை சுகாதார அதிகாரி வி.பி.எஸ் பஜயசிறி 
குறிபபிடுனகயில்,  உணவின் ைாதிரிகள ்பரிபசாத-
னைக்காக எடுக்கப்படடுள்ளதாகவும் பதரிவித்தார்.

அனனாசி்ை தமிழ வித்தியாையத்தில்   
புது மாணவர்்மை வரபவற்கும் நி்ழவு   

2022ஆம் ஆண்டிற்காை முதைாம் 
தர ைாணைர்கன்ள ைரபைற்கும் 
நிகழ்வு ைத்துகை அன்ைாசிகை 

தமிழ் வித்தியாையத்தில் அண்னை-
யில் அதி்பர் ஏ.ஸீ.எம். றிபகான் 
தனைனையில் ெனைப்பற்றது. 

இநநிகழ்வில் ைத்துகை கல்வி 
ைைய சிபரஷை ஆசிரிய ஆபைாச-
கர் ஜீ. ெநதா பகௌரி பிரதை அதிதி -
யாக கைநது சிறபபித்தார். இதன் -

ப்பாது ப்பாறுப்பாசிரினய எம்.எச.
எப.பீ. சுனையா ஒருஙகினணபபில் 
ெனைப்பற்ற இநநிகழ்வில் ்பாைசா -
னைக்கு ைாணைர்கன்ளப ப்பாறுப-
ப்பற்றல், கனை நிகழ்சசிகள, 
இைைச ்பாைநூல் ைழஙகல் ைற்றும் 
சீருனை விநிபயாகம் என்்பை இைம்-

ப்பற்றதுைன் விபசை ்பரிசில்களும் 
அதிதிகளிைால் புதிய ைாணைர்க -
ளுக்கு ைழஙகி னைக்கப்படைை.   

நீர்பகாழும்பு திைகரன் நிரு்பர் 

மினுைஙபகாை, ஆண்டிஅம்்பை 
பிரபதசத்திலுள்ள ைகளிர் விடுதி-
பயான்றில் மிகவும் சூடசுைைாை 
முனறயில் கள்ளச சாராயம் ைடித்த 
41 ையதுனைய ெ்பபராருைனர கடடு -
ொயக்க ப்பாலிஸார் னகது பசய்துள-
்ளைர்.

கடடுொயக்க ப்பாலிஸ் நினை -
யத்தின் உதவி ப்பாறுப்பதிகாரி 
ப்பாலிஸ் ்பரிபசாதகர் சாைக விபஜ-
ரத்ைவுக்கு கினைத்த இரகசியத் 
தகைலின் ப்பரில் கடடுொயக்க 
ப்பாலிஸார் பைற்்படி கசிபபு தயா-
ரிபபு நினையத்னத முற்றுனகயிட -
ைைர். குறித்த நினையத்திலிருநது  

கசிபபு மில்லி லீடைர் 101250, 
கசிபபு பகாைா 876,900 மில்லி 
லீடைர்  (ஐநது ப்பரல்களில் உள்ள -
ைக்கி னைக்கப்படடுள்ளை ), இரும்-
புக் கம்பி ைன்ளயல்கள, இறப்பர் 
்படடிகள, பி்ளாஸ்டிக் ப்பரல்கள 
உட்பை பித்தன்ள கம்பிகன்ளயும் 
ப்பாலிஸார் னகப்பற்றியுள்ளைர் . 

கடடுொயக்க ப்பாலிஸ் நினையத்-
தின் குற்றப புைைாய்வுப பிரிவின் 
ப்பாறுப்பதிகாரி ப்பாலிஸ் ்பரிபசா-
தகர் நுைன் தாரக்க தனைனையில் 
ப்பாலிஸார் பைைதிக விசாரனண-
கன்ள பைற்பகாண்டு ைருகின்றைர்.

திறப்பனை திைகரன் நிரு்பர்

ப்பாைன்ைறுனை மின்பைரியா 
்பகுதி கல்ஒய ைாபபுல்ைாபைை பிர-
பதசத்தின் அடிப்பனை ைசதிகன்ள 
அபிவிருத்தி பசய்ைதற்காை ெைைடிக்-
னககள தற்சையம் பைற்பகாள்ளப்பட-
டுள்ளை. ப்பாைன்ைறுனை ைாைடை 
விைசாய ைையத்தில் உள்ள விைசாய 
கழகஙகள விடுத்த பைண்டுபகாளுக்-
கிணஙக இஙகு அபிவிருத்தி பைனை 
திடைஙகள ்பைைற்னற முன்பை-
டுக்க முடிநததாக  ப்பாைன்ைறுனை 
ைாைடை ்பாராளுைன்ற உறுபபிைர் 
அைரசிரி அத்துபகாரை பதரிவித்துள-
்ளார். விைசாய ைக்களின் தானிய 
ைனககன்ள சரியாை முனறயில் உைர 
னைப்பதற்காை ைாய்பன்ப ப்பற்றுக் 
பகாடுக்க பதனையாை பைனை ைசதி-
கன்ளயும் அனைத்துக் பகாடுக்கவும் 
இதன் கீழ் திடைமிைப்படடுள்ளை.

பைற்்படி பைனை திடைத்திற்காக 
50 இைடசம் ரூ்பாய் ்பணம் ஒதுக்கப-
்படடுள்ளது.

800 ஆசிரிய வெற்றிடங்களுக்கு 
4780 படடதாரி்கள் விண்ணபபம்  
நேர்முக பரீட்சை வி்ைவில் என்கிறார் கல்வி அ்ைச்சின் சசையலாளர்  

O/L விஞ்ான பா்ட 
இைவ்ச ்ருத்தரஙகு 

க்ாக்்ை ஆம்ட கதாழிற்்சாமையில் 
பணிபுரியும் 323 பபர் திடீர் சு்வீனம்  

சிறபபு பபசசாள்ராக இம்தியாஸ் பாக்கீர் ைாக்கார் MP பஙபகற்பு

மினுவஙக்ா்ட ம்ளிர் விடுதிகயானறில்;
்ள்ைச்சாராயம் வடித்த நபகராருவர் ம்து

05 வப்ரல்களும் மீட்பு

புனிெ பதர் ஸஹாபாக்கள் தினதமெவயாட்டி வெலிகை, புகாரிப பள்ளிொசலில் பதர் 
வைௌலூத ைஜ்லிஸ் (18) நமடவபற்றது. பள்ளிொசல் பபஷ் இைாம் அஸ்வஸய்யித அலி-
குமறஷ் வைௌைானா ெமைமையில் நமடவபற்ற இம் ைஜ்லிஸில் வெலிகை நக்ர சமப 
உப ெமைெர் எம்.பே.எம். மின்ஹாஜ் உட்பட  உைைாக்கள், இமளஞர்கள், சிறார்கள் 
பைரும் கைந்துவகாணடனர்.               படம்: படம் வெலிகை தினக்ரன் நிருபர்  

உயிர்த்த ்ாயிறு தாக்குதமை எநத   
மனிதனாலும் ஏற்் முடியாது   

ஈஸ்ை ர் தாக்குத னை ை னிதாபிைா -
ை முள்ள  எநத  ை னித ைாலும் ஏற்க  
முடியாது. இத ற்குரிய  முழு ப்பாறுப-
ன்பயும் க ை நத  ெ ல்ை ாடசிக்கார ர் -
க ப்ள ஏற்க  பைண்டும் எை  ஐக்கிய  
காஙகிர ஸ் க டசி உை ைா க டசித் 
த னைை ர் மு்பாற க் அபதுல் ை ஜீத் 
பதரிவித்துள்ளார்.  

அை ர் பைலும் பதரிவித்துள்ளதா -
ை து,   

எவ்ைாறு த மிழ் ்ப ய ஙக ர ைாதிக ள 
1990ம் ஆண்டு காத்தான்குடி ்ப ள-
ளிைாய லுக்குள நுனழநது பதாழுது 
பகாண்டிருநத  நூற்றுக்க ணக்காை  
அப்பாவிக ன்ள பகான்ற னத ஏற்க  
முடியாபதா அபத ப்பான்ற  ஈை த்-
த ை ைாை  பசய பை இதுைாகும்.  

ஈஸ்ை ர் தாக்குத னை பசய்பதார் 
முஸ்லிம் ச மூக த்னத பசர்நத சிை  
க ய ை ர்க ள என்ற  ஒபர கார ண த்துக்-
காக  முஸ்லிம் ச மூக ம் இன்று ை னர 
்பாரிய  வினைவுகன்ள எதிர்பொக்கி 

ைருகிறது.   
 ஈஸ்ை ர் தாக்குத லின் பின்-

ை ணினய க ை நத  ெ ல்ைாடசி 
அர சு க ண்டு பிடிக்க  முடியா-
ை ல் அல்ை து க ண்டு பிடிக்க  
விரும்்பாை ல் பைறுை பை 
ச ை ய த்தின் மீதும், த வ்ஹீ-
தின் மீதும் சாடடி த பபிக்-
பகாண்ை து. இன்ை மும் 
அ ப த நி ன ை யி ப ை ப ய 
உள்ள து.  

இநத  தாக்குத னை இய க்கிபயார் 
யார் என்்ப து க ண்ை றிய ப்ப ை  
பைண்டும். தாக்குத லில் ஈடு்ப டை  
இன்ள் ர்க ள ச ை ய  ்ப ற்றுள்ள ை ர் -
க ப்ளா அல்ை து த வ்ஹீத் பிர சார ம் 
பசய்்ப ை ர்க ்ளாக பைா ொடடில் அறி-
ய ப்ப டடிருக்க வில்னை. ஸ ஹரான் 
ஒரு ஊர்சச ண்டிய ைாக  குழ ப்ப க்கா -
ர ைாக பை அறிய ப்ப டடிருநதான்.   

ஈஸ்ை ர் தாக்குத னை பசய்த து 
ஸ ஹரான் பகாஷடி என்்ப னத முழு 

உை க மும் அறியும். யாரின் 
ஆடசியின் ்பாதுகாபபில் 
ெ ை நத து என்்பதுதான் முக்-
கிய ைாை து. ்ப ை ரும் இநத  
உண்னைனய தினச திருப்ப  
முனைகின்ற ை ர்.  

இது விை ய த்தில் எை து 
பகளவி என்ை பைன்றால் 
இநத ்ள வுக்கு தாக்குத ல் 
பசய்ை தாயின் அத ற்கு 
க ை நத  அர சின் அர சிய ல் 

அதிகார ஙக ளின் ஒத்துனழபபு இன்றி 
ெ ை த்த  முடியுைா?  

அநத  அர சுக்கு பதரியாை ல் ெ ை ந-
துவிடை து என்்ப னத ஒரு ப்பசசுக்கு 
ஏற்றுக்பகாளபைாம். ஈஸ்ை னர 
பதாை ர்நது மினுைாஙபகானை, 
நீர்பகாழும்பு  முஸ்லிம்க ள மீது தாக்-
குத ல் ெ ை க்கும் ப்பாது கூை  அநத  
அர சுக்கு பதரியாதா? ர ம்புக்க னை -
யில் அத்துமீறிபயானர இநத  அர சின் 
ப்பாலிஸ் சுடடுள்ள து என்றார்.  

மின்பனரியா:

அடிப்பம்ட வ்சதி்மை 
பமம்படுத்த திட்டம்

இரு குழுக்்ளிம்டபய பமாதல்;
்ாயமம்டநத நபர் மவத்திய்சாமையில் 
அநுராதபுரம் திைகரன் நிரு்பர்                                            

இரு குழுக்களுக்கினையில் இைம்-
ப்பற்ற பைாதலின் ப்பாது ்படுகாய-
ைனைநத ெ்பபராருைனர சிகிசனசக்-
காக பைண்டி அநுராதபுரம் ப்பாதைா 
னைத்தியசானையின்  அைசர சிகிச-
னசப பிரிவில் அனுைதித்துள்ளதாக 
ஹிபதாகை ப்பாலிஸார் பதரிவித்த-
ைர்.

இசசம்்பைம் பெற்று முன்திைம் 
இரவு (20)  ஹிபதாகை ப்பாலிஸ் பிரி -
விலுள்ள கழுவிை ்பகுதியில் இைம்-
ப்பற்றுள்ளதாக விசாரனணகன்ள 
பைற்பகாண்டு ைரும் ப்பாலிஸார் 

பதரிவித்தைர். அைசர சிகிசனசப 
பிரிவில் சிகிசனச ப்பற்று ைரு்பைர் 
43 ையதுனைய ஹிபதாகை கழுவிை 
்பகுதினய ைசிபபிைைாக பகாண்ை-
ைர் என்்பது ப்பாலிஸ் விசாரனண-
களில் இருநது பதரியைநதுள்ளது. 
சம்்பைம் ்பற்றி பைலும் பதரியைரு-
ைதாைது, சம்்பைதிைத்தன்று இரவு 
ஒன்றாக   ைது அருநதிக் பகாண்டிருந -
தைர்களுக்கினையில் ஏற்்படை ைாய் 
தர்க்கத்தின் ப்பாது இரு குழுக்க -
்ளாக பிரிநது ஏற்்படை னககைபபின் 
ப்பாது இசசம்்பைம் இைம்ப்பற்றுள-
்ளனை பதரிய ைநதுள்ளது.
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உழவு இயந்திரங்களுக்கு எரிப�ொருள்
நிரப� விஷேட நடடமுடை அமுல்
(ஒலுவில் விஷேட நிருபர்)

அமபபாறை மபாவடடத்தில், எரி-
பபபாருள் தடடுபபபாடுகள் கபாரணமபாக  
விறதபபு பணிகள் தபாமதமறடந்-
துள்்ளதபால், உழவு இயந்திரஙக -
ளுக்கு மபாத்திரம எரிபபபாருள் வழஙக 
விஷேட நறடமுறை வகுக்கபபட -
டுள்்ளது.எனஷவ

சமமபாந்துறை பிரஷதச நீர்பபபாசன 
பபபாறியியலபா்ளர் பிரிவுக்குடபடட 
விவசபாயிகள், 2022ம ஆண்டுக்கபான 
சிறுஷபபாக ஷவ்ளபாண்றம பசயறகக்-
கபான விறதபபுப பணிகற்ள துரித -
மபாக நிறைவு பசயய ஷவண்டுபமன, 
சமமபாந்துறை பிரஷதச நீர்பபபாசன 
பபபாறியியலபா்ளர் எம.எஸ்.எம. 
நவபாஸ் பதரிவித்தபார்.

விவசபாய ஆரமப கூடடத்தில் 
எடுக்கபபடட தீர்மபானத்தின் படி, 

விறதபபுக்கபாலம முடிவறடந்-
தும இதுவறர வயல்களில், உழவு 
ஷவறலகற்ள ஆரமபிக்கபாமல் உள்-
்ளதபால் உடனடியபாக விறதபபுப 
பணிகற்ள ஆரமபிக்குமபாறு அவர் 
ஷகடடுள்்ளபார்.

விறதபபுப பணிகளுக்கபான நீர், 
வழஙகபபடட  ஷபபாதிலும எரி-
பபபாருள் தடடுபபபாடு கபாரணமபாக 
விறதபபுப பணிகள் தபாமதம அறட -
வதபாக சுடடிக்கபாடடபபடடுள்்ளது.

இதனபால்,விறதபபுப பணிகற்ள 
துரிதபபடுத்துவதறகபாக சமமபாந்து-
றைப பிரஷதச பசயலபா்ளர் எஸ்.எல்.
எம. ஹனீபபா தறலறமயில் நறட-
பபறை கலந்துறரயபாடலில் இத் தீர் -
மபானம நிறைஷவறைபபடடுள்்ளதபாக 
பதரிவித்தபார்.

எரிபபபாருள் நிரபபு நிறலயஙக-
ளில் தினமும உழவு இயந்திரஙக-

ளுக்கு தனியபான வரிறச அறமத்து, 
ஷதறவயபான அ்ளவு எரிபபபாருள் 
விநிஷயபாகிக்கபபடும. ஏறனய வபாக-
னஙகள் நிறுத்தும வரிறசயில் உழவு 
இயந்திரஙகள் நிறுத்தபபடக்கூடபாது.

உழவு இயந்திர உரிறமயபா்ளர்கள் 
தமது பகுதி கிரபாம ஷசறவ உத்தி -
ஷயபாகத்தர்களிடம பதிவு பசயது 
பகபாள்்ள ஷவண்டும. 

அந்தந்த பகுதி கிரபாம ஷசறவ 
உத்திஷயபாகத்தர் ஊடபாக உழவு 
இயந்திர உரிறமயபா்ளர்களுக்கு 
எரிபபபாருள் விநிஷயபாகத்றத இல -
குபடுத்துவதறகபாக எரிபபபாருள் 
விநிஷயபாக அடறட ஒன்று வழஙகப -
படும. அதறன கிரபாம ஷசறவ உத் -
திஷயபாகத்தர்களிடமிருந்து பபறறுக் 
பகபாள்்ளலபாபமனவும அறிவிக்கப -
படடுள்்ளது.

தினமும நுறறுக்கணக்கபான உழவு 

இயந்திரஙகள் வரிறசயில் கபாத்தி -
ருந்து எரிபபபாருள் பபறறுக்பகபாண் -
டபாலும, பநற பசயறகக் கபாணிக -
ளில் இதுவறர உழவுப பணிகள் 
ஷமறபகபாள்்ளபபடபாமல் இருபப -
தபாக அவர் பதரிவித்தபார்.

எனஷவ எரிபபபாருள் விநிஷயபா -
கம சீரபாக வழஙகபபடும வறரக் -
கும குறிபபிடபபடட விதிகற்ள 
கறடபபிடித்து விவசபாய நடவடிக் -
றககற்ள துரிதமபாக முன்பனடுக்கு -
மபாறு ஷகடகபபடடுள்்ளது.

அமபபாறை மபாவடடத்தில் 
இமமுறை சிறுஷபபாக பநறபசயறக 
68 ஆயிரம பஹக்படயரில் ஷமற -
பகபாள்்ளபபடவிருந்த ஷபபாதிலும, 
இதுவறர 40 ஆயிரம பஹக்ஷட -
யரில் மபாத்திரஷம ஷவ்ளபாண்றமச் 
பசயறக ஷமறபகபாள்்ளபபட -
டுள்்ளது.

விதைப்பு பணிகள் ைாமைமாவதை ைடுகக வியூகம்

பட்டியடிப்பிட்டி அர்ரஹீமியா
வை்ர விழாவுக்ான ஏறபாடு்ள்
(அக்கறரபபறறு வடக்கு நிருபர்)  

அக்கறரபபறறு படடியடிபபிடடி 
அர்ரஹீமியபா வித்தியபாலத்தின் றவர 
விழபாக் பகபாண்டபாடடம   

அடுத்த வருடம பவகுவிமர்றச -
யபாக நடத்தபபடவுள்்ளதபாக படடி-
யடிபபிடடி கிரபாமிய அபிவிருத்திச் 
சஙகத் தறலவர் எம,எம முஸமமில் 
பதரிவித்துள்்ளபார்.இதறகபான ஏற-
பபாடுகற்ள கிரபாமிய அபிவிருத்திச் 
சஙகம பசயது வருவதபாகவும அவர் 
குறிபபிடடபார்.

இந்த விழபாவின் ஏறபபாடுகள் 
குறித்து வி்ளக்கிய முஸமமில் பதரி-

வித்ததபாவது.பிரஷதசத்தின் மூலப-
பபாடசபாறலயபான படடியடிபபிடடி 
அர்ரஹீமியபா வித்தியபாலயம, பல 
முன்ஷனபார்கற்ள உருவபாக்கியுள்்ளது.
இஙகு கல்வி பயின்ஷைபாருக்கு இப-
பபாடசபாறலயிடட அடித்த்ளமதபான், 
பலறரயும சமூகத்தில் உயர்ந்த பிர-
றைக்ளபாக்கியது.  

எனஷவ, இந்தபபபாடசபாறலயின் 
அறுபது வருடகபால வ்ளர்ச்சிக்கு வித்-
திடஷடபார் உடபட பலறர இவ்விழபா-
வில் வபாழத்தவுள்ஷ்ளபாம.இதுகுறித்து 
கிரபாம முக்கியஸ்தர்கள், ஊர்பபிரமு-
கர்களுடன் கலந்துறரயபாடி வருகி -
ஷைபாம. 

ஆற்றங்வ்ர்ளில் ்ழிவு்வை
க்ாட்டுைதால் சு்ாதா்ர சீர்்டு
(மூதூர் தினகரன் நிருபர்)

மூதூர் மத்திய கல்லூரி பபாடசபாறல, 
பபபாழுதுஷபபாக்கு பூஙகபா மறறும 
விற்ளயபாடடு றமதபானத்திறகு 
அருகில் உள்்ள சிபபிதுறை ஆறைங-
கறரறய அண்டிய வீதி ஓரஙகளில்,-
கழிவுகற்ள பகபாடடுவதபால் சுகபாதபார 
சீர்ஷகடு இடமபபறுவதபாகத் பதரி-
விக்கபபடுகிைது.எனஷவ, இவ்வி-

டஙகளில் குபறபகள் பகபாடடுவறத 
நிறுத்துமபாறு பபபாதுமக்கள் ஷகபாரப-
படடுள்்ளனர்.

ஷதறவயறை கழிவுகற்ள புறதபப-
தறகும, அகறறுவதறகும பல்ஷவறு 
இடஙகளிருந்தும மக்கள்  இவ்வி -
டஙகளில் கழிவுகற்ள பகபாடடு-
கின்ைனர்.  இதனபால்,வீதிகளில் 
பயணிபஷபபார் அதிகரித்த பதபால்றல-
கற்ள எதிர்பகபாள்கின்ைனர்.       

சமய தீட்வச ைழஙகும் நி்ழ்வு

(பபரியஷபபாரதீவு தினகரன் நிருபர்) 

அகில இலஙறக றசவபபுலவர் 
சஙகமும, மண்டூர் ஸ்ரீ கந்தசுவபாமி 
ஆலயமும இறணந்து சமய தீடறே 
வழஙகும நிகழறவ நடபாத்தின. 
மண்டூர் ஸ்ரீ கந்தசுவபாமி ஆலயத்தில் 
அண்றமயில் நறடபபறை இந்நி -
கழவில், சிவஸ்ரீ பபாலதீஸ்வர சர்மபா 
கலந்து பகபாண்டு தீடறச வழஙகி-
னபார்.

அகில இலஙறக றசவபபுலவர் 
சஙகத்தின் தறலவர் றசவபபுலவர் 

கபார்த்திஷகசு கமலநபாதன் (விரிவுறர-
யபா்ளர்) தறலறமயில் நறடபபறை 
இந்நிகழவில், சஙகத்தின் உபத-
றலவர் றசவபபுலவர், றசவசித் -
தபாந்த பண்டிதர், சிந்தபாந்தரத்தினம, 
திருமதி சிவபானந்தஷமபாதி ஞபானசூரி-
யம உள்ளிடட பலர்  கலந்து பகபாண்-
டனர்.

இதன்ஷபபாது, தீடறச பபறை 28 
ஷபருக்கும  நித்திய கரும விதிகள் 
அடஙகிய புத்தகமும, தீடறச பபற -
ைறமக்கபான சபான்றிதழகளும  வழங -
கபபடடன.  

முஸ்லிம் உத்திய�ாகத்ைரகளுககு 
பபருநாள் முறபணம் வழஙக சுறறுநிருபம்
(அடடபாற்ளச்ஷசறன மத்திய நிருபர்)

அரச ஷசறவ கூடடுத்தபாபனஙகள், 
நியதிச்சடட சறபகள் ஆகியவறறில் 
கடறமயபாறறும முஸ்லிம உத்திஷயபா-
கத்தர்களுக்கு ஷநபான்புப பபருநபாள் முற-
பணம  வழஙகுவதறகு நடவடிக்றக 
ஷமறபகபாள்ளுமபாறு பபபாது ஷசறவகள், 
மபாகபாண சறபகள் மறறும உள்ளூரபாடசி 

அறமச்சின் பசயலபா்ளர் ஷகடடுள்்ளபார்.  
இதுபதபாடர்பில், பபபாதுச்ஷசறவகள், 
மபாகபாண சறபகள் மறறும உள்ளுரபாடசி 
அறமச்சு சுறறுநிருபமும பவளியிடடுள்-
்ளது.ஷநபான்புபபபருநபாளுக்கு 14 நபாடகள் 
முன்னதபாக முறபணம வழஙக நடவடிக்-
றககற்ள ஷமறபகபாள்ளுமபாறும சுறறுநிரு-
பத்தில்  குறிபபிடபபடடுள்்ளது.

