
இலங்ைக ��க்ெகட்   
�றுவனம் 14 பு�ய ப�ற்-
�யாளர்கைள �ய�த்துள்-
ளது.  

அதன்ப�, இலங்ைக 
��க்ெகட் அ��ன் 
பந்து�ச்சு ப�ற்று�ப்-
பாளராக  ெநதர்லாந்து ��க்ெகட் 
அ��ன் முன்னாள் தைலைம 

�ங்க ள 
ந�ைக அனுஷா 
ேசா னா� ேநற்று 
காலமானார்.   

களு ேபா�ல 
ைவத்�யசாைல-
� ல் 
ேநற்று 

அெம�க்க ெடால�ன் 
ம�ப்பு இந்த ஆண்�ன் இறு-
�க்குள்  500 ரூபா வைர அ�-
க�க்கலாம் என முன்னாள் 
கணக்காய்வாளர் கா�� 
�ேஜ�ங்க எச்ச�த்-
துள்ளார்.
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90 ஆண்டுகால பாரம்பரியத்துடன் தமிழ் ேபசும் மக்களின் ேதசிய குரல்

16பக்கங்கள் 1932 - 2022

ஸஹர் மு�வு:  - 
 04.26
ேநான்பு துறக்கும் ேநரம்: - 
 06.19

A message from

kpd;rhuj;ij Nrkpf;Fk;
xU eguhf khWq;fs;

இன ஐக்கியம் உருவாகியுள்ளைம உண்ைமெயனில்

முள்ளிவாய்க்கால் நிைனவு தினத்தில் 

சிங்களவர், முஸ்லிம்களும் பங்ேகற்க ேவண்டும்   

துைறமுக, விமான நிைலய 
ெசயற்பாடுகள் வழைம

நாடு தழு�ய 
��யாக பல அரச 
மற்றும் த�யார் 
ெ த ா � ற் ச ங் க ங் -
கள் ஆர்ப்பாட்-
டத்ைத முன்ெனடுத்துள்ள ேபா�லும் கட்டுநாயக்க �மான 
�ைலயம் மற்றும் ெகாழும்பு துைறமுகம் என்ப-
வற்�ன் ெசயற்பாடுகள் வழைம ேபான்று 

பணியாளர்கள் வரவு குைறவு எனினும்

நன்ெகாைடகைள  
ேகாரும் மத்திய வங்கி
அந் � ய 

ெ ச ல ா வ � 
ை க � ரு ப் பு 
கு ை ற வ த ா ல் 
ெ ப ா து ம க் க ள் 
எ�ர்ேநாக்கும் �ர-
மங்கைள ேபாக்க 
ெ வ � ந ா டு க � ல் 

உள்ள அைனத்து 
இலங்ைகயர்கள் 
மற்றும் நன்-
ெகாைடயாளர்க-

�ன் உத�ைய 
எ � ர் ப ா ர் ப் ப த ா க 

இ ல ங் ை க 
மத்�ய வங்� 

அந்நிய ெசலாவணி பற்றாக்குைற

ெடாலர் ரூ.500 வைர
அதிகரிக்க வாய்ப்பு!

இலங்ைக த�யார் பஸ் உ�ைம-
யாளர்கள் சங்கம் ேநற்ைறய ேவைல-
�றுத்தப் ேபாராட்டத்�ல் பங்ேகற்-
க�ல்ைல. எ�னும் அடுத்த வாரம் 
ெதா�ற்சங்க நடவ�க்ைக�ல் 
ஈடுபட �ர்மா�த்துள்ளதாக 
சங்கத்�ன் தைலவரான 

சிங்கள நடிைக அனுஷா 
ேசானாலி காலமானார்  

ேநாய்க்கு சிகிச்ைச ெபற்றுவந்த  

சகல கட்சிகைளயும் உள்ளடக்கி   
புதிய இைடக்கால அரசாங்கம்

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

நாடு எ�ர்ெகாண்டுள்ள 
ெநருக்க� �ைலக்கு �ர்வுகா-
ணும் வைக�ல் அைனத்து கட்� 
இைடக்கால அரசாங்கெமான்ைற 
அைமப்பது ெதாடர்பான ேபச்சு-

வார்த்ைதெயான்று ஆளும் கட்�த்-
தைலவர்க�ன் பங்ேகற்பு-
டன் ஜனா�ப� 

ஆளும் கட்சி தைலவர்களுடன் ஜனாதிபதி இன்று ேபச்சு

அத்தியாவசிய ேசைவகள் விநிேயாக 
ெநருக்கடி: ஒரு மாத காலத்தில் தீர்வு
பாராளுமன்றில் நிதியைமச்சர் அலி சப்ரி உறுதி  

பிரச்சிைனகளுக்கு 
ேநரடி தீர்ேவ ேதைவ 

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம் 
 
நாடு எ�ர் ெகாண்டுள்ள 

ெநருக்க�யான சூழ்�ைல-
�ல் நாட்�ன் �ரச்�ைன-
கைள மைறத்து பய�ல்ைல 
என்றும் அதற்கான �ர்மானங்-
கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு 
�ைரவான �ர்வு ெபற்றுக் 
ெகாடுக்கப்படுவது முக்�யெமனவும் 
முன்னாள் அைமச்சர் நாமல் ராஜபக் ஷ 

ெத��த்துள்ளார்.  
ஆர்ப்பாட்டங்கள் ெதாடர்-

�ல் குழப்பமைடய ேதைவ-
�ல்ைல என ெத��த்துள்ள 
அவர், ஆர்ப்பாட்டத்�ல் ஈடு-
பட்டுள்ளவர்கள் என்ன கூறு�-
றார்கள் என்பைத ஆராய்வேத 
அவ�யம் என்றும் ேநாய்க்கு 
ச�யான மருந்ைத வழங்குவது 

அவ�யம் என்றும் அவர் ெத�-
�த்துள்ளார்.  

எதைனயும் மைறத்துப் பயனில்ைல

ஜனாதிபதியின் அைழப்பு
குறித்து CWC ஆேலாசைன

அைனத்துக் கட்� அரசாங்கத்ைத 
அைமப்பது ெதாடர்�ல் நடத்தப்படும் 
ஜனா�ப� மா�ைக�ல் நடத்தப்பட-
வுள்ள கலந்துைரயாடலுக்கு தமக்கும் 
அைழப்பு �டுக்கப்பட்டுள்ளேபா-
தும் அ�ல் கலந்துெகாள்ள ெசல்வது 
ெதாடர்�ல் இதுவைர�ல் �ர்-
மா�க்க�ல்ைல என 

இன்ைறய சர்வ கட்சிகளின் சந்திப்பு

இலங்ைக கிரிக்ெகட்டுக்கு 
14 புதிய பயிற்சியாளர்கள்   

சுேரன், சாந்தைவ நீக்கினால் 
மாத்திரேம ேபச வருேவாம்

சர்வகட்� அரசாங்கத்ைத 
அைமப்பது ெதாடர்�ல் முதல் 
கட்ட ேபச்சுவார்த்ைதைய 
நடத்தும் முகமாக 

வன ஜீவராசிகள் அைமச்சர் விமலவீர

இைடக்கால அரசாங்கம்;
எனக்கு உடன்பாடில்ைல

இைடக்கால அரசு அைமப்ப-
�ல் தனக்கு உடன்பாடு இல்ைல-
ெயன வன�வரா�கள் 
அைமச்சர் �மல�ர   

நாடளாவிய ரீதியில் ேநற்று   
ெதாழிற்சங்க ேபாராட்டம்   

ஓரிரு தினங்களில் அைனத்து   
கட்சிகளுடனும் ேபச்சுவார்த்ைத  

ஒன்றுகூடி ஆராய்ந்து முடிவு – ெசந்தில்  

ஜனாதிபதியின் அைழப்புக்கு SLFP பதில்
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நாமலுக்கு எதிரான
வழக்கு விசாரைண

முன்னாள் அைமச்சர் 
நாமல் ராஜபக் ஷ உட்பட  
6 ேபருக்கு எ�ராக 
சட்டமா அ�பரால் 
தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட 
வழக்கு எ�ர்வரும் ெசப்ெடம்பர் 
மாதம் 14 ஆம் �க� ேமல�க �சார-
ைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்ப-
டவுள்ளது.  

ெசப். 14 இல் இடம்ெபறும்
முன்னாள் அைமச்சர் 

நாமல் ராஜபக் ஷ உட்பட  

தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட 

முன்னாள் கணக்காய்வாளர் காமினி விேஜசிங்க

தனியார் பஸ்கள் 
ேபாராட்டத்தில் 
பங்ேகற்கவில்ைல

03

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   

அரச மற்றும் த�யார் துைற 
ெதா�ற்சங்கங்கள் ஒன்�ைணந்து 
ேநற்று (28) நாடு முழுவதும் ேமற்-
ெகாண்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் 

அைடயாள ேவைல�றுத்தம் காரண-
மாக ெபாதுமக்கள் ெபரும் அெசௗக�-
யங்கைள எ�ர்ேநாக்க ேநர்ந்தது.   

ெகாழும்பு உட்பட முக்�ய நகரங்-
க�ல் ��கைள ம�த்து ஆர்ப்பாட்-
டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதால் 

ெபரும் ேபாக்குவரத்து ெந�சல் ஏற்-
பட்டதுடன் மக்கள் தமது அன்றாட 
கடைமகைள ேமற்ெகாள்வ�ல் 
ெபரும் அெசௗக�யங்கைள எ�ர்-
ெகாண்டனர்.   

ேபாக்குவரத்து வச�கள் ெவகுவாக 
குைறந்தைம காரணமாக பாடசாைல 
மாணவர்கள் பாடசாைலகளுக்கு 
ெசல்வ�ல் ெபரும் கஷ்டங்கைள 
எ�ர்ெகாண்டதுடன் ெபரும-
ள�லான மாணவர்கள் 

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்   அைடயாள ேவைல�றுத்தம் காரண-
மாக ெபாதுமக்கள் ெபரும் அெசௗக�-

 மக்களின் இயல்பு நிைல ெபரிதும் பாதிப்பு   
இ.ேபா.ச, துைறமுகம், விமான நிைலயம், தனியார் 
நிறுவனங்கள் வழைமேபான்று இயங்கின  

முன்னாள் அைமச்சர் நாமல் ராஜபக் ஷ ெதரிவிப்பு

ேலாரன்ஸ் ெசல்வநாயகம்
  
�ன்சாரம், சைமயல் எ�வாயு 

உள்�ட்ட அத்�யாவ�ய ேசைவ-
களுக்கான ��ேயாகம் ெதாடர்-
�ல் உருவா�யுள்ள ெநருக்க�க-
ளுக்கு ஒரு மாத காலத்�ல் �ர்வு 

ெபற்றுக் ெகாடுக்கப்படுெமன 
��யைமச்சர் அ� சப்� ேநற்று 
பாராளுமன்றத்�ல் ெத��த்தார்.  

சபாநாயகர் ம�ந்த யாப்பா 
அேபவர்தன தைலைம�ல் 
ேநற்று வலுசக்� மற்றும் 
�ன்சக்�, வர்த்தக 

விைல அதிகரிப்பு

அச்சுத் தாள்க�ன்  �ைலயுயர்வு மற்றும் 
இதர ெசலவுக�ன் அ�க�ப்�ன் காரணமாக 
�னகரன் பத்��ைக�ன் �ைல 40 ரூபாவா-
கவும் �னகரன் வாரமஞ்ச� பத்��ைக�ன் 
�ைல 80 ரூபாகவும் அ�க�க்கப்பட்டுள்-
ளைத வாசகர்களுக்கு அ�யத்தரு�ேறாம்.
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ஹற்றன் விசேட,ஹற்றன் சுழறசி,கினி-
கதசதேனை திைகரன் நிருபரகள்  

அரசு உடைடியாக பதேவி விலக 
சேண்டும் எை ேலியுறுததி நாடு 
தேழுவிய ரீதியில் சநறறு பணிப்பு்றகக-
ணிப்பு சபாராடடததுககு ஆதேரோக 
மனலயகததிலும் சேனல நிறுததேம் 
முன்்ைடுககப்படடது.   

அரேதுன்ற, அரேோரபற்ற தேனியார 
துன்ற, ்பருநசதோடடததுன்ற, 
்ேகுஜை அனமப்புகள் உள்ளிடட 
பல துன்றகள் கூடடாக இனைநசதே 
இநதே ்தோழிறேஙக நடேடிகனகயில் 
ஈடுபடடைர.   அதிபர, ஆசிரியர 
்தோழிறேஙகஙகள், மின்ோர ேனப, 
சுகாதோரம், துன்றமுக ஊழியரோர 

்தோழிறேஙகஙகள், தேபால், ்பாரு-
ளாதோர மததிய நினலயஙகளில் 
உள்ள ்தோழிறேஙகஙகள், ேஙகிோர 
்தோழிறேஙகஙகள் உடபட சமலும் 
பல ்தோழிறேஙகஙகள் சபாராடடத-
துககு ஆதேரனே ்ேளிப்படுததியுள்-
ளை.   மனலயகததில் உள்ள பிரதோை 
இரு கடசிகளாை தேமிழ் முறசபாககு 

கூடடணி, இலஙனகத ்தோழிலாளர 
காஙகிரஸ் என்பை இப்சபாராடடத-
துககு தேமது ஆதேரனே ்ேளிப்படுத-
தியிருநதேை.  இதேறகனமய சதோடடத 
்தோழிலாளரகள் சநறறு சேனலககு 
்ேல்லவில்னல. வீடுகளுககு 
முன்ைால் கறுப்பு ்காடிகனள ப்றக-
கவிடடு எதிரப்னப ்ேளியிடடுள்ள-

ைர.  மனலயக ்பருநசதோடட பகு-
திகனள அண்டியுள்ள நகரஙகளில் 90 
வீதோை ேரததேக நினலயஙகள் மூடப்-
படடிருநதேை. கறுப்பு ்காடிகள் 
ப்றககவிடப்படடிருநதேை.இருநதோ -
லும் ஒரு சில ேரததேக நினலயஙகள் 
தி்றககப்படடிருநதேை.  அசதேசபால 
ே்தோே, எரி்பாருள் நினலயஙகள் 

தி்றககப்படடிருநதேை. இேறறின் 
முன்ைால் நீண்ட ேரினே காைப்பட-
டது. 

பாடோனலகள் முற்றாக ஸ்தேம்-
பிததிருநதேது. இ.சபா.ே. பஸ்கள் 
சேனேயில் ஈடுபடடை. ஆடசடா 
ோரதிகள் சபாராடடததுககு ஆதேரவு 
ேழஙகியிருநதேைர.    

வேலைநிறுத்த வ�ோரோட்டம்

மலையகததில் இயல்பு   
ேோழ்கலக �ோதிப்பு

நுே்ரலியா மாேடடததின் ேகல 
நகரஙகளிலும் உள்ள சி்படசகா 
மறறும் ஐ.ஓ.சி ஆகிய நிறுேைங-
களுககுரிய எரி்பாருள் நிரப்பும் 
நினலயஙகளுககு சதேனேயாை டீேல் 
மறறும் ்படசரால் என்பை சபாதி-
யளவு கினடதது ேருேதோக எரி்பா-
ருள் நிரப்பு நினலய உரினமயாளர-

கள் ்தேரிவிததேைர.  அதேைால் நீண்ட 
ேரினே குன்றேனடநதுள்ளதோக 
நிரப்பு நினலய ஊழியரகள் ்தேரிவித-
தேைர.  

நுகரசோருககு சதேனேயாை எரி-
்பாருள், ேம்பநதேப்படட நிறுேைங-
களால் தேனடயின்றி விநிசயாகிக-
கப்படடாலும் எரி்பாருள் வினல 

அதிகரிப்பால் விறபனையில் சிறிதே-
ளவு வீழ்ச்சி ஏறபடடுள்ளதோகவும் 
்தேரிவிததேைர.  

இசதேசேனள முன்ைனரப் சபான்று 
ேரினேகளில் காததிருககாமல் தேமககு 
சதேனேயாை எரி்பாருனள ்பற-
றுக்காள்ேதோகவும் ோகை ோரதிகள் 
்தேரிவிததுள்ளைர.    

எரிப�ொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் நீண்ட வரிலை குலைவல்டந்துள்்ளது  
அரே மறறும் தேனியார ்தோழிற -

ேஙகஙகள் இனைநது நாடளாவிய 
ரீதியில் நடாததிய சேனல நிறுததே 
சபாராடடததோல் கடடுகஸ்-
சதோடனட ்பாருளாதோர மததிய 
நினலயததிறகு சநறறு மரககறிகள்  
குன்றநதேளசே கினடககப்்பற-
றுள்ளை. 

அததுடன் மரககறிகனள ்காள் -
ேைவு ்ேயேதேறகு ேருனகத 
தேரும் ேரததேகரகள் மறறும் நுகர -
சோரின் எண்ணிகனகயும் கணி -
ேமாகக குன்றநதுள்ளதோக கட-
டுகஸ்சதோடனட ்பாருளாதோர 
நினலயததின் ்மாததே வியாபாரிகள் 
ேஙகம் ்தேரிவிததேது. 

நாடடில் தேறசபாது நிலவும் 
்பாருளாதோர ்நருககடிககு 
எதிரப்பு ்தேரிவிதது, முன்்ைடுக -
கப்படும் எதிரப்பு நடேடிகனக 
காரைமாக நாடளாவிய ரீதியில் 
உள்ள ்பாருளாதோர மததிய நினல -
யஙகளும் மூடப்படடு காைப்பட -
டது. 

கண்டியில் மர்ககறி ேலககளு்ககு ்தடடுப்�ோடு  

உகனரன் சபாரில் எநதே நாசடனும் 
தேனலயிட முயன்்றால் “மின்ைல் 
சேகததிலாை” பதிலடி ஒன்றுககு 
முகம்்காடுகக சேண்டி ஏறபடும் 
என்று ரஷய ஜைாதிபதி விளாடிமிர 
புடடின் எச்ேரிகனக விடுததுள்ளார.   

“யாரும் ்பருனம ்காள்ள 
முடியாதே அனைதது கருவிகளும் எம் -
மிடம் உள்ளை. சதேனேப்படடால் 
அேறன்ற பயன்படுததுசோம்” 
என்று அேர குறிப்பிடடார. பலிஸ் -
டிக ஏவுகனைகள் மறறும் அணு 
ஆயுதேஙகனள குறிப்பிடுேதோக 
அேரது இநதேக கருதது இருநதேது.   

உகனரனின் நடபு நாடுகள் அயுதேங -
கனள ேழஙக முன்ேநதிருப்பசதோடு 
ரஷயானே வீழ்ததே உகனரனுககு உதே -
வுேதோக அ்மரிககா உறுதி அளித -
துள்ளது. இதில் 50 விமாை எதிரப்பு 
டாஙகிகனள அனுப்புேதோக 

்ஜரமனி அறிவிததேது, உகனரனுககு 
சபார விமாைஙகனள ேழஙக பிரிட -
டனும் அனழப்பு விடுககும் என்று 
எதிரபாரககப்படுகி்றது.  

உகனரனுககு ஆயுதேஙகனள ேழங -
குேதேன் மூலம் சமறகு நாடுகள் 
“்நருப்பில் எண்்ையனய ஊற -
றுேதோக” ரஷயாவின் ்ேளியு்றவு 
அனமச்ேர ்ேரஜி லாவசராவ இநதே 
ோர ஆரம்பததில் கூறிைார. அத-
துடன், இநதே சமாதேல் மூன்்றாம் 
உலகப் சபாருககு ேழிேகுககும் 
எைவும் அேர குறிப்பிடடிருநதோர.  

கிழககு உகனரனில் ரஷயா தேைது 
நடேடிகனககனள தீவிரப்படுததி 
இருப்பதோக சமறகததிய அதிகாரிகள் 
குறிப்பிடடுள்ளைர.   

தேனலநகர கிசயனே சூழவுள்ள 
பகுதியில் இருநது ோபஸ்்பற்ற 
ரஷயா ்டான்பாஸ் பிராநதியதனதே 

னகப்பறறும் பாரிய தோககுதேனல 
கடநதே ோரம் ஆரம்பிததேது.   