 ரமழபான் கபாலபபகுதியில் முஸ்லிம 

உத்திஷயபாகத்தர்கள் பதபாழுறக, மத வழி-
பபாடுகளில் கலந்து பகபாள்ளும ஒமுங-
குகற்ளச் பசயது பகபாள்ளுமபாறும அச்-
சுறறு நிருபத்தில் ஷகபாரபபடடுள்்ளது.  
அறமச்சுக்களின் பசயலபா்ளர்கள், இர-
ைபாஙக அறமச்சுக்களின் பசயலபா்ளர்கள், 
மபாகபாண  சறபகளின் பிரதம பசயலபா்ளர்-
கள், திறணக்க்ளத் தறலவர்கள், அரச 
கூடடுத்தபாபனஙகள் மறறும நியதிச் சடட 

சறபகளின் தறலவர்கள் ஆகிஷயபாருக்கு  
குறித்த சுறறுநிருபம முகவரியிடபபட-
டுள்்ளது.  இச்சுறறுநிருபத்தின் பிரகபா-
ரம ஷநபான்புபபபருநபாள் முறபணமபாக 
ரூபபா 10 ஆயிரம வழஙகபபடவுள்்ளது. 
இத்பதபாறக 1250 ரூபபா சமபஙகு அடிப-
பறடயில் எடடு  மபாதஙகளுக்கு வடடி-
யின்றி சமப்ளத்திலிருந்து மீ்ள அைவிடப-
படும.

்ல்முவன மாந்்ர சவபயின் புதிய 
உறுப்பின்ரா் சரமில் ஜஹான்?
(பபரியநீலபாவறண விஷசட நிருபர்)

கல்முறன மபாநகர சறபயின் ஸ்ரீலஙகபா சுதந்திர கடசியின்யின் புதிய 
உறுபபினரபாக மருதமுறன  ஷசர்ந்த பி.சர்மில் ைஹபாறன நியமிக்க தீர்மபா-
னிக்கபபடடுள்்ளது. இதறகபான பரிந்துறரகள் ஷதர்தல்கள் திறணக்க்ளத்தி 
றகும அனுபபி றவக்கபபடடுள்்ளது. 

கடசியின் கல்முறன மபாநகர சறப உறுபபினரபாக பசயறபடடு வந்த நற-
பிடடிமுறனறய ஷசர்ந்த ஐ.எல்.ைபீக், ஒழுக்கபாறறு நடவடிக்றக மூலம 
உறுபபினர் பதவியிலிருந்து  நீக்கபபடடபார்.இறதயடுத்து  சிறிலஙகபா சுதந் -
திரக் கடசியின் அமபபாறை மபாவடட அறமபபபா்ளரும,  சமூக ஷசவகரும, 
வர்த்தகருமபான பதுறுதீன் சர்மில்  ைஹபான் புதிய உறுபபினரபாக நியமிக்கப-
படவுள்்ளபார்.இதறகபான கடிதத்றத  ஸ்ரீலஙகபா சுதந்திரக் கடசியின்  பசயலபா-
்ளரும முன்னபாள் ரபாைபாஙக அறமச்சருமபான தயபாசிறி ையஷசகர, அவரிடம 
வழஙகிறவத்தபார்.

இந்நிகழவில், சமமபாந்துறை பிரஷதச சறபயின் உப தவிசபா்ளர் ஏ.அச்சு-
முகமமட மறறும மபாவடட அறமபபபா்ளர் வீ.பையச்சந்திரன் ஆகிஷயபார் 
கலந்து பகபாண்டனர்.  

பதுறுதீன் சர்மில்  ைஹபான்,கடந்த உள்ளூரபாடசி மன்ை ஷதர்தலில் கடசி 
சபார்பபாக ஷபபாடடியிடடு  இரண்டபாவது அதிகபபடியபான வபாக்குகற்ள பபற-
ைவர். மருதமுறன ஸமஸ் மத்திய கல்லூரி ( ஷதசிய பபாடசபாறல ) யின் 
பறழய மபாணவரரபான இவர், பறழய மபாணவர் சஙகத்தின் உப தறலவ-
ரும, மஸ்ஜிதுல் றையபான் ைுமஆ பள்ளிவபாசலின் பசயலபா்ளருமபாவபார். 

பபாருளாைார பநருககடிககு தீரவு
யகாரி ஓட்டமாவடியில் ஆரப்பாட்டம்

(கல்குடபா தினகரன் நிருபர்)  
 
பபபாரு்ளபாதபார பநருக்கடிக்கு தீர்வு ஷகபாரி 

நடபாத்தபபடும   ஆர்பபபாடடஙகளுக்கு 
வலுச்ஷசர்க்கும வறகயில்,   ஷநறறு வியபா-
ழக்கிழறம ஓடடமபாவடி பிரஷதசத்திலும 
ஆர்பபபாடடம நடத்தபபடடது.  

ஓடடமபாவடி வபான் சபாரதிகள் சஙகம, 

ஆடஷடபா சபாரதிகள் சஙகம, உழவு இயந் -
திர சபாரதிகள் சஙகம, மீனவர் சஙகம, வர்த்-
தக சஙகம என்பன இறணந்து இந்த ஆர்ப-
பபாடடத் றத நடபாத்தினர்.  

ஓடடமபாவடி வபான் சபாரதிகள் சஙக 
தறலவர் ஷக.பி.எம.சபாைகபான் தறலறம -
யில் நறடபபறை இந்த ஆர்பபாடடத்தில் 
பபருந்திர்ளபாஷனபார் கலந்து பகபாண்டனர். 

ஈஸ்டர தாககுதலில் பலியா்னாவ்ர
நிவனவுகூரும் வைபைங்ள்
(பபரியஷபபாரதீவு தினகரன் நிருபர்)      

ஈஸ்டர் தபாக்குதலில் உயிரிழந் -
ஷதபாரின் மூன்ைபாண்டு  நிறனஷவந்தல் 
நிகழவுகள்,மடடக்க்ளபபில் இடம-
ப ப ற ை ன . இந் நி க ழ ற வ , கி ழ க் கு 
சமூக அபிவிருத்தி றமயம ஏறபபாடு 
பசயதிருந்தது.

 கிழக்கு சமூக அபிவிருத்தி றமயம 
ஏறபபாடு பசயத இந்நிறனஷவந்தல் 
நிகழவு, மடடக்க்ளபபு கல்லடி 
பபாலத்தின் அருகிலுள்்ள நிறனவுத்-

தூபியில் நடந்தது. இதில் கலந்து-
பகபாண்ஷடபார்,தீபச்சுடர் ஏறறி மலர் 
அஞசலியும பசலுத்தினர்.இதறன 
பதபாடர்ந்து, இத்தபாக்குதலில் பதபாடர்-
புறடய சக்திகள் இதுவறர தண் -
டிக்கபபடபாதறம குறித்து  அறமதி-
யபான எதிர்பபுக்கற்ளயும இவர்கள் 
பவளிபபடுத்தினர். இதில், கிழக்கு 
சமூக அபிவிருத்தி றமயத்தின் உறுப-
பினர்கள், மனித உரிறம பசயறபபாட-
டபா்ளர்கள், மதத் தறலவர்கள் எனப 
பலர் கலந்து பகபாண்டனர். 

சம்மாந்துவ்ற அல் - உஸைா  
பிைாண்்டசனில் மஞசள் அறுைவ்ட 

(மபாளிறகக்கபாடு குறூப நிருபர்)

சமமபாந்துறை அல்-உஸ்வபா  
பி்ளபாண்ஷடசன் வ்ளபாகத்தில் மஞசள் 
அறுவறட  பவறறிகரமபாக இடம-
பபறைது.

அல்-உஸ்வபா  பி்ளபாண்ஷடசன் முகபா -
றமறறத்துவ பணிபபபா்ளர் ஐ.எல். 
முஹமமது முஸ்தபபா பம்ளலவி 
தறலறமயில், கடந்த புதன்கிழறம 
மஞசள் அறுவறட பசயயபபடடது.

அல்-உஸ்வபா  பி்ளபாண்ஷடசன் 
வபா்ளபாகத்தில் பமபாத்தமபாக எடடு 

பபாத்திகளில் மஞசள் பயிரிடபபட-
டிருந்தது. இந்த  அறுவறடயின்-
ஷபபாது 4000 கிஷலபா மஞசள்   கிறடக்-
கபபபறைது. சமமபாந்துறை பிரஷதச 
பசயலபா்ளர் எஸ்.எல் முகமமது 
ஹனிபபா தறலறமயிலபான குழுவி -
னர், சமமபாந்துறை விவசபாய விரி-
வபாக்கல்  நிறலய பபபாறுபபதிகபாரி 
எம.ரீ.எம.நளீர், சமமபாந்துறை 
பபபாலிஸ் நிறலய உப பபபாலிஸ் பரி-
ஷசபாதகர் ைஷனபாசன்  உடபட  பலர்,-
இந்த அறுவறட நிகழவில் கலந்து 
பகபாண்டனர்.

பட்டிருபபு ைத்திய ைகா வித்தியாலயத்தில், 2022 இல், முதலாம் த்ரத்தில் புதிய ைாண-
ெரகமை இமணத்துக் வகாள்ளும் சம்பி்ரதாயம் நிகழ்வு நேற்று  (21)  இடம்வபற்்றது.
பாடசாமல அதிபர எம்.சநபஸ்குைார தமலமையில் இடம்வபற்்ற இந்நிகழ்வில், இ்ரண்-
டாம் த்ர ைாணெரகள்,  பூ ைாமல அணிவித்தும், இனிபபு ெழங்கியும் புதிய ைாணெர-
கமை ெ்ரநெற்்றனர.  (ைாளிமகக்காடு குறூப  நிருபர)
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இராகலை ப�ாலிஸ் பிரிவுக்கு உட�ட்ட பென் 
ஜ�ான்ஸ் ஜ�ாட்டத்தில் ஜேற்று முன்தினம் (20) 
இரவு இ்டம்ப�ற்்ற வீதி வி�த்தில் இலைஞர் 
ஒருவர் உயிரிழந்துளைார்.  

இவவாறு உயிரிழந்� இலைஞர் பென்ஜ�ான்ஸ் 
ஜ�ாட்டத்ல� ஜெர்ந்� வி�யரடனம் ஜீவரடனம் 
(வயது 28) என இராகலை ப�ாலிஸார் ப�ரிவித்� -
னர்.  

�னது ேண�ர் ஒருவரு்டன் நுவபரலியா- 
இராகலை பிர�ான வீதியின் பென்ஜ�ான்ஸ் 
ஜ�ாட்டத்துக்கருகில் ே்டந்து பென்்ற இவர்கள 
மீது முசெக்கர வணடியில் இராகலைலய ஜோக்கி 
�யணித்� இனந்ப�ரியா� ே�ர் ஒருவர் ஜவகமாக 
ஜமாதி �ப்பி பென்்ற�ாக இராகலை ப�ாலிஸார் 
ஜமற்பகாண்ட ஆரம்�கட்ட ப�ாலிஸ் விொரலை -
யில் ப�ரியவந்துளைது.  

இந்� ெம்�வத்தில் �ைத்� காயஙகளுக்குளைான 
இருவரில் ஒருவர் உயிரிழந்� நிலையில் மற்ப்றாரு -
வர் சிகிசலெக்காக நுவபரலியா மாவட்ட லவத்திய -
ொலையில் அனுமதிக்கப்�டடுளைார்.  

அஜ�ஜேரத்தில் உயிரிழந்�வரின் ெ்டைம் ெட்ட -
லவத்தியர் ஒருவரின் பிஜர� �ரிஜொ�லனக்காக 
லவத்தியொலையில் லவக்கப்�டடுளைது.  

ெம்�வம் ப�ா்டர்பில் இதுவலர எவரும் லகது 
பெயயப்�்டவில்லை ஜமைதிக விொரலைகலை 
இராகலை ப�ாலிஸார் ஜமற்பகாணடு வருகின்்றனர்.    

இராகலை விபத்தில் 
சென். ஜ�ான்்ஜ்ாட்ட 
இலைஞர் பலி  

நுவபரலியா கந்�ப்�லை பிரஜ�ெத்ல� 
ஜெர்ந்� �த்துக்கு ஜமற்�ட்ட ஜ�ாட-
்டஙகளின் ப�ாழிைாைர்கள ஒரு ோள 
அல்டயாை �ணி �கிஷகரிப்பில் ஈடுப் -
�டடுளைனர்.  

இவவாறு �ணி நிறுத்�த்தில் ஈடுப்�ட -
டுளை 500க்கும் ஜமற்�ட்ட ப�ாழிைா -
ைர்கள அத்தியாவசிய ப�ாருடகளின் 
விலை அதிகரிப்பு, எரிப�ாருள விலை 
அதிகரிப்பு உட�்ட ஆயிரம் ரூ�ாவால் 
ப�ாழிைாைர்கலை ஏமாற்றியலம என 
�ை ஜகாரிக்லககலை முன்லவத்து, 
அரசுக்கு எதிராகவும் �ாரிய வீதி ஆர்ப் -
�ாட்டத்திலன ஜேற்று (21) காலை கந் -
�ப்�லை பிர�ான ேகர மத்தியில் ே்டத் -
தினர்.   

இவ ஆர்�ாட்டம் காரைமாக நுவபர -
லியா இராகலை, உ்டப்புஸ்ஸைாலவ, -

வைப்�லன மற்றும் ஜகானப் -
பிடடிய பிரஜ�ெஙகளுக்கு �ஸ் 
ஜ�ாக்குவரத்து உட�்ட அலனத்து 
ஜ�ாக்குவரத்து ஜெலவகளும் கந் -
�ப்�லை ேகரில் �ல்டப்�டடுள -
ைது.  

ேகர மத்தியில் ஆர்ப்�ாட்டக்கா -
ரர்கள ஜமை �ாைஙகலை இலெத்து 
ேகர கல்டகலை �ாரிய ெத்�த்து -
்டன் ஜகாஷஙகலை எழுப்பி ��ா -
ல�கலை ஏந்தி,ஜ�சிய பகாடிகள 
மற்றும் கருப்பு பகாடிகலை 
அலெத்து ஆர்�ாட்டத்ல� முன்பன-
டுத்து வருகின்்றனர்.    

நுெவ்ரலியா, கந்தப்பமையில் ்பத்து த்தாட்டஙகமைச் தேரந்த   

மலையக மக்களின் குல்றகலை 
நிவர்த்தி பெயவ�ற்காகஜவ, இந்� அர-
ொஙகத்து்டன் �யணிக்க இைஙலகத் 
ப�ாழிைாைர் காஙகிரஸுக்கு மக்கள 
ஆலை வழஙகினர். இந்நிலையில், 
மக்களின் உைர்வுகலை மதித்ஜ�, 
இைஙலகத் ப�ாழிைாைர் காஙகிர-
ஸின் ப�ாதுச பெயைாைர்  ஜீவன் 
ப�ாண்டமான் �னது அலமசசுப் 
��விலய இராஜினாமா பெய�ார். 

�ற்ஜ�ால�ய சூழ்நிலையில், 
மலையக மக்கள எதிர்�ார்க்கும் அபி-
விருத்திலய முன்பனடுக்க முடியா� 
காரைத்தினால் �ான், �னது அலமச-
சுப் ��விலய ஜீவன் ப�ாண்டமான்  
இராஜினாமா பெய�ார் என்�து குறிப்-
பி்டத்�க்கது. 

ஸ்ரீைஙகா ப�ாது�ன ப�ரமுனவில் 
சி்றந்� அனு�வம் வாயந்�  �ாரா-
ளுமன்்ற உறுப்பினர்கள  அலமசெ-
ரலவ அலமசெர்கைாக  பெயல்�ட்ட 
ஜ�ாதிலும் ோடடில் ஏற்�டடுளை 
ப�ாருைா�ார பேருக்கடிலய  அவர்-
கைாஜை ெமாளிக்க முடியா� சூழ்நி-
லையில், �ற்ஜ�ாது இரண்டாஙகட்ட  
�ாராளுமன்்ற உறுப்பினர்கள அலமச-
ெரலவ  அலமசெர்கைாக நியமிக்கப்-

�டுவ�ன் மூைம் எவவாறு 
ோடடில் ஏற்�டடுளை 
ப�ாருைா�ார பேருக்கடிக-
ளுக்கு அரொஙகம்  தீர்வுகாை 
ஜ�ாகின்்றது என்�து ஜகள-
விக்குறியானது.

ஆடசியில் இருக்கும் அர-
ொஙகஙகளு்டன் இைஙலக 
ப�ாழிைாைர் காஙகிரஸ் 
�ஙகாைர்கைாக இருந்� ஜ�ாதிலும், 
க்டந்� காைஙகளில் �ாராளுமன்்றத்-
தில் முன்லவக்கப்�ட்ட �ல்ஜவறு 
பகாளலக ரீதியிைான பிஜரரலை-
கலை, இைஙலக ப�ாழிைாைர் காங-
கிரஸானது காைத்துக்கு ஏற்� ஆ�ரித்-
தும் எதிர்த்தும் வாக்களித்திருந்�து.

�ற்ஜ�ால�ய சூழ்நிலையிலும் மக்-
களின் அபிைாலஷகளுக்கு ஏற்�ஜவ 
இைஙலகத் ப�ாழிைாைர் காஙகிர-
ஸின் முடிவுகள அலமந்திருக்கும் என்-
��ற்கு மாற்றுக் கருத்துக்களில்லை. 

இைஙலகக்கு இப்ஜ�ாது 51 பில்லி-
யன் அபமரிக்க ப்டாைர் க்டன் இருக்-
கி்றது. இதில் சுமார் 35 பில்லியன் 
ப்டாைர் வலர க்டன்கலைத் திருப் -
பிச பெலுத்துவல�த் �ளளி லவத்-
திருக்கி்றது. இந்� ஆணடிஜைஜய 

சுமார் 7 பில்லியன் 
அபமரிக்க ப்டாைர் 
க ்டன் க ல ை 
இைஙலக திருப்பிச 
பெலுத்� ஜவணடி-
யிருக்கி்றது. இந்� 
வாரஜம 76 மில்லி-
யன் ப்டாைர் க்டன் 
� வ ல ை ல ய ச 

பெலுத்துவ�ற்கான 'பகடு' இருக்கி -
்றது. ஆனால், அ�லனத் திருப்பிச 
பெலுத்� முடியாப�ன்று, இைஙலக 
மத்திய வஙகி அறிவித்திருக்கி்றது. 
இந்நிலைலமக்கு, அரொஙகத்தின் 
நிர்வாகத் ஜ�ால்விஜய முற்றிலும் 
காரைமாகும். 

இவவா்றான சூழ்நிலையில், 
இ.ப�ா.காவின் �விொைரும், �ாரா-
ளுமன்்ற உறுப்பினருமான மரு� -
�ாணடி ராஜமஸ்வரன், ப�ாதுச 
பெயைாைர்  ஜீவன் ப�ாண்டமான் 
மற்றும் இ.ப�ா.காவின் முக்கியப் 
ப�ாறுப்�ாைர்களும் கைந்துலர -
யாடி மக்கள ொர்ந்� முடிவுகலை 
எடுப்�தில் அலனவரும் ஒருமன-
மாக இருக்கின்ஜ்றாம் என ப�ரிவித்-
துளைார்.

நாடம்ட மீடவ்டடுப்ப்தறகாக அ்ரோஙகம் எடுத்துள்ை முயறசி; 

இ.வ்தா.கா ்தமைெர

ஹற்்றன் சுழற்சி நிரு�ர்  

அரசுக்கு ஆ�ரவு வழஙகி இரா -
�ாஙக அலமசசு ��விலய ப�ற்-
றுக்பகாண்ட அரவிந்�குமாருக்கு 
எதிராக ஹற்்றனில் ஜேற்று ஜ�ாராட -
்டம் முன்பனடுக்கப்�ட்டது.   

இரா�ாஙக அலமசெர் அரவிந்-
�குமாரின் உருவப�ாம்லமலய 
ஜ�ாராட்டக்காரர்கள ேடுவீதி-
யில் லவத்து தீயிடடு பகாளுத்தி, 
எதிர்ப்ல� பவளியிட்டனர்.  

ஹற்்றன் ஸ்டிர�ன் ஜ�ாட்ட �குதி -
லயச ஜெர்ந்�, ப�ருந்ஜ�ாட்ட மக்கள 
ப�ாழிலுக்கு பெல்ைாது, ஜ�ாராட-
்டத்தில் இ்றஙகினர்.  

ஹற்்றன் - பகாழும்பு பிர�ான 
வீதியில் ஸ்டிர�ன் �குதியில் குவிந்� 
மக்கள, ப�ாருடகளின் விலைஜயற்-
்றத்ல�க் கணடித்தும், காலி முகத்-
தி்டல் ஜ�ாராட்டத்துக்கு ஆ�ரவு 
ப�ரிவித்தும், இரா�ாஙக அலமசசு 
��விலய ப�ற்றுக்பகாண்ட அரவிந்-
�குமாருக்கு எதிர்ப்பு ப�ரிவித்தும் 

ஜகாஷஙகலை எழுப்பியவாறு, �மது 
உளைக் குமு்றல்கலையும் பவளிப்�-
டுத்தினர்.  

இப்ஜ�ாராட்டத்துக்கு முன்னர், 
அப்�குதியில் உளை கிறிஸ்�வ 
திருசபொரூ�த்திற்கு முன்�ாக 
மக்கள, உயிர்த்� ஞாயிறு �ாக்கு�ல் 
ெம்�வத்தில் உயிரிழந்� மக்களுக்கு 
பமழுகுவர்த்தி லவத்து அஞெலி 
பெலுத்தினர். �ாதிக்கப்�ட்ட மக்-
களுக்கு நீதி ஜவணடும் எனவும் 
பிரார்த்தித்�னர்.    

இராஜாங்க அமைச்சர் அரவிந்தகுைாருக்கு   
எதிரா்க ப�ாராட்டம்  

த�ொழிலொளர்கள் அடையொள   
பணி பகிஷ்கரிப்பில்  

வெற்றி வ�றுெ்தற்்கான 
அறிகுறிகூ்ட வ்தன�்டவிலமலை

உயிரத்்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலில் 
உயிரிழந்தெரகளும் அஞேலிக்கு  

ஆ.ரஜமஸ்    

நுவபரலியா, கந்�ப்�லை, 
இராகலை, உ்டப்புஸ்ஸைாலவ 
ஆகிய இ்டஙகளில் ஜ�ஙகாயக்கு 
ப�ரும் �டடுப்�ாடு ஏற்�டடுளைது.  

சித்திலர புத்�ாணடுக்கு பின்ன -
ரான காைப்�குதியில் ெடுதியாக 
குல்றவல்டந்து வந்� ஜ�ஙகாய 

விநிஜயாகம் �ற்ஜ�ாது முற்்றாக 
�டடுப்�ாடடு நிலைக்கு பென்றுள -
ை�ாக வர்த்�கர்கள ப�ரிவிக்கின்்ற -
னர்.   

கு ரு ே ா க ல் , சி ை ா � ம் , க ண டி 
ஜ�ான்்ற தூர பிரஜ�ெஙகளில் 
இருந்ஜ� ஜமற்�டி ேகரஙகளுக்கு 
ஜ�ஙகாயகள விற்�லனக்காக 

பகாணடுவரப்�டுவ�ாகவும் ெமீ� 
காைமாக ஜ�ஙகாயகள விற்�லனக் -
காக வர்த்�கர்கள பகாணடு வருவ -
தில்லை எனவும் வர்த்�கர்கள ப�ரி -
விக்கின்்றனர்.  

இ�னால் நுகர்ஜவார்கள ஜ�ங -
காயக்காக ப�ரும் அவதிப்�டுவ -
�ாக ப�ரிவிக்கப்�டுகி்றது.  

நுவசரலியா பகுதி நகரஙகளில் ஜ்ஙகாய்க்கு ்டடுபபாடு  

்ரம்புக்கமையில் ந்டந்த ஜனநாயக ரீதியிைான ைக்கள் த்பா்ராட்டத்தின் த்பாது வ்பாலிஸாரின் துப்பாக்கி சூடடுக்கு இைக்காகி ை்ரைைானெருக்கு 
அனு்தா்பம் வ்தரிவித்து ைாத்்தமை ைாநக்ர ைணிதகாபு்ர ேநதியில் தநறறு இ்டம்வ்பற்ற ஆரப்பாட்டத்தின் த்பாது...   (உக்குெமை விதே்ட நிரு்பர)    

ரம்புக்கலன ஜ�ாராட்டத்தில் தூப்�ாக்கிசசூடடில் உயி-
ரிழந்� ே�ருக்கு நீதி ஜகாரி, இன்ப�ஸ்ரி ஜ�ாட்டத்ல�ச 
ஜெர்ந்� ே�ர் ஒருவர் மரத்தில் ஏறி கவன ஈர்ப்பு ஆர்�ாட -
்டபமான்ல்ற முன்பனடுத்துளைார்.  

டிக்ஜகாயா- இன்ப�ஸ்ரி கீழ் பிரிலவச ஜெர்ந்�, 44 
வயது �ழனியாணடி முருஜகஸ் என்்ற ே�ஜர ஜேற்று (21) 
காலை இவவாறு ஜ�ாராட்டத்தில் ஈடு�டடுளைார்.  

ரம்புக்கலன �குதியில் தூப்�ாக்கி சூடடில் �லியான 
ே�ருக்கு நீதி ஜகாரியும் அத்தியாவசிய ப�ாருடகளின் 
விலைஜயற்்றத்ல� கணடித்தும் அரசு ��வி விைக 
ஜவணடும் என வலியுறுத்திய ��ால�கலை மரத்தில் 
காடசி�டுத்தி இந்� ஜ�ாராட்டத்ல� முன்பனடுத்�லம 
குறிப்பி்டத்�க்கது.    

வாழ்க்லகச பெைவு அதிகரிப்பு, எரிப�ா -
ருள விலைஜயற்்றம் மற்றும் அரொஙகத்-
துக்கு எதிராக ஜேற்று முன்தினம் (20) ப�ாக-
வந்�ைாலவ ேகரில் ்டயர்கலை எரித்து 
ஜ�ாராட்டஙகள முன்பனடுக்கப்�ட்ட 
நிலையில், புதி�ாக கா�ட இ்டப்�டடு புன-
ரலமக்கப்�ட்ட வீதி ஜெ�மல்டந்துளைது 
என ஜோர்வூட பிரஜ�ெ ெல� ப�ரிவித்துள -
ைது.  

�ாரிய நிதி பெைவில் ஒரு வரு்டத்துக்கு 
முன்னர், ப�ாகவந்�ைாலவ வீதி புனர-
லமக்கப்�ட்ட�ாகவும், ஜேற்று முன்தினம் 
அஙகு ்டயர்கள எரிக்கப்�ட்ட�ால் அந்� 
பவப்�த்தில் கா�ட ஜெ�மல்டந்து ஜ�ா்டப்-
�ட்ட கா�ட கழன்றுளை�ாகவும் ஜோர்வூட 
பிரஜ�ெ ெல� ப�ரிவித்துளைது.    

்டயர் எரிப்பு  ஆர்ப்�ாட்டத்தால 
வ�ா்கெந்தலைாமெ �ாம்த ப்ச்தம்  

்ரம்புக்கமன துப்பாக்கிச் சூடடில்   

உயிரிழந்தெருக்கு நீதிப்காரி   
ைரததில ஏறி ஆர்ப்�ாட்டம்  
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fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; muR vLj;Jf; nfhz;Ls;s fPo; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpfspd; tpguq;fs; rk;ge;jkhf mr; 

rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; chpik kw;Wk; e\;l <l;L ghPl;irfs; 

2022.03.22Me; jpfjp k`t gpuNjr rig mYtyfj;jpy; vd;dhy; 

eilngwTs;sJ vd;gij nghJ kf;fs; mwpe;J nfhs;tjw;F 

,t;thW mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f; fhzpfSf;fhd 

chpj;Jilath;fs; rKfkspf;fTk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2022.01.28 kw;Wk; G 2264/64 ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpia 

ghh;f;fTk;. murhl;rpahh; vz;zpapUf;fpwhh;fs; vd;gij ehd; 

,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

khtl;lk; FUehfy;

gpuNjr nrayhsh; 

gphpT

k`t

fpuhk Nrtfh; gphpT 140 nfhk;gflntt

Muk;g tiugl 

,y.

fpuhkj;jpd; 

ngah;

Jz;L 

,y.

KO fhzpapd; 

tp];jPuzk;

3868 ,y; 

gpw;Nrh;f;if 

,y. 1> jhs; 

,yf;fk; 1

nry;yg; 

ngUkhfk

38-48>50> 

54-56>59> 

61

tiu

n`f;lahh;

1.1882

gp. vk;. eJd; Mh;. rk;gj;>

gpuNjr nrayhsh;>

k`t.

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;.

k`t.

jpfjp: 22.04.2022
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எஸ். கே. ோசி -
லிஙேம் த�ாகுத� 
'ஓர் ஒப்பனை 
இல்ா� முேம்' 
என்ற நூலின 
அறிமுே விழா 
ஞாயிற்றுக்கி -
ழனை 24 ஆம் 
திேதி ைான் 
6 ைணிக்கு 
தோழும்பு 
�மிழ்ச் சஙேததின 
விகைா�ன ைண் -
ட்பததில நனட -
த்பறும்.

க்பராசிரியர் வ. ைகேஸ்வரன �ன்னை -
யில நனடத்பறும் நூல அறிமுே விழாவில 
எழுத�ாளரும் ்பதிப்பாளருைாகிய ைல -
லியபபூ சந்தி தி்ேர், சாஹிததிய ரத�ைா 
த�ளிவதன� க�ாசப, வீரகேசரி பிர�ை 
ஆசிரியர் எஸ். கே. ே�ன, திைேரன, 
வாரைஞசரி பிர�ை ஆசிரியர் க�. தசந் -
திலகவ்வர், திைக்குரல பிர�ை ஆசிரியர் 
ஆர்.பி. ஹரன, �மிழன பிர�ை ஆசிரியர் 
ஆர். சிவராசா, ே்ாபூசணம் ேன்ச்தசல -
வன, ே்ாபூசணம் �ம்பிஐயா க�வ�ாஸ், 
விவாேப ்பதிவாளர் ேன்ஞர் ஆர். ரா� -
கசேரன, னவததிய ே்ாநிதி ரகுநா�ன 
நிர்ை்ா ஆகிகயார் விருந்திைர்ேளாேக் 
ே்ந்துதோளவர்.

இ்க்கியப புரவ்ர் ஹாஷிம் உைர் 
முனனின்யில நனடத்பறும் அறிமுே 
விழானவ உடுனவ எஸ். திலன் நடராசா 
த�ாகுதது வழஙே பூ்பா்சிஙேம் புத�ே -
சான் உரினையாளர் சிறீ�ர் சிங நனறியுனர -
யாற்றுவார்.

'ஓர் ஒப்பனை 
இல்லாத முகம்'
நூல அறிமுக விழலா 

க்பராசிரியர் 
கசா. சந்திரகசே -
ரததின நினைவஞ -
சலிக் கூடடம் 
ஞாயிற்றுக்கி -
ழனை ைான் 
4.30 ைணிக்கு 
தோழும்பு �மிழ்ச் 
சஙேததில க்பராசி -
ரியர் ன�. �ைராஜ் 
�ன்னையில 
நனடத்பறும்.

இந்நிேழ்வில இந்து ே்ாசார முனைாள 
இரா�ாஙே அனைச்சர் பி.பி. க�வராஜ், 
கிழக்கு ்பலேன்க்ேழேததின முனைாள 
உ்பகவந்�ர் க்பராசிரியர் ைா.தச. 
மூக்னேயா, தோழும்பு �மிழ்ச் சஙேததின 
�ன்வர் சடடத�ரணி என. ோண்டீ்பன, 
சாஹிததிய ரதைா த�ளிவதன� க�ாசப, 
க்பராசிரியர் ைா. ேருணாநிதி ஆகிகயார் 
ை்ரஞசலி தசலுததுவர்.

�மிழ் முற்க்பாக்குக் கூடடணியின 
�ன்வர் ைகைா ேகணசன, ைன்யே 
ைக்ேள முனைணியின �ன்வர் கவ. 
இரா�ாகிருஷணன, இ்ஙனே தி்றந்� 
்பலேன்க்ேழேததின ேலவிபீட �ன்வர் 
க்பராசிரியர் சசிே்ா குேமூர்ததி, இ்ஙனே 
த�ாழி்ாளர் ோஙகிரஸ் �ன்வர் தசந்தில 
த�ாண்டைான, புைர்வாழ்வு அனைச்சின 
முனைாள ்பணிப்பாளர் ஏ.எம். நஹியா, 
இ்ஙனே தி்றந்� ்பலேன்க்ேழேததின 
சமூே விஞஞாைத துன்ற க்பராசிரியர் ஏ. 
எஸ். சந்திரக்பாஸ், புைர்வாழ்வு மீளகுடி -
கயற்்றம், சின்றச்சான்ேள ைறுசீரனைபபு 
அனைச்சின முனைாள சிகரஷட ஆக்ா -
சேர் முனைவர் சதீஸ்குைார் சிவலிஙேம், 
விகவோ ்பயிற்சி நின்யத �ன்வர் 

ப்பரலாசிரியர் சந்திரபசகரத்தின்
நினைவஞசலிக் கூட்டம்
ககலாழும்பு தமிழ்ச் சஙகத்தில

ஞலாயிற்றுக்கிழனை ககலாழும்பு தமிழ்
சஙக விபைலாதன் ைண்ட்பத்தில

கே. டி. குருசாமி, 
க்பரா�னை ்பலே -
ன்க்ேழேததின 
�மிழ்ததுன்றத 
�ன்வர் க்பராசிரியர் 
ஸ்ரீ பிரசாந்�ன, திை -
ேரன, வாரைஞசரி 
பிர�ை ஆசிரியர் க�. 
தசந்திலகவ்வர், 
வீரகேசரி பிர�ை ஆசி -
ரியர் எஸ். ஸ்ரீ ே�ன, 
நவைணி ஆசிரியர் 
என.எம். அமீன, 
டி. �வக்குைார் 
ஆகிகயார் அஞசலி 
உனரயாற்றுவர்.

gfpuq;f mwptpj;jy;
gJis khtl;lj;jpd; ̀ g;Gj;jis 

gpuNjr nrayfg; gphptpy; 

ky;tj;j fPo; fJUfLt> 

jpajyht Kfthpapy; trpf;Fk; 

fdgjpg;gps;is Fkhh; epj;ahde;j 

Re;uh> epj;ahde;j Re;uh Fkhh;> 

Re;juk;gps;is fdgjpg;gps;is> 

Re;juk;gps;is fdgjpg;gps;is 

Nf.vd;. Re;juk;gps;is Fkhh;> 

Re;juk;gps;is fdgjpg;gps;is 

Fkhh; epj;jpahde;jh kw;Wk; 

fzgjpg;gps;is  Fkhh; 

Re;juk;gps;is Mfpa ngah;fspy; 

mwpag;gl;l ehd; 2009Mk; 

Mz;L Kjy; vdJ ngaiu 

nfd;Nrhz;lh;]; vd khw;wp 

ghtpg;gjhfTk; jw;NghJ rfy 

tplaq;fspYk;  kw;Wk; 

,jd;gpd;dh; rfy tplaq;fspYk; 

vdJ ngaiu nfd;Nrhd;lh;]; 

vd ghtpg;gjhfTk; ,yq;if 

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

mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

nfd; Nrhd;lh;];

murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdk;
tdrPtuhrpfs; kw;Wk; tdg; ghJfhg;G mikr;R

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;gpd; jpUj;jk; (IFB)
ngWif ,yf;fk;: STC/PSM/2021/PRO-43

160>000 yPw;wh; fphpNahNrhl; vz;nza; 
(epyf;fhp jhh;) nfhs;tdT nra;jy; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWif njhlh;ghf 2022 khh;r; 11Mk; jpfjp jpdfud; gj;jphpifapy; 

gpuRukhd tpiyf;NfhuYf;fhd miog;G ngWif mwptpj;jiy ,J Fwpg;gpLfpd;wJ.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiyf;NfhuYf;fhd miog;gpy; gpd;tUk; jpUj;jq;fs; 

Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

• tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLjy; / jpwf;fg;gLk; NeukhdJ 2022-05-09Mk; jpfjp 

K.g. 10.30 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

• tpiykDf;fs; 2022-08-08Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

• tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp 2022-08-28Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

tpiyf;NfhuYf;fhd miog;gpy; cs;s Vida rfy tpjpfs; kw;Wk; epge;jidfspy; vt;tpj 

khw;wKkpd;wp mt;thNwapUf;Fk;.

jiyth;>

murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdk;.

Nfs;tp miog;G - nghyd;dWit khefu rig
01.  nghyd;dWit khefu rigapd; khefu Mizahsh;> nghyd;dWit khefu rig rhh;ghf fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jifikAk; jFjpAKila Nfs;tp jhuh;fsplkpUe;J 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. (LDSP %yk; khdpaq;fs; toq;fg;gLk;)

njhlh; 

,y.
xg;ge;jj;jpd; ngah; msT

kPsspf;fg; glhj 

Nfs;tp Mtzf; 

fl;lzk;

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tp gpiz 

ngWkjp

01 nghyd;dWit khefu rigf;F 

nrhe;jkhd fy;Nyy;y fopT 

Kfhikj;Jt jpl;lj;jpw;fhd 

,ae;jpuq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

02 3500.00 180>000.00

02 nghyd;dWit khefu rigf;F 

nrhe;jkhd 4 vy u[ul;l eNthja 

ikjhdj;jpy; Gjpa tpisahl;L 

cgfuzq;fisg; nghUj;Jjy;

02 2000.00 80>000.00

02. ,f; Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiwikapy; ,lk; ngWk;.

03.  MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fSf;F nghyd;dWit khefu rigapd; khefu fzf;fhsh; 

jpizf;fsj;jpy; ,Ue;J (njh.Ng. ,y. 027 2222275/ 027 2057052) Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;shk; mj;Jld; mYtyf Neuq;fspy; fl;lzq;fs; ,d;wpNa Nfs;tp Mtzq;fisg; 

ghPl;rpf;fyhk;.

04.  MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuh;fs; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2022.04.25 Kjy; 

2022.05.17 tiu 9.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiuahd fhyj;jpw;Fs; nghyd;dWit etefuj;jpy; 

mike;Js;s nghyd;dWit khefu rigapd; fzf;F jpizf;fsj;jpw;F Nehpy; vOj;J %y 

tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpj;J Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l KOikahd Nfs;tp Mtzj; 

njhFjpia nfhs;tdT nra;ayhk;.

05.  Nkw;gb ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s epjpj; njhifapd; gpufhuk; 2022.09.02 tiu nry;YgbahFk; 

kPsspf;fg;gLk; fl;lzj;ij fhrhf my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf; 

nfhz;l tq;fpg; gpizapd; %yk; Nfs;tpg; gpizahf rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; 2022.05.18k; jpfjp 14.00 kzpf;F my;yJ khefu Mizahsh; 

khefu rig> Gjpa efuk; nghyd;dWit Kfthpf;F jghypy; mDg;Gtjd;  %yk; my;yJ 

mk; Kfthpapy; fzf;fhshpd;  cj;jpNahfg+Ht miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

nfhz;L te;J cs;spLtjd; %yk; rkh;g;gpf;fyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; Vw;fg;gl;L Kbtile;jTld; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ 

mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

 (nghyd;dWit khefu rig Nfl;Nghh; $lj;jpy;)

07.  Nfs;tpf;F Kd;duhd fye;Jiuahly; 2022.05.06k; jpfjp K.g. 10.00 ,w;F nghyd;dWit 

khefu rig Nfl;Nghh; $lj;jpy; eilngWk;.

08. rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; 2022.08.04 tiuahd fhyj;jpw;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.

kheuf Mizahsh;>

khefu rig>

nghyd;dWit.
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செரீனா வில்லியம்ஸ் 
கூட வேலை மற்றும் 
தாயலமலய ெமநிலைப்ப-
டுத்துேதில் வ்பாராடுகிறார். 
சடன்னிஸ் ஜாம்்போன் 
தனது நான்கு ேயது மகள் 
அசைக்சிஸ் ஒலிம்பியாவு-
டன் தனது முழு வநரத்லத-
யும் செைேழிக்காதவ்பாது 
குற்ற உணர்லேப ்பற்றி 
மனம் திறந்துள்்ார்.

'அம்மா உணலம தான். 
நான் சொந்தமாக ஏதாேது 
செயயும்வ்பாது நான் எப-
வ்பாதும் மிகவும் குற்றவு-
ணர்வுடன் உணர்கிவறன்,' 
என்று வில்லியம்ஸ் ஏபரல் 
13 அன்று சேளியிடப்படட 
இன்லெடருக்கு அளித்த 
வ்படடியில் கூறினார். 'நான் 
ஒரு நல்ை அம்மா என்றால் 
எனக்கு சதரியாது, மற்றும் 
என் முலற வேலை என்றால் 
எனக்கு சதரியாது, ஆனால் 

நான் என் மகள் மிகவும் 
லகவகார்த்து இருக்கிவறன், 
அது எஙகள் ச்பற்வறார்கள் 
அவத இருந்தது.'

வில்லியம்ஸ் தனது 
வேலை ோழக்லகயில் எல் -
லைகல் அலமப்பதில் கடி -
னமாக உலைத்ததாக வி்க் -
கினார், ஆனால் அேள் 
கடிகாரத்திற்கு சேளிவய 
இருக்கும்வ்பாது அேள் 
தனது வநரத்லத தனது மக -
ளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறாள். 
'நான் மிகவும் நல்ை எல்லை-
கல் அலமத்துள்வ்ன், 
ஆனால் பின்னர் வேலைக் -
குப பிறகு, நான் என் மகளி-
டம் செல்கிவறன்,' என்று 
அேர் கூறினார். 'அது 
ஆசெரியமாகவும் நன்றாக-
வும் இருக்கிறது, ஆனால் 
இபவ்பாது அது, 'ெரி, செரீ-
னாவுக்கு என்ன நடக்கி-
றது?'

திருவகாணமலை குறூப நிரு்பர் 

இைஙலக கால்்பந்து ெம்வம்னம்  அடுத்த 
மாதம் 13 ஆம் திகதி முதல் நான்கு லமதானங-
களில் பிரீமியர் ெம்பியன்ஸ் லீக் கால்்பந்து ெம்-
பியன்ஷிபல்ப நடத்தவுள்்து.

சகாழும்பில் சுகததாெ, குருநாகல் மாளிகா-
பிடடிய மற்றும் கணடி வ்பாகம்்பலர ஆகியன 
ஏற்கனவே சதரிவு செயயப்படடுள்்தாகவும் 
காலி அல்ைது மாத்தலறயில் உள்் இரணடு 
லமதானஙகளில் ஒன்று நான்காேது லமதா-
னமாக சதரிவு செயயப்படும் என இைஙலக 
கால்்பந்தாடட ெம்வம்னத்தின் தலைேர் 
ஜஸ்ேர் உமர் சதரிவித்துள்்ார்.மூன்று ேரு-
டஙகளின் பின்னர் மீணடும் ெம்பியன்ஸ் லீக் 
சதாடர் ஆரம்பிப்பது சதாடர்பிைான ஊடக-
வியைா்ர் ெந்திபபு அணலமயில்  இைஙலக 
உலத்பந்தாடட ெம்வம்னத்தில் நலடச்பற்-
றது. 14 கால்்பந்து கைகஙகல் சூப்பர் லீக்கில் 
வெர்க்க வ்பாடடிக் குழு முடிவு செயதுள்்தாக 
அேர் கூறினார்.்பஙவகற்கும் அலனத்து வில -்
யாடடுக் கைகஙகளுக்கும் தைா 2.5 மில்லியன் 
ரூ்பா நிதியுதவி ேைஙக இைஙலக கால்்பந்து 
ெம்வம்னம்  ஏற்்பாடு செயதுள்்து. கால்-
்பந்து மற்றும் இதர செைவுகள் உட்பட ெம்பி-
யன்ஷிபபில் ்பஙவகற்கும் அலனத்து அணி-
களுக்கும் 40 மில்லியன் ரூ்பாவுக்கு வமல் 
கூடடலமபபு செைவிடும்.ொம்பியன்ஷிப லீக் 
ேடிேத்தில் வில்யாடப்படுகிறது, ஒரு அணி 
மற்ற 13 அணிகளுடன் வ்பாடடியிடுகிறது, 
சமாத்தம் 91 வ்பாடடிகள்.

ஒவசோரு அணிக்கும் 3 சேளிநாடடு வீரர்-
கல் ்பதிவு செயய ோயபபு உள்்து, அவத 

வநரத்தில் 21 ேயதுக்குட்படட 3 வீரர்களின் 
்பதிவு கடடாயமாகும். ஒவசோரு வ்பாட-
டியிலும் அந்த வீரர்களில் ஒருேலர வெர்க்க 
வேணடும். 21 ேயதுக்குட்படட 4 முதல் 6 
வீரர்கள் ேலர ்பதிவு செயயும் அணிகளுக்கு 
கூடுதல் வ்பானஸ் ேைஙக கூடடலமபபு திடட-
மிடடுள்்து.

வ்பாடடியில் அதிக சேற்றிகல்ப ச்பறும் 
அணிக்கு ெம்பியன்ஸ் லீக் கால்்பந்து ெம்பியன்-
ஷிபபுடன் ரூ.10 இைடெமும், இரணடாம் 
இடம்ச்பறும் அணிக்கு ரூ.7.5 இைடெமும் 
ேைஙகப்படும். கலடசியாக 2019 கால்்பந்து 
ெம்பியன்ஷிபபில் இராணுே அணி ்படடத்லத 
சேன்றது மற்றும் இரணடாம் இடத்லத 
சகாழும்பு கால்்பந்து கைகம் ச்பற்றது.வொண-
டர்ஸ், நிகம்பு யூத், அனுராதபுரம் சொலிட, 
மாத்தலற வில்யாடடுக் கைகம், வ்பருேல் 
சுப்பர் ென், குருநாகல் ச்பலிகன்ஸ், ஜாோ 

வைன், நாேைபபிடடி கிறிஸ்டல் ்பைஸ் 
ஆகிய எடடு அணிகள் இவேருட ெம்பியன்-
ஷிப வ்பாடடிக்குத் தகுதி ச்பற்றுள்்ன.மாே-
சனல்ை செரணடிப வில்யாடடுக் கைகம், 
வ்பாடடியின் அலரயிறுதிக்கு முன்வனறிய 
நியூஸ்டார் மற்றும் சமாரகஸ்முல்லை வில -்
யாடடுக் கைகஙகளும், குழு 'ஏ' பிரிவில் 3ஆம் 
இடத்லதப ச்பற்ற இைஙலக வ்பாக்குேரத்துச 
ெல்ப கால்்பந்தாடட அணியும், 'பி' பிரிவில் 
3ஆம் இடத்லதப ச்பற்ற யாழப்பாணம் சென்.
வமரிஸ் வில்யாடடுக் கைகமும் உள்்ன. 
ெம்பியன்ஸ் லீக்கில் இடம்ச்பறும் ஒவசோரு 
அணியிலும் ஊடக அதிகாரி ஒருேர் இருக்க 
வேணடும் எனவும், அவோறான ந்பரின் 
ச்பயர் குறிபபிடப்படாவிடின் வ்பாடடிக்கான 
சகாடுப்பனவில் இருந்து ்பணம் அறவிடப்ப-
டும் எனவும் இைஙலக கால்்பந்து ெம்வம்னத்-
தின் தலைேர் ஜஸ்ேர் உமர் சதரிவித்துள்்ார்.

ஒலிம்பியாவை விட்டு விலகி இருக்கும்்பாது 
'அம்்ா என்ற குற்ற உணரவை' உணரகி்்றன

செரீனா வில்லியம்ஸ்

சம்பியனஸ் லீக் காலபந்து ்பாட்டியில 14
அணிகளுக்கு ரூ.40 மில. ககாடுபபனவு

கடந்த ஆணடு நலடச்பற்ற டி20 உைகக் 
வகாபல்ப சதாடரில் வமற்கிந்திய தீவுகள் 
அணியின் தலைேராக ச்பால்ைார்ட செயல்்பட -
டார்.

வமற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்சகட அணியின் ெகை-
துலற வீரராக திகழும் சகயரன் ச்பால்ைார்ட தனது 
15 ஆணடுகாை கிரிக்சகட ோழக்லகயில் இருந்து 
ஓயவு ச்பறுேதாக அறிவித்துள்்ார்.

ச்பால்ைார்ட வமற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்காக 
123 ஒருநாள் வ்பாடடிகள் மற்றும் 101 ரி 20 வ்பாட -
டிகளில் வில்யாடியுள்்ார். எனினும் அந்த 
அணிக்காக ஒரு சடஸ்ட வ்பாடடியில் கூட அேர் 
வில்யாடியதில்லை.

கலடசியாக வமற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்காக 
இந்தியாவில் நலடச்பற்ற வ்பாடடியில் அேர் 
வில்யாடி இருந்தார்.

34 ேயதான ச்பால்ைார்ட  ரி 20 வ்பாடடிகளில் 
அதிரடி காடடும் வீரராக திகழந்து ேருகிறார். 
கடந்த ஆணடு நலடச்பற்ற ரி 20 உைகக் வகாபல்ப 

சதாடர் சேஸ்ட இணடீஸ் அணி அணிலய ேழிந-
டத்தினார்.  