எனினும் ரஷயப் பனட உகனர-
னின் கடும் எதிரப்னப ேநதிதது 
ேருேதோகவும் இழப்புகனள எதிர -
்காண்டிருப்பதோகவும் அதிகாரி 
ஒருேர ்தேரிவிததுள்ளார.   

இநநினலயில் ்ேயின்ட பீடடரஸ்-
சபரககில் பாராளுமன்்ற உறுப்பி -
ைரகளிடம் கடநதே புதேன்கிழனம 
உனரயாறறிய புடடின், “உகனர-

னில் ்ேளியில் இருநது யாசரனும் 
தேனலயிட முயன்று, ரஷயாவுககு 
மூசலாபாய அச்சுறுததேனல ஏறப -
டுததிைால் எமது பதிலடி மின்ைல் 
சேகததில் இருககும்” என்று எச்ேரித-
தோர.  

“யாரும் ்பருனம ்காள்ள 
முடியாதே அனைதது கருவிகளும் 
எஙகளிடம் உள்ளை. அனேகள் 
பறறி நாம் தேற்பருனம காடட 
மாடசடாம், சதேனேப்படடால் 
அனேகனள பயன்படுததுசோம்” 
என்றும் புடடின் கூறிைார.   

அணுேகதி ்காண்ட அதிசேக, 
புவியீரப்பு ஏவுகனைகனள ரஷயா 
அண்னமயில் சோதிததிருநதேது. 
அேறன்ற இனடமறிகக சமற்காள்-
ளப்படும் இராணுே நடேடிகனக-
கள் சதோல்வியனடயலாம் என்று 
கூ்றப்படுகி்றது.    

உக்ம்ரன் ப�ோர்:  

உலகில் இரண்டாேது 
நாடாக மததிய ஆபிரிகக 
குடியரசு மின்ைணு நாை-
யமாை பிட்காயினை ேட-
டபூரே நாையமாக அஙகீ-
கரிததுள்ளது.   

மததிய ஆபிரிகக குடியரசு உலகின் 
ேறிய நாடுகளில் ஒன்்றாக இருநதே-
சபாதும் னேரஙகள், தேஙகம் மறறும் 
யுசரனிய ேளஙகனளக ்காண்டுள்-
ளது. சமலும் அஙகு பல தேோப்தேஙக-
ளாக சமாதேல் இடம்்பறறு ேருகின்-
்றது.   

பிட்காயினை ஒரு ்ேல்லுபடி-
யாை பைமாக அஙகீகரிப்பதேறகு 

ஆதேரோக பாராளுமன்்ற 
உறுப்பிைரகள் ஏகமை-
தோக ோககளிததேைர என்று 
ஜைாதிபதி ்ேளியிடட 
அறிவிப்பில் கூ்றப்படடுள்-
ளது.   

2021 ஆம் ஆண்டு உலகின் முதேல் 
நாடாக எல் ோல்ேசடார, பிட்கா-
யினை ்ேல்லுபடியாை நாையமாக 
அஙகீகரிததேது. இநதே நகரனே ேரே-
சதேே நாைய நிதியம் உடபட பல 
்பாருளாதோர நிபுைரகளும் விமரசித-
தேைர. இது நிதி ஸ்திரததேன்னமககு 
அச்சுறுததேனல ஏறபடுததும் என்று எச்-
ேரிககப்படடது.     

மததிய ஆபிரி்கக குடியரசு  
பிட்கோயினு்ககு அங்கீகோரம்

2016 ஆம் ஆண்டு 
விபததுககுள்ளாகி 66 சபர 
்கால்லப்படட எகிப்து 
விமாை விபததுககு 
விமானி பிடிததே சிக்ரட 
காரைம் என்று பிரான்ஸ் விமாைப் 
சபாககுேரதது நிபுைரகளின் அறிக-
னகயில் கூ்றப்படடுள்ளது.   

பாரிஸின் காரல்ஸ் டி கவுல்சல 
விமாை நினலயததில் இருநது 
்கயசரானே சநாககி பு்றப்படட 
இநதே விமாைம் கடலில் விழுநது 

விபததுககுள்ளாைது.   
இதில் விமானி முஹமது 

்ேயித ஷுனகர, நடுோ-
னில் புனக பிடிததேசபாது, 
அேரது சிக்ரட விமானி 

அன்றயில் இருககும் ஒடசிேன் முகமூ-
டியில் இருநது ஒடசிேன் கசினே ஏறப-
டுததி இருப்பதோக அறிகனகயில் குறிப்-
பிடப்படடுள்ளது.   விமாைததின் 
கறுப்புப் ்படடி தேரவு அடிப்பனடயி-
சலசய நிபுைரகள் இநதே முடிவுககு 
ேநதுள்ளைர.     
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எததிசயாப்பியாவின் 
அம்ஹாரா பிராநதியததில் 
இறுதிச் ேடஙகு ஒன்றில் 
கலநது்காள்ளச் ்ேன்்ற 
20 முஸ்லிம் ேழிபாடடா-
ளரகள் தோககிக ்கால்லப் -
படடுள்ளைர.   

ஆயுதேஙகளுடன் ேநதே கடும்-
சபாககு கிறிஸ்தேேரகளால் கடநதே 
்ேவோயககிழனம நடததேப்படட 
இநதேத தோககுதேல் ஒரு “படு்கானல” 
என்று அம்ஹாரா பிராநதிய இஸ்-
லாமிய விேகார ேனப குறிப்பிட-
டுள்ளது.   

தோககுதேல்தோரிகள் “இயநதிரத துப் -

பாககியால் ேரமாரியாக 
சூடு நடததியதில் பலர 
் க ா ல் ல ப் ப ட ட ச தே ா டு 
க ா ய ம ன டந தே ே ர க ள் 
மருததுேமனையில் சேரக -
கப்படடைர” என்று அநதே 

ேமய அனமப்பு குறிப்பிடடுள்ளது.   
எததிசயாப்பிய மககள் 

்தோனகயில் ்பரும்பான்னமயாக 
இருககும் பனழனமோதே கிறிஸ்தேேர-
கள் மறறும் முஸ்லிம்கள் இனடசய 
தேறசபாது நீடிககும் முரண்பாடடுககு 
மததியிசலசய இநதேத தோககுதேல் 
இடம்்பறறுள்ளனம குறிப்பிடததேக-
கது.     

முஸ்லிம் ேழி�ோட்டோளர் மீது  
சரமோரிச் சூடு: 20 வ�ர் �லி

இநசதோசைசியா பாம் 
எண்்ைய ஏறறுமதினய 
சநறறு வியாழககிழனம 
்தோடககம் முற்றாக 
தேனட ்ேயதுள்ளது.   

உலகின் மரககறி 
எண்்ைய ேநனதேயில் 
ஏறகைசே வினல உச்ேதனதேத ்தோட-
டிருககும் நினலயிசலசய உலகின் 
மிகப்்பரிய பாம் எண்்ைய உற-
பததி நாடு இநதே முடினே எடுததுள்-
ளது.   

இநசதோசைசியாவில் ஏறகைசே 
ேனமயல் எண்்ைய தேடடுப்பாடும் 
மறறும் வினல அதிகாரிப்பால் பாதிக-
கப்படடுள்ளது. பல நகரஙகளிலும் 

அததியாேசிய ்பாருட-
கனள மானிய வினலயில் 
ோஙகுேதேறகு நீண்ட 
ேரினேயில் மககள் காத-
துள்ளைர.   

இநநினலயில் ேமூகப் 
பதேற்றதனதே தேணிககும் 

ேனகயில், உள்நாடடு விநிசயா-
கதனதே பாதுகாகக இநதே முடிவு எடுக-
கப்படடுள்ளது.  

விேோய ேகதியாக உள்ள உகனரன் 
மீது ரஷயா பனட்யடுததேனதே 
அடுதது அண்னமய ோரஙகளில் 
வினல அதிகரிப்புககு உள்ளாை அததி-
யாேசிய ்பாருடகளில் மரககறி எண்-
்ையகளும் இடம்்பறறுள்ளை.     

�ோம் எண்்ணெய் ஏற்றுமதி:  
இநவ்தோவேசியோவில் ்தல்ட

சீைாவின் ஹஙசஸா 
நகரக குடியிருப்பாளரக-
ளுககுப் ்பரிய அளவில் 
னேரஸ் ்தோறறுப் பரிசோ-
தேனைகள் சமற்காள்ளப்ப-
டுகின்்றை.  

அஙகு ஒருேர அறிகுறிகளின்றி 
பாதிககப்படடுள்ளதோல் அநதே முடிவு 
எடுககப்படடது. 10 மில்லியன் 
சபர ேசிககும் ஹஙசஸா நகரில் 
ஒவ்ோரு 48 மணிசநரததுககு 
ஒருமுன்ற மககள் னேரஸ் ்தோறறுப் 
பரிசோதேனை சமற்காள்ளசேண்-
டும்.  

சீைாவின் ஷஙஹாய நகருககு 
அருசக ஹஙசஸா அனமநதுள்ளது.  

ஷஙஹாயில் உள்ள 
சில குடியிருப்புப் சபட-
னடகளில் சில நடமாட-
டஙகனள அனுமதிகக 
அஙகு மீண்டும் னேரஸ் 
்தோறறுப் பரிசோதேனைகள் 

சமற்காள்ளப்படுகின்்றை.  
ஷஙஹாயில் சநறறு புதிதோக 

10,000ககும் சமறபடசடாருககுக 
சநாய ்தோறறு ஏறபடடுள்ளது. 
சமலும் 47 சபர உயிரிழநதுள்ளைர.  

திைேரி னேரஸ் ்தோறறுககு 
ஆளாசோர எண்ணிகனக குன்றநதுள்-
ளது. இருப்பினும் நாடடில் பாதிககப்-
படசடார எண்ணிகனகயில் அது 95 
வீதேததுககு சமல் பஙகு ேகிககி்றது.    

ஒருேரு்ககு வ�ோய் அறிகுறி:  
10 மில். வ�ரி்டம் வசோ்தலே

்ேளி�ோடடு ்தலையீடடு்ககு எதிரோக  
புடடின் மீண்டும் கடும் எச்சரி்கலக



ரமழான் மாதத்தின் இறுதிப் 
பகுதியை முஸ்லிம்களாகிை நாம 
தற்பாது  அயைந்துள்ளாம. அடுத்து-
வரும சில நாட்களில் ரமழான் எமயம 
விடடு வியைபபறுவதறகு தைாராகிக் 
ப்காண்டிருக்கின்்றது. அதனால் இந்-
நாட்கயள உச்சளவில் பைன்படுத்திக் 
ப்காளவது ஒவபவாரு முஸ்லிமான 
இய்றவிசுவாசியினதும பபாறுப்பா-
கும. 

ஏபனனில் மாதங்களில் மி்க 
ம்கத்துவம மிக்்க மாதமா்க ரமழான் 
விளஙகிக் ப்காண்டிருக்கின்்றது. இம-
மாதத்தில் தான் உல்கம இருக்கும 
வயரயும இவவுலகில் பி்றக்கின்்ற 
ஒவபவாருவருக்கும ்நரவழி்காடைக்-
கூடிை உல்கலாவிை அருளமய்றைான 
அல் குரஆன் 'லஹுபுல் மஹ்பூல்' 
என்்ற பாது்காக்்கப்படை ஏடடிலிருந்து 
முதல் வானத்திறகு இ்றக்கிைருளப்பட-
ைது. அல்லாஹ்தஆலா இமமாதத்யத 
அருள நிய்றந்ததா்க சி்றப்பித்து யவத்-
திருக்கின்்றான். 

அந்த வய்கயில் இமமாதம ப்காண்-
டுளள இய்றைருட ப்காயை்கயள 
அயைந்துப்காளளும ்நாக்கில் அல்-
லாஹ்வின் ்கடையளப்படி நபி (ஸல்) 
அவர்களின் வழி்காடைல்்களுக்கு ஏறப 
முஸ்லிம்கள ்நான்பு ்நாறறு இய்ற-
வணக்்கங்களில் ஈடுபடடு ஆரமபம 
முதல் முைறசி்கயள முன்பனடுத்து 
வருகின்்றார்கள. என்்றாலும ரமழா-
னில் இன்னும சில நாட்கள எஞ்சி-
யுளளன. அந்த நாட்கயளயும அல்-
லாஹ்வின் விருப்பதறகு அயமை 

உச்சளவில் பைன்படுத்திக் ப்காளள 
்வண்டும.  

குறிப்பா்க ரமழான் பாவமன்னிப்-
புக்்கான மாதமா்க விளஙகிக் ப்காண்-
டிருக்கின்்றது. ஒரு தையவ நபி (ஸல்) 
அவர்கள, 'ைார ரமழாயன அயைந்தும 
பாவ மன்னிப்பு பபறறுக் ப்காளளவில்-
யல்ைா அல்லாஹ் அவயரத் தூரமாக்-
்கடடும' என்று ஜிப்ரீல் (அயல) அவர-
்கள பிராரத்தயன ப்சயை அதறகு நான் 
'ஆமீன்' என்று கூறி்னன்' எனக் குறிப்-
பிடைளளார்கள. 

(ஆதாரம: ஹாகிம, இப்னு ஹிப்பான்)
மனிதன் இைல்பா்க்வ தவறு்கள, 

பாவங்கள புரிைக்கூடிைவனா்க இருக்-
கின்்றான். என்்றாலும தம தவறு்கள, 
பாவங்கயள உணரந்து அவறறுக்கு 
அல்லாஹ்விைம பாவமன்னிப்பு 
்்காருவது இன்றிையமைாதது. அது 
அல்லாஹ்வின் விதிமுய்றைாகும. 
இயதவிடுத்து அல்லாஹ்விைமி-
ருந்து தூரமாவது மாபபரும ய்க்்ச-
தமா்க அயமந்துவிடும. அல்லாஹ் 
எமபமல்்லாயரயும பாது்காக்்க 
்வண்டும. அதனால்  ரமழானில் 
எஞ்சியுளள நாட்கயளயும ்கைந்த 
நாட்களில் அல்லாஹ்வின் அருயள 
அயைந்து ப்காளள பைன்படுத்திைது 
்பான்று பைன்படுத்திக் ப்காளவதி-
லும பாவமன்னிப்பு ்்காருவதிலும 
அக்்கயரயும சிரத்யதயும எடுத்துக் 
ப்காள்வாம. 
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ராகு்காலம :  ப்கல் :  1.30  -  3.00வயர
சுப்நரம : ்காயல : 10.30  -  12.00வயர
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இன்ய்றை சுபதினமபதாழுய்க 
்நரம

்ைா்கம: சித்த்ைா்கம
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கனடியன் ட�ொலர்
வாஙகும
வியல

விறபயன
வியல256.80 267.07

யூர�ொ
வாஙகும
வியல

விறபயன
வியல340.83 352.42

ஐப்ொன் டயன்
வாஙகும
வியல

விறபயன
வியல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாஙகும
வியல

விறபயன
வியல239.52 248.06

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாஙகும
வியல

விறபயன
வியல423.68 438.67

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாஙகும
வியல

விறபயன
வியல344.01 357.45

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாஙகும
வியல

விறபயன
வியல322.72 334.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாஙகும
வியல

விறபயன
வியல238.54 249.41

குறித்த
வியல

குறித்த
வியலமத்திய 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

25 முதல் 29 வயர

சுபஹ்  - 04.41
லுஹர்  - 12.10
அஸர்  - 03.23
மஃரிப்  - 06.19
இஷா  - 07.30

 சிந்தனை

 சிந்தனை

ukohd;   

ukohd;   
உச்சளவில் பயனபடுத்திட வேண்டிய நாட்கள்

மரலின் மரிக்்கார  ...

இநவதாவேசியாவிலிருநது இலங்்கக்கு
3.1 மெ.மதான ெனிதாபிொே உதவி்கள்

இந்தோ்ேசியோவிலிருநது இலங்-
கைக்கு 3.1 மெ.மதோன் ெனிதோபி-
ெோே உதவிைள் வழங்ைப்படவுள்-
ளே. இதன் முதற் மதோகுதி ்ேற்று 
28 ஆம் திைதி விெோேம் மூலம் 
இலங்கை வநதகடநதுள்ளதோைவும் 
இரணடோவது மதோகுதி எதிரவரும் 
்ெ. 08 ஆம் திைதி இலங்கைகய 
வநதகடயுமென்றும் மவளிேோடடலு-
வலைள் அகெச்சு மதரிவித்துள்ளது.   

மவளிேோடடலுவலைள் அகெச்்சர 
்்பரோசிரியர ஜி.எல. பீரிஸ், இந -
்தோ்ேசியோவின் தூதுவர திருெதி. 

மடவி குஸ்டிேோ ் டோபிங்கை ைடநத 
27ஆம் திைதி அகெச்சில வர்வற்்ற-
துடன், இந்தோ்ேசியோ அர்சோங்ைத்-

தின் இலங்கைக்ைோே ெனிதோபிெோே 
உதவியின் புதிய தைவலைள் மதோடர-
பில இந்தோ்ேசியத் தூதுவர 
அகெச்்சரிடம் விளக்ைெளித்தோர. 
இதன்்்போ்த அவர இத் தைவலை-
களத் மதரிவித்துள்ளோர.   

இலங்கையின் சுைோதோர அகெச்-
சின் அத்தியோவசிய ெருநதுைள் 
ெற்றும் ெருத்துவ உ்பைரணங்ைளுக்-

ைோே ்ைோரிக்கைக்கிணங்ை, அத்தி -
யோவசிய ெருநதுைள் ெற்றும் ெருத் -
துவ உ்பைரணங்ைகள உள்ளடக்கிய 
517.5 மிலலியன் இலங்கை ரூ்போ 
(சுெோர 1.6 மிலலியன் அமெரிக்ை 
மடோலர) ம்பறுெதியோே 3.1 மதோன் 
ெனிதோபிெோே உதவிைகள இலங்-
கைக்கு வழங்ைப்படவுள்ளே.   

இது மதோடர்போை இந்தோ்ேசிய 
அர்சோங்ைம் இலங்கையின் சுைோதோர 
அகெச்சு ெற்றும் இந்தோ்ேசியோ -
விலுள்ள உலை சுைோதோர அகெபபின் 
பிரதிநிதி அலுவலைத்தின் ஆ்லோ-
்சகேயுடன், சுைோதோர அதிைோரிைள் 
ெற்றும் இந்தோ்ேசிய ெருநதுவத் 
துக்றயுடன் இகணநது ்பணியோற்றி-
யதோை தூதுவர ்டோபிங் மவளிேோட-
டலுவலைள் அகெச்்சருக்கு விளக்ை -
ெளித்தோர.   

ெனிதோபிெோே உதவிைள் இரணடு 
மதோகுதிைளோை இலங்கைகய ம்சன்-
்றகடயுமென்றும், ஜைோரத்தோவிலி-
ருநது ஸ்ரீலங்ைன் எயோரகலன்ஸில 
்ேற்று  முதலோவது விெோேம் வநது 
்்சநதுள்ளதோைவும் தூதுவர குறிப -
பிடடோர.   

மீதித் மதோகை எதிரவரும் 
்ெ 08ஆம் திைதி, 

முதற் ததாகுதி நேற்று இலங்கை வநத்ைவு

02 ஆவது பதாகுதி 
்ம. 08 ஆம தி்கதி வரும

இந்்தா்னசிை தூதுவர 
அயமச்சர பீரிஸிைம உறுதி   

விவ்சாயி்களுக்கு அயமச்சர 
ஜான்க வக்குமபுர ப்சயதி

இன ஐக்கியம் உருவாகியுள்ளமை உணமையயனில்

ேோடடில இே ஐக்கி -
யம் உருவோகியுள்ளதோை 
இருக்கு்ெயோேோல முள்-
ளிவோயக்ைோல நிகேவுதி-
ேத்தில சிங்ைள, முஸ்லிம் 
ெக்ைளும் ைலநதுமைோள்ள 
்வணடுமெே வன்னி 
்போரோளுென்்ற உறுபபிே-
ரும் தமிழீழ விடுதகல 
இயக்ைத்தின் தகலவரு -
ெோே ம்சலவம் அகடக்ைல-
ேோதன் மதரிவித்துள்ளோர.   

இது மதோடரபில அவர ்ெலும் 
மதரிவிக்கையில,   

 ம்போருளோதோர மேருக்ைடி ெற்றும் 
ெக்ைள் எதிரமைோணடுள்ள சிக்ைல 
நிகலகெக்கு ைோரணெோே ஆடசி -

யோளரைகள வீடடுக்கு 
ம்சல எே ைோலிமுைத்திடல 
மதோடக்ைம் ேோடு பூரோைவும் 
்்போரோடடம் இடம்ம்பறு-
கின்்றது. இநத ்்போரோட-
டங்ைள் ஜேேோயைரீதியோே 
்்போரோடடம் என்்பதோல 
ேோமும் இதகே வர்வற்-
்ப்தோடு ்்போரோடடத்திற்-
ைோே ஆதரகவ மதரிவிக்-
கின்்்றோம்.   

அத்துடன் ஜேேோயை ரீதியோே இப 
்்போரோடடத்தில தமிழ் ெக்ைளுக்கு 
யுத்தைோலத்தில அநீதி இகழக்ைப்பட-
டுள்ளது என்்பதகே ்ச்ைோதர சிங்ைள 
ெக்ைளும் மதரிவித்து வரு -
கின்்றேர. 

நபலியதகைாை மீன்சந்த  
த்சயற்பாடுகைள் பாதிப்பு  

அர்சோங்ைத்துக்கு எதிரோை ்ேற்று ேகடம்பற்்ற 
ஒரு ேோள் ்வகல நிறுத்தம் ைோரணெோை ்்பலி -
யமைோகட மீன் ்சநகதயின் ்பணிைள் ம்பரிதும் 
்போதிக்ைப்படடதோை ்்பலியமைோகட மீன் ்சநகத 
வரத்தை ்சங்ைத்தின் ம்சயலோளர ஜயநத கு்ர மதரி -
வித்துள்ளோர.  

 ்்பலியமைோகட மீன் ்சநகதக்கு ேோளோநதம் 
200 மலோறிைளுக்கு ்ெல ேோடடின் ்பல ்பகுதிை-
ளிலிருநதும் மீன்ைள் எடுத்து வருகின்்ற ்்போதும் 
்ேற்று  15 மலோறிைள் ெோத்திர்ெ வநததோை -

வும் அவர மதரிவித்தோர.    திேமும் ைோகலயில 
மீன் ்சநகதக்கு அதிைளவோே வியோ்போரிைள் 
மீன்ைகள மைோள்வேவு ம்சயவதற்கு வருகை தநத 
்்போதிலும், ்ேற்று அவரைளின் வருகை மிைவும் 
குக்றவோை்வ ைோணப்படடதோைவும் அவர மதரி -
வித்தோர.  

 மீன் ஏற்றிச் ம்சலலும் ெடடுப்படுத்தப்படட 
மலோறிைள் அதிைோகலயி்ல்ய வநததோைவும், 
மிைக் குறுகிய ைோலத்தில விகரவோை விற்றுத் தீரந -
துவிடடதோைவும் அவர கூறிேோர. (்போ) 

நுகைர்நவா்ை பாதுகைாப்பதற்கு  
விந்சை வர்்ததமானி தவளியீடு  

்சைல உற்்பத்தியோளரைள், ைளஞ் -
சிய உரிகெயோளரைள் ெற்றும் வரத் -
தைரைள் தங்ைளிடமுள்ள ம்போருட -
ைளின் விவரங்ைகள மதளிவோை 
கவத்திருக்குெோறு நுைர்வோர ்போது -
ைோபபு அதிைோர ்சக்ப அறிவுறுத்தி -
யுள்ளது.இது மதோடரபில அதன் 
தகலவர ்ெஜர மஜேரல ்சோநத 
தி்சோேோயக்ை அதிவி்்சட வரத்த -
ெோனி அறிவித்தகல மவளியிடடுள் -
ளோர.  

 இவ் வரத்தெோனி அறிவித்தல 
்ேற்று முன்திேம் முதல அமுலுக்கு 
வநதுள்ளதோை அதிைோர்சக்ப மதரி -
வித்துள்ளது. விநி்யோைஸ்தரின் 

ம்பயர, முைவரி, வோங்கிய திைதி, 
விகல, ம்போருடைளின் வகை, 
அளவு ெற்றும் மதோகுதி எண ஆகிய -
வற்க்றக் மைோணட ்படடியிலைகள 
கவத்திருக்குெோறும் அதில குறிபபி -
டப்படடுள்ளது.  

 அநதத் தைவலைளுக்கு உட்படோத 
ம்போருடைள் ெற்றும் தயோரிபபுைகள 

விற்ை்வோ, ்்சமித்து கவக்ை்வோ, 
விநி்யோகிக்ை்வோ, விற்்பகேக்கு 
வழங்ை்வோ அலலது விற்்பகேக்ைோ -
ை்வோ அலலது ைோடசிப்படுத்த்வோ 
கூடோது எேவும் அறிவிக்ைப்பட -
டுள்ளது.  

 ைடடுப்போடின்றி அதிை விகலை -
ளில ம்போருடைள் விற்ைப்படுவதோை 
நுைர்வோரைள் வி்சேம் மதரவித்து 
வருகின்்றேர. ்பகழய விகலயி -
லுள்ள ம்போருடைள் புதிய விகலக்கு 
விற்ைப்படுவதோல நுைர்வோர ்போதிக் -
ைப்படடு வரும் நிகலயில நுைர -
்வோர ்போதுைோபபு அதிைோர ்சக்ப இநத 
ேடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.(்போ)  

நுகர்வோர போதுகோப்பு அதிகோர சபப ஏறபோடு  

இை்சாயன உைம், கிருமிோசினி 
வி்ைவில் இறக்குமதி

்லோரன்ஸ் ம்சலவேோயைம்  

இர்சோயே உரம் ெற்றும் விவ்சோய 
உற்்பத்திக்குத் ்தகவயோே கிருமி -
ேோசினி வகைைகள விகரவோை இ்றக் -
குெதி ம்சயது விவ்சோயிைளுக்கு விநி-
்யோகிப்பதற்கு துரித ேடவடிக்கை 
் ெ ற் ம ை ோ ள் ள ப ்ப ட டு ள் ள த ோ ை 
விவ்சோய ெற்றும் நீரப்போ்சே அபிவி -
ருத்தி அகெச்்சர ஜோேை வக்கும்புர 

மதரிவித்துள்ளோர.   அர்சோங்ைெோேது 
இ்றக்குெதி தகடம்சயயப்படடுள்ள 
இர்சோயே உரம் ெற்றும் விவ்சோய 
உற்்பத்திக்குத் ்தகவயோே கிருமி -
ேோசினி வகைைகள மீணடும் இ்றக் -
குெதி ம்சயவதற்ைோே தீரெோேத்கத 
்ெற்மைோணடுள்ளது. அது -
மதோடரபில ைடநத

இலங்கைக்கு அவ்சைகைால கைைன
உதவி வழஙகை இநதியா நகைாரிக்்கை  

இலங்கைகய குக்றநத 
வருெோேம் ம்பறும் ேோடோை 
தற்ைோலிைெோை அறிவிக் -
குெோறும், உக்கரனுக்கு 
வழங்கியது ்்போன்று அவ -
்சரைோல ைடன் உதவிைகள 
வழங்குெோறும் இநதிய 
நிதியகெச்்சர நிரெலோ சீதோ-
ரோென் உலை வங்கி ெற்றும் 
்சரவ்த்ச ேோணய நிதியத்திடம் 
்ைோரிக்கை விடுத்துள்ளதோை இநதிய 
ஊடைங்ைள் ம்சயதி மவளியிடடுள்-
ளே.  

 ைடன் ெறுசீரகெபக்ப எளிதோக் -
குவதற்கும், இலங்கையின் ைடுகெ-

யோே நிதி மேருக்ைடிகயச் 
்செோளிக்ை ்பலதரபபு உத -
விைகளப ம்பறுவதற் -
கும் இநத தரம் குக்றபபு 
உதவும் என்று நிதியகெச்-
்சர நிரெலோ சீதோரோென் மதரி -
வித்துள்ளோர.  

 இநதிய நிதியகெச்்சர 
நிரெலோ சீதோரோென் ்சரவ -

்த்ச ேோணய நிதியம் ெற்றும் உலை 
வங்கியுடேோே ்சமீ்பத்திய ்சநதிப-
பின் ்்போது இநதப ்பரிநதுகரைகள 
முன்கவத்ததோை இநதிய ஊடைச் 
ம்சயதிைள் மவளியிடடுள் -
ளே.   

்ச.பதா.்ச கியள்களில்  

அ்ததியாவசிய தபாருடகைள்
இனறி மக்கைள் ஏமாற்றம்  

ேோடு முழுவதுமுள்ள லங்ைோ 
்ச.மதோ.்ச கிகளைளில அரிசி உள் -
ளிடட அத்தியோவசியப ம்போருட-
ைளுக்கு இன்னும் தடடுப்போடு 
ஏற்்படடுள்ளதோை நுைர்வோர மதரி-
விக்கின்்றேர.  

்ச.மதோ.்ச கிகளைளுக்குச் ம்சன்று 
அரிசி, ்பருபபு ்்போன்்ற அத்தியோ-
வசிய ம்போருடைகள மைோள்வேவு  
ம்சயவதற்கு வநத ்்போதும் ம்போருட-
ைள் இலலோததோல மவறுங்கையுடன் 
வீடுைளுக்குச் ம்சலல ்ேரிடடதோை 
அறிய வருகி்றது.  

ேோடு முழுவதுமுள்ள லங்ைோ 
்ச.மதோ.்ச கிகளைளில ம்பரும்்போலோ-

ேகவ ம்போருடைளின்றி மவறுகெ-
யோை ைோணப்படுவதோை அறிய வருகி-
்றது.  

இ்த்வகள, சில ்பலம்போருள் 
வரத்தை நிகலயங்ைளில ெடடுப்ப-
டுத்தப்படட அளவு அரிசி வழங்ைப-
்படுவதோைவும் அறிய வருகி்றது. (்போ)   

 - IMF, உலக வங்கியுடன் பேச்சு

முள்ளிவோய்ககோல் நிபைவுதிைத்தில் சிஙகளவர, 
முஸ்லிமகளும பங்கறக ்வண்டும
TELO இயக்்க தமைவர்  யெல்வம் அமைக்்கைநாதம் எம்.பி அறிக்ம்க

நிர்மாணப்பணிகை்ை 03 மாதஙகைளுக்கு 
இ்ைநிறு்ததுமாறு மக்கைளிைம் நகைாரிக்்கை

குக்றநத்பட்சம் மூன்று ெோதங்ைளுக்கு 
நிரெோணப்பணிைகள இகடநிறுத்துெோறு 
இலங்கை ்தசிய நிரெோண ்சங்ைம் ம்போது-
ெக்ைளிடம் ்ைோரியுள்ளது. 

சீமெநது விகல அதிைரிபபு ைோரணெோை 
நிரெோணத்துக்றகய மதோடரநதும் முன் -
மேடுக்ை முடியோத நிகல ஏற்்படடுள்ள-
தோை ்ேற்று முன்திேம் ேகடம்பற்்ற ஊட -
ைவியலோளர ்சநதிபபில அதன் தகலவர 

சு்சநத லியேோரோச்சி மதரிவித்தோர. ்ேற்று 
முன்திேம் ேள்ளிரவு முதல அமுலுக்கு 
வரும் வகையில சீமெநதின் விகல அதி-
ைரிக்ைப்படடுள்ளது. இதன்்படி உள்ளூர 
சீமெநது மூகட ஒன்றின் விகல 400 ரூ்போ-
விேோலும் மவளிேோடடு சீமெநது மூகட 
ஒன்றின் விகல 500 ரூ்போவிேோலும் 
அதிைரிக்ைப்படடது. தற்்்போது உள்ளூர 
சீமெநது மூகட ரூ.2,750க்கும் மவளி-

ேோடடு சீமெநது மூகட ரூ.2,850 ஆைவும் 
உயரநதுள்ளது.     

இநநிகலகெயோல நிரெோணத்துக்ற 
வீழ்ச்சியகடநதுள்ளதோை இலங்கை 
்தசிய நிரெோண ்சங்ைத்தின் தகலவர 
சு்சநத லியேோரோச்சி மதரிவித்துள்ளோர.
ேோடடில 80 வீதெோே நிரெோணப ்பணிைள் 
இகடநிறுத்தப்படடுள்ளதோை மதரிவித்-
தோர.   

இந்திய இல்ககிய 
அபைப்பின் 
சசோறசபோழிவு

ம ை ோ ழு ம் பு 
்ப ல ை க ல க் -
ை ழ ை த் தி ல 
இநதிய ைலவி 
நி க ல ய த் தின் 
1 0 ஆ வ து 
ஆணடு விழோ 
ெற்றும் ்போரதத்-
தின் 75ஆவது 
சுதநதிர நிகேவு ஆணடு விழோகவ-
மயோடடி ேடத்தப்படும் 'இநதிய 
இலக்கிய அகெபபின் ெோதோநத 
ம்சோற்ம்போழிவில ேோன்ைோவது 
ம்சோற்ம்போழிவு இன்று பி.்ப. 4.00 
ெணிக்கு மைோழும்பு ்பலைகலக்ைழ-
ைத்தின் மவளிவோரி ்படட பீடத்தில 
ேகடம்பறும்.

 "தமிழ் இலக்கியத்தின் 
்ேரத்தி" என்்ற 



இலங்கை பாராளுமன்-
றம் ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன-
புர ககைாடகடேயில் உள்ள 

்தறகபா்்தய கைடடேடே்ததுக்கு 
ககைாண்டு வரபபடடு இன்றுடேன் 
(29) நாறபது வருடேஙகைள பூர்த-
திய்டேகிறது.  

கைாலிமுகை்ததிடேலில் அ்மந்தி-
ருந்்த பாராளுமன்றக் கைடடேடே்ததில் 
கபாதிய இடேவசதி இன்்மயால் 
அ்த்ன கவகறாரு இடே்ததுக்கு 
மாறற கவண்டிய க்த்வ ஏறபட-
டேது. இ்தன் பின்னர ககைாடகடே பிர-
க்தச்ததில் பாராளுமன்ற்ததுக்குப 
புதிய கைடடேடே்த்்த அ்மபப்தற-
கைான கயாச்ன முன்்வக்கைப-
படடேது. இ்தறகை்மய 1979ஆம் 
ஆண்டு ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர 
ககைாடகடே பிரக்தச்ததில் கைாணப-
படடே 16 ஏக்கைர சிறிய தீவில் 
புதிய பாராளுமன்றக் கைடடேடே்ததுக்-
கைான பணிகைள ஆரம்பமாகின.  

அபகபா்்தய ஜனாதிபதி 
கஜ.ஆர.ஜயவர்த்தன அவரகை-
ளின் வழிகைாடடிலின் கீழ் அப-
கபா்்தய பிர்தமர ஆர.பிகரம்தாச அவர-
கைளினால் இக்கைடடேடே்த்்தக் அ்மக்கும் 
பணிகைள கைண்கைாணிக்கைபபடடேன. இ்தறகை -
்மய கஜஃபரி பாவா அவரகைள பிர்தான 
கைடடேடேக் கை்லஞராகை்த க்தரிவுகசயயபபடடே -
துடேன், புதிய கைடடேடே்த்்த அ்மபப்தறகைான 
பணிகை்்ள ஜபபானிய நிறுவனகமான்று 
கபாறுபகபறறிருந்்தது. இலங்கையின் 
பாரம்பரிய்த்்த அடிபப்டேயாகைக் ககைாண்டே 
பாராளுமன்ற கைடடேடே்ததின் அ்ன்தது கைடடே -
டேக்கை்ல நடேவடிக்்கைகைளிலும் க்தசிய்ததுக்கு 
முன்னுரி்ம வழஙகைபபடடேது.  

இந்்தக் கைடடேடே்ததின் கைடடுமானப பணிகைள 
1982ஆம் ஆண்டு முடிவ்டேந்்ததுடேன், 
1982 ஏபரல் 29ஆம் திகைதி ஸ்ரீ ஜயவர்த-
்தனபுர ககைாடகடே பகுதியில் அ்மக்கைபபடடே 

புதிய பாராளுமன்றம் உ்ததிகயாகைபூரவமா-
கை்த திறந்து ்வக்கைபபடடேது. இ்தறகை்மய 
அதுவ்ர கைாலிமுகை்ததிடேலிலிருந்்த பாராளு -
மன்றம் ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர ககைாடகடே புதிய 
கைடடேடே்ததுக்கு ககைாண்டு வரபபடடேது.  

புதிய பாராளுமன்றக் கைடடேடேம் திறந்து 
்வக்கைபபடடேதுடேன் ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர 
ககைாடகடே நகைரம் இலங்கையின் நிரவாகை்த 
்த்லநகைரமாகை மாறியது. நா்கை மரங-
கை்்ள வரி்சயாகைக் ககைாண்டே பிர்தான 
சா்லயின் ஊடோகை்த ்தறகபா்்தய பாராளு -
மன்ற வ்ளாகை்ததுக்கைான நு்ழவு அ்மந்-
துள்ளது. பாராளுமன்றம் கபாதுமக்கைளுடேன் 
கநருக்கைமாகை இருபப்தறகு ஏதுவாகை புர்தான 
கைடடேடேக் கை்ல வடிவமான ‘அம்பலம’ என்ற 
கைரு்ததுருவாக்கை்ததின் கீழ் அ்மக்கைபபடடே 

நிரமாணஙகை்்ள இஙகு கைாணலாம். பாரா -
ளுமன்ற உறுபபினரகைள ்தாம் பிரதிநிதி்தது -
வம் கசயயும் மக்கை்்ள சந்திபப்தறகைான 
இடேமாகை இது அ்மக்கைபபடடுள்ளது. அ்த -
துடேன் பாராளுமன்ற நு்ழவாயிலுக்கு 

அருகில் நீர நிரம்பிய கு்ளஙகை்்ளயும் கைாண 
முடியும்.  

பாராளுமன்ற்ததின் பிர்தான கை்தவுகை-
ளுக்கு அருகில் கைலாநிதி மஞ்சு ஸ்ரீ சி்த -
திரக் கை்லஞரினால் வ்ரயபபடடே சுவ -
கராவியஙகை்்ளப பாரக்கை முடியும். சபா 
மண்டேப்ததின் பிர்தான கை்தவு கசபபு மறறும் 
கவளளி கமன்பூச்சக் ககைாண்டிருபபது-
டேன், இதில் புரா்தன கைல்கவடடுப பாணியில் 
இலங்கை அரசியல்மபபின் பாயிரம் சிங -
கை்ளம், ்தமிழ் மறறும் ஆஙகில கமாழிகைளில் 

அழகைாகைச கசதுக்கைபபடடுள்ளது. கசவவகை 
வடிவான சபாமண்டேபம், முழுக்கைடடேடே்ததின -
தும் ்மயபபகுதியில் இரண்டு மாடிகைளின் 
உயர்த்்த உள்ளடேக்குகின்றது. மன்னரகைள, 
விகைா்ரகைள மறறும் ககைாற்்ளகைளினது 

18 ககைாடிகைள கைாடசியளிக்கின்றன. கமலும் 
சபாமண்டேப்ததின் ம்ததியில் க்தாஙகைவிடேப -
படடுள்ள கவளளி கமன்பூச்சக் ககைாண்டே 
பாரிய மின்வி்ளஙகு சபா மண்டேப்ததுக்கு 
அபிமான்த்்தச கசரக்கிறது.

editor.tkn@lakehouse.lk

ஒரு நாடடின் அபிவிரு்ததிக்கும் முன்கனற-
ற்ததிறகும் அடி்த்த்ளமாகை அ்மவது கைல்வி-
யாகும். அவவாறு முக்கிய்ததுவம் கபறறு 

வி்ளஙகும் கைல்வி்ய ஆசிரியரகைள்தான் மாணவர-
கைளுக்கு கபறறுக் ககைாடுக்கின்றனர. அதுகவ உல -
கை்ளாவிய ந்டேமு்ற. கைல்வியின் ஊடோகை உலகைம் 
அ்டேந்துள்ள முன்கனறற்ததிறகு ஈடோகை கவகறந்்த 
து்றயின் மூலமும் உலகைம் வ்ளரசசி அ்டேய-
வில்்ல.  