தற்வ்பாது இந்தியாவில் நலடச்பறும் ஐ.பி.எல்.
வ்பாடடிகளில் அேர் ்பஙவகற்று உள்்ார். ்பை 
ஆணடுக்ாக மும்ல்ப இந்தியன்ஸ் அணியில் 
வில்யாடி ேரும் ச்பால்ைார்ட, இக்கடடான 
நிலைகளில் அதிரடியாக ஆடி அணிலய சேற்றி 
ச்பற லேப்பதால் இந்திய இரசிகர்கள் மத்தியில் 
அேருக்கு தனி இடம் உணடு. 

இந்நிலையில் முக்கிய ஆவைாெலனக்குப பிறகு, 
நான் ெர்ேவதெ கிரிக்சகடடில் இருந்து ஓயவு ச்பற 
முடிவு செயதுள்வ்ன் என ச்பால்ைார்ட தமது 
அறிக்லகயில் சதரிவித்துள்்ார்.

கடந்த 15 ஆணடுகளுக்கும் வமைாக  ஒரு நாள் 
மற்றும் ரி20 வ்பாடடிகளுக்காக வமற்கிந்திய தீவுகள் 
அணியில் இடம் ச்பற்றலத நிலனத்து ச்பருலமப 
்படுேதாகவும், பிலரன் ைாரா வ்பான்ற ஜாம்்போன்-
களுடன் இலணந்து வில்யாடியது மகிழசசி 
அளிப்பதாகவும் அேர் குறிபபிடடுள்்ார்.

க்பாதுந�வாே, ஆசிே ே்பாடடிைக்ள இ�க்ைாைக் கைாண்ட

ரக்பி ஆரம்ப அணியில 82 வீரரகள்
எதிர்ேரும் ச்பாதுநைோய வில்யாடடுப 

வ்பாடடிகள் மற்றும் ஏழு வ்பர் சகாணட ரக்பி 
வ்பாடடியான ஆசிய வில்யாடடுப வ்பாட-
டிகளுக்காக 56 வ்பர் சகாணட அணியும் 26 
வ்பர் சகாணட அணியும் ச்பயரிடப்படடுள்-
்ன.

வில்யாடடு அலமசசின் ரக்பி வில -்
யாடடு நிர்ோகத்திற்கு ச்பாறுப்பான வில -்
யாடடு அபிவிருத்தி திலணக்க்த்தின் 
்பணிப்பா்ர் நாயகம் அமல் எதிரிசூரியவிற்-
கும் ரக்பி வ்பாடடி குழுவிற்கும் இலடயில் 
அணலமயில் இடம்ச்பற்ற கைந்துலரயா-
டலின் வ்பாது ்பயிற்சியின் பின்னவர இறுதி 
அணி சதரிவு செயயப்படடதாக சதரிவிக்-
கப்படுகின்றது. இந்த அணியின் வீரர்களுக்கு 
இலடவயயான வ்பாடடி.

இந்த கைந்துலரயாடலில் 8 முதல்தர ரக்பி 
கைகஙகளின் பிரதிநிதிகள் கைந்துசகாணட-
னர். இந்த ோர இறுதியில் ்பயிற்சிப வ்பாட-
டிகள் இடம்ச்பறவுள்்தாகவும், அலனத்து 
வீரர்களுக்கும் சுகததாெ வில்யாடடு 
வ�ாடடலில் தஙகும் ேெதிகல் ஏற்்படுத்-
திக் சகாடுக்க தீர்மானிக்கப்படடுள்்தாகவும் 
சதரிவிக்கப்படுகிறது.

தற்வ்பாது நலடச்பற்று ேரும் கைஙகளுக்-
கிலடயிைான 15 வ்பர் சகாணட லீக்கின் மீத-
முள்் வ்பாடடிகள் வம 14, 15, 20, 21 மற்றும் 
22 ஆகிய திகதிகளிலும், கிளிிஃவ்பார்ட 
வகாபல்ப சநாக் அவுட வ்பாடடிகள் வம 27 
மற்றும் 28 ஆகிய திகதிகளில் சதாடஙகி ஜூன் 
5ஆம் திகதி முடிேலடயும். 

இருபபினும், லீக் ஜூன் சதாடக்கம் ேலர 
இழு்பறியாக இருந்தால், கிளிிஃவ்பார்ட 
வகாபல்பலய இரத்து செயய இரு தரபபினரும் 
ஒபபுக்சகாணடனர்.

இறுதிக் குழுக்கள் ச்பயரிடப்படடலதத் 
சதாடர்ந்து, வில்யாடடுப ்பணிப்பா்ர் 
நாயகம் அமல் எதிரிசூரிய, ஜூன் 6 ஆம் திகதி 
முதல் ச்பாதுநைோய வில்யாடடு மற்றும் 
ஆசிய வில்யாடடுப வ்பாடடிகள் முடிே-

லடயும் ேலர ேதிவிடப ்பயிற்சி முகாமில் 
அணிலயச வெர்க்க முன்சமாழிந்துள்்ார்.

இந்த ஆணடுக்கான ச்பாதுநைோய வில -்
யாடடுப வ்பாடடிகள் இஙகிைாந்தின் ்பர்மிஙகா-
மில் ஜூலை 28 முதல் ஆகஸ்ட 8 ேலரயிலும், 
ஆசிய வில்யாடடுப வ்பாடடிகள் சீனாவின் 
�ாஙவொவில் செபடம்்பர் 10 முதல் 25 ேலரயி-
லும் நலடச்பறவுள்்து.

ஏழு வ்பர் சகாணட ரக்பி (ஆணகள்) அணி 
பின்ேருமாறு:

ரவிந்து ச�டடியாராசசி, நுோன் ச்பவரரா, 

இஷார மதுஷான், இவமஷ் அபவ்பான்வொ, 
ஓவின் அெஙக, கயந்த இத்தமல்சகாட, 
டுனல் வநனுக ச்பர்னாணவடா (விமானம்), 
சுதாரக திக்கும்புர, அவஷன் ்பணடார, ைெந்த 
குமார் (இராணும்), ஓமல்கா குணரத்ன, ரீொ 
ரஸாதீன், அவிர்தன் ச்பர்ொதீன், அவிர்தன் 
ச்பவரரா, எச. , சஷ�ான் டயஸ்,அேன்த 
லீ, குஷான் இந்துனில், வதனுக நாணயக்கார 
(சிஎச), முர்ஷித் சுல்பர், சகமுனு வெத்திய, 
ொவமாத் ச்பர்னாணவடா, கலிது நந்திை 
(சிஆர்), கவிந்து வகஷான், தீக்ஷன தெநாயக்க, 
ைசிந்து இஷான், விமுக்தி ராகுை, மிஷ்ணு-
புர, மிதுன் �புசகாட, மிதுன் �புசகாட, 
கவிந்து ச்பவரரா, புத்திம பியரத்ன, தனுஷ 
தயான், தரிந்து ரத்ேத்த, ஸ்ரீநாத் சூரிய்பண-
டார, வ�ஷான் ஜான்ென், லநகல் ரத்ேத்த, 
திலின ்பணடார, ைேஙக ச்பவரரா, டிலுக்ஷன் 
டாஙவக, (கணடி), அதிஷ வீரதுஙக, ெத்துர 
வென, முஷின் ிஃ்பலீல், வயாஷித ராஜ்பக்ஷ 
(கடற்்பலட), இவராஷன் சில்ோ, ெசசித் 
சில்ோ, ேகீெ வீரசிஙக, சுரஙக கசுன், மணில்க 
ருவ்பரு, சமா�ான் விமைரத்ன, ஆகாஷ் மது-
ெஙக, ஜனித் ொனக்க (ச்பாலிஸ்).

 ஏழு வ்பர் சகாணட ரக்பி (ச்பணகள்) 
அணி பின்ேருமாறு:

நிராஷா வீரசிஙக, அனுஷிகா ெமரவீர, 
சநரஞெனா விக்ரமசிஙக, ஜீேந்தி குணேர்-
தன, கிருஷ்ணகுமார் �வகஷினி (விமானம்), 
திலினி காஞெனா, ஆயிஷா ச்பவரரா, தீக்ஷன 

லியனவக, துைானி ்பள்ளிசகாணடவக, ஷனிகா 
தில்�ானி, உமயஙகனா தடெராணி, ொவமாத்-
யாயா, மதுேந்தி,(இராணுேம்), அனுஷா அத்-
தநாயக்க,

காஞெனா குமாரி, ருேந்தி தருஷிகா, ஷிஃபரா 
ேிஃபூர், அனுத்தர ெமரவிக்ரம (சிஆர்), ச்பால்-
வ�ேவக திைானி, ஷானிகா மதுமலி, ரந்திகா 
குமுதுமாலி, ஆர்.எஸ்.எச. குமாரி, கீதிகா 
ரணடுனு, ெமந்தா சஜயமாலி, சஜயந்தி குமாரி, 
நிபுனி ரொஞெலி, தனுஜா வீரக்சகாடி (கடற்-
்பலட).

சரை்ேச கிரிக்ககட் ்பாட்டிகளில இருந்து

ப�ொல்ொர்ட்
ஓய்வு
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ngWif mwptpj;jy;
mk;ghiw nghJ itj;jparhiy

rpw;Wz;br;rhiy Nritia 
elhj;jpr; nry;yy; 2022

2022Mk; tUlj;jpy; mk;ghiw nghJ itj;jparhiyapd; 

rpw;Wz;br;rhiyia elhj;jpf; nfhz;L nry;tjw;F 

nghUj;jkhd Nfs;tpjhuiuj; njhpT nra;tjw;fhf jFjp tha;e;j  

Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2022-04-25 - 2022-05-09Mk; jpfjp tiu K.g. 8.30 - gp.g. 03.00 kzp 

tiuahd fhyj;jpDs; thu ehl;fspy; kPsspf;fg;glhj 2500.00 

&ghitAk; kPsspf;fg;gLk; 9000.00 &ghitAk; nuhf;fg; gzkhf 

mk;ghiw nghJ itj;jparhiyapd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jp> 

rkh;g;gpf;Fk; Nfs;tpg; gbtj;jpd; gpufhuk; Nfs;tp Mtzq;fis 

mk;ghiw nghJ itj;jparhiyapd; epWtdg; gphptpypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

01.  Nfs;tpg;gbtq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; mk;ghiw nghJ itj;jparhiyf;F 2022Mk; 

tUlj;jpy; rpw;Wz;br;rhiy Nritia toq;Fjy; vdf; 

Fwpg;gpl;L> 2022-05-10Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ 

mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gzpg;ghsh;> nghJ 

itj;jparhiy> mk;ghiw vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gyhk; my;yJ mk;ghiw nghJ itj;jparhiyapd; 

fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;spl;Lr; rkh;g;gpf;fyhk;.

02.  Nfs;tp Mtzq;fis ,U gpujpfspy; %yg; gpujp kw;Wk; 

efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L ntt;NtW ciwfspy; ,l;L 

gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;Lr; 

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

03.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J 

mt;tplj;jpNyNa Nfs;tpg; gbtq;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; 

,e;epfo;tpy; fye;Jnfhs;tjw;F mDkjp toq;fg;gLk;.

04.  Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf mk;ghiw nghJ 

itj;jparhiyapd; epWtdg; gphptpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  mur ngWif epge;jidfis kPwp mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; cs;thq;fg;gl;Ls;sth;fSf;F Nfs;tpg; gbtq;fs; 

toq;fg;gl khl;lhJ vd;gJld; vt;thwhapDk; Nfs;tpfs; 

rkh;g;gpf;fg;gl;ljd; gpd; ,J njhlh;gpy; njhpate;jhy; me;jf; 

Nfs;tp epuhfhpf;fg;gLk;. 

06.  Fwpj;j Nfs;tpfis KOikahfNth my;yJ mjd; xU 

gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia 

ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

07.  Nkyjpf tpguq;fSf;F mk;ghiw nghJ itj;jparhiyapd; 

nrayhsiuj; njhlh;Gnfhs;sTk;. (njhiyNgrp ,y. 063-

2223317)

kUj;Jth; cGy; tpN[ehaf;f>

gzpg;ghsh;>

nghJ itj;jparhiy>

mk;ghiw. 

mur eph;thfk;> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rig kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R

khtl;lr; nrayfk; - nkhduhfiy

ngWif mwptpj;jy;
gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s eph;khz NtiyfSf;fhf jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfis nkhduhfiy khtl;lr; nrayf ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 2022 

Nk khjk; 18Me; jpfjp gp.g. 02.30 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. eph;khzj;jpw;fhf kjpg;gPL nra;ag;gl;l njhif> 

Nfs;tpjhuh;fspd; jifik kw;Wk; eph;khzf; fhyk; vd;gd ml;ltizapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.
ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp itg;ig nkhduhfiy khtl;lr; nrayfj;jpw;Fr; 

nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tp khjphpg; gbtj;jpy; jahhpj;J g+uzg;gLj;jpa Nfs;tp Mtzq;fis Kj;jpiuf; 

Fwp nghwpj;J eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;GkhW 

my;yJ cjtp khtl;lr; nrayhshpd; cj;jpNahfg+h;t miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLkhW 

Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wJ.

2022-04-22Mk;; jpfjp Kjy; 2022-05-17Mk; jpfjp tiu Nfs;tp khjphpg; gbtq;fis rhjhuz flik ehl;fspy; 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 tiuahd fhyj;jpy; khtl;lr; nrayf fzf;fply; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;;.

rhjhuz flik Neuq;fspy; khtl;lr; nrayfj;jpd; fzf;fply; gphptpy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;.

ngWif Kd;Ndhbf; $l;lk; 2022-05-11Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F khtl;lr; nrayfj;jpy; elhj;Jtjw;F 

eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT nra;ag;gl;l th;j;jf tq;fpnahd;wpy; 

~~khtl;lr; nrayhsh;> khtl;lr; nrayfk;> nkhduhfiy|| vDk; Kfthpf;F ngw;Wf;nfhz;l nry;YgbahFk; Nfs;tpg; 

gpiz Kwpnahd;iw Nfs;tpg; gbtq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j ngWkjpia nkhduhfiy khtl;lr; 

nrayfj;jpw;F nuhf;fg; gzkhfTk; itg;Gr; nra;ayhk;.

Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; %yk; xg;ge;jf;fhuh;fs; njhpT nra;ag;gLth;.

jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

Nfs;tpg; gbtq;fs; Nfhug;gl;L Kbtile;j cldLj;J> mjhtJ 2022 Nk khjk; 18Mk; jpfjp  gp.g. 02.30 kzpf;F 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,r;re;jh;g;gj;jpy; fye;J nfhs;tjw;F Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t 

gpujpepjpf;F ,lkspf;fg;gLk;.

Nfs;tpg;gbtj;jpd; rfy gf;fq;fSk; Nfs;tpjhuhpdhy; xg;gkplg;gl;L cj;jpNahfg+h;t Kj;jpiu nghwpj;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;.

mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;gl;lth;fSf;F Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;f KbahJ.

xg;ge;jj;ij toq;fg;ngWjYf;Fhpj;jhd tplaq;fs; njhlh;ghd ,Wjpj; jPh;khdk; ngWiff; FOitr; rhh;e;jJ. Nkyjpf 

tpguq;fs; Njitg;gbd; 055-2276067 / 055-2276234 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf khtl;lr; nrayfj;jpd; 

fzf;fply; gphptpy;  tprhhpj;jwpayhk;. mNjNghy; Nfs;tpg; gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fs; njhlh;gpy; 

njspTgLj;Jtjw;fhf 055-5674679 / 055-4936438 / 055-2276234 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd;; Clhf khtl;lg; 

nghwpapayhsiuj; njhlh;G nfhs;syhk;.

ml;ltiz

njhlh;G 

,yf;fk;

nraw;wpl;lj;jpd; ngah; 

kw;Wk; xg;ge;jf; fhyk;

kjpg;gPL 

nra;ag;gl;l 

njhif (&gh) 

(ntl; rfpjk;)

Nfs;tpg; gpiz Kwp 

(&gh) (nry;Ygbf; 

fhyk;)

nghUj;jkhd 

juk;

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&gh)

MON/DS/
ENG-C/ C/ 

2022/02

gpgpiy gpuNjr 

nrayhsh; mYtyfj;ij 

eph;khzpj;jy; - ehd;fhk; 

fl;lk; (180 ehl;fs;)

35.4 kpy;ypad;

354>200.00

(2022-09-13Mk; jpfjp 

tiu nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;)

fl;bl 

eph;khzk; C5 
my;yJ C4;

11>500.00

Fzjhr rkurpq;f>

khtl;lr; nrayhsh;>

jiyth;>

ngWiff; FO.

khtl;lr; nrayfk;>

nkhduhfiy.

fz;b khefu rigf;Fhpj;jhd kyry$lj; njhFjpfis 
Fj;jiff;F toq;Ftjw;F Nfs;tp Nfhuy;

fz;b khefu rigf;Fhpj;jhd kyry$lj; njhFjpia Rj;jpfhpf;Fk; Ntiyfs; kw;Wk; mjidg; ghtpg;gth;fsplkpUe;J fl;lzq;fis mwtpLk; chpikia 

jw;fhypfkhf Fj;jiff;F tpLtjd; nghUl;Lk; jFjpfisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhuh;fsplkpUe;J 2022-05-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ,U 

efy;fspyhd muf;F Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Nfs;tpg; gbtq;fs; 2022-05-10Mk; jpfjp gp.g. 2.45 kzp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; tpepNahfpf;fg;gLk; vd;gJld; tpz;zg;gg; gbtq;fs;  2022-05-11Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. Nfs;tp epge;jidfis fz;b khefu rigapd; khefu fzf;fhsh; tUkhdk; mth;fsplk; mYtyf Neuj;jpDs; 

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;;gJld; Nkyjpf tpguq;fis  081-2227395 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njh. 

,y.
,lk; Nrit

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tp 

gpiz 

itg;Gf; 

fl;lzk; 

(thpfs; 

rfpjk;)

kPsspf;fg; gLk; Nfs;tp 

itg;Gj; njhif 

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp 

(ntl; ,d;wp)

fhy vy;iy

01 nlhkypd; g+q;fhtpy; mike;Js;s 

kyry$lj; njhFjpfs; ,uz;L (02)

kyry$lj; njhFjpiar; 

Rj;jpfhpj;jy; 

kw;Wk; mjidg; 

ghtpg;gth;fsplkpUe;J 

fl;lzq;fis mwtpLjy;

&. 1090.00

tpfpjhrhu tUlhe;j 

Nfs;tpg; ngWkjpapy; 

khjhe;j thlifapd; 

MW klq;fhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

5>000>000.00 (Ik;gJ 

,yl;rk; &gh)

2022-06-01- 

2027-05-31 

tiu Ie;J 

tUlq;fs; (05)

02Mk; ,yf;fk; Kjy; 09Mk; ,yf;fk; tiuahd 08 kyry$l njhFjpfSf;Fk; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ 

xU Nfs;tpahf Nfs;tpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02 kj;jpa re;ij kyry$lj; njhFjp

kyry$lj; njhFjpiar; 

Rj;jpfhpj;jy; 

kw;Wk; mjidg; 

ghtpg;gth;fsplkpUe;J 

fl;lzq;fis mwtpLjy;

&. 1090.00

tpfpjhrhu tUlhe;j 

Nfs;tpg; ngWkjpapy; 

khjhe;j thlifapd; 

MW klq;fhf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

31>289>357.15

2022-06-01- 

2027-05-31 

tiu Ie;J 

tUlq;fs; (05)

03 nfg;ngl;bnghy re;ijf; 

fl;blj;njhFjpf;F mUfpYs;s 

kyry$lj; njhFjp

04 kzpf;$z;Lf; NfhGuj;jpw;F mUfpy; 

cs;s kyry$lj; njhFjp

05 N[hh;[; < b rpy;th re;ijf; fl;blj; 

njhFjpapd; kyry$lj; njhFjp

06 khefu thfdj; jhpg;gplj;jpd; cl;Gw 

kyry$lj; njhFjp 03

07 nkdpf;Fk;Gu tpNrl nghUshjhu 

epiya kyry$lj; njhFjp I

08 nkdpf;Fk;Gu tpNrl nghUshjhu 

epiya kyry$lj; njhFjp II

09 fl;Lf];Njhl;l MAh;Ntj mUfpYs;s 

nghJ kyry$l njhFjp

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp itg;Gj; njhif

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp itg;Gj; njhifahdJ tUlhe;j Nfs;tpg; ngWkjpapd; tpfpjhrhu khjhe;j thlifapd; MW klq;fhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Nfs;tp 

itg;Gj; njhifia fz;b khefu rigapd; rpwhg;gh; gphptpw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

kyry$lj;ijg; ghtpf;Fk; nghJkf;fsplkpUe;J mwtpLk; fl;lzk; - Nkw;gb 01Mk; ,yf;f kyry njhFjpf;F xU Kiwf;F 20.00 &gh mwtpLjy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; 02 Kjy; 09Mk; ,yf;fk; tiuahd kyry$l njhFjpfSf;F fz;b khefu rigapd; khefu nghwpapayhsh; (fopTePh;) mth;fshy; toq;fg;gLk; 

jpl;lj;jpd; gpufhuk; Fj;jifjhuhpdhy; kyry$l njhFjp jpUj;jpaikf;fg;gl;ljd; gpd; 20.00 &gh fl;lzk; mwtpLjy; Ntz;Lk;.  mJtiu mwtplf;$ba 

fl;lzk; 10.00 &ghthFk;.

jifikfs;: tpz;zg;gjhuh; Fiwe;jgl;rk; gj;J (10) tUlj;jpw;F Nkw;gl;l fhyk; mur / cs;@uhl;rp epWtdq;fspd; nghJ kyry njhFjpia Rj;jpfhpf;Fk; 

Ntiyfisr; nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. (Mtzk; %yk; ,ij cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;)

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; Nfs;tpj; njhiff;F Gwk;ghf murhq;fj;jpw;Fr; nrYj;jNtz;ba thpfSk; Nrh;j;J mwtplg;gLk;.  

2022-04-20Mk; jpfjp  khefu Mizahsh;

fz;b khefu rig mYtyfj;jpy;.  Nf.Nf.[P.I.B.[P. tpN[jpyf;f.

Nfs;tp mwptpj;jy; - Rooftop Solar PV System 

kd;dhh; efu rig> kd;dhu;

       jpl;lj;jpd; ngaH                     ngWif ,y.

Rooftop Solar PV System                                 NP/14/42(2)/Pro-Goods/NCB/2022/01(LDSP) 
Location 
01.  Office Building
02.  Town Hall Building
03.  Cultural Hall Building

jiyth;;> ngWiff;FO> kd;dhh; efu rig> jFjp tha;e;j toq;Feh;fsplkpUe;J muf;F Kj;jpiuaplg;gl;l 

Nfs;tpfis fPo;fhl;lg;gl;l ml;ltizapy; tpgupf;fg;gl;l toq;fypid NfhUfpd;whh;.

1. Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;F mikthfNt Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ.

2.  Nfs;tp ngwj; jFjpAilatuhtjw;F rpj;jp ngWk; Nfs;tpjhuh; fWg;Gg; gl;baypy; (Black List) Nrh;j;Jf; 
nfhs;sg;glhjtuhfTk; mj;Jld; mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdkhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

3.  Mu;tKs;s toq;Feu;fs; jiytu;/nrayhsu;> efu rig> kd;dhh; (njhiyNgrp: 0232222285> 

njhiyefy;: 0232222275> kpd;dQ;ry;: mannaruc154@yahoo.com) ,y; ,Ue;J Nkyjpf jfty;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

4.  Mu;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; G+uzkhd Nfs;tp Mtzq;fis Mq;fpy nkhopapy; jiytu;/nrayhsu;> 
efu rig> kd;dhh; vDk; ,lj;jpypUe;J 22.04.2022 Mk; jpfjpapypUe;J 13.05.2022 tiu fhiy 09.00 

kzpf;Fk; 14.00 kzpf;Fk; ,ilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 2000/= (thpfs; ePq;fyhf)  
nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,j;njhif gzkhf nrYj;jg;gl Ntz;Lk;.

5.  Nfs;tp ,U gpujpfspy; jahupj;J jiytu;/nrayhsu;> efu rig> kd;dhh; vDk; Kftupf;F 13.05.2022 

Mk; jpfjp khiy 14.30 kzpf;F Kd;gjhff; fpilf;ff; $bajhf NeubahfNth my;yJ gjpTj;jghy; 

%ykhfNth mDg;gp itf;fg;gl Ntz;Lk;. gpe;jpa Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;. Nfs;tpahdJ 13.05.2022 

Mk; jpfjp khiy 15.00 kzpf;F tUifjUk; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. fpilf;fg;ngw;w Nfs;tpfis epuhfupg;gjw;F my;yJ tpiyf;Nfs;tpapd; xU 

gFjpia kl;Lk; Vw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ ,g;ngWifia KOikahf ,uj;J nra;tjw;F ngWiff; 

FOtpw;F mjpfhuk; cz;L. 