அந்்த வ்கையில் இந்நாடடின் 42 இலடசம் மாண-
வரகைளுக்கும் கைல்வி்யப கபறறுக் ககைாடுக்கும் 
பணியில் இரண்டு இலடச்தது 35 ஆயிர்ததுக்கும் 
கமறபடடே ஆசிரியரகைள ஈடுபடு்த்தபபடடுள்ளனர.   

அண்்மக் கைாலமாகை இந்நாடடின் ஆசிரியரகைளும் 
அதிபரகைளும் மாணவரகைளின் கைல்வி நடேவடிக்்கைகைள 
பாதிக்கைபபடேக் கூடிய வ்கையிலான க்தாழிறசஙகை நடே-
வடிக்்கைகைளில் ஈடுபடேக் கூடியவரகை்ளாகை உள்ளனர. 
இ்தன் வி்்ளவாகை மாணவரகைளின் கைல்வி நடேவடிக்-
்கைகைள மா்ததிரமல்லாமல் அவரகை்ளது எதிரகைாலமும் 
பாதிபப்டேயகவ கசயயும். கைறறறிந்்த சமூகை்த்்த 
உருவாக்கும் கபாறுப்ப சுமந்துள்ள ஆசிரியரகை-
ளும் அதிபரகைளும் ஏ்னய து்றகை்்ளச கசரந்்த-
வரகைள கபான்று க்தாழிறசஙகை நடேவடிக்்கைகை்்ள 
முன்கனடுபபது நியாயபபடு்த்தக் கூடிய்தல்ல.   

உலகில் முன்கனறறம்டேந்துள்ள எந்்தகவாரு 
சமூகை்த்்த எடு்ததுப பார்த்தாலும் அசசமூகை்ததின் 
பின்புலமாகை கைல்வி அ்மந்திருபப்்தக் கைண்டு 
ககைாள்ள முடியும். அ்தனால் இந்நாடடின் கைல்வி்த 
து்றயில் பணியாறறும் ஆசிரியரகைளும் அதிபரகை-
ளும் க்தாழிறசஙகை நடேவடிக்்கைகை்்ள முன்கனடுபப-
்தன் வி்்ளவாகை எதிரகைால சந்்ததியினரின் கைல்வியில் 
ஏறபடேக் கூடிய பாதிபபுகைள குறி்தது எண்ணிப பாரக்கை 
கவண்டும். கைல்வி து்றயினரின் க்தாழிறசஙகை நடே-
வடிக்்கைகைள நாடடின் கைல்வி வீழ்சசிக்கு நிசசயம் 
து்ணபுரியும். இ்தன் வி்்ளவாகை ஏறபடேக் கூடிய 
பாதிபபுக்கைளும் ்தாக்கைஙகைளும் எளிதில் சீர்மக்கைக் 
கூடிய்வயாகை இருக்கைாது. அ்வ நாட்டே பின்ன-
்டேவுக்ககை இடடுச கசல்லும்.   

ககைாவிட 19 க்தாறறு பரவு்தல் அசசம் கைாரண-
மாகை கைடேந்்த இரண்டே வருடேஙகை்ளாகைப பாடேசா்லகைள 
ஒழுஙகு மு்றயாகை இயஙகைவில்்ல. அ்தனால் 
மாணவரகைளின் கைல்வியில் ்தாக்கைஙகைள ஏறபடடிருக்-
கின்றன. இந்்த நி்லயில் இந்நாடடு எதிரகைால சந்-
்ததியினரின் கைல்வி நலன்கை்்ள முன்னி்லபபடு்ததி 
பாடேசா்லகை்்ள வழ்ம கபான்று முன்கனடுக்கும் 
நடேவடிக்்கை கைடேந்்த சில மா்தஙகை்ளாகை்த்தான் ஆரம் -
பிக்கைபபடடு இருக்கின்றது.   

இக்தகவ்்ள ககைாவிட 19 க்தாற்றக் கைடடுபப -
டு்த்த முன்கனடு்த்த நடேவடிக்்கைகைளின் வி்்ளவாகை்த 
க்தாறறம் கபறறுள்ள கபாரு்ளா்தார கநருக்கைடிக்கு 
நாடு ்தறகபாது முகைம் ககைாடு்ததுக் ககைாண்டிருக்கின்-
றது. இ்தன் கைாரண்ததினால் எரிகபாருள, எரிவாயு 
உளளிடடே எல்லா கபாருடகை்ளது வி்லகைளும் அதிகை -
ரி்ததுள்ளன. இது நாடடில் எல்லா மடடே்ததினர ம்ததி-
யிலும் ்தாக்கைஙகை்்ள ஏறபடு்ததி மக்கை்்ள அகசௌகை-
ரியஙகைளுக்கும் உள்ளாக்கியுள்ளது.  

இருந்்த கபாதிலும் எரிகபாருள வி்லகயறற்த -
்்தக் கைாரணம் கைாடடி, ஆசிரியரகைளும், அதிபரகைளும் 
்தமக்கு அருகிலுள்ள பாடேசா்லகைளுக்கு இடேமாற-
றம் ்தருமாறு ககைாரி கைடேந்்த திஙகை்ளன்று சுகைவீன்த 
க்தாழிறசஙகை நடேவடிக்்கை்ய முன்கனடு்த்தனர. 
அ்தக்தாழிறசஙகை நடேவடிக்்கை முன்கனடுக்கைப-
படடு ஐந்து நாடகைள கூடே கைடேந்திரா்த சூழலில், நாட-
டிலுள்ள க்தாழிறசஙகைஙகைள கநறறு முன்கனடு்த்த 
க்தாழிறசஙகை நடேவடிக்்கைக்கும் அவரகைள ஆ்தரவு 
க்தரிவி்ததிருந்்தனர. இ்தனால் பாடேசா்லகைளில் 
ஆசிரியரகை்ளதும் மாணவரகை்ளதும் வரவு கபரிதும் 
வீழசசிய்டேந்து கைாணபபடடேது.   

எதிரவரும் கம மா்தம் பிறபகுதியில் கைல்வி கபாது்த 
்தரா்தர சா்தாரண ்தரப பரீட்ச்ய நடே்ததுவ்தறகு 
திடடேமிடேபபடடுள்ளது. அக்தகபான்று இவவருடே்ததின் 
பிறபகுதியில் கைல்வி கபாது்த ்தரா்தர உயர்தரப பரீட-
்சயும் நடே்த்தபபடே உள்ளது.   

ஆனால் ககைாவிட 19 க்தாறறு பரவு்தல் அசசுறு்த -
்தல் கைாலபபகுதியில் பாடேசா்லகைள பல மா்தஙகைள 
மூடேபபடடு இருந்்த்தால் அந்்தந்்த வருடே்ததிறகுரிய 
பாடேவி்தானஙகைள கைறபி்தது நி்றவு கசயயபபடோ-
துள்ளன. இந்்த நி்லயில் அது குறி்தது கைவனம் 
கசலு்ததி கபாதுப பரீட்சகைளுக்கு ஏறப மாணவர -
கை்்ள்த ்தயாரபடு்த்த கவண்டிய க்த்வ பரவலாகை 
உணரபபடடுள்ளது. இது ஒரு பாரிய கபாறுபபாகும்.   

இவவாறான கபாறுபபு ்தமக்கு முன்பாகை இருந்து 
ககைாண்டிருக்கும் சூழலில் ஆசிரியரகைளும் அதிபர-
கைளும் அடிக்கைடி க்தாழிறசஙகை நடேவடிக்்கைகை்்ள 
முன்கனடுபபது ஆகராக்கியமான்தல்ல. அந்நடேவ-
டிக்்கைகைள எதிரகைால சந்்ததியினரின் கைல்வி்ய நிசச -
யம் பாதிக்கைகவ கசயயும். அ்தனால் நாடடின் கைல்வி 
வீழ்சசி அ்டேயக் கூடிய அசசுறு்த்தலும் ஏறபடடிருக்-
கின்றது.   

ஆகைகவ நாடடினதும் எதிரகைால சந்்ததியினரதும் 
கைல்வி நலன்கை்்ள முன்னி்லபபடு்ததி ஆசிரியர-
கைளும் அதிபரகைளும் கசயறபடே கவண்டும். ்தவறும் 
படச்ததில் இந்நாடடின் கைல்வி வீழ்சசி அ்டேவ்்த்த 
்தவிரக்கை முடியாது. அதுகவ கபறகறாரினதும் கைரு்த-
்தாகை உள்ளது. அ்தனால் ஆசிரியரகைளும் அதிபரகை-
ளும் ்தம் கபாறுப்பயும் கைடே்ம்யயும் உணரந்து 
கசயறபடுவது இன்றிய்மயா்த்தாகும்.

35, டி. ஆர. விஜயவர்தன மாவ்த்்த, ககைாழும்பு- - 10
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ஹிஜ்ரி வருடேம் 1443 ரமழான் பி்ற 27
சுபகிருது வருடேம் சி்ததி்ர மா்தம் 16ஆம் நாள      கவளளிக்கிழ்ம

தியவன்னா பனாரனாளுமன்ற கட்ட்ட  
த�னாகுதிக்கு 40 வரு்டஙகள் பூர்த்தி

ரமழனானில் கற்றுக் தகனாண்டவவ, அ�ன சி்றப்புகள்;
மனாணவர்களின தி்றவம மமவ்டமயற்்றல் நிகழ்வு
அடடோ்்ளசகச்னயில் உள்ள 

ஹன்லழ்த பின் ஆமிர 
ஜூம்ஆ மஸ்ஜிதில் ந்டேகப-

றும் குரஆன்ம்தரஸாவின் மாணவரகைளி-
னால் புனி்தமிக்கை ரமழான் மா்த்ததி்ன 
சிறபபிக்கும் வ்கையிலும், இம்மா்த்ததில்  
சிறாரகைள கபறற அறிவி்ன கவளிக்-
ககைாணரும் வ்கையிலுமான சிறபபு நிகைழ்வு 
(2022.04.28) மஸ்ஜிதில் இடேம்கபற-
றது. 

அஷகஷேஹ் எம்.ஏ.முபீன் (ஷேஹ்வி) 
்த்ல்மயில் இடேம்கபறற இந்நிகைழ்வில் 
மாணவ, மணவிகைள ்தஙகை்ளது திற்ம-

கை்்ள மிகைசசிறபபாகை கவளிக்கைாடடியி-
ருந்்தனர. 

கமலும் ம்தரஷோவின் கபாறுபபாசிரியர-
கை்ளாகை கைடே்மயாறறியிருந்்த றம்ஸான் 
(ஸஹ்வி), லாபீர ஷேரப (ஸலபி) ஆகி-
கயாரின் பூரணகநறிபபடு்த்தலில் குறி்த்த 
சிறாரகைள ்த்த்தமது ஆறறல்கை்்ள திறம்படே 
கவளிக்ககைாணரவ்தறகைாகை பயிறறுவிக்கைப-
படடிருந்்த்ம குறிபபிடே்த்தக்கைது. கமறபடி 
நிகைழ்விறகு பிர்தம அதிதியாகை என்.எம். 
அபதுல் அஹ்த(ஷேரக்கி), அகைமது  இப-
றாஹீம் (ஷேரக்கி) மறறும் அஷகஷேஹ்-
றிழ்வான் (க்த்ளஹீதி) ஆகிகயார கைலந்து 
ககைாண்டிருந்்தனர. இந்்த அதிதிகைள முன்-
னி்லயில்  மாணவரகைளின் திற்ம 

கம்டேகயறறபபடடேது விகசடே அம்சமாகும். 
ரமழானின் மாண்புகைள, ்லல்ததுல் கை்தரின் 

சிறபபுகைள மறறும் குரஆன் ஓது்தல்லின் 
சிறபபு, கபருநாள தின்ததின் ஒழுஙகுகைள 
உடபடே பல ்த்லபபுகைளில் மாணவரகைள ்த்த்த-
மது திற்மகை்்ள கவளிக்கைாடடியிருந்்தனர. 
அ்ததுடேன் குரஆன் ஓது்தல் கபாடடி நிகைழ்வும் 
இடேம்கபறறிருந்்தது. 

இந்நிகைழ்வில் ்தமது திற்மகை்்ள மிகைச சிறப-
பாகை கவளிக்கைாடடிய சிறாரகைளுக்கு பரிசில்கைள 
வழஙகைபபடடேதுடேன், ஏ்னய ம்தரஸா மாண-
வரகைளும் ககை்ளரவிக்கைபபடடேனர.

வடேமராடசியில் மடடுமன்றி வடேக்கு, 
கிழக்கில் பல ்தமிழ், முஸ்லிம் 
கபாறியியலா்ளரகைள, கபராசிரி -

யரகைள,விரிவு்ரயா்ளரகைள, கைடடேடேக்கை்ல 
நிபுணரகைள, க்தாழினுடபவியலா்ளரகைள, படே -
வ்ரஞரகைள, விரிவு்ரயா்ளரகைள, கைணி்த 
ஆசான்கைள என கைணி்தச சந்்ததிகை்்ள உரு -
வாக்கிய முக்கிய கைர்த்தாக்கைளில் ஒருவராய்த 
திகைழ்ந்்த ஆசிரியர நல்்லயா அவரகைள 
பிரிந்்த கசயதி துயரம் மிக்கைக்தான்றாகும்.
அவர கைடேந்்த 26 ஆம் திகைதி கைாலமானார.   

இலங்கை ஒலிபரபபுக் கூடடு்த்தாபன்த-
தின் மூ்த்த ஒலிபரபபா்ளர வி. ஏ. கைபூர 
அவரகைளின் மருமகைனும் கிழக்கிலங்கை-
யின் மூ்த்த கபாறியியலா்ளருமான ஏ எம் 
ஜூ்னட நல்்லயா மாஸ்டேரின் மாணவர. 
அக்கைால்ததில் யாழ் கநல்லியடியில் ்தஙகியி -
ருந்து படி்த்தவரகைளில் ஒருவர.   

அவர நல்்லயா மாஸ்டேர பறறி 
ஒருமு்ற கசால்லும் கபாது, பிரகயாகை 
கைணி்த்த்்த வி்ளஙகை ்வ்த்ததில் அவரது 
அந்்தக் குரலுந்்தான் கைாரணம் என்றார.   

ஒரு கைாகி்த்ததுண்கடோ பு்த்தகைகமா இல்-
லாமல் கவறுங்கையுடேன் வகுபபுக்குள 
நு்ழந்து கைணி்த வினாக்கை்்ள மனதி -
லிருந்து ககைாணரந்து மாணவரகைளுக்கு 
வி்ளஙகை ்வக்கும் நல்்லயரின் ஆறறல் 
அவ்ர பல மாணவரகை்்ளப பல்கை்லக்-
கைழகைம் அனுபபி ்வ்த்த கபரு்மக்குரிய 
ஆசான் ஆக்கிறறு.   

பாடே்ததிடடே்த்்த ஒழுஙகைாகை முடிக்கிறாகரா 

இல்்லகயா என்ற விமரசனஙகைள இருந்்த 
கபாதும் அவரிடேம் படி்த்த்வ யாவுகம 
்தம்்மச சி்ததிகபற ்வக்கை உ்தவிய்தாகைச 
கசால்லும் மாணவரும் அவரது கைறபி்த்தல் 
திறனின் சான்றாய்த திகைழ்ந்்தனர.   

பிரகயாகை கைணி்தம், தூயகைணி்தம் என்ப-

வற்றப படிபபக்தன்றால் அபபடிக் குரல் 
இருபபதும் அவசியம் கபாலும் என்ப்்த 
அவரிடேம் படி்த்த மாணவரகைளின் சி்ததிப 
கபறுகபறுகைள கைாடடின. ப்ழய சயன்ஸ் 
கசன்ரருக்கு இரசாயனம் படிபபி்த்த சண் -
முகை்தாஸ் மாஸ்டேர ஸ்கூடடேரிலும், ககை.வி.
என் ( நடேராஜா) மாஸ்டேர கமாறிஸ் ்மனர 
கைார ஒன்றிலும், ஆர.பி மாஸ்டேர பிரபபஙகூ-
்டே்ய முன்னாற கபாரு்ததிய ்சக்கிளி -
லும் வருவ்்த சிறுவனாகைவிருந்்த கைால்த -
தில் கைண்டே நி்னவுகைள வருகின்றன.   

சயன்ஸ் கசன்ரர- பின்பு அமரர மகைாலிங-
கைம் மாஸ்டேர வீடேடுக்குப கபானது. நல்்ல -
யர பிரகயாகை கைணி்த்த்்தயும் தூய கைணி்த்த-
்்தயும் படிபபி்த்தார. 'கவக்டேர' கவலாயு்தம், 
நல்்லயா மாஸ்டேர ஆகிகயார சயன்ஸ் 
கசன்ரரின் கைணி்த்த தூண்கைள.   

நல்்லயா மாஸ்டேர சயன்ஸ் கசன்ரர நிரு-
வாகியான அமரர இராஜர்ததின்த்்த -அ்தன் 
ஆரம்பகைாலம் மு்தல் அதில் பணியாறறிய-
்தால் நன்றியுடேனும் நடபுடேனும் இறுதிவ்ர-
யும் மதி்தது வந்்தார. நவீன கைணி்த்ததிறகு 

வடேக்கில் புகைழ்கபறற சி்தம்பரபபிள்்ள 
மாஸ்டேரும் சயன்ஸ் கசன்ரரின் புகைழுக்குக் 
கைாரணமானவர என்பதும் குறிபபிடே்த்தக்கைது.   

 சுறறாடேலில் எமது வ்ளரசசியில் வகிபா -
கைஙகை்ளாகை நாம் கைண்டே ஆசான்கைள அ்ம -
கின்றனர. அவரகைள கைடடோயம் எமக்குப 
படிபபி்தது்த்தான் அந்்த வகிபாகை்த்்த ஆறற 
கவண்டியதில்்ல என்ப்தறகு நல்்லயா 
மாஸ்டேர ஓர உ்தாரணம்.   

மகை்த்தான கைணி்தப பரம்ப்ரகை்்ள உரு-
வாக்கிய கபருமனி்தர என்ப்்த நி்னவு 
கூருவக்த அவருக்கு அஞ்சலி கசயவதி -
லுள்ள சிறபபாகும். கபாரக்கைால்ததில் ஒரு 
புறம் கபாராளிகை்ளாகை மாணவரகைள அணிதி-
ரண்டே கைால்ததில்,   

மறுபுறம் பல்கை்லக்கைழகைஙகைளுக்கு பல 
மாணவரகை்்ள அனுபபிக் ககைாண்டிருந்்த 
கைல்விப கபாராளி அவர என்பது உண்்ம.

வ்டக்கின கணி� இமயமனாக   
திகழ்்ந� நல்வலையனா மனாஸ்டர்

றிசா்த ஏ. கைா்தர...?
(ஒலுவில் மத்திய விசேட நிருபர்)

எம்.வர்தராஜன்...?
(நியூசிலாந்து)

எச.ஈ.ஜனகைாந்்த சில்வா...?
பணிபபாளர் ேடடவாக்க சேவவ்கள்/
பணிபபாளர் த�ாடர்பாடல் (பதில்)  

இலஙவ்க பாராளுமன்றம்

அதிபர், ஆசிரியர்்கள் முனபா்க
உள்ள பாரிய தபாறுபபு

முயற்சி செய்வதில் அக்கறையின்றிச்
செோமசபேறி்களோய ்வோழபே்வர்கள்
இ்கழச்சிககு ஆளோ்வோர்கள்.

இடிபுரிந்து எளளுஞ்கசால் ககைடபர மடிபுரிந்து
மாண்டே உஞறறி லவர
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எமமை ெந்தமைநதுள்்ள புனி்த 
்ரைழான் அரும்ளயும, பாெைன்-
னிபமபயும, ந்ரக விடு்தமைமை-

யும எைக்கு அள்ளிச் வ�ாரிந்தத்தாடு ஒரு 
ஆன்மிக ெ�ந்ததம்த இன்மறைை வபாரு்ளா-
்தா்ர வநருக்கடிச் சூழலிலும எைக்கு ஏறபடுத-
தியிருபபம்த ைறுக்க முடிைாது. இநநாட்டில் 
்தறதபாது அ�ா்தா்ரண சூழ்நிமை உருவெ-
டுததுள்்ள தபாதிலும இங்கு ொழும முஸ்-
லிமகள் ்தைது புனி்த தநான்பின் மூைம 
சுைகட்டுபபாட்மையும, வபாறுமைமையும, 
�கிபபுத்தன்மைமையும வெளிபப-
டுததியுள்்ளனர்.  

்ரைழான் தநான்பு கறறுத்தரும 
ஆன்மிக விழுமிைங்கள், ஒழுக்-
கப பணபாடுகள் உைர் முன்ைாதி-
ரிகள் வபருநாளிலும அ்தமனத 
வ்தாைர்நதுெரும நாட்களிலும 
பின்பறறைபபை தெணடுவைன்-
பத்த இஸ்ைாததின் எதிர்பார்ப-
பாகும. தநான்பு கறறுத்தந்த 
்தர்ைங்கள், உபகா்ரங்கள் என்-
பனெறறில் ஸகாதுல் பித்ரா 
என்றை அைல் முன்னணி ெகிக்-
கின்றைது. அ்தன் �ட்ைதிட்ைங்கள் 
குறிதது இச்�ைைம அறிநது 
வகாள்ெது பைன்மிக்க்தாகும.

சிறைபபு 
இபனு உைர் (்ரழி) அெர்-

களின் அறிவிபவபான்றில் 
நபி (ஸல்) ்ரைழானில் ஸ்தகதுல் 
'பிதறைா'மெ பர்ழாக ஆக்கியுள்்ளர்-
கள் என்றும, ைறவறைாரு அறிவிபபில் 
்ரைழானின் தநான்பு ொனததிறகும, 
பூமிக்கும ைததியில் (அந்த்ரததில்) 
வ்தாங்க விைபபட்ை்தாக இருக்கும. 
ஸ்தகதுல் பிதறைாவின் மூைதை உைர்த-
்தபபடும என்றும பதிொகியுள்்ளது. 

ஆ்தா்ரம - (புகாரி, முஸ்லிம, ்தர்கீப)

தநாக்கம 
இக்கைமைமை நிமறைதெறறுெ்தன் 

மூைம பாெததிலிருநது பரிசுத்தைமை-
்தல், தநான்பில் ஏறபட்ை சிறு்தெறுகள் 
ைன்னிக்கபபைல், ஏமழ எளிதைார்களுக்-
கும, ெ�திைறதறைார்களுக்கும உ்தவு்தல், 
்தான்தர்ைம ெழங்கு்தல், முுஃமின்கம்ள 
�ங்மகபபடுத்தல் தபான்றை இன்தனா-
வ்ரன்ன பை அம�ங்கள் வபாதிநதிருபப-
்தாதை இஸ்ைாம இ்தமனக் கைமைைாக்கி-
யுள்்ளது.

ைார் மீது கைமை 
ஆணகள், வபணகள், சிறிதைார், 

வபரிதைார் என்றை பாகுபாடின்றி ஒவவொரு 
குடுமபத ்தமைெனும ்தனக்காகவும, ்தனது 
ப்ராைரிபபின் கீழ் உள்த்ளாருக்காகவும 
வபருநாள் இ்ரவுக்கும, பகலுக்கும உணவு, 
உமை, வீடு தபான்றை வ�ைவுகளுக்கு தபாதுைான 
அ்ளவுதபாக, மீ்தைான இருக்கும வபாருளில் இது 
அமனெருக்கும கைமைைாகும, ்ரைழான் கமைசி 

தநான்பன்று (ஷவொல் பிமறை த்தான்றை முன்) 
பிறைந்த சிசுவுக்காகவும ்ரைழான் கமைசி தநான்-

பன்று (ஷவொல் பிமறை த்தான்றிை 
பின்) ை்ரணித்தெருக்காகவும வகாடுக்க 

தெணடும.

வகாடுக்க தெணடிை அ்ளவு 
்தான் ெசிக்கும நாட்டு ைக்கள் 

பி்ர்தான உணொக உட்வகாள்ளும 
(்தானிை) வபாரும்ளதை வகாடுக்க 
தெணடும. எைது நாட்மைப 
வபாறுத்த ெம்ரயில் அரிசிமைதை 
பி்ர்தான உணொகக் காணபபடுெ-

்தால் அ்தமனதை ெழங்க தெணடும. 
உமி நீக்கி நிமறைந்த இ்ரணடு வகாதது 

(2300கி) ஏறைக்குமறைை 2/  14 கிதைா 
அ்ளொகும. (நிமறையில் சிை உைைாக்களி-

ைம கருதது தெறுபாடு உணடு)

எபதபாது வகாடுபபது 
இ்தமன புனி்த ்ரைழானின் ஆ்ரமபததிலிருநத்த ெழங்க-

ைாம. ஆனால் கமைசி தநான்பன்று சூரிைன் ைமறைந்ததி -
லிருநது வபாருநாள் வ்தாழுமகமை நிமறைதெறறை முன்னர் 
வகாடுபபத்த சிறைந்தது. வ்தாழுமகமை விை பிறபடுதது-
ெது, (ைக்ரூஹ்) விருமபத்தகா்த்தாகும. சூரிைன் ைமறைந்த 
பின்னும ்தக்க கா்ரணமின்றி வகாடுக்காைல் பிறபடுததுெது 
கூைாது.பிறபடுததிதைார்கள் ்தாைதிக்காைல் நிமறைதெறறு-
ெது பர்்ளாகும. தைறபடி ஸக்காததுல் பித்ராமெ ஸக்காத 
வபறைத ்தகுதியுமைைெர்களுக்தக ெழங்க தெணடுவைன 

வபருமபான்மைைான இஸ்ைாமிை அறிஞர்கள் ெலியுறுத -
துகின்றைனர். பித்ராமெ ்தானிைைாகதொ, பணைாகதொ, 
உைர் உணவுப வபாதிைாகதொ �ந்தர்பப சூழ்நிமைகளுக்-
தகறப விநிதைாகிக்கைாம எனவும வபருமபான்மைைான 
உைைாக்கள் குறிபபிடுகின்றைனர்.

 
வபருநாள் ்தமைபபிமறை 
ஷவொல் ்தமைபபிமறைமைத தீர்ைானிபப்தன் ஒழுங்கு-

கள் ஒவவொரு ்ரைழானிலும பிமறை 29 முடிவுறும தபாது 
தநான்புப வபருநாம்ளக்கான ்தமைபபிமறைமைத தீர்ைானிப-
பதில் வகாழுமபு வபரிை பள்ளிொ�ல், அகிை இைங்மக ஜம-
இயைதுல் உைைா, முஸ்லிம �ைை கைா�ா்ரத திமணக்க்ளம 
என்றை மூன்று அமைபபுக்களும நீணை காைைாகப பங்களிப-

புச் வ�யது ெருகின்றைன. ஆனாலும அணமைக்காைம மு்தல் 
ஒவவொரு வபருநாள் வநருங்கும தபாதும த்தசிை பிமறைைா? 
�ர்ெத்த�ப பிமறைைா? என்றை �ர்ச்ம�கள் �மூகததுக்குள் 
த்தான்றி வபருநாள் வகாணைாடுெதில் பை குழுக்கள் உருொ-
ெது தநான்பு கறறுத ்தந்த பாைததிறகு எதிர்ைாறைான்தாக அமை-
ெ்தாகக் கரு்தபபடுகின்றைது. 

'நபிதை கூறுங்கள் நீங்கள் அல்ைாஹ்வுக்குக் கட்டுபப-
டுங்கள். உங்க்ளது தூ்தருக்கும கட்டுபபடுங்கள், உங்க்ளது 
வபாறுபபு்தாரிகளுக்கும கட்டுபபடுங்கள்' என்று  அல்-குர்ஆன் 
ெழிகாட்டியுள்்ளது. அ்தறகமைை பிமறைமைத தீர்ைானிபப்தற-
கான வபாறுபபு்தாரிக்ளான தைறபடி மூன்று அமைபபுக்கத்ளா-
டும இணக்கைாகவும, ஒறறுமைைாகவும எைது உணர்வுகம்ள 
வெளிபபடுததி ஒத்ர நாளில் தநான்புப வபருநாம்ள ஒறறு -
மைைாகக் வகாணைாை முைறசிபதபாம.

ஸகாதுல் பித்ர் ரமழானில் 
வசதியுள்ள அனைவர் 
மீதும் கடனமயாை 

ஒரு வணககமாகும். தைககும் தைது 
ப�ாறுப்பிலுள்ளவர்களின் ப�ருநாள 
ததனவககு தமலதிகமாக யாருகபகல்-
லாம் வசதி இருககிறததா அவர்கள 
அனைவரும் இககடனமனய நினற-
தவறற தவண்டும்.

ஸதகதுல் பித்ர், ஸகாது ரமழான் 
த�ான்ற ப�யர்க்ளால் மாத்திரமல்-
லாமல் ஸகாதுல் �தன் (உடல் சம்�ந் -
தப்�டட ஸகாத்) என்றும் கூட இது 
அனழககப்�டுகிறது. ஏபைனில் ந�னர 
னவத்தத இந்த ஸகாத் விதியாகின்றது. 
ஹிஜ்ரி இரண்டில் தநான்புடன் தசர்த்தத 
இதுவும் விதியாககப்�டடது.

ஒரு தடனவ நபி (ஸல்) அவர்-
கள,  'ஸகாதுல் பித்ர் தநான்�ாளியின் 
வீணாை பசயல்கள, தீய வார்த்னதக-
ளுககு குறறப்�ரிகாரமாகவும் ஏனழ-

களுககு உணவாகவும் அனமகிறது' 
என்று கூறிைார்கள.

இரண்டு பிரதாை தநாககஙகளுககா-
கதவ ஸகாதுல் பித்ர் விதியாககப்�ட-
டுள்ளது என்�னத இந்த ஹதீஸ் சுட-
டிககாடடுகிறது. ஒன்று தநான்�ாளி 
சார்ந்தது. தநான்�ாளினய வீண் மறறும் 
ஆ�ாசப் த�ச்சுககளிலிருந்து தூயனமப் -
�டுத்துவதாகும். மறனறயது சமூகம் 
சார்ந்தது. ப�ருநாள திைத்தில் ஒடடு-
பமாத்த முஸ்லிம் சமூகமும் மகிழ்ச் -
சியாக இருகக தவண்டும். அதைால் 
இந்த தர்மம் ஏனழகளுககு உணவாக-
வும் அனமகிறது. 

ஷவவால் தனலப்பினற கண்டு 
தநான்புப் ப�ருநாள பதாழுனகககு 
முன்ைர் இந்த ஸகாதுல் பித்னர வழஙகி-
விட தவண்டும். அப்த�ாது தான் அது 
ஏறறுகபகாள்ளப்�டும்.

நபி (ஸல்) அவர்கள பசான்ைார்கள. 
'எவர் அனதப் ப�ருநாள பதாழுனகககு 

முன்பு பசலுத்துகிறாதரா அது ஏறறுக-
பகாள்ளப்�டட தர்மமாகும் (ஸகாதுல் 
பித்ர்). எவர் அனத பதாழுனகககுப் 
பின்பு பசலுத்துகிறாதரா அது தர்மஙக -
ளில் ஒரு தர்மமாகும்.' (ஆதாரம்: அபூ -
தாவூத், இப்னு மாஜா)

ப�ாதுவாக பிரதாை உணவாக உட -
பகாள்ளக கூடிய தானிய வனகயிலிருந்தத 
ஸகாதுல் பித்ர் வழஙகப்�டுவதைால் 
எமது நாடனடப் ப�ாறுத்த வனர மககள 
பிரதாை உணவாக உடபகாள்ளககூடிய 
அரிசிதய (2.4 கிதலா கிராம்) ஸகாதுல் 
பித்ராக பகாடுககப்�டுவது வழனம.

ஸகாதுல் பித்னர தானியமாக பகாடுப்-
�தறகு �கரமாக அதன் ப�றுமதினய 
�ணமாக பகாடுப்�து �றறி இஸ்லாமிய 
அறிஞர்கள மத்தியில் கருத்து தவறு�ாடு-
கள காணப்�டட த�ாதிலும் அதறகும் 
அனுமதியுண்டு என்�தத சமகால இஸ்-
லாமிய அறிஞர்களின் நினலப்�ாடாகும்.

ஸகாதுல் பித்ரின் தநாககஙகளில் 
ஒன்று ப�ருநாள திைத்தில் இல்லா-
ததாருககு பகாடுத்து உதவுவதாகும். 
அவர்களின் அடிப்�னடத் ததனவகன்ள 
நினறவு பசயவதன் மூலம் அவர்கள 
ப�ருநான்ள மகிழ்ச்சிகரமாகக பகாண்-
டாடும் நினலனய ஏற�டுத்துவதும் இக-
கடனமயின் தநாககமாகும்.

நாடடின் தறத�ானதய சூழனல நாம் 
எல்தலாரும் அறிதவாம்.ப�ாருடகள 
தடடுப்�ாடு, �ணவீககம், ப�ாருடக-
ளின் வினலதயறறம் என்�வறறால் 

மககள ப�ரும் அபசௌகரியஙகளுககு 
முகம் பகாடுத்துள்ளைர். குறிப்�ாக  
ஏனழகள பசால்பலாணா துயரஙகன்ள 
அனு�வித்து வருகின்றைர்.  நடுத்தர 
வர்ககத்திைரும் �ல்தவறு பநருககடி-
கன்ள எதிர்பகாண்டுள்ளைர்.

எைதவ, இம்முனற ஸகாதுல் பித்னர 
திடடமிடடு முனறயாக வழஙக 
தவண்டும். ததனவயுனடயவர்கன்ள 
சரியாக இைஙகண்டு அவர்கன்ளத் 
ததடிச்பசன்று அவறனற வழஙகுவதற -
காை நடவடிகனககள முன்பைடுககப்� -
டல் தவண்டும். 

�ளளிவாசல்கள, சமூக அனமப்புக -
கள. ஊர்மடட ஸகாத் நிறுவைஙகள, 
சஙகஙகள தத்தமது ஊர்களில் இதனை 
கூடடாக நினறதவறறுவது குறித்து சிந்-
தித்து பசயலாறறுவது அவசியம். இதன் 
ஊடாக ததனவயுனடயவர்கள எவரும் 
விடு�டாத வனகயில் அவறனற வழங-
குவதறகாை வாயப்பு கினடககப்ப� -
றும். 

அதததநரம் நடுத்தர வர்ககத்னதச் 
தசர்ந்த ததனவயுனடயவர்கள தமது 
ததனவகள, கஷடஙகன்ள பவளிதய 
பசால்லாது, பிறரிடம் தகடகாது 
இருந்து விடுவர். அத்தனகதயானரயும் 
சரியாக இைஙகண்டு அவர்க்ளது இடங-
களுககு ததடிச்பசன்று ஸகாதுல் பித்னர 
வழஙகுவதன் மூலம் சகலரும் மகிழ்ச்சி-
கரமாகப் ப�ருநான்ளக பகாண்டாடும் 
நினல ஏற�டும்.

தறத�ானதய சூழலில் ஸகாதுல் 
பித்னர ப�ற தகுதியாைவர்களின் எண்-

ணிகனக சில சமயம் கடந்த காலங-
கன்ள விடவும் �ல மடஙகு அதிகரித் -
திருககும் வாயப்பும் உள்ளது. எைதவ, 
ஸகாதுல் பித்ர், அ்ளனவ விட கூடுத -
லாக பகாடுககும் விடயத்திலும் தை-
வந்தர்கள, வசதியுனடயவர்கள கவைம் 
பசலுத்த தவண்டும்.

நபித்ததாழர்களும் அவவாறு அதிக-
மாக பகாடுத்திருககிறார்கள. பகாடுக-
கும் அ்ளவு த�ாதாது எைககருதிய 
த�ாது அதன் அ்ளனவ விட அதிகமாக 
பகாடுத்திருககிறார்கள. முஆவியா 
(ரழி) அவர்கள மதீைாவின் த�ரீத்தம் 
�ழத்தின் நினறயாைது ஷாமின் தகாது-
னமககு நிகராக இருகக தவண்டுமா-
ைால் பகாடுககும் அ்ளனவககூடட 
தவண்டும் என்று கருதிய த�ாது அபூ 
ஸஈத் அல் குத்ரீ(ரழி) அவகள அந்த 
மாறறத்னத பசயய அனுமதி வழஙகி-
ைார்கள.

ஸஹா�ாககள சமூகக காரணிகன்ளக 
கவைத்தில் பகாண்டு இககடனமனய 
நினறதவறறியுள்ளார்கள என்�தறகு 
இச்சம்�வம் தகுந்த சான்றாகும்.

எைதவ, கடனமயாை ஸகாதுல் 
பித்னர முனறயாகவும் உரியவர்களுக -
கும் தறத�ானதய காலசூழனலக கருத்-
திற பகாண்டு திடடமிடட அடிப்�னட-
யிலும் வழஙகி மகத்தாை கூலினய 
வல்ல இனறவனிடமிருந்து ப�றறுக -
பகாள்ள முயறசிப்த�ாம். 

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

ஸகாதுல் பித்ர்: ந�ோன்பு, சமூகமும் 
சோர்ந்த கடமை!

   -அபூ அர்ொ- ...
 

ந�ோன்புப் பெரு�ோளில் 
�பி (ஸல்) அவர்களின் வழிமுறை

 (பிறை கண்டது முதல்) 
- ்தக்பீர் வ�ால்லு்தல்.
- குளித்தல். 
- வபருநாள் வ்தாழுமகக்கு முன் தபரீத்தம பழமும உணவும 
 ஈதுல் பிதர் தந்ரகாைததுைன் திறைந்தவெளியில் வ்தாழு்தல். 
- ஒரு பாம்தைால் வ�ன்று ைறு பாம்தைால் திருமபு்தல்.
- ொழ்ததுக் கூறு்தல்.
- வபருநாள் ்தததுெம 
- ை்ரணித்தெர்களின் கபருகம்ளத ்தரிசித்தல்/ துஆ வ�ய்தல்.
- உறைவினர்கம்ளத ்தரிசித்தல். 
- ஆகுைான விம்ளைாட்டுக்களில் ைகிழ்ச்சிைான, ைார்க்கம 
 அனுைதிக்கும நிகழ்வுகம்ள ஒழுங்கு வ�ய்தல்.

ந�ோன்பு 
பெரு�ோளின் 
்தோறெரியம்

ந்து வசைஙகன்ளயுனடய 'அல் கத்ர்' என்ற அத்தியா-
யம்  அல் குர்ஆனில் 97வது  அத்தியாயமாக  இடம் 
ப�றறுள்ளது.  இச்சூறா 'னலலதுல் கத்ர்' எனும் மகத் -
தாை ஒரு இரவு குறித்துப் த�சுகின்றது. இந்த இர -

வில்தான் முதல் முதலாக உலகின் வானுககு அல்குர்ஆன் 
ஒடடுபமாத்தமாக அரு்ளப்�டடது. பின்ைர் காலத்திறகும், 
ததனவககும் ஏற� சிறுகச் சிறுக 23 வருட காலப்�குதியில் 
முழுக குர்ஆனும் நபி(ஸல்) அவர்கள ஊடாக உலகிறகு 
அரு்ளப்�டடது. 

இந்த இரவு ஆயிரம் மாதஙகன்ள விட தமலாைதாக அல் -
லாஹ்விைால் ஆககப்�டடுள்ளது. இவவிரவில் வாைவர்-
களும் அவர்களின் தனலவர் ஜிப்ரீல் (அனல) அவர்களும் 
பூமிககு இறஙகுகின்றைர். இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் 
சாரம்சமாகும்.

'மகத்துவமிகக இரவில் இனத நாம் இறககிதைாம்' எைக 
குறிப்பிடடிருப்�தன் ஊடாக  அல்குர்ஆன் அரு்ளப்�டடதத 
சுடடிககாடடப்�டடுள்ளது.  இதறகு முன்னைய அத்தியா-
யத்தில் முதல் முதலில் அரு்ளப்�டட ஐந்து வசைஙகன்ளக 
பகாண்ட இகரரஃ அத்தியாயம் அனமயப் ப�றறிருப்�து நல் -
லபதாரு பதாடர்�ாக உள்ளது. 