6.  Nfs;tpahdJ Nfs;tp rkh;g;gpf;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 77 (vOgj;jp VO - 29.07.2022) ehl;fs; 

tiuAk; nry;YgbahFk;.

7.  rpj;jp ngw;w Nfs;tpahsu; Rooftop Solar PV System ,id vk;khy;  rku;g;gpf;fg;gLk; toq;fy; fl;lisf;F 

mika 30 ehl;fspw;Fs; epWtp kpd;dpizg;gpid G+uzg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;.

8. Nfs;tp gpiz itg;Gj; njhifahdJ fPNo ml;ltizapw; fhl;lg;gl;lthW mikAk;.

No Description Quantity
Bond

Amount Validity Period

1 Rooftop Solar PV System (21KW)
(Mannar Urban Council) 03 120,000.00 26.08.2022

jiytu;>

cs;@uhl;rp kd;w ngWiff; FO>

kd;dhh;; efurig> 

kd;dhu;>

20.04.2022
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r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
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(Only 15 Words)
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Promotional Rates for Classifi ed Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

tpisahl;L ikjhd ghJfhg;G Nky; Ntypia epWTjy;> 
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

IFB No.: CW/RE/GEN/02/2022
1.  ngNrt ePq;fyhf 5.1 kpy;ypad; &gh MFnrytpy; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJk; fPNo 

tpghpf;fg;gl;lJk; = [ath;jdGu gy;fiyf;fof tpisahl;L ikjhd Nky; ghJfhg;G 

Ntypia epWTtjw;fhf = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;ghf> jpizf;fs 

ngWiff;; FOj; jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

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

  ,g;gzpahdJ msitg; gl;baypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;lthwhd cilj;jy; Ntiy> kz; 

Ntiy> tYt+l;lg;gl;l nfhd;fpwPl; Ntiy> Nkrd; Ntiy> ,Uk;G Ntiy kw;Wk; 

ngapd;l; g+Rjy; Mfpatw;iw mlf;Fk;. eph;khzf; fhyg;gFjpahdJ 90 ehl;fshFk;. 

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

3. jifikj; Njitg;ghLfs;: (Mtzr; rhd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)

 (m)  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 4 Mk; gphptpy; (tpiykDg; gbtk; kw;Wk; jifik 

jfty;) Njitg;gLj;jg;gl;l jftiy tpiykDjhuh;fs; toq;fy; Ntz;Lk;. 

 (M)  CIDA gjpT nra;jy;: fl;bl eph;khzj;jpd; tFjp rp-5 ,ypUe;J rp-7 tiuAkhdJk; 

tpiykDf;fis %Lk; jpfjpapypUe;J tpiykD nry;YgbahFk; fhy ,Wjp 

tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  jFjpj;jd;ik Njitg;gLj;jy;fs; gpd;tUkhW:

 (m)  tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; NtisapYk; xg;ge;jj;ij toq;Fk; NtisapYk; 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bayplg;gl;l xg;ge;jf;fhuuhf ,Uj;jy; 

MfhJ.

 (M)  fle;j Ie;J tUlq;fspy; Ie;J Nfhb xg;ge;j ngWkjpAs;s Mff; Fiwe;jJ 

2 vz;zpf;ifahd epfuhd ,d nraw;wpl;lq;fis g+uzg;gLj;jpa mDgtk; 

(Mtz rhd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;)

 (,)  Mff; Fiwe;j jputr; nrhj;Jf;fspd; njhif my;yJ fld; trjpfs; (xg;ge;j 

hPjpapyhd flg;ghLfs; ePq;fyhf) kw;Wk; ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhf toq;fg;gl;l 

VjhtnjhU Kw;gzf;nfhLg;gdT ePq;fyhd njhif 2>000>000 &ghtpw;F 

FiwahkypUj;jy; Ntz;Lk;(Mtzr; rhd;W mlf;fg;gly; Ntz;Lk;)

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ENfnfhl> fq;nfhltpy> = 

[ath;jdGu gy;fiyf;fof gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; jpl;lkply; gphptpd; cjtp 

gjpthshplkpUe;J ngw;W njhiyNgrp: 011-2803195. njhiyefy;: 011-2803185 fPNo 

toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

6.  2022.04.22 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.09 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J     

gp.g. 2.30 kzp tiuAk; gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; 2>000 &ghit kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> = [ath;jdGu gy;fiyf;fof gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; 

jpl;lkplYf;fhd cjtp gjpthsUf;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;. 

7.  tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022.05.10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F gpe;jhky; 

fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; = [ath;jdGu gy;fiyf;fof 

gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; jpl;lkply; gphptpy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; 

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

8.  tpiykDf;fs; 2022.08.09 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

9.  vOgj;NjO Mapuk; (77>000 ,.&gh) ,yq;if &ghtpw;fhdJk; ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJkhdJk; epge;jidaw;wJk; 

cj;juthjkpy;yhj tq;fpg;gpiznahd;Wld; my;yJ eph;khz cj;juthj 

epjpaj;jpypUe;J ngwg;gl;lJk; JizNte;jh;> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk; vd;w 

ngahpy; toq;fg;gl;lJkhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; midj;J tpiykDf;fSk; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ 2022.09.06 Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

10.  2022.05.04 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lkhdJ gpujhd 

Ntiyfs; kw;Wk; jpl;lkply; gphptpy; eilngWk;. 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;jy;> tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT 

nra;jy; kw;Wk; tpiykDf;fis rkh;g;gpj;jy; Mfpatw;wpw;fhf NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s 

Kfthp gpd;tUkhW:

cjtp gjpthsh;>

gpujhd Ntiyfs; kw;Wk; jpl;lkply; gphpT>

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

fq;nfhltpy> ENfnfhl.

njhiyNgrp: 011-2758209

jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO>

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

18.04.2022.

Rfhjhu mikr;R

fSNghtpy nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; 

jPtpu fz;fhzpg;G myfpd; kj;jpa tspr;rPuhf;fy; Kiwapd;

Nrit kw;Wk; guhkhpg;G

1)  xU (01) tUl fhyg;gFjpf;F ~~fSNghtpy> nfhOk;G njw;F Nghjdh 

itj;jparhiyapd; jPtpu fz;fhzpg;G myfpd; kj;jpa tspr;rPuhf;fy; Kiwikapd; 

Nrit kw;Wk; guhkhpg;gpw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

fSNghtpy nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsh; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

2)  tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLk;. 

3)  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; gpd;tUk; Njitg;ghLfis 

g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. 

m)  tpiykDjhuuhdth; kpd;dpay; kw;Wk; nghwpKiw Nritfs; tFjpapd; (EM4) 
,d; fPo; CIDA gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

M)  tpiykDjhuh; KOikahd cgfuzq;fisAila Ntiyj;js                            

trjpfis nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. Ntiyj;js gzpg;Giufs;> cgfuzq;fs; 

,d;Dk; gytw;iw Ntiyj;js tpguq;fspy; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

4) xg;ge;jj;ij ngWtjw;fhd jifik Njitg;ghLfs; gpd;tUkhW.

m)  tpiykDjhuh; kpd;dpay; kw;Wk; nghwpKiw Nritfs; tFjp (EM4 in MVAC) 
,d; fPo; CIDA gjpitAk; Mff; Fiwe;jJ 5 tUl gpe;ija mDgtj;ijAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDjhuh; mth;fspd; mDgt tpguq;fshd cjtp 

NfhUgthpd; ngah; kw;Wk; mjpfhukspf;fg;gl;l eghpd; njhlh;G ,yf;fq;fs; 

Nghd;wtw;iwAk; Fwpg;gply; Ntz;Lk;.

M)  tpiykDjhuh; KOikahd cgfuzq;fisAila Ntiyj;js trjpfisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. Ntiyj;js gzpg;Giufs; kw;Wk; Ntiyj;jsj;jpYs;s 

cgfuzq;fs; ,d;Dk; Nghd;wit Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

,)  tpiykDjhuuhdth; jifik kw;Wk; mDgtKs;s gzpahsh; FOitAk; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. Mff; Fiwe;jJ xU gzpahsuhtJ BSc jifikiaf; 

nfhz;bUf;Fk; nghwpapayhsuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.gzpahsh;fspd; jifikfs; 

kw;Wk; mDgtk; Mfpad Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

<)  tpiykDjhuuhdth; itj;jparhiyapdhy; my;yJ Vida fk;gdpfspdhy; 

Kd;G mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5)  Mh;tKk; jFjpAKila tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy fSNghtpy> 

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy gzpg;ghsuplkpUe;J ngw;W 2022.04.25 Mk; 

jpfjpapypUe;J 2022.05.08 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 

kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;.  

6)  2022.04.25 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.08 Mk; jpfjp tiuAk; ve;jnthU Ntiy 

ehspYk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ngNrt mlq;fyhd 

Kfthpahfpa fSNghtpy> nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy gzpg;ghsUf;F 

,uz;lhapuj;J Ie;E}W &ghitr; (2500 ,.&ghit) nrYj;jpa gpd;dh;> mtUf;F 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s 

KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 

nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg;gzj;jpNyNa ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

7)  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.05.11 Mk; jpfjpad;W ve;jnthU Ntiy 

ehspYk; NkNyAs;s KfthpapYs;s fSNghtpy> nfhOk;G njw;F Nghjdh 

itj;jparhiy gzpg;ghsUf;F Kfthpaplg;gl;;;L ,U gpujpfspy; fSNghtpy 

nfhOk;G  njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpYs;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ mNj Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. NkNyAs;s 

Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

8)  tpiykDf;fs; 2022.08.10 Mk; jpfjp tiuAk; (tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; 

ehspypUe;J 91 ehl;fs;) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

9)  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;lthWk; fSNghtpy nfhOk;G njw;F 

Nghjdh itj;jparhiy gzpg;ghshpd; ngahpy; toq;fg;gl;ljhfTk; ,Ugjpdhapuk; 

,yq;if &gh ngWkjpahdJk; (20>000 ,.&gh) 2022.09.8 Mk; jpfjp tiuAk; 

nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sjhfTk; (tpiykDf;fis rkh;g;gpf;Fk; ehspypUe;J 

119 ehl;fs;) ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; ,yq;ifapy; 

nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJkhdJ tpiykDf;fSf;fhf 

gzpg;Giufspd; 09 Mk; cl;$Wtpw;F mikthd tpiykDg;gpiznahd;Wld; 

midj;J tpiykDf;fSk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

10)  ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; 

tpiykDnthd;wpd; xU gFjpiaNaDk; Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; xg;ge;jnkhd;iw 

toq;Ftjw;F Kd;dh; ve;jnthU Neuj;jpYk; mg;gbahd nraw;ghl;bw;fhd 

fhuzq;fis toq;fhkypUg;gjw;Fkhd chpikia fSNghtpy nfhOk;G njw;F 

Nghjdh itj;jparhiyg; gzpg;ghsh; nfhz;Ls;shh;. Mff; Fiwe;j my;yJ 

ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;F gpizf;fg;gltpy;iy. 

11)  fSNghtpy nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; 

2022.05.04 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. 

gzpg;ghsh;>

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy>

fSNghtpy.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
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Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

tptrha Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK
     

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; fha;e;j 

nfhr;rpf;fha; cw;gj;jpj; jpl;lj;jpw;fhf gpsh];bf; ehw;WNkil 

jl;Lfs;> nghypjPd; %Lgil> g+r;rp fhg;G tiyfs;> g+r;rp fhg;G tiy 

nghUj;Jk; mk;rq;fs;> ehfk;g+rpa ,Uk;Gf; Foha;fs; kw;Wk; kQ;rs; 

xl;Lk; nghwpfspd; (ml;ilfs;) toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk;

fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lj;jpd; (ASMP) nryit Nehf;fp 58.63 kpy;ypad; 

nlhyu;fSf;F nlhyUf;F ,izahd gy;NtW ehzaq;fspy; ru;tNjr mgptpUj;jp rk;Nksdj;jplk; (IDA) ,Ue;J 
,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauRf;F fld; xd;W fpilf;fg;ngw;wpUg;gNjhL tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth 

khfhzq;fspy; fha;e;j nfhr;rpf;fha; cw;gj;jpj; jpl;lj;jpw;fhf gpsh];bf; ehw;WNkil jl;Lfs;> nghypjPd; %Lgil> 

g+r;rp fhg;G tiyfs;> g+r;rp fhg;G tiy nghUj;Jk; mk;rq;fs;> ehfk;g+rpa ,Uk;Gf; Foha;fs; kw;Wk; kQ;rs; xl;Lk; 

nghwpfspd; (ml;ilfs;) toq;fy; kw;Wk; tpepNahf xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAila nfhLg;gdTfSf;F ,e;j fldpd; 

gFjpia nraw;gLj;Jtjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; fha;e;j nfhr;rpf;fha; cw;gj;jpj; jpl;lj;jpw;fhf gpsh];bf; 

ehw;WNkil jl;Lfs;> nghypjPd; %Lgil> g+r;rp fhg;G tiyfs;> g+r;rp fhg;G tiy nghUj;Jk; mk;rq;fs;> ehfk;g+rpa 

,Uk;Gf; Foha;fs; kw;Wk; kQ;rs; xl;Lk; nghwpfspd; (ml;ilfs;) toq;fy; kw;Wk; tpepNahfj;jpw;fhf nghUj;jkhd 

kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplk; ,Ue;J fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;> 

jpl;l ngWiff; FOtpd; jiytuhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; jw;NghJ Nfhug;gLfpd;wd.

tpguk; xg;ge;j ,y. msT
tpiykD gpiz 

ngWkjp (&gh)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; (&gh)

tlf;F kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;fhf 

gpsh];bf; ehw;WNkil jl;Lfspd; toq;fy; 

kw;Wk; tpepNahfk; 

LK-MOA- PMU-
283014-GO-RFB

113>500 340>000.00 7>500.00

fpspnehr;rp> mk;ghiw kw;Wk; gJis 

khtl;lj;jpw;fhf (EU khtl;lq;fs;) gpsh];bf; 

ehw;WNkil jl;Lfspd; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk;  

LK-MOA- PMU-
283010-GO-RFB

72>000 216>000.00 5>000.00

kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;fhf 

nghypjPd; %Lgilapd; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk; 

LK-MOA- PMU-
283043-GO-RFB

800>000 576>000.00 7>500.00

fpspnehr;rp> mk;ghiw kw;Wk; gJis 

khtl;lj;jpw;fhf (EU khtl;lq;fs;) g+r;rp fhg;G 
tiyfspd; toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk; 

LK-MOA- PMU-
283046-GO-RFB

174>000 1>150>000.00 15>000.00

Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpw;fhf (Kj;ijad;fl;L) 

g+r;rp fhg;G tiyfspd; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk;

LK-MOA- PMU-
273925-GO-RFB

45>000 300>000.00 5>000.00

fpspnehr;rp> mk;ghiw kw;Wk; gJis 

khtl;lj;jpw;fhf (EU khtl;lq;fs;) g+r;rp fhg;G 
tiy nghUj;Jk; mk;rq;fspd; toq;fy; kw;Wk; 

tpepNahfk;

LK-MOA- PMU-
282682-GO-RFB

64>800 390>000.00 7>500.00

fpof;F khfhzj;jpw;fhf kQ;rs; xl;Lk; 

nghwpfspd; toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk; 
LK-MOA- PMU-
283044-GO-RFB

60>000 162>000.00 5>000.00

gJis khtl;l nfhr;rpf;fha; jpl;lj;jpw;F 

ehfk;g+rpa ,Uk;Gf; Foha;fspd; toq;fy; 

kw;Wk; tpepNahfk;  

LK-MOA- PMU-
274156-GO-RFB

11>400 2>142>000.00 20>000.00

gJis khtl;l nfhr;rpf;fha; jpl;lj;jpw;F 

ehfk;g+rpa ,Uk;Gf; Foha;fspd; toq;fy; 

kw;Wk; tpepNahfk;  

LK-MOA- PMU-
273927-GO-RFB

4275 875>000.00 12>500.00

3.  cyf tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD (NCB) eilKiw %yk; tpiyf;Nfl;G 

elj;jg;gLk;. 

4.  Mu;tk; nfhz;l jFjpAila tpiykDjhuu;fs; 2022.04.25 Mk; jpfjp njhlf;fk; 2022.05.12 Mk; jpfjp tiu 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 njhlf;fk; gp.g. 2.00 tiu 0777419521 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; 

fkj;njhopy; mikr;R> ngWif jpizf;fsj;jplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk;. 

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp fPo; jug;gl;Ls;s Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J 

Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp 

xd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. fl;lzj;ij jpl;lj;jpd; epjp KfhikahsUf;F nuhf;fg;gzkhf nrYj;j 

Ntz;Lk;. 

6.  tpiykDf;fis 2022.05.12 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 my;yJ mjw;F Kd;du; fPOs;s Kftupf;F rku;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. kpd;dZ tpiykDTf;F mDkjp ,y;iy. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. 

7.  KOikahd tpiykDf;fis mry; kw;Wk; efy; vd ,U gpujpfspy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mry; kw;Wk; 

efiy ntt;Ntwhf %lg;gLjy; Ntz;Lk; vd;gNjhL Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; KiwNa 

“mry;” kw;Wk; “efy;” vd Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. ,U fbj ciwfisAk; xw;iw fbj ciwapy; ,l;L 

mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “tlf;F> fpof;F> kj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; fha;e;j nfhr;rpf;fha; 

cw;gj;jpj; jpl;lj;jpw;fhf gpsh];bf; ehw;WNkil jl;Lfs;> nghypjPd; %Lgil> g+r;rp fhg;G tiyfs;> g+r;rp 

fhg;G tiy nghUj;Jk; mk;rq;fs;> ehfk;g+rpa ,Uk;Gf; Foha;fs; kw;Wk; kQ;rs; xl;Lk; nghwpfspd; 

(ml;ilfs;) toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk;” vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

8. Nky; Fwpg;gplg;gl;l KftupahdJ@

jiytu;

jpl;l ngWif FO

tptrhaj; Jiwia etPdg;gLj;Jk; jpl;lk;

,y. 123/2> gd;dpgpl;ba tPjp> gj;juKy;iy.

njh.: 0112696086 my;yJ 0777419521

jpfjp: 2022.04.22

Nfs;tp miog;G
ghj;jJk;gu gpuNjr rig

1.  ghj;jJk;gu gpuNjr rigapd; Nfl;Nghh; $lj;jpw;F fPNo 01 ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; 

cgfuzq;fis toq;Ftjw;fhf ghj;jJk;gu gpuNjr rigapd; ngWiff;FOj; jiytuhy; 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Serial 
Number Description QTY Contract No

Bid Security Nonrefundable 
document free

Amount Valid Period

1. Generator 01 CPC/PDPS/NCB/01/04/01 10,000.00 2022-07-29 2,000.00

2.
2.1 Furniture 200 CPC/PDPS/NCB/01/04/02/01

20,000.00 2022-08-12 2,500.00
2.2 Buffet Table 05 CPC/PDPS/NCB/01/04/02/02

2.3 Reception Hall 
Round Tables 26 CPC/PDPS/NCB/01/04/02/03

2.4 VIP Chairs 20 CPC/PDPS/NCB/01/04/02/04

3. Stage light 
System 01 CPC/PDPS/NCB/01/04/03 3,000.00 2022-07-29 1,000.00

4. Sound System 01 CPC/PDPS/NCB/01/04/04 5,000.00 2022-07-29 1,000.00

2. CCTV Camera 
System 01 CPC/PDPS/NCB/01/04/05 7,000.00 2022-07-29 1,500.00

2. ,f;Nfs;tpNfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; Clhf ,lk;ngWk;.

3.  ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis njh.Ng.,y.081-2476276I mioj;Jg; ghj;jJk;gu gpuNjr 

rigapypUe;J ngw;Wf;nfhs;s KbtJld;> Nfs;tp Mtzq;fis 2022.04.22 Kjy; 2022.05.12 

tiu mYtyf Neuq;fspy; ghj;jJk;gu gpuNjr rigapy; fl;lzq;fs; nrYj;jhkNyNa 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

4.  fPo;f;fhZk; Kfthpf;F vOj;J%y Ntz;Ljy; fbjj;ij rkh;g;gpj;j gpd;dh; Nkw;gb ,y 01 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; kPsspf;fg;glhj fhfpjhjpfs; fl;lzj; njhifia ghj;jJk;gu 

gpuNjr rigf;F fhrhf nrYj;jp Nfs;tp Mtzq;fis 2022.04.22 Kjy; 2022.05.12 tiu 

mYtyf Neuq;fspy; K.g.9.00 Kjy; gp.g.3.00 tiu ,t; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Kiwahf g+h;j;jp nra;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; efy; gpujpAld; 'jiyth;> 

ngWiff;FO> ghj;jJk;gu gpuNjr rig> gpl;bNanfju> tj;Njfk" vd;w Kfthpf;F 2022.05.13 

Mk; jpfjp gp.g.2.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj;jghypy; my;yJ ifNahL 

nfhz;L te;J ghj;jJk;gu gpuNjr rigapd; nrayhshpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;dh; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk; 

Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; cldbahf Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld; 

Nfs;tpjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjp xUtUf;F ,t;Ntisapy; 

rKfkspf;fyhk;. 

6.  ,J gw;wpa Nfs;tpf;F Kd;duhd $l;lk; 2022.05.05 Mk; jpfjp K.g.10.00 ,w;F ghj;jJk;gu 

gpuNjr rigapy; eilngWk;. mjw;fhf Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mth;fsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

2022.04.22 Mk; jpfjp

>

ghj;jJk;gu gpuNjr rig mYtyfj;jpy;>

njh.Ng.,y-0812-476276> 081-2476036

ngf;]; ,yf;fk; - 081-2476276

jiyth;

ngWiff;FO>

ghj;jJk;gu gpuNjr rig

gpl;bNanfju - tj;Njfk

Njrpa gapYeh; kw;Wk; ifj;njhopw; gapw;rp mjpfhurig
,e;j mjpfhurigapd; gpd;tUk; gjtpf;fhf ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd

gzpg;ghsh; gjtp (juk;)
jifikfs; kw;Wk; mDgtk;:

ntspthhp: (fPNoAs;s  1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

01.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ 
njhopy;El;gk; kw;Wk; njhopw;fy;tp/ tpQ;Qhdk;/ tptrhak;/ fzpjk; fw;if newpfs; Mfpatw;wpy; ngw;w 

,skhzpg; gl;lk;.

                               mj;Jld;

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l nghwpapay;/ njhopy;El;gtpay;/ fy;tp/ 
tpQ;Qhdk;/ tptrhak;/ fzpjk;/ Kfhikj;Jt Mfpa fw;if newpfspy; ngw;w gl;ljhhpg;gpd; gl;lj; jifik 

(KJkhzp) my;yJ NkNyAs;s ghlq;fSf;F epfuhd mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;lak; ngw;w 

epWtdj;jpd;/ IESL  ,iz mq;fj;Jtk;.

                               kw;Wk;

  gjtpf;F epfuhd ghl gpuNjrj;jpy; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;l rigapy;/  epWtdnkhd;wpy; epUthf 
kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 15 tUl  jifikg;gl;l gpd; jifik mDgtk;. 

02.  NkNyAs;s ghlq;fSf;F epfuhd mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; gl;lak; ngw;w epWtdnkhd;wpd; 

KOikahd mq;fj;Jtk;. 