இக குர்ஆன் ஒடடுபமாத்தமாக ஒதர இரவில் உலகின் 
முதல் வானுககு அரு்ளப்�டடது. அதனைதய இவவசைம் 
கூறுகின்றது. இவவிரவு குறித்து அல் குர்ஆன், 'இனத �ாக -
கியம் நினறந்த இரவில் நாம் அருளிதைாம். நாம் எச்சரிகனக 

பசயதவாராதவாம் (44:37) என்றும் கூறியுள்ளது. அந்த 
இரனவ மு�ாரககாை இரவு என்றும், கத்ருனடய இரவு 
என்றும் குர்ஆன் குறிப்பிடுகின்றது.

'ரமழான் மாதம் எத்தனகயபதன்றால் அதில் தான் மனிதர்-
களுககு (முழுனமயாை வழி காடடியாகவும், பதளிவாை 
சான்றுகன்ளக பகாண்டதாகவும், (நன்னம – தீனமக-
ன்ளப்) பிரித்தறிவிப்�துமாை அல் குர்ஆன் இறககியரு்ளப் 
ப�றறது. ஆகதவ, உஙகளில் எவர் அம்மாதத்னத அனட-
கிறாதரா, அவர் அம்மாதம் தநான்பு தநாறக தவண்டும். 
எனினும் எவர் தநாயாளியாகதவா அல்லது �யணத்-
திதலா இருககிறாதரா (அவர் அககுறிப்பிடட நாடகளின் 
தநான்ன�ப்) பின்வரும் நாடகளில் தநாறக தவண்டும். 
அல்லாஹ் உஙகளுககு இலகுவாைனத நாடுகிறாதை தவிர, 
உஙகளுககு சிரமமாைனத அவன் நாடவில்னல. குறிப்பிடட 
நாடகள (தநான்பில் விடு�டடுப் த�ாைனதப்) பூர்த்தி பசய -
யவும், உஙகளுககு தநர்வழி காடடியதறகாக அல்லாஹ் -
வின் மகத்துவத்னத நீஙகள த�ாறறி நன்றி பசலுத்துவதறகா-
கவுதம (அல்லாஹ் இதன் மூலம் நாடுகிறான்)'. (2:185) எை 
அல்குர்ஆன் குறிப்பிடுகின்றது. எைதவ, அல்குர்ஆன் அரு-
்ளப்�டட மகத்துவமாை அருள ப�ாதிந்த இரவு எவவித சந் -
ததகமுமின்றி  ரமழான் மாதத்தில்தான் இடம்ப�றறுள்ளது. 
இதில் இரண்டாம் கருத்துககு எள்ள்ளவும் 
இடம் கினடயாது. 

'கத்ர்' என்றால் கண்ணியம், மகத்துவம் 
என்ற கருத்துககும் இடம்�ாடுள்ளது. அதத-
தநரம், ஒரு காரியத்னதத் திடடமிடடுத் 
தீர்மானிப்�னதயும் இது குறிககும். இந்தக கருத்தில் தான் 
கழா கத்ர் எை நாம் குறிப்பிடுகின்தறாம். இவவிரவுககு கத் -
ருனடய இரவு எை ஏன் ப�யர் குறிககப்�டடுள்ளது என்�-
தறகு இஸ்லாமிய அறிஞர் ஒருவர்  

'இந்த இரவில் தான் அடுத்த வருடத்திறகாை உலக மனித 
பசயற�ாடுகள நிர்ணயிககப்�டுகின்றை'  எைக குறிப்பிடு -
வதுடன் அதறகு 'அதில் முககியமாை ஒவபவாரு விஷயங-
களும் தீர்மானிககப்�டுகிறது'.(44:04) என்ற வசைத்னத-
யும் சான்றாகக குறிப்பிடடுள்ளார். �னடப்பிைஙகன்ளப் 
�னடப்�தறகு ஐம்�தாயிரம் ஆண்டுகளுககு முன்ைதர கழா 
கத்ர் தீர்மானிககப்�டடு விடடது. எனினும், இந்த இரவில் 
ஏறகைதவ தீர்மானிககப்�டட 'கத்ர்' மீண்டும் இவவிரவில் 
தீர்மானிககப்�டுவதாகதவ கருத முடியும்' எைக குறிப்பிட-
டுள்ளார். 

'மகத்துவமிகக இரவு என்றால் என்ைபவை உமககு எப்�-

டித் பதரியும்? மகத்துவமிகக இரவு ஆயிரம் 
மாதஙகன்ள விடச் சிறந்தது'. அந்த இரவின் 
சிறப்புக குறித்த முதல் பசயதி இதுவாகும். 
அது ஆயிரம் மாதஙகன்ள விடச் சிறந்தது. 
அதாவது சுமார் 83 வருடஙகன்ள விட சிறப்பு 
வாயந்ததாகும். ஏறகைதவ கூறிய அருள 
ப�ாதிந்த இரவு என்�தும் இதறகுப் ப�ாருந்திப் 
த�ாகின்றது. ஒரு இரவு 83 வருடஙகன்ள விட 
அதிக சிறப்புப் ப�றுவது என்�து மிகப்ப�ரிய 
அரு்ளாகும். ஆயிரம் மாதஙகன்ள விடச் சிறந்தது 
என்�தறகு அவவிரவில் புரியப்�டும் நல்லமல் -
கள ஏனைய மாதஙகளில் பசயயும் அமல்கன்ள 
விடவும் சிறந்தது என்ற கருத்னத முஜாஹித், அம் -
ரிப்னு னகஸ் த�ான்தறார் குறிப்பிடுகின்றைர்.

தமலும் இந்த ஆயிரம் மாதஙகன்ள விடச் சிறந்த 
இரனவ இம்மாதத்திறகு அல்லாஹ் வழஙகியதறகு 
இந்த உம்மத்தின் ஆயுடகாலம் முன்னைய கால மக-
களின் வாழ்வுக காலத்னத விடக குனறந்தது என்�து 
முககிய காரணமாகும். இம்மகத்துவமிகக இரவு 
ரமழான் மாதத்தில் வரும். என்றாலும் எத்திைத்தில் 
வரும் என்�து பதாடர்பில் �ல்தவறு கருத்துககள 
நிலவுகின்றை. அந்த இரவு எது என்�னத அல்லாஹ் 
மனறத்து விடடான் என்தற கூற தவண்டும்.  அதைால் 
தான் நபி (ஸல்) அவர்கள 'எைககு னலலதுல் கத்ர் காட-

டப்�டடது. பின்ைர் 
அது மறககடிககப்-
�டடு விடடது. அதனை 
ரமழான் கனடசிப் �த்தின் 
ஒறனறப் �னடயாை இர -
வுகளில் ததடிக பகாள -
ளுஙகள' எை  கூறிைார்-
கள. (ஆதாரம்: புகாரி, 
முஸ்லிம்)

'நான் னலலதுல் கத்னர 
அறிவிகக வந்ததன். உங-
களில் இருவர் சர்ச்னசப்-
�டடுக பகாண்டிருந்தைர். 
அது எைககு மறககடிககப் 

�டடுவிடடது. அது உஙகளுககு நல்லதாகதவ இருககும்' 
(ஆதாரம்: முஸ்லிம்)

அந்த இரவு, நபியவர்களுககு மறககடிககப்�டடு 
விடடது. அது எது என்�னத மககள அறியாமல் இருப்�தத 
நல்லதாகும். எனினும் நபி(ஸல்) அவர்கள அந்த இரனவ 
அனடவதறகாகக கனடசிப் �த்து நாடகள பூராகவும் முயற-
சித்துள்ளார்கள எை ஏரா்ளமாை ஹதீஸ்கள வந்துள்ளை. 
அதைால் நபிக்ளாரின் வழிமுனறனயப் பின்�றறி  அம்ம-
கத்துவ மிகக இரனவ அனடந்து பகாளவதறகாக இம்மா -
தத்தின் இறுதிப் �த்து நாடகள பூராகவும் நாமும் முயறசிகக 
தவண்டும். 

அதறகாை ப�ாறுப்பு சலருககும் உள்ளது. அவவிரவில் 
நின்று வணஙகும் த�ாது முன்னைய �ாவஙகள அனைத் -
னதயும் அழித்து விடும். அதைால் இறுதிப் �த்து நாடகள 
முழுவதும் முயறசிபசயது அந்தப் �ாககியத்னத அனடந்து 
பகாள்ள தவண்டும். 

அதததநரம் வாைவர்களும் ரூஹும்  (ஜிப்லீல் (அனல) 
அவர்கள) அதில் தமது இனறவனின் கடடன்ளப்�டி 
ஒவபவாரு காரியத்துடனும் இறஙகுகின்றைர். இஙதக 
அந்த இரவின் முககிய சிறப்�ம்சம் கூறப்�டுகின்றது. அத்-
துடன் அவர்கள அல்லாஹ்வின் அடுத்த வருடத்திறகாை 

கடடன்ளகன்ளயும் சுமந்து வருகின்ற -
ைர். இனதத்தான் 44:04 வசைமும் 
கூறுகின்றது. அடுத்து கத்ர் உனடய 
இரவு என்�தும் இந்த அர்த்தத்திற -
குப் ப�ாருத்தமாகவுள்ளது.

ஸலாம் இது னவகனற வனர இருககும் எைக கூறி -
ய�டி  இந்த சூறா முடிவனடகின்றது. அந்த இரவு 
கானல வனர அனமதி ப�ாருந்தியதாக இருககும் 
என்றும் அன்று இரவு முதல் �ஜ்ர் வனர வணகக 
வழி�ாடுகளில் ஈடு�டடுக பகாண்டிருககும் நல் -
லடியார்கன்ள மலககுகள காணும் த�ாபதல்லாம் 
ஸலாம் கூறுவார்கள (ஸரஃபுல் ஈமான்) என்றும் 
இதறகு வி்ளககம் கூறப்�டடுள்ளது. அதைால் 
அவவிரவில் மலககுகளின் ஸலாத்னதப் ப�ற 
நாடுதவார், அவவிரனவப் �யன்�டுத்தி மறு -
னமயில் ஸலாத்னதயும் �ாதுகாப்ன�யும் 
அனமதினயயும் அனடய விரும்புதவார் அவ -
விரவில் இஸ்லாம் கூறும் இனிய இ�ாதத்துக -
களில் ஈடு�டடு இனறயருள ப�றறிட உறுதி 
பகாள்ளடடும்.

பிநத இஸ்ைாயீல் ... அஷ் வஷயக் பளீல் வைௌைானா 
(நளீமி) எம.ஏ. சித்ரஷ்ை விரிவும்ரைா்ளர்
ஆசிரிைர் ொணமை விருததி நிமைைம, �மைாநதுமறை

மைைதுல் கத்ர 
கண்ணியமிகக இரவு
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சகல கட்சிகமையும் உள்ைடக்கி...   
க�ோட்ோபய ரோஜபக்ஷவின் தலைலையில் 
இன்று நல்பபறவுள்ளது.   

இநத கூட்த்திற்கு தவறோது சமு�ைளிக்கு -
ைோறும் கூட்த்தில் பஙக�ற்கும் �டசித் தலை -
வர�ள ைற்றும் �டசி�ளின் முக்கியஸதர�ள 
தைது �டசி�ளின் �ருத்துக்�ள ைற்றும் கயோச -
லை�ல்ள வநது சைரப்பிக்குைோறும் அலைத்துக் 
�டசித் தலைவர�ளுக்கும் ஜைோதிபதி கவண்டு -
க�ோள விடுத்துள்ளோர.   

அலைத்து �டசி இல்க்�ோை அரசோங�-
பைோன்லற அலைப்பது பதோ்ரபோை கபச் -
சுவோரத்லதக்கு ஏற்�ைகவ ஜைோதிபதி போரோ-
ளுைன்றத்லதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
அலைத்து �டசித் தலைவர�ளுக்கும் அலைப்பு 
விடுத்துள்ளோர. அதன்படி, இன்லறய திைம் ஜைோ-
திபதி க�ோட்ோபய ரோஜபக்ஷவின் தலைலையில் 
அநதக் கூட்ம் ஜைோதிபதி ைோளில�யில் நல -்
பபறவுள்ளது.   நோடு மு�ம் ப�ோடுத்துள்ள பநருக்-
�டி நிலைக்குத் தீரவு�ோணும் வல�யில் சரவ�டசி 
இல்க்�ோை அரசோங�பைோன்லற அலைப்பதற்கு 
ஜைோதிபதி �்நத இரண்டு திைங�ளுக்கு முன் 
இணக்�ம் பதரிவித்திருநதோர. தைது இணக்�ப்-
போடல் அவர ச�ை �டசி�ளுக்கும் பதரிவித்தி-
ருநதோர.   

அதன்படி பிரதைர உளளிட் அலைச்சரலவ 
இரோஜிைோைோ பசயதபின் அலைப்பதற்கு உத்கத-
சித்துள்ள சரவ�டசி அரசோங�த்தின் பசயற்போட-
டுக்�ோைம், அதன் பபோறுப்புக்�ள, பபோறுப்பு-
�ல்ள பபற்றுக்ப�ோளளும் நபர�ள உளளிட் 
முக்கிய வி்யங�ள பதோ்ரபில் கபச்சுவோரத்லத 
ந்த்துவதற்�ோ� ஜைோதிபதி �டசித் தலைவர�-
ளுக்கு இநத அலைப்லப விடுத்துள்ளோர.   

அதன் முதற்�ட்ைோ� போரோளுைன்றத்தில் 
ஆளும் �டசிலயப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 
�டசித் தலைவர�ள ைற்றும் ஆளும் �டசிலய பிர-

திநிதித்துவப்படுத்தும் சுயோதீை குழுவில் உள்ள-
்ஙகும் �டசித் தலைவர�ள ஆகிகயோரு்ைோை 
கபச்சுவோரத்லத இன்று முற்ப�ல் 10.30 ைணிக்கு 
ஜைோதிபதி ைோளில�யில் நல்பபறவுள்ளது.   

அநதவல�யில் அநதக் �டசி�ளின் தலைவர-
�ள தைது �ருத்துக்�ள ைற்றும் கயோசலை�ல்ள 
எடுத்துவரும்படி ஜைோதிபதி அவர�ளுக்கு 
அலைப்பு விடுத்துள்ளோர.   

அகதகவல்ள, நோடடில் நிைவும் சமூ� ைற்றும் 
பபோரு்ளோதோர பநருக்�டி நிலைக்குத் தீரவு�ோ -
ணும் வல�யில் போரோளுைன்றத்லத பிரதிநி -
தித்துவப்படுத்தி அலைத்து �டசி�ளிைதும் 
பஙக�ற்பு்ன் சரவ�டசி அரசோங�பைோன்லற 
அலைப்பது பதோ்ரபில் ை�ோநோயக்� கதரர -
�ள, �ரதிைோல் உளளிட் ைதத் தலைவர�ள, 
அரசியல் தலைவர�ள ைற்றும் பபோது அலைப் -
புக்�ள ஜைோதிபதியி்ம் கவண்டுக�ோள விடுத் -
திருநதை.   

அநத கவண்டுக�ோல்ளயடுத்து சரவ�டசி அர -
சோங�பைோன்லற அலைப்பதற்கு நிலறகவற்று 
ஜைோதிபதி என்ற வல�யில் தோம் ப�ோளல� 
ரீதியோை இணக்�ப்போடடுக்கு வநதுள்ளதோ� 
�டசித் தலைவர�ளுக்கு �டிதம் மூைம் அவர 
அறிவித்திருநதோர.   

அதலையடுத்து அதுபதோ்ரபில் ஆளும் 
�டசி போரோளுைன்ற உறுப்பிைர�ளு்ைோை 
கபச்சுவோரத்லத கநற்லறய திைம் ஜைோதிபதி -
யின் தலைலையில் நல்பபற்றது.   

அகதகவல்ள, ஆளும்�டசி ைற்றும் சுயோதீை-
ைோ� பசயற்படும் �டசி�ளின் தலைவர�ளுக்கும் 
ஜைோதிபதிக்குமில்யிைோை கபச்சுவோரத்லத 
இன்று நல்பபறவுள்ளது்ன் அதலையடுத்து 
ஏலைய அரசியல் �டசி�ளின் தலைவர�ளு்ன் 
ஜைோதிபதி அதுபதோ்ரபில் கபச்சுவோரத்லத ந்த்-
தவுள்ளோர .(ஸ)   

ஜனாதிபதியின் அமழபபு...
இைஙல� பதோழிைோ்ளர �ோஙகிரஸின் தலைவர பசநதில் 
பதோண்்ைோன் பதரிவித்துள்ளோர.  

இது பதோ்ரபில் அவர கைலும் பதரிவித்துள்ளதோ-
வது,  

அலைத்துக் �டசி அரசோங�த்லத அலைக்�, நிலற -
கவற்று ஜைோதிபதி என்ற வல�யில், ப�ோளல� ரீதியில் 
தோம் இணஙகுவதோ� அரசோங�த்தில் உள்ள அலைத்து 
�டசி�ளுக்கும் ஜைோதிபதி எழுத்துமூைம் அறியப்படுத்-
தியுள்ளோர. 

தற்கபோலதய பிரதைரும், அலைச்சரலவயும் பதவி 
விைகியதன் பின்ைர அலைத்துக் �டசி அரசோங�த்லத 
அலைக்� ஜைோதிபதி இணஙகியுள்ளோர.  

 இதற்�லைய, முதல் �ட்ைோ� பவளளிக்கிைலை 
29ஆம் தி�தி, முற்ப�ல் கவல்ளயில், ஜைோதிபதி ைோளி-
ல�யில் விகச் கூட்த்திற்கும் ஜைோதிபதி அலைப்பு 
விடுத்துள்ளோர. புதிய அரசோங�த்தின் �ட்லைப்பு, 
பபோறுப்பு வைங�ப்படும் நபர�ள ைற்றும் நல்மு -
லறப்படுத்தப்ப் கவண்டிய �ோைஎல்லை என்பை 
குறித்து இதன்கபோது �ைநதுலரயோ்ப்ப்வுள்ளது.   

 அநத �ைநதுலரயோ்லுக்�ோை அலைப்பு எைக்கு 
கில்த்துள்ள கபோதும், அதற்கு பசல்வது பதோ்ரபில் 
இதுவலரயில் தீரைோனிக்�ப்ப்வில்லை எை இைஙல� 
பதோழிைோ்ளர �ோஙகிரஸின் தலைவர பசநதில் பதோண் -்
ைோன் கநற்று குறிப்பிட்ோர.   

இகதகவல்ள, �ைநதுலரயோ்லுக்கு தைக்கு 
அலைப்பு விடுக்�ப்படடுள்ளதோ�வும் அதில் தோம் 
பஙக�ற்�வுள்ளதோ� தமிழ் ைக்�ள விடுதலை புலி�ள 
�டசியின் தலைவரும் போரோளுைன்ற உறுப்பிைருைோை 
பிளல்ளயோன் எனும் சிவகநசத்துலர சநதிர�ோநதன் 
பதரிவித்துள்ளோர.  

இந்தா்னசியாவிலிருநது... (03 ஆம் பக்கத் வதாடர்)

ஞோயிற்றுக்கிைலை வநதல்யும். 
சு�ோதோர அலைச்சின் கவண்டுக�ோ-
ல்ளத் பதோ்ரநது, இநகதோகைசிய 
அதி�ோரி�ளும் ைருநது ைற்றும் சு�ோ-
தோரப் போது�ோப்புத் துலறயும் பத்து 
நோட�ளில் ஒன்றிலணநது உதவி-
�ல்ள விலரவோ� அனுப்புவலத 
உறுதிபசயயும் வல�யில் பபோருட -
�ல்ள நன்ப�ோல்யோ� வைஙகியது-
்ன், அதன் நீண்்�ோை பநருஙகிய 
நடலபக் �ருத்தில் ப�ோண்டு இைங -
ல�க்கு கதலவப்படும் கநரத்தில் 
ஆதரவளிப்பதில் ைகிழ்ச்சியல்நத-
தோ� தூதுவர அலைச்சரி்ம் பதரிவித்-
தோர.   

இநகதோகைசியோ அரசோங�ம் ைனி -
தோபிைோை உதவி�ல்ள தோரோ்ளைோ� 

வைஙகியலைக்கு இைஙல� அரசோங-
�த்தின் போரோடடுக்�ல்ள தூதுவரி்ம் 
பதரிவித்த பவளிநோடடு அலுவல் -
�ள அலைச்சர பீரிஸ, இது இரு நோடு-
�ளுக்குமில்யிைோை பநருஙகிய 
நடபுறவின் பதளிவோை பவளிப்போ -
்ோகுபைைக் குறிப்பிட்ோர. இந -
கதோகைசியோவுக்கும் இைஙல�க்குமி-
ல்யிைோை பநருஙகிய உறவு�ள 
ைற்றும் சரவகதச அரஙகில் �்ல் 
பிரச்சிலை�ள ைற்றும் பசயன்மு-
லற�ளில் ஒத்துலைப்லபயும், உை� 
அரஙகில் பிரச்சிலை�ல்ள புறநிலை -
யோ� தீரக்� அணிகசரோ இயக்�த்தில் 
பநருக்�ைோ� பணியோற்றுவலதயும் 
பவளிநோடடு அலுவல்�ள அலைச்சர 
குறிப்பிட்ோர.   

இ்ரசாயன உ்ரம், கிருமிநாசினி... (03 ஆம் பக்கத் வதாடர்)

அலைச்சரலவயின் அனுைதி 
பபறப்படடுள்ளது. அநதவல�யில் 
விலரவோ� அவற்லற இறக்குைதி-
பசயது விவசோயி�ளுக்கு விநிகயோகிப்-
பதற்கு கதலவயோை ந்வடிக்ல��ள  
துரிதைோ� கைற்ப�ோள்ளப்படுபைன்-
றும் அலைச்சர பதரிவித்துள்ளோர.   

உரம் ைற்றும் கிருமிநோசினி 
வல��ள தடடுப்போடு �ோரணைோ� 

விவசோய ந்வடிக்ல��ல்ள ல�விட-
டுள்ள விவசோயி�ள உ்ைடியோ�கவ 
தைது விவசோய ந்வடிக்ல��ல்ள 
ஆரம்பிக்குைோறு க�டடுக்ப�ோண்் 
விவசோய அலைச்சர, உரம் உளளிட் 
விவசோய உற்பத்திப் பபோருட�ல்ள 
பபற்றுக்ப�ோடுப்பதற்கு துரித ந்வ-
டிக்ல�  எடுக்�ப்படடுள்ளபதன்றும்  
பதரிவித்துள்ளோர.                           (ஸ)

சு்்ரன், சாநதமெ நீக்கினால்... 
அரசோங�த்தில் உள்ள ச�ை �டசி�ளுக்-
கும் விகச  ் கூட்த்திற்கு ஜைோதிபதி 
அலைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில் இதில் 
�ைநது ப�ோள்ள கபோவதில்லை எை ஸ்ரீ-
ைங�ோ சுதநதிரக் �டசி அறிவித்துள்ளது.   

சோநத பண் ோ்ர ைற்றும் சுகரன் ரோ�வன் 
ஆகிகயோர இரோஜோங� அலைச்சர பதவி-
�ளில் இருநது நீக்�ப்படும் வலர இநத 
கூட்த்தில் பஙக�ற்� ைோடக ோ்ம் எை 
அக்�டசி பதரிவித்துள்ளது.   

ச�ை �டசி�ல்ளயும் உள்ள்க்கிய 
வல�யில் சரவ�டசி அரசோங�த்லத 
அலைக்� நிலறகவற்று அதி�ோரம் 
ப�ோண்  ்ஜைோதிபதி என்ற ரீதியில் முழு-
லையோ� இணக்�ம் பதரிவிப்பதோ� ஜைோ-
திபதி அறிவித்துள்ளோர.   

அதன்படி பிரதைர உடப  ் அலைச்ச-
ரலவ பதவி விைகியவு்ன் சரவ �டசி 

அரசோங�ம் ஸதோபிக்�ப்படும் எை ஜைோ-
திபதி க�ோட ோ்பய ரோஜபக்ச போரோளுைன்-
றில் சுயோதீைைோ� பசயற்படும் அரசியல் 
�டசி�ளின் தலைவர�ளுக்கும், ஆளும் 
தரப்பில் அங�ம் வகிக்கும் அரசியல் 
�டசி�ளின் தலைவர�ளுக்கும் �டிதம் 
ஊ ோ்� பதரியப்படுத்தியுள்ளோர.   

இது பதோ் ரபில் �ைநதுலரயோ்  
இன்று ஜைோதிபதி ைோளில�யில் இ்ம்-
பபறவுள்ள விகச  ்கூட்த்தில் �ைநது 
ப�ோளளுைோறும் ஜைோதிபதி, அரசோங�த்-
திலிருநது விைகி சுயோதீைைோ� பசயற்ப-
டும் �டசித் தலைவர�ளுக்கும் ஆளும் 
தரப்பின் �டசித் தலைவர�ளுக்கும் 
அலைப்பு விடுத்துள்ளோர. இநத �ைநது-
லரயோ் ைோைது இன்லறய திைம் ஜைோ-
திபதி ைோளில�யில் நல்பபறவுள்ள-
தோ� குறிப்பி்ப்படடுள்ளது. 

பி்ரச்சிமனகளுக்கு... 
நோடடின் தற்கபோலதய பநருக்�டி-
யோை சூழ்நிலை பதோ்ரபில் ஊ்�ங-
�ளுக்கு �ருத்து பதரிவிக்கும் கபோகத 
முன்ைோள அலைச்சர நோைல் ரோஜ -
பக்ச இவவோறு பதரிவித்துள்ளோர.  

அது பதோ்ரபில் கைலும் பதரி -
விக்ல�யில்:  

ஆரப்போட்க்�ோரர�ள ஜைோ -
திபதிலய வீடடுக்கு கபோகுைோறு 
கூறுவதும் பிரதைலர வீடடுக்கு 
கபோகுைோறு கூறுவதும் கநற்று 
இன்று ந்க்கும் வி்யம் அல்ை. 
அன்று கஜ.ஆர. பஜயவரதைலவ 
ப�ோலை பசயவதோ� கூறிைோர -
�ள. இவவோறோை �ருத்துக்�ளுக்கு 

குைப்பைல்ய கதலவயில்லை. 
எனினும் தலையிலுள்ள கநோயக்கு 
உ்லில் ைருநது கபோடடு பய -
னில்லை.  

ஜைோதிபதிகயோ பிரதைகரோ எதிரக் -
�டசித் தலைவகரோ கநரடி தீரைோ -
ைங�ல்ள கைற்ப�ோள்ள கவண்டும். 
அவவோறுதோன் நோடடு ைக்�ளின் 
பிரச்சிலை�ளுக்கு தீரவு பபற்றுக் 
ப�ோடுக்� முடியும். எநத பிரச்சி -
லை�ல்ளயும் மூடிைலறத்து பய -
னில்லை. ஒரு கநோயக்கு பதிைோ� 
கவபறோரு கநோயக்கு ைருநது வைங-
குவதில் பயனில்லை என்றும் அவர 
கைலும் பதரிவித்துள்ளோர.(ஸ) 

நன்வகாமடகமை...  
பதரிவித்துள்ளது. இநத அநநிய 
பசைோவணி நன்ப�ோல் ைருநது-
�ள, எரிபபோருள ைற்றும் உணவு 
கபோன்ற அத்தியோவசிய பபோருட�-
ளின் இறக்குைதிக்கு ைடடுகை பயன்-
படுத்தப்படும் என்று ைத்திய வஙகி 
தைது கபஸபுக் பக்�த்தில் அறிவிப்-
பபோன்லற பவளியிடடுள்ளது.   

 அநநியச் பசைோவணி பபறுல��ள 
ைற்றும் அவற்றின் பயன்போடு என்ப-
வற்லற பவளிப்பல்த் தன்லைலய 

கபணுவதற்�ோ� மூன்று சிகரஷ் 
அதி�ோரி�ள அ்ஙகிய குழுபவோன்-
லறயும் ைத்திய வஙகியின் ஆளுநர 
நியமித்துள்ளோர.   

 நன்ப�ோல்�ள பதோ்ரபோை த� -
வல்�ல்ள fdacc@cbsl.lk என்ற மின் -
ைஞசல் மூைம் அல்ைது 076 83 15 
782 என்ற இைக்�த்திற்கு WhatsApp 
க்கு அனுப்புவதன் மூைம் பபற்றுக்-
ப�ோள்ள முடியும் எை ைத்திய வஙகி 
அறிவித்துள்ளது.

வடாலர் ரூ.500 ெம்ர...
தற்கபோலதய பபோரு்ளோதோர பநருக்-
�டிலய சீரபசயவது குறித்து ப�ோழும்-
பில் இ்ம்பபற்ற நி�ழ்பவோன்றில் 
�ைநது ப�ோண்டு உலரயோற்றும் 
கபோகத அவர இவவி்யத்லத குறிப்-
பிட்ோர.   

நோடடின் தற்கபோலதய �்ன் நிலை, 
அரசோங�ம் தைது �்லை�ளில் தவ-
றியிருப்பலதகய �ோடடுகிறது எை 

சுடடிக்�ோடடிய அவர, பநருக்�டியோல் 
போதிக்�ப்பட  ்கதசத்லத மீண்டும் �ட-
டிபயழுப்ப ஒரு புதிய கவலைத்திட-
்த்தின் அவசியத்லதயும் வலியுறுத்தி-
ைோர.   நோடு வஙகுகரோத்து நிலையில் 
இருப்பலத அரசோங�ம் இப்கபோது 
உணரநது ப�ோளவது மி�வும் அவ-
சியைோைது எை �ோமினி விகஜசிங� 
கைலும் பதரிவித்துள்ளோர.  

துமைமுக,விைான நிமலய... 
இ்ம்பபறுவதோ� பதரிவிக்�ப்படு-
கிறது.   எனினும் குலறநத்ளவோை 
பணியோ்ளர�க்ள கநற்று பணிக்கு 
பசன்றதோ� துலறமு� பதோழிற்சங-
�ம் பதரிவித்துள்ளது.   

 ப�ோழும்பு துலறமு�த்திற்கு 
கநற்று �ோலை ைோத்திரம் 5 சரக்கு �ப்-
பல்�ள வநதை.   

 அதில் உள்ள ப�ோள�ைன்�ல்ள 
தலரயிறக்குவதற்�ோை ந்வடிக்ல�-
�ள முன்பைடுக்�ப்பட்ை.   

 இகதகவல்ள, இைஙல� கபோக்கு -
வரத்து சலபக்கு பசோநதைோை கபருந-
து�ளும் தனியோர கபருநது�ளும் 
வைலை கபோன்று கநற்று �ோலை 
முதல் கசலவயில் ஈடுபட்ை.  

தனியார் பஸகள்... 
ப�முனு விகஜரத்ை பதரிவித்தோர.  

பஸ பதோழிற்துலற �டுலையோ -
�ப் போதிக்�ப்படடுள்ளதோல், பஸ 
பதோழிற்துலறயோல் நோ்ளோநதம் 
கவலைநிறுத்தப் கபோரோட்த்தில் 
ஈடுப் முடியோது எைவும் அவர 
பதரிவித்தோர.   

கவலைநிறுத்தப் கபோரோட்ங� -
ளில் ஈடுபட்ோலும் அரச ஊழியர�ள 

சம்ப்ளம் பபற்றுக்ப�ோளவதோ�வும், 
நோ்ளோநத சம்ப்ளத்தில் தஙகியுள்ள 
பஸ பதோழிலில் உள்ளவர�ளுக்கு 
இது பபோருநதோது எைவும் அவர 
குறிப்பிட்ோர.   

ஒரு நோள கசலவயில் இருநது விை -
குவது அவர�ளின் குத்தல� ப�ோடுப்-
பைவு�ல்ள போதிக்கும் எை அவர 
கைலும் பதரிவித்துள்ளோர.  

நாைலுக்கு எதி்ரான...
இநத வைக்கு கநற்று (28) ப�ோழும்பு 

கைல் நீதிைன்ற விசோரலணக்கு எடுத்-
துக் ப�ோள்ளப்பட்கபோகத இநத உத்-
தரவு பிறக்�ப்படடிருநதது.  

இதன்கபோது நோைல் ரோஜபக்க்ஷ 
உடப்  பிரதிவோதி�ள நீதிைன்றத்தில் 
ஆஜரோகியிருநதைர.  

நல்ைோடசி அரசோங�த்தில் போரோ-

ளுைன்ற உறுப்பிைரோ� இருநத 
ரோஜபக்க்ஷ உடப் ஆறு சநகத� 
நபர�ளுக்கு எதிரோ� 30 மில்லியன் 
ரூபோலவ நிறுவைம் ஒன்றில் முதலீடு 
பசயததன்  �ோரணைோ�  சட்ைோ அதி-
பரோல் பணகைோசடி தடுப்பு சட்த்-
தின் கீழ் இநத வைக்கு தோக்�ல் பசய-
யப்படடிருநதது.

நாடைாவிய ரீதியில்... 
போ்சோலைக்�ளுக்கு சமு�ைளிக்�-
வில்லை என்றும் போ்சோலை வட்ோரங-
�ள பதரிவித்தை.   

எனினும் இைஙல� கபோக்குவரத்து  
சலபயின் 80 வீதைோை பஸ�ள ைற்றும் 
சிை தனியோர நிறுவைங�ள, துலறமு�ம், 
விைோை நிலையம் கபோன்றை வைலை-
கபோன்று இயஙகியதோல் ப�ோழும்பில் 
வீதி�ள பவறிச்கசோடிய நிலை �ோணப்ப-
்வில்லை. கநற்லறய திைம் ப�ோழும்பு 
க�ோடல் ரயில் நிலையத்திற்கு முன்போ� 
ஆரம்பித்த பதோழிற்சங� ஆரப்போட்ப் 
கபரணி கைக்்ஹவுஸ சுற்றுவட்த் -
தில் கூடி அஙகிருநது அரசோங�த்திற்கு 
எதிரோ� பதோ்ர ஆரப்போட்ங�ள 
கைற்ப�ோள்ளப்படும் �ோலிமு�த்தி்ல் 
பகுதிக்கு பசன்றதோல் ப�ோழும்பின் 
முக்கியைோை பகுதி�ளில் கநற்று கபோக் -
குவரத்துக்கு போதிப்பு ஏற்பட்ை. 
கபோக்குவரத்து பநரிசல் ைற்றும் கபோக் -
குவரத்துக்�ோை தல் �ோரணைோ� அலு -
வை�ங�ளுக்கு பசல்கவோர ைற்றும் 
அன்றோ் அலுவல்�ளுக்�ோ� ப�ோழும் -
புக்கு வரும் பபரும்போைோை ைக்�ள 
நீண்்தூரம் ந்நகத பசல்ைகவண்டிய 
நிரப்பநதம் ஏற்பட்து. அகதகபோன்று 
நோடடின் பல்கவறு முக்கிய ந�ரங� -
ளிலும் இகதகபோன்று கபோக்குவரத்து 
பநரிசல்�ள ஏற்பட்து்ன் அன்றோ் 
அலுவல்�ல்ள கைற்ப�ோள்ள முடியோ -

ைல் ைக்�ள பபரும் அபசௌ�ரியங�ல்ள 
எதிரகநோக்� கநரநததோ� அநத பகுதி�ளி -
லிருநது பதரியவநதது.   

அகதகவல்ள, 50க்கும் கைற்பட் 
பதோழிற்சங�ங�ள கநற்லறய திைம் 
அல்யோ்ள கவலைநிறுத்தத்லத 
கைற்ப�ோண்்தோல் அரச கசலவ� -
ளுக்கு பபரும் போதிப்பு�ள ஏற்பட்ை. 
ஒருநோள கசலவ�ல்ள கைற்ப�ோளளும் 
குடிவரவு குடிய�ல்வு திலணக்�்ளம், 
கைோட்ோர கபோக்குவரத்து ைற்றும் ஆட -
பதிவுத் திலணக்�்ளம் ஆகியவற்றின் 
பசயற்போடு�ள பபரும் போதிப்புக்குள -
்ளோகியிருப்பதோ�வும் கசலவ�ல்ளப் 
பபற்றுக்ப�ோள்ள வருல� தநதுள்ள 
ைக்�ள பபரும் அபசௌ�ரியங�ல்ள 
எதிரகநோக்கியதோ�வும் பதரிவிக்�ப்படு -
கிறது.   

ஆரப்போட் கபரணி�ள கைற்ப�ோள -
்ளப்பட்ோலும் �டடுநோயக்� விைோை 
நிலையத்தின் பசயற்போடு�ள ைற்றும் 
துலறமு� அதி�ோர சலபயின் பசயற்போ -
டு�ள வைலைகபோன்று இ்ம்பபற்ற -
தோ� அநத வட்ோரங�ள பதரிவித்தை. 
ஆரப்போட்ங�ளுக்கு ைத்தியிலும் ைட -
டுப்படுத்தப்பட் ரயில் கசலவ�ள 
இ்ம்பபற்றது்ன் அரச, தனியோர கபோக்-
குவரத்து கசலவ�ளும் ைடடுப்படுத்தப்-
பட்்ளவில் கநற்று இ்ம்பபற்றலதக் 
�ோணக்கூடியதோ�விருநதது. (ஸ)

இலஙமக கிரிக்கற்றுக்கு... 
பயிற்றுவிப்போ்ளர Anton Roux நியமிக் -

�ப்படடுள்ளோர.  கைலும், இைஙல� A 
அணி, வ்ளரநது வரும் அணி ைற்றும் 19 வய -
துக்குடபட் அணி�ளுக்கு புதிய பயிற்சி -
யோ்ளர�ள நியமிக்�ப்படடுள்ளைர.  

இைஙல� A அணியின் தலைலை 
பயிற்றுவிப்போ்ளரோ� அவிஷ� குணவர -
தை நியமிக்�ப்படடுள்ளது்ன் ஏலைய 
பயிற்றுவிப்போ்ளர�ள பின்வருைோறு,   
உதவி பயிற்சியோ்ளரோ� திலிை �ண்்ம்பி,-  
துடுப்போட் பயிற்சியோ்ளரோ� ைலிநத 
வரணபுர, பநதுவீச்சு பயிற்சியோ்ளர�்ளோ� 
சஜீவ வீரக�ோன் -  ைற்றும் உபுல் சநதை -  
ஆகிகயோர நியமிக்�ப்படடுள்ளைர.

இைஙல� வ்ளரநது வரும் அணியின் 
தலைலைப் பயிற்றுவிப்போ்ளரோ� ருவோன் 
�ல்பக� நியமிக்�ப்படடுள்ளது்ன் 

ஏலைய பயிற்றுவிப்போ்ளர�ள பின்வரு -
ைோறு,  

உதவி பயிற்சியோ்ளரோ� ருவின் பீரிஸ, 
பநதுவீச்சு பயிற்சியோ்ளரோ� தர்ஷை 
�ைக�, துடுப்போட் பயிற்சியோ்ளரோ� தம் -
மிக்� சுதரசை  ஆகிகயோர நியமிக்�ப்பட -
டுள்ளைர.

19 வயதுக்குடபடக்ோருக்�ோை 
அணியின் தலைலைப் பயிற்சியோ்ளரோ� 
பஜ்ஹோன் முபோரக் நியமிக்�ப்படடுள்ளது -
்ன் ஏலைய பயிற்றுவிப்போ்ளர�ள பின்வ -
ருைோறு,  

- உதவி பயிற்சியோ்ளர  ைற்றும் துடுப் -
போட் பயிற்சியோ்ளரோ� சம்பத் பபகர -
ரோ,பநதுவீச்சு பயிற்சியோ்ளர�்ளோ� சமிை 
�ைக� -  ைற்றும் �யோன் விகஜக�ோன் - 
ஆகிகயோர நியமிக்�ப்படடுள்ளைர.