                               mj;Jld;

  gjtpf;F epfuhd ghl gpuNjrj;jpy; $l;Lj;jhgdnkhd;wpy;> epajpr;rl;l rigapy;/  epWtdnkhd;wpy; epUthf 
kl;lj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 15 tUl  jifikg;gl;l gpd; jifik mDgtk;. 

cs;thhp: (fPNoAs;s 1 my;yJ 2 ,w;fhdJ)

01. NkNyAs;s ntspthhp tpz;zg;gjhhpfSf;F Njitg;gLj;jg;gLk; jifikfis ngw;wpUj;jy;.

02.  Kfhikahsh; (vk;vk; 1-1) tFjp juk; 1 my;yJ/cld; fy;tprhh;/ Muha;r;rp (VMh;-1 juk; 1) NAITA  tpy; 
tFjp my;yJ gjtpf;F chpj;jhd ghl gpuNjrj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (05) tUl  Nrit.

rk;gsk;: 02/2016(i) vd;w ,yf;fKila  Kfhikj;Jt jpizf;fs Nrit Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;:

 80,295-15x2,270-114,345 (Vr;vk; 1-1) &gh.
 (,jw;F Nkyjpfkhf murhq;fj;jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l gbfSk; toq;fg;gLk;)

 jpiwNrhp Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; Nghf;Ftuj;J trjpfs; kw;Wk; njhiyNgrp gbAk; toq;fg;gLk;)

tanjy;iy: tajhdJ 35 ,w;F FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 (Nky;  tanjy;iy cs;thhp tpz;zg;gjhhpfSf;F gpuNahfg;gLj;jg;glhJ)

nghJ epge;jidfs;:

mur $l;Lj;jhgdq;fs;> epajpr;rl;l rigfs; kw;Wk; murhq;f jpizf;fsq;fspd; Copah;fs; mth;fspd; 

tpz;zg;gq;fis chpj;jhd epWtdq;fspd; jiyth;f@lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lk;. KOikahd 

RajuT kw;Wk; cwtpduy;yhj ,U ghpe;Jiuahsh;fspd; njhlh;G tpguq;fs; kw;Wk; Rakhf 

mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l chpj;jhd rhd;wpjo;fspd; gpujpfs; Mfpad tpz;zg;gq;fSld; 2022.05.06 Mk; 

jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> Njrpa gapYeh; kw;Wk; njhopw;gapw;;rp 

mjpfhurig> ,y. 971> = [ath;jdGu khtj;ij> ntypfl> ,uh[fphpa vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

my;yJ naitahrm@gmail.com  vd;w kpd;dQ;ry; topahf mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. jghYiwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpg; ngauhdJ Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. g+h;j;jp nra;ag;glhj 

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

njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; khj;jpuNk

Neh;Kfg;ghPl;irfSf;F miof;fg;gLth;.

jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> 

Muha;r;rp kw;Wk; Gj;jhf;fq;fs; 

,uh[hq;f mikr;R

jiyth;> Njrpa gapYeh; kw;Wk; njhopw;gapw;rp 

mjpfhurig>

,y. 971> = [ath;jdGu khtj;ij>

ntypfl> ,uh[fphpa.

njhiyNgrp: 011 2888782-5
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cs;@uhl;rp tptfhuq;fs; kw;Wk; khfhz rigfs; ,uh[hq;f mikr;R

tsh;r;rp ngWk; gpuhe;jpaq;fspy;  JICA  epjpaplg;gl;l fpuhkpa cl;fl;likg;G

mgptpUj;jp nraw;wpl;lk; (RIDEP) - Loan No. SL-P116

nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid - tlkj;jpa khfhzk;

Nfs;tp ,yf;fk;: PL/5/W/RIDEP/2022/04/5/1

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fld; cld;gbf;if ,y. SL P116

IFB/Item No. SL P116/NCP/WS/2020/07/R

1.  tsh;r;rpngWk; gpuhe;jpaq;fspy; rh;tNjr xj;Jiog;gpw;fhd [g;ghd; epWtdj;jplkpUe;J 

(JICA) ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ tsh;r;rpngWk; gpuhe;jpaq;fspy; fpuhkpa 

cl;fl;likg;G nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf flndhd;iwg; ngw;Ws;sJ. ,f;fld; 

ngWiffspd; gFjpnahd;iw ePu; toq;fy; eph;khzk;;> kfpe;jfk kw;Wk; k`nrd;Guh 

xUq;fpize;j Jizj; jpl;lj;jpd; Nju;e;njLf;fg;gl;l $Wfis mjpfupg;gjw;fhd Kiwik> 

,jpy; frd; Fsj;jpd; cs;sPh;g;G eph;khzk;> fhw;Nwhl;lk;> Kd; FNshupNd\d; miw 

kw;Wk; mOj;j tbfl;bfs;> /ngNuh rPnke;J jiufPo; ePh;j;Njf;fk;; cs;spl;l tof;fkhd 

Rj;jpfupg;G epiyak;> ePu;j;Njf;fq;fs;> gk;gp ,y;yq;fs;;> gad;ghl;Lf; fl;blk;> Neub 

tpepNahf Kiwikf;fhd VFD gk;gpfs; toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; cs;sPh;g;G 

,lj;jpy; %y ePiu gpupj;njLf;Fk; gk;gpfs;> midj;J Jizg; nghUl;fSld; njhFg;G 

FNshupNd\d; Kiwik> DI & HDPE %y ePu; gpujhd toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy;;> HDPE 
tpepNahf Foha; tiyaikg;G> thy;Tfs; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> kjFf; flitfs;> 

fpilkl;l Jisapliyg; gad;gLj;jp ghijiaf; flj;jy; kw;Wk; tPl;L ,izg;Gfis 

toq;Fjy; vDk;  gzp xg;ge;jj;jpd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf 

nrytopf;f cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ.

2.  tpiykDf;NfhuyhdJ [g;ghdpd; ODA  fld;fspd; fPohd ngWiff;fhd Vw;Gilajhd 

topfhl;bfSf;fikthf eilKiw %yk; elhj;jg;gLtJld; fld; cld;gbf;ifapy; 

tiuaWf;fg;gl;lthW jFjpAs;s tsehLfspd; midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,jpy; 

gq;Fngw;wyhk;. 

3.  kfpe;jfk kw;Wk; k`nrd;Guh xUq;fpize;j Jizj; jpl;lj;jpd; eph;khzk; kw;Wk; 

g+h;j;jpahf;fy;> ,jpy; frd; Fsj;jpd; cs;sPh;g;G eph;khzk;> fhw;Nwhl;lk;> Kd; 

FNshupNd\d; miw kw;Wk; mOj;j tbfl;bfs;> /ngNuh rPnke;J jiufPo; ePh;j;Njf;fk;; 

cs;spl;l tof;fkhd Rj;jpfupg;G epiyak;> ePu;j;Njf;fq;fs;> gk;gp ,y;yq;fs;;> gad;ghl;Lf; 

fl;blk;> Neub tpepNahf Kiwikf;fhd VFD gk;gpfs; toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; kw;Wk; 
cs;sPh;g;G ,lj;jpy; %y ePiu gpupj;njLf;Fk; gk;gpfs;> midj;J Jizg; nghUl;fSld; 

njhFg;G FNshupNd\d; Kiwik> DI & HDPE %y ePu; gpujhd toq;fy; kw;Wk; gjpj;jy;;> 

HDPE tpepNahf Foha; tiyaikg;G> thy;Tfs; toq;fy; kw;Wk; epWTjy;> kjFf; 

flitfs;> fpilkl;l Jisapliyg; gad;gLj;jp ghijiaf; flj;jy; kw;Wk; tPl;L 

,izg;Gfis toq;Fjy; vDk;  NtiyfSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

njhopy; toq;Feh; rhh;ghf khfhz rigfs; kw;Wk; cs ;@uhl;rp tptfhu ,uh[hq;f 

mikr;rpd; ngWif FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ 

NfhUfpd;whh;. 

4.  jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;fil tFjpapy; C1 my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l juj;jpw;fhd CIDA gjpitf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  Fwpg;G I: xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf> tpiykD Mtzq;fspy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s 

rpy jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;fs; fPNo ml;ltizg;gLj;jg;gl;Ls;sd. 

ml;ltiz (01)

nghjp ,y. SL P116/NCP/WS/2020/07/R

kPsspf;fg;glhj itg;G 80>000.00 ,y. &gh

tpiykDf;fspd; 

nry;YgbahFk; fhyk;

2022-11-08Mk; jpfjp tiu

tpiykDg;;gpiz Kwp 9.5 kpy;ypad; ,y. &gh (2022-12-06Mk; jpfjp tiu 

nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;.)

jFjpj; jfTj;jpwd; (i)   ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filf;fhd  C-1  my;yJ 

mjw;F Nkw;gl;l  CIDA juk; 
(ii)   ,yq;ifapd; kj;jpa my;yJ khfhz rig tpahghu 

gjpT epWtdj;jpd; tpahghug; gjpTr;; rhd;wpjopd; 

gpujpnahd;W 

(iii)   PCA3 gbtk; (,e;j tpiyf;NfhuYf;fhf 1987Mk; 

Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; 

fk;gdpfs; gjpthshplk; gjpT nra;jpUj;jy;)

epjpaply; epiyik 2019 [dthp 01Mk; jpfjp Kjy; mKyhFk; tifapy; 

fle;j 3 tUlq;fspy; tUlhe;j eph;khz ruhrhp epjpg;Gus;T 

Fiwe;jgl;rk; 630  kpy;. ,y. &gh

epjpaply; tsq;fs; Mff; Fiwe;j jputr; nrhj;J 170 kpy;;. ,y. &gh (jputr; 

nrhj;jhdJ ,e;jj; jpl;lj;jpw;fhf tq;fp cj;juthj tbtj;jpy; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;) my;yJ fld; trjpfs;

eph;khz mDgtk; fle;j gj;J tUlq;fspy; jpUg;jpfukhf g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

gpd;tUk; $Wfs;:

• Fiwe;jgl;rk; 25 fp.kP. ePsj;ijf; nfhz;l xg;ge;jj;jpw;F 

uPVC my;yJ HDPE Foha;fisg; gjpj;j Fiwe;jgl;rk; 

xU xg;ge;jk; kw;Wk; 

• fl;likg;G rptpy; Ntiyfs;> fsQ;rparhiy $Wfs;> 

trjpfs; fl;bl Ntiyfs; kw;Wk; Aeratorfs kw;Wk; 

mOj;j tbfl;bfs; kw;Wk; mjDld; njhlh;Gila 

vyf;l;Nuh nkf;fhdpfy; Ntiyfs; cl;gl tof;fkhd ePh; 

Rj;jpfhpg;Gf; $Wfs;

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; 

$l;lk; kw;Wk; js tp[a 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022-05-05Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F mDuhjGuk; jpl;l 

mKyhf;fy; gzpkidapy;. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; 

$l;lj;ijj; njhlh;e;J cldbahf js tp[ak; Vw;ghL 

nra;ag;gl;Ls;sJ.

tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; 

$l;lk; eilngWk; ,lk;

nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid> tlkj;jpa khfhzk;>  ,y. 

3063> gbepiy 3> GGJ khtj;ij> j`a;ahfk> mDuhjGuk;

Fwpg;G (II)
$l;LKaw;rpia Nghd;w CIDA gjpTj; Njitg;ghL jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik 

jfTj;jpwdpd; 2.1.4 ,yf;fKila \uj;ij jaTnra;J ghh;itaplTk;. 

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiyg;  ngw;W  nfhOk;G-08> ,y. 

157A, fpd;rp tPjp> tsh;r;rpngWk; gpuhe;jpaq;fspd; fpuhkpa cl;fl;likg;G nraw;wpl;lk; 

(RIDEP), nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myF mYtyfk; njhiyNgrp: 011-2667748 

njhiyefy;: 011-2667768. 

  my;yJ  mDuhjGuk;>  j`a;ahfk> gbepiy 3>  GGJ khtj;ij> 3063Mk; 

,yf;fj;jpYs;s nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid> (tlkj;jpa khfhzk; - RIDEP) 
khfhz nraw;wpl;l gzpg;ghsh; mYtyfj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.  njhiyNgrp: 025-2222875> njhiyefy;: 025-2222875. 

kpd;dQ;ry;: ridep.piuncp@gmail.com.
6.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf vz;gjhapuk; ,y. &gh (80>000.00 ,y. &gh) njhifia 

nrYj;jpa gpd;dh;> NkNyAs;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdT 

Kiw nuhf;fg; gzfkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

  ,e;j tpiykDf;fis nfhLg;gdTfisr; nrYj;jpa gpd;dh; 2022-04-22Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-05-13Mk; jpfjp tiuapy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpapy; rhjhuz Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; nfhs;stdT nra;ayhk;. 

Mh;tKs;s tpiykDjhhuh;fs; PDF tbtpyhd Mtzq;fSf;F Ntz;LNfhs; 

tpLf;fyhk;. 

7.  tpiykDjhuh;fSf;fhd gzpg;Giufs; kw;Wk; xg;ge;jj;jpd; nghJthd 

epge;jidfspYs;s Vw;ghLfNs rpwpa Ntiyfspd; ngWiff;fhd [g;ghdpd; ODA  
fld;fspd; fPo; epakkhf;fg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; Vw;ghLfshFk;.

8.  Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpfis 

jdpj;jdpahd ciwfspy; ,l;L mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~SL P116/NCP/
WS/2020/07/R nghjp ,yf;fj;jpw;fhd tpiykD|| vdf; Fwpg;gpl;L 2022-05-17Mk; 

jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ~~jiyth;> 

mikr;Rg; ngWiff; FO> epjpg; gphpT> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhu 

,uh[hq;f mikr;R> ,y. 330> a+dpad; gpNs];> nfhOk;G-02 vDk; Kfthpf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nkw;gb miktplj;jpYs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk; vd;gJld; njhz;Z}w;iwe;J ,yl;rk; ,y. &gh (9>500>000.00 

,y. &gh) ngWkjpahd tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  gpiz Kwpapd; tbtkhdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpT ngw;Ws;s th;j;jf 

tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; epge;jidaw;wJkhd tq;fp cj;juthjkhfTkpUj;jy; 

Ntz;Lk;. NtW ve;jnthU tbtj;jpyhd gpiz Kwpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

9.  nfhOk;G-02> ,y. 330> a+dpad; gpNs];> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp 

tptfhu ,uh[hq;f mikr;R> epjpg; gphptpy; tpiykDf;fis %ba gpd;dh;> Neubahf 

rKfkspj;jpUf;Fk; njhpT nra;ag;gl;l tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

cld; jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

mikr;Rg; ngWiff; FO>

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

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

njhiyNgrp: 011-2399735  njhiyefy;: 011-2329725

kpd;dQ;ry;: secretary@pclg.gov.lk
jpfjp: 2022-04-22

Nfs;tp mwptpj;jy; - fz;b khefu rig
Nghfk;gu thur; re;ijapy; fl;lzq;fis mwtpLk;  chpikia jw;fhypfkhf 

xU tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F toq;Fjy; 
fz;b khefu rigf;Fr; nrhe;jkhd Nghfk;gu thur; re;ijapy; fl;lzq;fis mwtpLk; chpikia jw;fhypfkhf xU tUl fhyj;jpw;F 

Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 2022-05-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fs; %yk; tpiyfs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tpg; gbtq;fs; 2022-05-10Mk; jpfjp gp.g. 2.45 kzp tiuahd  thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;. fz;b khefu rigapd; tUkhdg; gphptpdhy; 

toq;fg;gLk; vd;gJld; 2022-05-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F mit jpwf;fg;gLk;. Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 

khefu Mizahsh;> fz;b khefu rig vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;.

,lk;/ Nrit

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; 

gbtf; fl;lzk;

&gh rjk;

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp 

itg;Gj; njhif

&gh rjk;

Mff;Fiwe;j 

Nfs;tp

&gh rjk; fhy vy;iy

Nghfk;gu thur; re;ijapd; fl;lzq;fis 

mwtpLk;  chpikia   Fj;jiff;F tpLjy;
1090.00 50>000.00 1>516>000.00 01 tUlk;

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; Nfs;tpj; njhiff;F Gwk;ghf murhq;fj;jpw;Fr; nrYj;j Ntz;ba thpfSk; Nrh;j;J mwtplg;gLk;. ,jw;Fg; Gwk;ghf thur; 

re;ij eilngWk; ehl;fspy; Fg;igfis mg;Gwg;gLj;Jk; fl;lzkhf ehnshd;Wf;F 4000.00 &gh mwtplg;gLk;. (mur thpfSk; mwtplg;gLk;) 

Nkyjpf tpguq;fis fz;b khefu fzf;fhsh; (tUkhdk;) mth;fsplk; mYtyf Neuj;jpDs; khj;jpuk; rKfk; je;Njh my;yJ 081-2227395 

vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2022-04-20Mk; jpfjp Nf.Nf.[P.I.B.[P. tpN[jpyf;f.

fz;b khefu rig mYtyfj;jpy;. khefu Mizahsh;.

Nfs;tp mwptpj;jy; - fz;b khefu rig 
nkdpf;`pd;d tpNrl nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpw;F gpuNtrpf;Fk; thfdq;fSf;fhd 

fl;lzq;fis mwtpLk;  chpikia jw;fhypfkhf Fj;jiff;F toq;Fjy;
fz;b khefu rigf;Fr; nrhe;jkhd nkdpf;`pd;d tpNrl nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpw;F gpuNtrpf;Fk; thfdq;fSf;fhd 

fl;lzq;fis mwtpLk;  chpikia jw;fhypfkhf ,uz;L (02) tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 2022-05-11;Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp tiu Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Nfs;tpg; gbtq;fs; 2022-05-10Mk; jpfjp gp.g. 2.45 kzp tiuahd  thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;. fz;b khefu rigapd; tUkhdg; gphptpdhy; 

toq;fg;gLk; vd;gJld; 2022-05-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F mit jpwf;fg;gLk;. Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 

khefu Mizahsh;> fz;b khefu rig vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;.

,lk;/ Nrit

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; 

gbtf; fl;lzk;

&gh rjk;

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp 

itg;Gj; njhif

&gh rjk;

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp

&gh rjk;

fhy 

vy;iy

nkdpf;`pd;d tpNrl nghUshjhu kj;jpa epiyaj;jpw;F 

gpuNtrpf;Fk; thfdq;fSf;fhd fl;lzq;fis mwtpLk;  

chpikia jw;fhypfkhf Fj;jiff;F tpLjy;

1090.00 1>000>000.00 5>000>000.00
02 

tUlq;fs;

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; Nfs;tpj; njhiff;F Gwk;ghf murhq;fj;jpw;Fr; nrYj;j Ntz;ba thpfSk; Nrh;j;J mwtplg;gLk;. Nkyjpf 

tpguq;fis fz;b khefu fzf;fhsh; (tUkhdk;) mth;fsplk; mYtyf Neuj;jpDs; khj;jpuk; rKfk; je;Njh my;yJ 081-2227395 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;. (Nfs;tp epge;jidfis mYtyf Neuj;jpy; tUif je;J ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;)

2022-04-20Mk; jpfjp Nf.Nf.[P.I.B.[P. tpN[jpyf;f.

fz;b khefu rig mYtyfj;jpy;. khefu Mizahsh;.

,yq;if KjyPl;Lr; rig

ngWif mwptpj;jy;
fPo;f;fhZk; ngWiff;fhf ngWif Nfhuy; mwptpj;jy; 

2022.04.23k; jpfjp rdpf;fpoik kw;Wk; 2022.04.25k; jpfjp 

jpq;fl;fpoik ehl;fspy; (Daily News) gj;jphpiffspy; 

gpuRhpf;fg;gLk;. 

CLEARING JUNGLE OF PROPOSED AREA FOR 
PHARMACEUTICAL ZONE (PHASE II) 

(AREA IDENTIFIED FOR COCONUT BASE INDUSTRIES) 
AT ARABOKKA, HAMBANTOTA.

Contract No. BOI/TS/Pharma-Ham/2022/08/09.001

Nkw;gb ngWiff;fhf Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJld; ngWifia rkHg;gpg;gjw;F 

MHtk; fhl;Lfpd;w xg;ge;jf;fhuHfSf;F 2022.04.23k; jpfjp 

rdpf;fpoik kw;Wk; 2022.04.25k; jpfjp jpq;fl; fpoikfspy; 

(Daily News) gj;jphpifapd; Fwpj;j mwptpj;jypd; gpufhuk; 

nraw;gLkhW ,j;jhy; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;. 

jiytH> 

,yq;if KjyPl;Lr; rig

jpUj;jk;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhurig - 

Nky; khfhzk;

~~Ruf;fpK fq;fh|| jpl;lj;jpd; fPo; fubadhWtpy; 

jpz;kf;fopT Kfhikj;Jt nraw;wpl;lj;jpw;fhf 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s fopT Rj;jpfhpg;G 

nghwpj;njhFjpia tbtikj;jy;> eph;khzpj;jy; 

kw;Wk; g+h;j;jp nra;jy;

NkNyAs;s tplak; njhlh;ghf 2022 Vg;uy; 11 Mk; jpfjpad;W 

gpuRhpf;fg;gl;l tpsk;guk; njhlh;ghdJ.

gpd;tUk; jpUj;jq;fs; njhlh;ghf cq;fspd; Njitahd 

eltbf;iff;F mwpaj;jUtjpy; kfpo;r;rpailfpd;Nwhk;. 

1) 02 Mk; ,yf;f mk;rj;jpd; (b) cg-gphpT - fl;bl eph;khzk; 

kw;Wk; fopTePh; kw;Wk; ePh; toq;fy; Mfpatw;wpd; gjpT 

ngw;Ws;s jukhdJ C4/C5 vd khw;wg;gly; Ntz;Lk;. 

Vida Njitg;gLk; jifikfspy; khw;wkpy;iy.

2) 05 Mk; ,yf;f mk;rk; - tpiykD Mtzq;fspd; 

toq;fyhdJ 2022.05.12 Mk; jpfjp tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

3) 07 Mk; ,yf;f mk;rk; - Njitg;gLk; tpiykDg;gpizahdJ 

ehd;F ,yl;rk; ,yq;if &ghntd (400>000 ,. &gh) 

jpUj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

4) 08 Mk; ,yf;f mk;rk; - g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fspd; ,U gpujpfspy; %Lk; jpfjpahdJ 2022.05.13 

Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzp tiuAk; ePbf;fg;gl;Ls;sJld; 

Vida epge;jidfspy; vt;tpj khw;wKkpy;iy.

Vida midj;J Njitg;gLj;jy;fspYk; epge;jidfspYk; 

vt;tpj khw;wKkpy;iy;.

jiyth;>

fopTg;nghUs; Kfhikj;Jt mjpfhurig (Nky; khfhzk;)>

204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

jfty; njhlh;gpw;fhd topfs; gpd;tUkhW:

njhiyNgrp : 011-2092993/ 996.
njhiyefy; : 011-2092998.

22.04.2022

2015 ,d; 05 Mk; ,yf;fk; nfhz;l Njrpa 

kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rig 

rl;lj;jpd; (131) gpuptpd; fPo; kw;Wk;

kjpg;Gf;Fupa ePjpkd;wj;jpd; fl;lisg;gb 

,yq;if kf;fsplk; kd;dpg;Gf; NfhUfpNwd;

,`Ttj;j> kpup];] tlf;F> kpup];]tpy; trpf;Fk; 

Nghf`tj;jNf rhku Nghf`tj;j Mfpa ehd; 06/B> 
funjhl;l> eh`pkp khtj;ij> khj;jiw vd;w Kftupapy; 

,Uf;Fk; mUz ghu;krp vd;w kUe;jf Copau; MNtd;.

kUe;J xd;wpd; ntspg;gilj; jd;ik> juk;> fyit my;yJ 

ghJfhg;G njhlu;gpy; jtwhd Gupjiy toq;Fk; tifapy; 

kUj;Jt nra;Kiwapy; me;j kUe;jfj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l 

kUe;Jf;F gjpy; NtW kUe;ij tpw;w jtWf;F tof;F vz; 

51314 ,d; fPo; ,lg;gl;l tof;fpy; ehd; Fw;wthspahf;fg;gl;Nld; 

vd;Wk; khj;jiw ePjthd; ePjpkd;wj;jpy; &gh 25000.00 

mguhjk; xd;W tpjpf;fg;gl;lJ vd;Wk; nghJkf;fSf;F 

,j;jhy; mwpaj;jUfpNwd;.

,e;jj; jtiw ehd; kPz;Lk; nra;a khl;Nld; vd;W 

Fwpg;gpl;L Vw;gl;l jtW gw;wp KO ,yq;if kf;fsplKk; 

kd;dpg;Gf; NfhUfpNwd;.   

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp vLj;jw;; 
(jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp 
vLj;jw; rl;lk; (460Mk; mj;jpahak;) 7Mk; gphptpd; 

fPo; mwptpj;jy;

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; - 4-3/10/2019/MV/446-B
vdJ Fwpg;G ,y. - DIVH/LAND/ACQVR/9/13/2

fhzp vLj;jy; rl;lj;jpd; fPo; muR vLj;Jf; nfhz;Ls;s fPo; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpfspd; tpguq;fs; rk;ge;jkhf mr; 

rl;lj;jpd; 9Mk; gphptpd; fPo; chpik kw;Wk; e\;l <l;L ghPl;irfs; 

2022.03.29Me; jpfjp k`t gpuNjr rig mYtyfj;jpy; vd;dhy; 

eilngwTs;sJ vd;gij nghJ kf;fs; mwpe;J nfhs;tjw;F 

,t;thW mwptpf;fg;gLfpd;wJ. ,f; fhzpfSf;fhd 

chpj;Jilath;fs; rKfkspf;fTk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2022.01.08 kw;Wk; G 2264/64 ,yf;f mjptpNrl th;j;jkhdpia 

ghh;f;fTk;. murhl;rpahh; vz;zpapUf;fpwhh;fs; vd;gij ehd; 

,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;.

khtl;lk; FUehfy;

gpuNjr 

nrayhsh; 

gphpT

k`t

fpuhk Nrtfh; 

gphpT

137 gKDfk

Muk;g 

tiugl ,y.

fpuhkj;jpd; 

ngah;
Jz;L ,y.

KO fhzpapd; 

tp];jPuzk;

3667 ,y; 

gpw;Nrh;f;if 

,y. 4> jhs; 

,yf;fk; 4

nghy;gpj;jpfk 197>198>203>

207-211>213-218>

220-225>228-230>

233-237>239-243>

246-249>253-264>

267>268>271>274>

276>278>281>283>

286>289>290>293>

294>295>299

tiu

n`f;lahh;

2.0128

gp. vk;. eJd; Mh;. rk;gj;>

gpuNjr nrayhsh;>

k`t.

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyak;.

k`t.

jpfjp: 22.04.2022
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kPl;fg;glhj jq;f Mguzq;fis gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;
gpuNjr mgptpUj;jp tq;fpapd; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s fpisfs;> mYtyfq;fs; kw;Wk; mlF kj;jpa epiyaq;fspy; kw;Wk; 2019-04-01k; jpfjpf;F Kd;dH yq;fhGj;u mgptpUj;jp tq;fpf; 

fpisfspYk; mlF Nkw;nfhs;sg;gl;L>2022-05-06k; jpfjp tiu kPl;fg;glhj jq;f Mguzq;fis 2022-05-07k; jpfjp Kjy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s gpuhe;jpa mYtyfq;fspy;> khtl;l 

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

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

mlF ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l ,Wjpj; jpfjp mlF fhyk; mbg;gilahf nfhz;l jpfjp G+Hj;jpahfpa fhyk;

2020-12-31 12 khj fhyj;jpw;F mlF itf;fg;gl;lit 2021-12-31 1 tUlk; G+Hj;jpahfpaJ

2021-06-30 6 khjq;fspw;F mlF itf;fg;gl;lit 2021-12-31 6 khjq;fs; G+Hj;jpahfpaJ

2021-09-30 3 khjq;fspw;F mlF itf;fg;gl;lit 2021-12-31 3 khjq;fs; G+Hj;jpahfpaJ

gpuhe;jpa mYtyfk;

kj;jpa

(njh.,. 

0812214115/6/7)

tl kj;jpa

(njh.,.  0252223080/ 
0252225214)

tl Nky;

(njh.,. 0372231880)

rg;ufKt

(njh.,. 0452224566)

Cth

(njh.,. 0552223635)

fpof;F

(njh.,. 0652225881)

Nky;

(njh.,.  0332248731

0332248583)

njd;

(njh.,. 

0412226208/9)

khtl;l mYtyfk;

fz;b

 njh.,.  0812214115/6/7
0812214124)

nghyd;dWit

(njh.,. 0272223212)

FUehfy; 

(njh.,. 0372268323/ 
0372268181

,uj;jpdGhp

(njh.,. 0452230512)

nkhduhfiy

(njh.,. 0552273930)

mk;ghiw

(njh.,. 0632223420)

fk;g`h/nfhOk;G

(njh.,. 0332234922)

`k;ghe;Njhl;il

(njh.,. 0472240647/8)

khj;jis

(njh.,. 0662051332/3)
mEuhjGuk;

(njh.,. 0252223080)

Gj;jsk;

(njh.,. 0322223448/ 
0322223689)

Nffhiy

(njh.,. 0352230333)

gJis 

(njh.,. 0552224192)

kl;lf;fsg;G

(njh., 0652225845)

fSj;Jiw

(njh.,  0342264276

0342262526)

khj;jiw

(njh.,. 0412231585)

Etnuypah

  (njh.,.  0522224552 

0522222630)

tl khtl;lk;

(njh.,. 0212280180)

fhyp

(njh.,. 0912222458)

Nky;

fpisfs;
Vy tpw;gid 

jpfjp

Vy tpw;gid 

,lk;

mtp];]htis> jpTyg;gpl;b> fk;g`h> 

N`hkhfk> [h-vy> fsdp> fpupe;jpnty> 

nfhyd;dht> khtukz;ba> kpDtq;nfhl> 

kPupfk> kpup];;tj;ij> ePHnfhOk;G> epl;lk;Gt> 

gpypae;jiy> whfk>  ENfnfhl

2022-05-12 

tpahof;fpoik

Nky; khfhz 

mYtyfk;

kpup];tj;ij

,y. 36>fz;b 

tPjp> kpup];tj;ij> 

KJq;nfhl

m`ytj;ij> gJuypa> NgUtis> Gsj;rpq;`s> 

njhlq;nfhl> Nfhzg;nghy> n`hwz> 

,q;fpupa> fSj;Jiw> kJfk> kPf`njd;d> 

kpy;ydpa> nkhwf`N`d> nkhwe;Jl;Lt> 

ghze;Jiw> thj;Jt> tynfjw> twf;fhnfhl

2022-05-12 

kw;Wk;

2022-05-13

fSj;Jiw khtl;l 

mYtyfk;

,y. 51> ,uj;jpdGup 

tPjp>n`huiz

rg;ufKt

fpisfs;
Vy tpw;gid 

jpfjp

Vy tpw;gid 

,lk;

Nffhiy> gplfy;njdpa> wk;Gf;fd> khtdy;iy> 

twf;fhnghy> mwdhaf;f> fpJy;fy> Wtz;ty;y> 

NjthNyfk> Gyj;nfh`{gpl;ba> njuzpafy> 

n`k;kj;jfk> neYe;njdpa> al;bahe;Njhl;il> 

nfhl;bahf;Fk;Gu> nj`pNahtpw;w

2022-05-07 Kjy;

2022-05-14 tiu

thu 

ehl;fspYk; 

thu ,Wjp 

ehl;fspYk;

Nffhiy khtl;l 

mYtyfk; 

,y. 143/2> gpujhd 
tPjp> Nffhiy

,uj;jpdGup> gy;kLy;y> gyhq;nfhil> 

vk;gpypg;gpl;ba> nfhyd;d> vn`ypanfhl> 

fythd> nfhlf;fhnty> vuj;d> FUtpw;w> 

eptpj;jpfy> f`tj;ij> wf;Fthd> fpupnay;y> 

nghJgpl;ba>  ntypNfnghy> = gyhgj;jy> 

Gypq;Fgpl;ba

,uj;jpdGup khtl;l 

mYtyfk; - 

,y. 278> gpujhd 

tPjp> ,uj;jpdGup

Cth

fpisfs;
Vy tpw;gid 

jpfjp

Vy tpw;gid 

,lk;

Gj;js> nkjfk> nkhduhfiy> jzky;tpy> 

nty;ytha> gly;Fk;Gu> gpgpy> rpak;gyhz;Lt> 

nrtzfy> kLy;y

2022-05-14

nkhduhfiy  

khtl;l mYtyfk;- 

nkhduhfiy tPjp> 

Gj;js

gJis> gz;lhutis> Nghf`Fk;Gu> 

g];]iw> ntypkil> `g;Gj;jis> 

fe;jnfl;ba> k`paq;fid> wpjpkhypaj;j> Cth 

gwzfk> YZfy> kPf`fpAy> `y;JKy;y> 

fpuhe;JUNfhl;Nl> Ct khypfhjd;d> jpaj;jyht

gJis khtl;l 

mYtyfk;

,y. 1/315> 
g];]iw 

tPjp>gJis

fpof;F

fpisfs;
Vy tpw;gid 

jpfjp

Vy tpw;gid 

,lk;

kl;lf;fsg;G> kl;lf;fsg;G ,uz;lhk; 

efuk;> nrq;fyb> VwhT+H> fSthQ;rpf;Fb> 

fe;jsha;> fhj;jhd;Fb> nfhf;fl;br;Nrhiy> 

%J}H> jpUNfhzkiy> jpUNfhzkiy efuk;> 

thior;Nrid 

mk;ghiw> mf;fiug;gw;W> jkz> nj`paj;jfz;b> 

fy;Kid> k`hXah> epe;jT+H> nghj;Jtpy;> 

rk;khe;Jiw> c`z

2022-05.14 

rdpf;fpoik

mk;ghiw khtl;l 

mYtyfk; - 

,y.01> 04tJ 

xOq;if> wPfy; 

re;jp> mk;ghiw.

tlkj;jpa

fpisfs;
Vy tpw;gid 

jpfjp
Vy tpw;gid ,lk;

mEuhjGuk;> mEuhjGu Gjpa efuk;> kp`pe;jiy> 

jk;Gj;Njfk> jk;Gj;Njfk efuk;>f`uf];jp`pypa> 

fy;Net> jyht> kjthr;rp> jpwg;gd> uk;Ngt> 

fnyd;gpe;JZntt> Nfhzg;gj;jpuht> nff;fpuht> 

Nghf];Ntt> tTdpah> kd;dhH> Rd;dhfk;> 

aho;g;ghzk;> fpspnehr;rp> fdfuhad;Fsk;

2022-05-07 

kw;Wk; 

2022-05-08

tl kj;jpa 

khfhz 

mYtyfk; - 

,y. 65D> 4k; 
xOq;if- mga 

gpuNjrk; - 

mEuhjGuk; 

nghyd;dWit> nkjpupfpupa> Gy];jpfk> ̀ pq;Fuf;nfhl> 

gf;f%z> kd;dk;gpl;b> fy;mKz> rpwpGu> fJUnty> 

mwyfz;tpy> nrtzg;gpl;ba

nghyd;dWit 

fpis - 

kl;lf;fsg;G tPjp> 

nghyd;dWit

tlNky;

fpisfs;
Vy tpw;gid 

jpfjp
Vy tpw;gid ,lk;

Fspahg;gpl;b> gz;Lt];Etu> epf;ftul;ba> 

fpupcy;y> mst;t> nghj;J`u> wpjPfk> 

khtj;jfk> ehwk;ky> gwf`njdpa> mj;Jfy;Gu> 

FUehfy;> nky;rpwpGu> ,g;ghfKt> nghy;gpj;jpfk> 

fy;fKt> mk;gd;nghy> guFk;Gu>khN`h> 

thupag;nghy 2022-05-14k; 

jpfjp

FUehfy; khtl;l 

mYtyfk;- 

,y. 29/4> mjpfhup 

khtj;ij> 

thupag;nghy

Gj;jsk;> khk;Gup> ghyf;Flh> fw;gpl;b> gd;dy> 

Nghtj;ij> Jk;ky#upa> Ke;jy;> k`ntt> 

ehj;jhz;bah> fpupnkl;bahd> Gdpj mdhGu> 

etfj;Njfk> rpyhgk;> MdkLt> ntd;dg;Gt

Gj;jsk; khtl;l 

mYtyfk; - 

ikf;Fsk> 

nfhOk;G 

tPjp>rpyhgk;

njd;

fpisfs;
Vy tpw;gid 

jpfjp

Vy tpw;gid 

,lk;

`f;kz> CWnghf;f> nja;ae;ju> mf;Fu];]> 

ntypfk> fe;jw> NffzJw> gpw;wgj;ju> 

fk;GWfKt> njdpaha> fk;GWg;gpl;b> jp`nfhl> 

khj;jiw efuk;> gk;Guz> khtuy> nkhwtf;f> 

fpupe;j> jpf;nty;y> kpup];]> njtpEtu 2022-05-07

Kjy;

2022-05-14 tiu

thu 

ehl;fspYk; 

thu ,Wjp 

ehl;fspYk;;

khj;jiw khtl;l 

mYtyfk; 

,y. 5> 

mSj;khtj;ij> 

khj;jiw

mk;gye;Njhl;il> mf;Fznfhyngny];]> 

fLthz> ngypaj;j> jp];]k`uhk> 

YZfk;ntn`u> #upantt> tPuf;nfl;ba> 

jq;fhiy> `k;ghe;Njhl;il> ty];Ky;iy> 

gwthf;Fk;Gu> wz;z> kpj;njdpa> tuhg;gpl;b

`k;ghe;Njhl;il 

khtl;l 

mYtyfk; - 

61/36> jp];] tPjp> 

jq;fhiy

my;g;gpl;ba> gl;lnghy> gpl;bfy> Nfhzfy;Gu> 

,kJt> gj;Njfk> jy;f];ty> mf;kPkz> 

fue;njdpa> fhyp> Cwf];kq; re;jp> af;fyKy;iy> 

neYt> cLfk> m`q;fk> `pf;fLit> 

fuhg;gpl;ba> gygpl;ba> fSnty;y

fhyp khtl;l 

mYtyfk; - 

,y. 301> 

khj;jiw tPjp> 

khfhy;y> fhyp

kj;jpa

fpisfs; Vy tpw;gid 

jpfjp

Vy tpw;gid ,lk;

fk;gis> clnty> `jwypaj;j> 

khw];]z> je;JNu> tj;Njfk> nkhwaha>  

njy;njdpa> G+[hg;gpl;b> fl;Lf];Njhl;il> 

cLJk;gu> kdpf;fpd;d> jTyfy>ehtyg;gpl;b> 

N`njdpa> fz;b> fz;b ,uz;lhk; efuk;> 

nrq;flfy> Nguhnjdpa

2022-05-14 

kw;Wk; 2022-05-

15k; jpfjpfspy;

fl;Lf];Njhl;il 

fpis - 

,y. 212/A> 
klts tPjp 

fl;Lf];Njhl;il

Etnuypah> wpfpy;yf];fl> fpdpfj;N`d> 

G+z;LNyhah> epy;jz;lh`pd;d> `q;Fwd;nfj;j> 

nfhl;lfy> mf;fug;gj;jid 2022-05-13k; 

jpfjp

Etnuypah 

khtl;l 

mYtyfk; - 

,y. 36/1/1> 
Adpf; tPt;> 

Etnuypah.

khj;jis> jk;Gs;is> fNynty> yf;fiy> 

wj;Njhl;il> ehcy> tpy;fKt 2022-05-09 

kw;Wk;2022-05-

10k; jpfjpfspy;

khj;jis khtl;l 

mYtyfk; - 

,y. 05> 

gyhgj;ts> 

khj;jis

Fwpg;G:-

fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s fpisfs; chpa gpujhd fpisfSld; ,izf;fg;gl;Ls;sd. 

`k;ghe;Njhl;il ,uz;lhk; efu fpis - `k;ghe;Njhl;il fpis

fJUnty ,uz;lhk; fpis - fJUnty fpis 

Nffhiy ,uz;lhk; efu fpis - Nffhiy fpis

jpUNfhzkiy ,uz;lhk; efu fpis - jpUNfhzkiy fpis

Vy tpw;gidj; jpfjpapidg; gpw;NghLjy;> xd;wpizj;J Nkw;nfhs;Sjy; my;yJ 

,uj;J nra;jy; Nghd;w mjpfhuk; tq;fpf;Nf chpj;jhFk;. 

gpujpg; nghJ KfhikahsH

fld; mwtPLfs;

gpuNjr mgptpUj;jp tq;fp

jiyik mYtyfk;> 

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

2022.04.22
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Rs. 700/-

Rs. 600/-

Rs. 550/-

Rs. 250/-

Rs. 550/-

Rs. 250/-

Rs. 600/-

Please E-Mail your Classified 
Advertisement / Marriage 
Proposal to

Easiest way to pay your Advertisement payments

classified@lakehouse.lk

Call for more Information -

Ramani - 077 7 278 948
Piyumi - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 347
Lakmali - 011 2 429 342

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 20/-

- Cost of each additional word - Rs. 10/-

- Cost of each additional word - Rs. 10/-

Chamara - 0777 270 067
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Rs. 800/- Rs. 600/-
- Cost of each additional word - Rs. 25/- - Cost of each additional word - Rs. 25/-

* For 15 Words * For 15 Words

Sunday Observer Marriage 
proposal can be Published in 
Silumina by paying
additional payment of Rs. 200/-

Silumina Marriage proposal can 
be Published in Tharunee by 
paying
additional payment of Rs. 300/-

in Several Newspapers at aff ordable Rate

Marriage proposal

Acc.No. 000000377
LAKE HOUSE BRANCH

Green light for
Online Transfer

Hand over your Classifi ed 
Advertisements to Our nearest 

Branch Offi  ce
Anuradhapura - TEL : 025 22 22 370 FAX : 025 22 35 411
Kandy - TEL : 081 22 34 200 FAX : 081 22 38 910
Kataragama - TEL : 047 22 35 291 FAX : 047 22 35 291
Maradana - TEL : 011 2 429 336 FAX : 011 2 429 335
Matara - TEL : 041 22 35 412 FAX : 041 22 29 728
Nugegoda - TEL : 011 2 828 114 FAX : 011 4 300 860
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22 2022 ஏப்ரல் 22 வெள்ளிக்கிழமை22–04–2022

,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;

CES/FP/03/PT/6300(EL) Base Boards for the 120 
Series Plc of JCT Cranes 

20,000.00 1,000.00 19-05-2022

K.g. 10.00 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; 22Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; 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;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;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

         

           

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

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

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp 

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

tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMSLP/21/
PT/02/52

Caltex Delo 1000 Marine 
SAE 40- 16,380 Liters 85>000 1>000.00

2022.05.11 Mk; 

jpfjpad;W 

K.g. 13.30 kzpf;F

 

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

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

Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  jPtpukhf 

mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> 

cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf 

ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa 

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

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

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

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

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

Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5. 2022 Vg;uy; 22 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy 

nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

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

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

Neuj;jpy; NeubahNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J 

tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> 

nfhOk;G-01.

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

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

fz;b khefu rig
Nfs;tp mwptpj;jy;

fz;b kj;jpa re;ijapd; 167Mk; ,yf;f khl;biwr;rpf; fil miwf;fhd Nfs;tp Nfhuy;

gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s fz;b khefu rigf;Fr; nrhe;jkhd kj;jpa re;ij fil miwapd; tpw;gid chpikia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf 

2022-05-11Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs; vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Nfs;tpg; gbtq;fs; thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy;. mYtyf Neuq;fspy; 2022-05-10Mk; jpfjp gp.g. 2.45 kzp tiu toq;fg;gLk; vd;gJld; 2022-05-11Mk;; jpfjp K.g. 

10.00 kzpf;F mit jpwf;fg;gLk;.

Nkyjpf tpguq;fis fz;b khefu fzf;fhsh; (tUkhdk;) mth;fsplk; mYtyf Neuj;jpDs; khj;jpuk; rKfk; je;Njh my;yJ 081-2227395 vDk; njhiyNgrp 

,yf;fj;jpd; Clhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

njh. 

,y.

,lk; tpahghuk; fil 

miw

Nfs;tpf; 

fhyk;

kPsspf;fg;glhj Nfs;tpg; 

gbtf; fl;lzk; (thpfs; 

rfpjk;) &gh rjk;

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp 

itg;Gj; njhif 

&gh rjk;

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tp

&gh rjk;

fil thlif  

(khjhe;jk;) 

&gh 

01 kj;jpa re;ij khl;biwr;rpf; fil 167 02 tUlq;fs; &. 1090.00 &. 100>000.00 &. 487>000.00 5>000.00

1)  Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; Nfs;tpj; njhiff;F Gwk;ghf murhq;fj;jpw;Fr; nrYj;j Ntz;ba thpfSk; Nrh;j;J mwtplg;gLk;. kjpg;gPl;Lj; jpizf;fsj;jpd; kjpg;gPl;bd; 

gpufhuk; fil miw thlifapy; jpUj;jk; nra;ag;gLtjw;F ,lKz;L.

2)  Nfs;tp itg;Gj; njhifapd; nghUl;L fz;b khefu rig rpwhg;gh; gphptpw;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngwg;gl;l gw;Wr;rPl;L my;yJ Nfhug;gLk; NghJ 

nrYj;jf;$ba ,uj;Jr; nra;a Kbahj gpiz Kwpnahd;iw fz;b khefu rigapd; khefu Mizahshpd; ngahpy; ngw;W me;j Mtzq;fis Nfs;tpg; 

gbtq;fSld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

3)  ve;jnthU Nfs;tp tpz;zg;gj;ijAk;  my;yJ rfy Nfs;tp tpz;zg;gq;fisAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia fz;b khefu rig 

jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

2022-04-21Mk; jpfjp Nf.Nf.[P.I.B.[P. tpN[jpyf;f.

fz;b khefu rig mYtyfj;jpy;. khefu Mizahsh;.

,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/13/053 Motor Tyr es 1000 X 20 16 Ply 
(Cross Ply) – 100 Nos. 

44,000.00 1,000.00 12-05-2022

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; 22Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; 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;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;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

,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/20/001 01 No. Fork Li   Truck    100,000.00 3,500.00 13-05-2022

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; 22Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; 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;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;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

,yq;if KjyPl;Lr; rig

fPo;f;fhZk; ngWiff;fhf ngWif Nfhuy; mwptpj;jy; 2022.04.23 

rdpf;fpoik kw;Wk; 2022.04.27 Gjd;fpoik ehl;fspy; (Daily News) 
gj;jphpifapy; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sJ.

SUPPLY & INSTALLATION OF ADDITIONAL SUBMERSIBLE 
PUMPS WITH MOTORS FOR KALU GANGA WATER INTAKE 
OF WATER SUPPLY SCHEME AT HORANA EXPORT 
PROCESSING ZONE

CONTRACT NO: BOI/TS/HEPZ/2021/08/02.038

Nkw;gb ngWiff;fhf Fwpj;j Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Mq;fpy 

nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;sJld; Nfs;tpfis rkh;g;gpg;gjw;F 

MHtk; fhl;Lfpd;w xg;ge;jf;fhuh;fSf;F 2022.04.23 rdpf;fpoik 

kw;Wk; 2022.04.27 Gjd;fpoik ehl;fspy; (Daily News) gj;jphpifapy; 

Fwpj;j mwptpj;jypd; gpufhuk; nraw;gLkhW ,j;jhy; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpNwhk;.

jiyth;>

,yq;if KjyPl;Lr; rig.

ngWif mwptpj;jy;
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2007Mk; Mz;bd; 7Mk; 

,yf;f fk;gdpfs;

rl;lj;jpd; 59(2)Mk; gphptpd; 

fPohd nghJ mwptpj;jy;

nfhOk;G-02> a+dpad;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ,lk;> 278 

Mk; ,yf;fj;jpy; mjdJ gjpT 

mYtyfj;ijf; nfhz;Ls;s 

mf;r]; nkbf;fy; (gpiwtl;) 

ypkpl;ll; MdJ (~~fk;gdp vd 

miof;fg;gLtJ) mjdJ 

jw;Nghja $wg;gl;l %yjdkhdJ 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 58Mk; 

gphptpd; gpufhuk; (2012 khh;r; 01Mk; 

jpfjpaplg;gl;lJk; fk;gdpapd; 6Mk; 

gbtj;jpy; gjpT nra;ag;gl;lJk;> 

fk;gdpapdhy; fk;gdpfspd; 

gjpthsh; ehafj;Jld; Nfhit 

nra;ag;gl;lJk;) 40 NfhbNa 20 

&ghtpypUe;J (400>000>020) 32 NfhbNa 

50 ,yl;rj;J 20 &ghthf 

(325>000>020)  Fiwg;gjw;fhf 2007k; 

Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lj;jpd; 59(2)Mk; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; nghJ mwptpj;jy; 

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

Mh;vd;Vr; N`hy;bq;]; 

(gptPb) vy;Bb fk;gdp 

nrayhsh;fs;>    

~Mh;vd;Vr; `T];>

,y. 622B, Nfhl;Nl tPjp> 
Nfhl;Nl.                                                                                          

nghJ mwptpj;jy;
2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;lj;jpd; gphpT 

9(2),d; tpjpfspd; fPo; kh;ypd; 

gp\pd; (gptpb) vy;Bb jdJ 

ngaiu xl;Nlh nel;bf; N`hk; 

nrhY}\d;]; (gpiutl;) ypkpl;ll; 

vd ngah; khw;wk; nra;tjhf 

nrhy;yg;gl;l rl;lj;jpd; 8Mk; 

gphptpd; tpjpfspd; gpufhuk; 

,j;jhy; mwptpj;jy; tpLf;fg;gLfpd;wJ.

fk;gdpapd; gioa ngaH: 

kh;ypd; gp\pd; (gptpb) vy;Bb  

fk;gdp ,yf;fk;: PV 102768
gjpT mYtyfk;: ,y. 10B1>  
NfhGuk; 3> 320> a+dpad; 

gpNs];> nfhOk;G -02

Gjpa ngaH: xl;Nlh nel;bf; 

N`hk; nrhY}\d;]; 

(gpiutl;) ypkpl;ll;

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;

Nfhh;gNul; Nrh;tpr]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll; 

nrayhsh;fs;

xl;Nlh nel;bf; N`hk; 

nrhY}\d;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l 

rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; 

Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

2022 Mk; Mz;Lf;fhf ciy vz;nza; (Furnace Oil) 
toq;fYf;fhd  Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD

ngytj;j kw;Wk; nrtdfy gpupTfSf;F 2022Mk; Mz;Lf;fhf ciy vz;nza; toq;fYf;F 

Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; jpizf;fs 

ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; 

Nfhug;gLfpd;wd.  

1.  fPOs;s ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthW kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;jp 2022 Nk 04 

Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l 

yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F 

vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp 

xd;iw tpiykDjhuu;fshy; nfhs;tdT nra;a KbAk;. nuhf;fg;gzk; %yk; fl;lzk; 

nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

njh./ 
,y.

cUg;gb
Njitahd 

msT

kPsspf;fg;glhj 

itg;G &gh

tpiykD 

gpiz &gh

Fwpg;G 

,y.

ciy vz;nza;

01 ngytj;j gpupT 850>000 yP. 25>000.00 2>500>000.00 PR 4842
02 nrtdfy gpupT 850>000 yP. 25>000.00 2>500>000.00 PR 7329

2.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fis 2022 Nk 05 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; 

xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; 

gjpTj; jghy;> tpiuJ}ju;> iffshy; nfhz;Lte;J Nru;g;gjd; %yk; mDg;g Ntz;Lk; 

vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Fwpg;G ,yf;fj;Jld; 2022 Mk; 

Mz;Lf;F ciy vz;nza; toq;fYf;fhd Nfs;tpkD” vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; 

tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; 

tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;.

4.  midj;J tpiykDf;fSk; 119 ehl;fSf;F nry;Ygbahd NkYs;s ml;ltizapy; 

Fwpg;gplg;gl;lthW “tpiykD gpizia” nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.   

5.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - ngWif 

Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 2505558> ifNgrp + 94 
0714103359> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: mpm_sev@lankasugar.lk).  

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04.

fs;Sj;jtwiz Fj;jif tpw;gid 2022/2023
rpyhgk; gpuNjr nrayfg; gphpT
2022.07.01Mk; jpfjp Kjy; 2023.06.30Mk; jpfjp  tiuapyhd 

fhyg;gFjpf;F rpyhgg; gpuNjr nrayfg; gphptpYs;s fs;Sj; 

jtwizfs; Fj;jif tpw;gidf;fhf 2022.05.26Mk; 

jpfjp K.g. 10.30 kzp tiu Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fs; 2022.04.29Mk; 

jpfjp gpuRhpf;fg;gLk; ,yq;if [dehaf Nrh\yprf; 

FbauR tHj;khdpg; gj;jphpifiag; ghHf;fTk;.

b.vk;.V.nf. jprhehaf

gpuNjr nrayhsH

rpyhgk;.

jpfjp. 2022.04.22

INVITATION FOR BIDS (IFB-III)
Local Development Support Project -

CREDIT NUMBER P 163305

VALIKAMAM NORTH PRADESHIYA SABHA 
KANKESANTHURAI

Following matters of published Invitation for Bids on 18.04.2022 are 
amended as follows :

1.  Reconstruction of Thayiddipulam Road - Amended Estimated Cost 
is Rs. 5.82 Mn and Amended Bid Security Amount is Rs. 59,000.00.

Chairman
Local Authority Procurement Committee,
Valikamam North Pradeshiya Sabha,
Northern Province.
Tel. : 021-2241130

22.04.2022

AMENDMENT

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

ePh;g;ghrd mikr;R

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;
xd;wpizf;fg;gl;l ePNue;J kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (IWWRMP)

nraw;wpl;l ,yf;fk;: P166865. fld; ,y. IDA-66210

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyNfhuy;
1. ,yq;if rdehaf> Nrh\yprf; FbaurhdJ rHtNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (International 

Development Association) (cyf tq;fp) xd;wpizf;fg;gl;l ePNue;J kw;Wk; ePh; tsq;fs; Kfhikj;Jt 

nraw;jpl;lj;jpw;fhd epjp trjpfs; fpilf;fg;ngw;Ws;sd. ,jd; xU gFjpia fPNoAs;s ml;ltizapy; 

tpgug;gLj;jpAs;sthwhd xg;ge;jj;jpw;fhf nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2. jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jiyth; ePh;g;ghrd jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FO rhh;gpy;  gpd;tUk; 

Ntiyapd; nghUl;L jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

3. ,e;j xg;ge;jj;jpd; fPo; Njt`{t jpl;lj;jpd; gpujhd fhy;tha; kw;Wk; tpepNahff; fhy;thia 

Nkk;gLj;Jtjw;F (jw;NghJs;s fl;likg;Gfis Nkk;gLj;Jjy; cl;gl) vjph;ghh;f;fg;gLfpd;wd.

ml;ltiz ,y. 01

,y. xg;ge;j 

,yf;fk;

Ntiy tpguk;

CIDA 
gjpTj; 

juk;

kjpg;gPl;Lf; 

fpuak; 

(thpfs; 

,d;wp) (,y. 

&gh kpy;.)

xg;ge;jf; 

fhyk; 

(ehl;fs;)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(,yq;if 

&ghapy;)

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp

(,yq;if 

&ghapy;)

01
LK-MOMDE-
123606- CW-
RFB

Rehabilita  on of 
Dewahuwa Scheme

C4 my;yJ 

mjw;F 

Nky;

94.46 365 20,000.00 1,200,000.00

4. xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;fhd jifikiag; ngWtjw;F> rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; Nfs;tpj; jutpYs;s gpd;tUk; Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

NkYk; rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuh; Nkw;gb 01Mk; ,yf;f ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ePh;g;ghrdk; 

kw;Wk; fhy;tha; tbfhyikg;gpy; (Irriga  on & Drainage Canals) tpNrlj;Jt juj;jpy; eph;khzf; ifj;njhopy; 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapy; (CIDA) nry;YgbahFk; gjpitf;  nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5. rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; fle;j Ie;J tUl fhyj;jpDs; Fiwe;jgl;rk; 146 kpy;ypad; ,y. &ghTf;fhd 

ruhrhp tUlhe;j eph;khzg; Gus;itf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Vida xg;ge;jq;fSf;fhf 

ngw;Wf;nfhz;l Kw;gzq;fs; kw;Wk; nfhLg;gdTfs; jtpu ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhf Fiwe;jgl;rk; 26>235>000.00 

,y. &ghTf;fhd jputr; nrhj;Jf;fs; kw;Wk; / my;yJ fld; trjpiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

6. Mh;tKs;s Nfs;tpjhuh;fs; Nkyjpf tpguq;fis nfhOk;G 07> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 230Mk; 

,yf;fj;jpYs;s ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;>  ePHg;ghrd gzpg;ghsH ehafk; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; ngWiffs;) 

mYtyfj;jpypUe;J (njhlh;gpyf;fk;: 011-2582897/011-2583305) ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; ,Nj Kfthpapy; 

,uz;lhk; khbapy; mike;Js;s xg;ge;jg; gphptpy; 2022-04-22Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-19Mk; jpfjp tiuapy; 

mur Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; Kd;dwptpj;jy; nra;J Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

7. Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s (njhiff;F 01Mk; ml;ltiziag; ghh;f;fTk;) kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ij gpd;tUk; tq;fpf; fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jpa tuTg; gw;Wr;rPl;Lld; nfhOk;G 07> 

ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 230Mk; ,yf;fj;jpYs;s ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;>  ePHg;ghrd gzpg;ghsH 

ehafk; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; ngWiffs;) mYtyfj;jpw;F my;yJ  epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; (%yg; 

gpujp) vOj;J %ykhd  tpz;zg;gnkhd;iwr; kpd;dQ;ry; Clhf (dictptirrigation2015@gmail.com / 
njhiyefy;: 011-2583305) rkHg;gpg;gjd; Nghpy; 2022-04-22Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-19Mk; jpfjp tiuahd  

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu    Nfs;tp Nfhuy;; Mtzq;fis nfhs;tdT 

nra;ayhk;. 

ml;ltiz ,y. 02

tq;fp tpguq;fs; tq;fp tuTj; Jz;L kw;Wk; Ntz;LNfhs; fbjk; mDg;Gjy;

tq;fpapd; ngah;

,yq;if tq;fp jg;uNgd; fpis

fzf;fpyf;fk; kw;Wk; ngah;

7042385> ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; ehafk;

(Online ghpkhw;wq;fs; Vw;Wf; 
nfhs;sg;glkhl;lhJ)

kpd;dQ;ry; Kfthp njhiyefy; ,y.

dictp  rriga  on2015@gmail.com 011-2583305

8. gpd;tUk; 03Mk;; ml;ltizapy; Fwpg;gpl;lthW tpiykDf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; ,lk;ngWk;.  

tsKs;s Nfs;tpjhuh;fs; ,iaGila mjpfhhpfspd; cjtpAld; Ntiyj; jsj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;FkhW 

Ntz;lg;gLfpd;wdh;.

ml;ltiz ,y. 03

Ntiyapd; ngah; Ntiyj; js 

tp[aj;jpw;F cjTk; 

gpuNjr nghwpapayhsh;

Ntiyj; js 

tp[aj;jpw;fhd jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 

eilngWk; ,lk;> jpfjp kw;Wk; Neuk;

Rehabilita  on of 
Dewahuwa Scheme

gpuNjr ePh;g;ghrdg; 

nghwpapayhsh; 

(jk;Gs;s)

njhiyNgrp: 

066-2284835

2022-05-04Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F 

gpuNjr ePh;g;ghrd 

nghwpapayhsh; 

mYtyfj;jpy; (jk;Gs;s)

2022-05-05Mk; jpfjp K.g. 9.00 

kzpf;F Zoom njhopy;El;gk; Clhf 

,lk;ngWk;.

($l;l milahs ml;il (Mee  ng 
ID) kw;Wk; flTr; nrhy; (Pass Code) 
vd;gd tsKs;s Nfs;tpjhuh;fSf;F 

mDg;gg;gLk;.)

9. rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tp 2022-09-16Mk; jpfjp tiuapy; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; vd;gJld; mj;Jld; 01Mk; 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;F 2022-10-14Mk; jpfjp tiuapy; (Nfs;tpfs; KbTWj;jg;gLk; 

ehs; Kjy; 147 ehl;fs; tiuapy;) nry;YgbahFk; Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.  VjhtJ tpiykD nry;YgbahFk; tpiykDg; gpiz Kwp ,y;yhky; ,Ue;jhy; vt;tpj 

Kd;dwptpj;jYkpd;wp gjpyspf;fhjit vdf; fUjg;gl;L epuhfhpf;fg;gLk;.

10. tpiykD Mtzj;jpd; rfy gf;fq;fspYk; tpiykDjhuh; rpw;nwhg;gkpl;L mtuJ Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

11. g+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis 2022-05-20Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F  Kd;duhff; fpilf;Fk; 

tifapy;> nfhOk;G-07> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij 230Mk; ,yf;f ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 3Mk; 

khbapYs;s gpujhd epjpaply; mYtyhpd; 311Mk; ,yf;f miwapy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; NrHf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy;> jiytH> jpizf;fs ngWiff;FO vd 

Kfthpapl;L Nkw;gb Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. Nfs;tpfs; 2022-05-20Mk;; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F  

%lg;gl;L mjd; gpd;dH cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

12. fbjciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; ngaH kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; Mfpatw;iw jaT 

nra;J vOjTk;. 

13. Ra tpUg;gj;jpd; Nghpy; rKfkspf;Fk; Nfs;tpjhuHfs; my;yJ mtHfspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

nghwpapayhsH Nf.b.vd;. rpwpth;jd>

ePHg;ghrd gzpg;ghsH ehafk;>

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 

,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07    

2022-04-22Mk; jpfjp.

NW HU-3784 
Bajaj 2003,  NW 
QM-7579 Baja j 
2007 threewh eel 
கூடிய விமைக்  க�ோரி-
க்ம�க்கு . வெலிபல் 
பினோன்ஸ் பிஎல்சி. 
இை. 310,  �ோலி வீதி,  
வ�ோழும்பு-03. வ�ோ.கப. 
0711210 810
 026658

�ட்டிட  நிரைோண  நிறு -
ென த்திற்கு வ�ோழி -
ைோளர�ள் க�மெ. 
சம்பளம் 2000/= 
- தினமும் வசைவுப 
பணம். �ங்குமிட ெசதி 
யு ண் டு . 
0 1 1 2 7 9 3 3 9 8 ,  
0 7 0 2 6 7 8 6 1 1
 026523

கேரமு�த்க�ரவு ேமட -

வபறுகிறது. 1) 

கைசன் 2) வெல்டர - 

0778786076. 445,  

வெவவைோக் க்ரோட்,  

வ�ோழும்பு - 05 026403

வபோ்ரைஸ்�முெவில்  3 

ைோடி வீவடோன்று,  9.5 

கபர்சசஸ்,  5 படுக்ம� 

அமற�ள்,  12 அடி 

உய்ரைோன சுற்றுெட்ட 

வீட்மட சுற்றிெ்ர்ச சுெர,  

02 வபரிய அைரும் 

இடம்,   03 ெோ�ன -

ங்�மள நிறுத்�க்கூடிய 

பி்ர க�சம்,  வைோட்மட 

ைோடி அழ �ோன 

சூழல் -விமை 49 

மில்லியன் - வ�ோடரபு 

0 7 0 4 6 4 4 6 4 0 ,  

0 7 7 8 5 1 0 2 8 2
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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/04/003 20 pair, 0.5MM, Non Armored, Jelly Filled, 
Under Ground Telephone Cable – 2000 Meters   

30,000.00 1,000.00 12-05-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/01/001 PVC Double Insulated Wires 20,000.00 1,000.00 12-05-2022

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; 22Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; 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;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;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

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l 

rpWNjhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; 

Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

tbrhiy eltbf;iff;fhf capu;j;jpzpT nfhjpfyid epWTtjd; %yk; toq;fw; 
nfhjpePuhtpf;fhd Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD - (LSC/HO/PRO/2022/04)

ngytj;j/ nrtdfy gpupTfSf;F capu;j;jpzT nfhjpfyid epWTtjd; %yk; toq;fw; 

nfhjpePuhtpf;fhf Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) 

epWtdj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FO (DPC) jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 20>000.00 ,.&ghit nrYj;jp 2022 Nk 12 Mk; jpfjp tiu 

Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp 

(jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G-04 vd;w Kftupf;F vOj;J%y 

tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd njhFjp xd;iw 

tpiykDjhuu;fshy; nfhs;tdT nra;a KbAk;. nuhf;fg;gzk; %yk; fl;lzk; nrYj;jg;gly; 

Ntz;Lk;.

2.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

3.  tpiykDf;fis 2022 Nk 13 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; 

xOq;if> nfhOk;G-04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapy; 

iffshy; nfhz;L te;J Nru;g;gJ my;yJ tpiuJ}ju; %yk; mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL 

fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “tbrhiy eltbf;iff;fhf capu;j;jpzpT 

nfhjpfyid epWTtjd; %yk; toq;fw; nfhjpePuhtpf;fhd Nfs;tpkD - (LSC/HO/
PRO/2022/04)” vd;W njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; 

jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; 

mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. 

Nfs;tpkDf; FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;. 

4.  midj;J tpiykDf;fSk; ,.&gh 2>500>000.00 (,uz;L kpy;ypaNd Ie;E}whapuk;) tpiykD 

gpiz xd;iw nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

5.  tbrhiy eltbf;iff;fhd ePuhtpj; Njit kzpf;F (5.0 - 5.5) nk.njh. (mjpfgl;rk;) (100 
C ,y; epiwTw;w ePuhtp kw;Wk; vjpu;ghu;f;fg;gLk; nfhjpfyd; jpwd; 10.54 Kgs/Sq.Cm ,y; 
kzpf;F (8 - 10) nk.njh.

6.  (Mz;bd; 365 ehl;fspy; xU ehspd; 24 kzp Neuj;jpw;Fs;) tbrhiyia ,af;Fk; NghJ 

khj;jpuNk ePuhtp ngwg;gl Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G 2022 Nk 6 Mk; jpfjp 9.30 kzpf;F nrtdfy Nfl;Nghu; 

$lj;jpy; ,lk;ngWk;. 

8.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - ngWif 

Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 2505558> ifNgrp + 
94 0714103359> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: mpm_sev@lankasugar.lk).  

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G-04. 

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;l 9(1)Mk; gphptpd; 

gpufhukhd fk;gdpnahd;wpd; gjpT nra;jy; mwptpj;jy;

fPNo Fwpg;gpl;Ls;s fk;gdpapd; $l;bizg;G njhlh;ghd mwptpj;jiy 

ehk; ,j;jhy; toq;Ffpd;Nwhk;.

fk;gdpapd; ngah;: MH.vk;.b. fd;ry;ld;]; (gPtPb) vy;BB

fk;gdpapd; gjptpyf;fk;: gptp 00252954

gjpT mYtyf Kfthp: ,y. 16> rKj;jpuhNjtp khtj;ij> Nfhl;Nl

fk;gdpg; gzpg;ghsh;

mwptpj;jy;

Nfs;tp miog;G

epjpaikr;R

JUrtpa epjpak;
lakd; Nuhy; kw;Wk; ePHNuhy; E}W Nrhbfs;> ,wg;gH ghy; fl;bahf;Fk; mYkpdpak; 

jl;L Iahapuk;> ,wg;gH ghy; Nrfhpf;Fk; gpsh];bf; Nfhg;ig xU yl;rk; ,wg;gH ghy; 

Nrfhpf;Fk; Nfhg;igia jhq;Fk; fk;gp xU yl;rk; kw;Wk; ry;yil Mapuj;J IE}W

nfhs;tdT nra;tjw;fhd ngWif

JUrtpa epjpak; rhHghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; NkNy 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghUl;fspd; msit toq;Ftjw;fhf jifikAs;s kw;Wk; jpwd; 

cs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  fPo;f;fhZk; Kfthpapy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

2.  xU Mtzj; njhFjp rhHghf kPsspf;fg;glhj &. 1000/- njhifia nrYj;jp kw;Wk; 

gj;juKy;y> = RGjp khtj;j> ,y. 39 JUrtpa epjpa jiytUf;F vOj;J%y 

tpz;zg;gj;ijr; rkHg;gpj;J 2022.05.12k; jpfjp tiu thuj;jpd; ve;j mYtyf 

ehl;fspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 3.00 ,w;F ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; MHtk; 

fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;l KOikahd 

Nfs;tp Mtzj; njhFjpia nfhs;tdT nra;ayhk;. JUrtpa epjpaj;jpd; %yk; 

toq;fg;gLk; Nfs;tp Mtzq;fs; %yk; khj;jpuk; Nfs;tpfs; rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

3.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; ,U gpujpfSld; gjpTj; jghypy; jiytH> jpizf;fs 

ngWiff; FO> JUrtpa epjpak; vd;w Kfthpf;F mDg;Gtjd; %yk; my;yJ 

JUrtpa epjpaj;jpd; jiyikafj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;.

4.  Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022.05.12 gp.g. 2.00 ,w;F KbTWj;jg;gLtJld;> 

(jhkjkhd Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;) cldbahf Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk;. 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahtUf;F tUif jUtjw;F mDkjp cz;L.

5.  Nfs;tp Mtzq;fs; gw;wpa VNjDk; njspTgLj;jy;fs; Njitg;gbd; 2022.05.12 tiu 

ve;j Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 4.00 ,w;F ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; 

fPo;f;fhZgthplk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

 jiytH - JUrtpa epjpak; - 0112863937

 gzpg;ghsH - JUrtpa epjpak; - 0112863936

6.  Nfs;tpAld; mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; 

gpiznahd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

njhlH 

,y

nghUl;fs; toq;f Ntz;ba 

msT

Nfs;tpg; gpizapd; 

ngWkjp (&)

1 lakd;Nuhy; kw;Wk; ePHNuhy; 100 Nrhbfs; 100>000.00

2 ,wg;gH ghy; fl;bahf;Fk; 

mYkpdpaj; jl;L

5000 35>000.00

3 ,wg;gH ghy; Nrfhpf;Fk; gpsh];bf; 

Nfhg;ig

100>000 25>000.00

4 ,wg;gH ghy; Nrfhpf;Fk; Nfhg;ig 

jhq;Fk; fk;gp

100>000 25>000.00

5 ry;yil 1500 22>500.00

jiytH

jpizf;fs ngWiff; FO

JUrtpa epjpak;> 

,y. 39> = RGjpGu> gj;juKy;y.

2022-07-01Mk; jpfjp Kjy; 2023-06-30Mk; jpfjp tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F ,yq;if jpiug;glf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; 303> 224Mk; ,yf;f mYtyf tsTfs;> $l;Lj;jhgd jpiuauq;Ffs; kw;Wk; 

jYfk rurtp fiyafj;jpw;fhd Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfis toq;Ftjw;F jifik tha;;e;j 

epWtdq;fsplkpUe;J Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiyf;Nfhuypd; (NCB) fPo; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ngWif ,yf;fk; tpguq;fs;
tpiykDg; 

gpiz Kwp
nry;YgbahFk; fhyk;

NFC/BID/S/2022/1 ,yq;if jpiug;glf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 303> 224Mk; ,yf;f 

mYtyf tsTfs;> $l;Lj;jhgd jpiuauq;Ffs; kw;Wk; jYfk 

rurtp fiyafj;jpw;fhd ghJfhg;Gr;; Nritfis toq;Fjy;

&gh 80>000.00 2022.05.19Mk; jpfjp 

Kjy; 90 ehl;fs; tiu

mur / miu murhq;f my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; epWtdj;jpw;F ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fk;> tpahghug; gjpT ehs; 

Kjy; 03 tUlj;jpw;Fk; Fiwahj fhyk; Nrit mDgtk; nfhz;l> ghJfhg;G mikr;rpd; gjpTr; rhd;wpjOld; $ba kw;Wk; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;glhj epWtdkhftpUj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis toq;fy; kw;Wk; tpahghu cjtpg; nghJ Kfhikahsh; (0112 584295) mth;fsplk; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; 

tpiykDf;fis Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdj;jpd;  toq;fy; kw;Wk; tpahghug; gphptpy; ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 2022-04-

22Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-19Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 1.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; Nkw;gb 

Nritfs; toq;f Ntz;ba ,lq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rfy tpiykDf;fisAk; rpq;fs nkhopapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;Lk; tpiykDjhuh;fs; 2022-04-22Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-05-19Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 1.00 kzp tiuahd flik ehl;fspy; Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiytUf;F jkJ epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;Wld; Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdj;jpd; fhrhsUf;F 

kPsspf;fg;glhj 1000.00 &gh (Mapuk; &gh kl;Lk;) njhifiar; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Njrpa 

jpiug;glf; $l;Lj;jhgdj;jpd; toq;fy; kw;Wk; tpahghug; gphptpy; tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp Mtzq;fis Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l khjphpfisg; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWkjpf;F kw;Wk; nry;YgbahFk; rfpjk; kj;jpa mq;fPfhpf;fg;gl;l 

th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l epge;jidaw;w tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp my;yJ mjw;Fr; rkkhd njhiff;F ngw;Wf;nfhz;l 

tq;fpf; fl;lis my;yJ nuhf;fg; gzkhf nrYj;Jk; gpiznahd;Wld; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;.

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;Ntwhff; Fwpg;gpl;L fbj ciwf;F Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpj;J> kPz;Lk; mt;tpU fbj ciwfisAk; NtnwhU fbj ciwapypl;L Kj;jpiuf;Fwp  nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

~~ghJfhg;Gr; Nritfis toq;Ftjw;fhd tpiykD - 2022/2023|| vdj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022-05-19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> Njrpa jpiug;glf; 

$l;Lj;jhgdk;> ,y. 303> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G 07 vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; 

nfhz;L te;J eph;thfg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. md;iwa jpdNk gp.g. 2.00 kzpf;F gzpg;ghsh; 

rig $l;l miwapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld; ,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; fye;J 

   nfhs;syhk;.

ngWif mwptpj;jy;
Gj;jrhrdk;> kjk; kw;Wk; fyhrhu tptfhu mikr;R

,yq;if Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdk;

ghJfhg;Gr;; Nritfis toq;Fjy; - 2022/2023

tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

tpiykDf;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

KbTWj;jg;gLk; ehs;

jpiug;glf; $l;Lj;jhgdj;jpd; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;. ,jw;F ,iaghd Nkyjpf 

jfty;fs; tpiykDg; gbtj;jpy; jug;gl;Ls;sd.

tprhuizfs;;: 0112-584295
jiyth;> 
jpiug;glf; $l;Lj;jhgd ngWiff; FO> ,yq;if Njrpa jpiug;glf; $l;Lj;jhgdk;> ,y. 308> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G 07.
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