அத்தியாெசிய ்சமெகள் விநி்யாக... 
ைற்றும் சமுரத்தி அபிவிருத்தி அலைச்சு உள-
ளிட் அதி�ோரி�ள போரோளுைன்ற அலுவல்-
�ள பற்றிய குழு முன்னிலையில் கநற்று 
அலைப்பு விடுக்�ப்படடிருநதது. இதில் 
�ைநதுப�ோண்டு கபசும்கபோகத அலைச்சர 
அலி சப்ரி இவவோறு பதரிவித்தோர.  

நோடடில் தற்பபோழுது நிைவிவரும் எரி -
சக்தி, மின்சக்தி ைற்றும் சலையல் எரிவோயு 
பதோ்ரபோை பிரச்சிலை�ளின் நிலை -
லை�ள குறித்து �ைநதுலரயோடுவதற்�ோ� 
எரிசக்தி, மின்சக்தி அலைச்சர �ஞசை 
விகஜகசக்�ர, வரத்த� ைற்றும் சமுரத்திஅ -
பிவிருத்தி அலைச்சர பச்ஹோன் கசைசிங�, 
அலைச்சின் பசயைோ்ளர�ள உளளிட் 
அதி�ோரி�ள போரோளுைன்ற அலுவல்�ள 
பற்றிய குழு முன்னிலையில் கநற்று (28) 
அலைக்�ப்படடிருநதைர.  

தற்கபோலதய பநருக்�டிக்கு எவவோறு 
தீரவு �ோண்பது என்பது குறித்து �டசித் 
தலைவர�ள உளளிட் குழு உறுப்பிைர -
�ள சம்பநதப்பட் அலைச்சர�ள ைற்றும் 
அலைச்சுக்�ளின் அதி�ோரி�ளு்ன் �ைநது -
லரயோடிைர.  

இநதியன் ஒயில் நிறுவைம் ைற்றும் 
பபற்கறோலியக் கூடடுத்தோபைம் ஆகியை 
இலணநது விலைச் சூத்திரபைோன்லற 
அறிமு�ப்படுத்தவிருப்பதோ�வும், இது 
பதோ்ரபோை �ைநதுலரயோ்ல்�ள நல் -
பபற்று வருவதோ�வும் வலுசக்தி ைற்றும் 
மின்சக்தி அலைச்சர �ஞசை விகஜகசக்�ர 
இஙகு பதரிவித்தோர.  

இநத இரு அலைச்சுக்�ளுக்கும் 
புதிய பசயைோ்ளர�ள இருவர நியமிக் -
�ப்படடிருப்பதோ�வும், தற்கபோலதய 
நிலைலைலய மு�ோலைத்துவம் பசயது 

எதிரவரும் சிை நோட�ளில் இப்பிரச்சிலை -
�ல்ள பவற்றிப�ோள்ள அதி�ோரி�ளு்ன் 
இலணநது முடிநத்ளவு முயற்சித்து வரு -
வதோ�வும் �டசித் தலைவர�ள உளளிட் 
குழுவின் உறுப்பிைர�ளுக்கு அலைச்சர 
கூறிைோர. அத்து்ன், இநத நிலைலைக் -
�ோை �ோரணங�ள ைற்றும் நிரவோ�த்தில் 
�ோணப்பட் குலறபோடு�ள அ்ஙகிய 
விரிவோை அறிக்ல�பயோன்லற போரோளு -
ைன்றத்துக்கு சைரப்பிக்� இருப்பதோ�வும் 
அலைச்சர குறிப்பிட்ோர.  

எரிபபோருள விநிகயோ�த்லதத் பதோ்ரச் -
சியோ� முன்பைடுக்� முத்துரோஜவை 
முலையம் 24 ைணித்தியோைங�ளும் 
இயஙகுவதோ�வும், சம்பநதப்பட் அதி -
�ோரி�ள தலைலையிைோை பணியோ்ளர 
குைோம் முடிநத்ளவு அரப்பணிப்பு்ன் 
பணியோற்றுவதோ�வும் அலைச்சர பதரி -
வித்தோர.   

மின்சோர உற்பத்திக்குத் கதலவயோை 
நிைக்�ரிக்�ோை ப�ோடுப்பைவு கநற்று 
கைற்ப�ோள்ளப்படடிருப்பதோ�வும், இதற் -
�லைய அடுத்த பசப்ப்ம்பர ைோதம் 
வலர கதலவயோை நிைக்�ரி �ோணப்படுவ -
தோ�வும் அவர சுடடிக்�ோடடிைோர.  

மின்சோர உற்பத்திக்குத் கதலவயோை 
எரிபபோருளுக்கு முன்னுரிலை அளிக்�ப்ப -
டுவதோ�வும், விைோை கசலவ�ள ைற்றும் 
மின்சோர சலபக்குத் கதலவயோை எரிபபோ -
ருல்ள கநரடியோ�க் ப�ோளவைவு பசய -
வதற்கு அவசியைோை சட்த்தில் திருத் -
தங�ல்ளக் ப�ோண்டுவர ந்வடிக்ல� 
எடுத்திருப்பதோ�வும் இதற்கு �டசித் 
தலைவர�ள உளளிட் ச�ை தரப்பிைரிை -
தும் ஒத்துலைப்லப எதிரபோரப்பதோ�வும் 

அலைச்சர பதரிவித்தோர.  
புதுப்பிக்�த்தக்� வலுசக்திலய நோடடின் 

மின்சோரக் �ட்லைப்புக்குள இலணப் -
பதற்கு எதிரோ�க் �ோணப்படும் தல்�ள 
பதோ்ரபில் குழுவின் உறுப்பிைர�ள 
விகச் �வைம் பசலுத்தியிருநதைர. 
இதற்�லைய சரவ�டசிக் குழுபவோன்லற 
உருவோக்கி அதன் ஊ்ோ� புதுப்பிக்�த் -
தக்� வலுசக்திலய விஸதரிப்பதற்கு ந் -
வடிக்ல� எடுக்� கவண்டும் என்றும் 
உறுப்பிைர�ள சுடடிக்�ோடடிைர. இது 
பதோ்ரபோை சட்த்திருத்தத்லத எதிர -
�ோைத்தில் ப�ோண்டுவர எதிரபோரப்பதோ -
�வும், இதன் ஊ்ோ� புதுப்பிக்�த்தக்� 
வலுசக்திலய மின்சோரக் �ட்லைப்பில் 
இலணக்� முடியும் என்றும் மின்சோர 
சலபயின் தலைவர இஙகு பதரிவித்தோர.  

வரத்த�ம் ைற்றும் சமுரத்தி அபிவிருத்தி 
அலைச்சர பச்ஹோன் கசைசிங�வும் தற் -
கபோலதய எரிவோயுத் தடடுப்போடு குறித்து 
உலரயோற்றிைோர. இநதிய �்ன் வசதி 
ைற்றும் உை� வஙகி �்னுதவியின் கீழ் 
எரிவோயு விநிகயோ�ம் சோதோரண நிலைக்கு 
ப�ோண்டு வரப்படும் எைவும் எதிரவரும் 
�ோைங�ளில் எரிவோயு விநிகயோ�ம் வை-
லைக்கு ப�ோண்டுவரப்படும் எைவும் 
அலைச்சர பதரிவித்தோர.  

அகத கபோன்று அரசியல் ஸதிரத்தன்-
லைலய விலரவில் உருவோக்� கவண்டியது 
பதோ்ரபிலும் �ருத்துக்�ள முன்லவக்�ப்-
பட்ை.  

எவவோறோயினும் கநற்லறய இநத கூட-
்த்தில் கதசிய ைக்�ள சக்தி போரோளுைன்ற 
உறுப்பிைர�ள எவரும் �ைநது ப�ோள்ள-
வில்லை.

இமடக்கால அ்ரசாஙகம்;...
திஸோநோயக்� பதரிவித்துள்ளோர.   

தோனும் பபோதுஜை பபரமுைவின் பபரும்-
போன்லையிைரும் ைஹிநத ரோஜபக்ஷவின் 
ப்த்லத �ோடடித்தோன் போரோளுைன்றத்திற்கு 
வநததோ�வும் அவர கூறிைோர.   

எைகவ, பபோதுஜை பபரமுை ஆடசி 
அலைப்பதில் தோன் உறுதியோ� உள்ளதோ� -
வும் அவர கைலும் பதரிவித்தோர.   

ஸ்ரீைங�ோ பபோதுஜை பபரமுைவின் 
ைக்�ள பிரதிநிதி�ளு்ன் பிரதைர ைஹிநத 

ரோஜபக்ஷ அைரிைோளில�யில் ந்த்திய �ைந -
துலரயோ்லின் கபோகத அவர இவவோறு 
பதரிவித்தோர.   

எவவோறோயினும், இல்க்�ோை அர-
சோங�த்லத உருவோக்குவது ைற்றும் அதன் 
எதிர�ோை ந்வடிக்ல��ள குறித்து �ைநது -
லரயோடுவதற்கு ஜைோதிபதி க�ோட்ோபய 
ரோஜபக்ஷ, சுயோதீைைோ� பசயற்படடு வரும் 
எம்.பிக்�ளுக்கு அலைப்பு விடுத்துள்ளலை 
குறிப்பி்த்தக்�து.

சிஙகை நடிமக அனுஷா 
முன்திைம் இரவு அனுைதிக்�ப்படடு 
சிகிச்லசப் பபற்றுவநத அவர, சிகிச்-
லசப் பைனின்றி கநற்று உயிரிைநததோ� 
ைருத்துவைலை கபச்சோ்ளர ஒருவர 
பதரிவித்தோர.   

இறக்கும் கபோது அவருக்கு வயது 47 
ஆகும். 

அவர சிை �ோைைோ� கநோயவோயப்-
படடு ைருத்துவ சிகிச்லச பபற்று 
வநதலை குறிப்பி்த்தக்�து.

இலஙமகக்கு அெச்ர... (03 ஆம் பக்கத் வதாடர்)

அண்லைக்�ோைைோ� அரசியல் 
பபோரு்ளோதோர பநருக்�டி   நோடடில் 
ஏற்படடுள்ள நிலையில் இைங-
ல�க்கு இநதியோ பல்கவறு உத -

வி�ல்ள வைஙகி வருகிறது.இநத 
நிலையிகை இைஙல� சோரபில் 
இநதியோ இவவோறோை முன்பை-
டுப்லப கைற்ப�ோண்டுள்ளது. (போ) 

முள்ளிொயக்கால் நிமனவு... (03 ஆம் பக்கத் வதாடர்)

இது இநத நோடடில் ஏற்பட் 
போரிய ைோற்றைோகும். இநநிலை -
யில் தமிழ் ைக்�ளின் ைைங�ளில் 
புலரகயோடிப்கபோயுள்ள யுத்த 
வலி�ல்ள நிலைவுகூரநது யுத் -
தத்தோல் ைரணித்த தமிைர�ல்ள 

நிலைவுகூரும் முளளிவோயக் -
�ோல் நிலைவுதிைத்தில் சிங�்ள 
ைற்றும் முஸலிம் ைக்�ளும் �ைந -
துப�ோண்டு அம் ைக்�ளுக்�ோ� 
அஞசலி பசலுத்த அலைக்கின் -
கறன்” எை பதரிவித்துள்ளோர. அரசோங�த்திற்கு எதிரோை 

நம்பிக்ல�யில்ைோ  பிகரர-
லணயில் தோன் ல�பயழுத்-
தி்ப் கபோவதில்லை எை 
ஐக்கிய ைக்�ள சக்தியின் 
போரோளுைன்ற உறுப்பிைர 
குைோர பவல்�ை பதரிவித்-
துள்ளோர.  

தற்கபோலதய ஜைோதிபதி, அரச 
தலைவரோ� பசயற்படும் இறுதித் 
தருணம் வலர, அரசோங�த்தின் எந-
தவித பசயற்போடு�ளுக்கும் ஒத்து-
லைப்பு வைங�ப் கபோவதில்லை-

பயை குைோர பவல்�ை 
பதரிவித்துள்ளோர.  

 சபோநோய�ர ைஹிநத 
யோப்போ அகபவரதைவுக்கு 
அனுப்பியுள்ள �டிதத்-
தில் அவர தைது நிலைப்-
போடல் அறியப்படுத்தி-
யுள்ளோர. அவநம்பிக்ல� 

பிகரரலணயிகைோ அல்ைது இல்க்-
�ோை அரசோங�ம் பதோ்ரபில் ப�ோண்-
டுவரப்ப்வுள்ள கயோசலையிகைோ 
தோம் ல�பயோப்பமி்வில்லை அவர 
அநத �டிதத்தில் குறிப்பிடடுள்ளோர.  

நம்பிக்கையில்லா பிரேே்ையில
நலான் ்கையெழுத்திட மலாடரடன்

இநதிய இலக்கிய... (03 ஆம் பக்கத் வதாடர்)

பதோனிப்பபோருளில் இநத பசோற்-
பபோழிவு இ்ம்பபறும். ரு்ஹுணு பல்-
�லைக்�ை�த்தின் சிங�்ள �ல்விப் 
பிரிவின் சிகரஷ் விரிவுலரயோ்ளர 
�ைோநிதி தம்மிக்� ஜயசிங� இநத 
பசோற்பபோழிலவ நி�ழ்த்துவோர.   
இைஙல�க்கும் இநதியோவுக்கும் 
இல்யிைோை சோஸதிரிய பதோ்ர-

பு�ல்ள கைலும் வலுப்படுத்தும் 
மு�ைோ� இநத பசோற்பபோழிவு ந்த்தப்ப-
்வுள்ளது. சிகரஷ  ்கபரோசிரியர உப்புல் 
ரஞசித் க்ஹவோவித்தோைக�யின் வழி-
�ோட்லின் கீழ் இது ந்த்தப்படுகிறது. 
Zoom ைற்றும் You tube/ Facebook ஊ்ோ-
�வும் இநநி�ழ்வில் �ைநது ப�ோள்ள 
முடியும் எை அறிவிக்�ப்படடுள்ளது. 

SJB பா்ராளுைன்ை உறுபபினர் குைா்ர வெல்கை
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இலங்கையின் முதன்்மையான வர்ததகை 
வஙகிகைளில் ஒன்்ான DFCC வஙகி, அண் -
்மையில் இடம்பெற் 2020/2021 ஆம 
ஆண்டிறகைான LankaPay Technnovation 
Awards 2022 விருதுகைள் நிகைழ்வில் இரண்டு 
புதிய விருதுகை்ை்த தனதாக்கியுள்ைது.வங-
கியானது ‘Best Common ATM Enabler of the 
Year under category B’ மைறறும ‘Bank of the 
Year for Financial Inclusivity under category 
C’ ஆகிய அஙகீகைாரஙகை்ை்த தனதாக்கியுள் -
ைது. அ்னவ்ரயும உள்வாஙகும வ்கை-
யிலான கைடன் வசதிகை்ை முன்்னடு்தது 
வருகின்்்மை, நிதிச் சச்வகைள் து்்யில் 

அதன் உயர ்சயல்தி்ன் கைாரணமைாகை 
CEFTS, SLIPS மைறறும ்பொதுவான ATM 

புழக்கை்த்த ஊக்குவிக்கும ந்டமு்் பெரி -
வர்தத்னகைள் கைாரணமைாகை இநத அஙகீகைாரங-
கைள் வழஙகைபபெட்டுள்ைன.

பு்ததாக்கைமைான டிஜிட்டல் மையமைாக்கைல் 
அடிபபெ்டயிலான ந்டமு்்கை்ைப 
பெயன்பெடு்ததுவதில் அ்ன்தது பெஙகுதாரர -
கைளுக்கும சநரமை்்யான தாக்கை்த்த ஏறபெ -
டு்ததியுள்ை்த இநத அஙகீகைாரஙகைள் புலப-
பெடு்ததுகின்்ன. நான்கைாவது மு்்யாகை 
இடம்பெறறுள்ை LankaPay Technnovation 
Awards நிகைழ்வானது இலங்கையின் 
முன்சனாடி ்கைாடுபபெனவு ்தாழில்நுட்பெ 
பு்ததாக்கை விருதுகைள் நிகைழ்வாகும.

'LankaPay Technnovation Awards 2022' 
இரண்டு சிறப்பு விருது DFCC வங்கிக்கு

பெகைல்சநர சிறுவர பெராமைரிபபு மை்ததிய நி்லயஙகைளுடன் கூடிய 
ஆரமபெ குழந்தபபெருவ அபிவிரு்ததி மை்ததிய நி்லயஙகை்ை நாடு 
பூராவும அ்மைக்கும சவ்ல திட்ட்ததின் ஒரு கைட்டம பெதுரலிய 
பிரசதச ்சயலாைர கைாரியாலய வைாகை்ததில் 27 ஆம திகைதி மைகைளிர 
மைறறும சிறுவர அபிவிரு்ததி, முன்பெள்ளி மைறறும அடிபபெ்டக் கைல்வி, 
பொடசா்ல அபிவிரு்ததி வசதிகைள் மைறறும கைல்வி சச்வ இராஜாஙகை 
அ்மைச்சர பியால் நிசாநத த்ல்மையில் ந்ட்பெற்து.

ஆரமபெ குழந்த பெருவ அபிவிரு்ததி திட்ட்ததின் கீழ் அ்மைக்கைபபெ-
டும அ்ன்தது வசதிகைளுடன் கூடிய முழு்மையான பெகைல்சநர சிறுவர 
பெராமைரிபபு மை்ததிய நி்லய்ததுடன் கூடிய 26 ஆரமபெ குழந்த பெருவ 
அபிவிரு்ததி மை்ததிய நி்லயஙகைள் நாடு பூராவும அ்மைக்கைபபெடவுள்-
ைசதாடு மை்ததிய நி்லய்மைான்றிறகைாகை 15 மில்லியன் ரூபொ ்சலவி-
டபபெடவுள்ைது. 

பிள்்ைகைளுக்கும ஆசிரியரகைளுக்கும சத்வயான அ்ன்தது வச -
திகைளும பெகைல் சநர பெராமைரிபபு மை்ததிய நி்லயம மைறறும ஆரமபெ 
குழந்த பெருவ அபிவிரு்ததி மை்ததிய நி்லயஙகைளில் அ்மைநதுள்ை-
சதாடு நாடு பூராவும உள்ை பிள்்ைகைளுக்கு சமைமைான அனுமைதி்ய 
்பெறறுக் ்கைாடுபபெது இநத திட்ட்ததின் சநாக்கைமைாகும.

்தாழில் ரீதியாகை ஆசிரியராகைவும இபபூமியில் கைா்ல ஊன்றியுள்ை 
மைனிதனாகைவும சிறுவரகைள் ்தாடரபொகை மிகுநத கைவனம ்சலு்ததி 
சரியான கைல்வி்ய ்பெறறுக் ்கைாடுபபெது தனது கைட்மை மைறறும 
்பொறுபபு என இராஜாஙகை அ்மைச்சர இஙகு சமைலும குறிபபிட்டார. 
பிள்்ைகைள் நாட்டின் ்பெறுமைதி வாயநத வைம மைறறும நாட்டின் எதிர-
கைாலமும ஆவாரகைள். 

அதனால் பிள்்ைகைளி்டசய நல்ல ்கைாள்்கை ரீதியான மைாற -
்்த்த ஏறபெடு்ததுவதறகு தான் எதிரபொர்ததுள்ைதாகைவும எவ்வித 
தடஙகைல்கைள் ஏறபெட்டாலும அ்ன்தது 
பிள்்ைகைள் மைறறும மைகைளிருக்கைாகை தமைது 
அ்மைச்சின் ஊடாகை முன்்னடு்ததுச் ்சன்் 
திட்டஙகை்ை ்தாடரநதும ்சயல்பெடு்தத -
வுள்ைதாகைவும குறிபபிட்டார. 

பிள்ளைகளிடத்தில் 
ககொள்க மொற்றத்்தை 
ஏற்படுத்துவததை எனது த�ொககம்
இராஜாங்க அமைச்சர் பியல் நி்சாந்த ்த சில்்ா

கட்டிடம் ைட்டும் தளத்தி -
ற்கு காரவபெனடரகளு-
க்கான காலியிடம். 
சம்பெளம் பபெசித் தீரைா-
னிக்கலாம். வதாடரபு 
வகாள்ள - குபெந்தி-
்ரன 0773960218.
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vhprf;jp mikr;R
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

ePbg;G mwptpj;jy;
B/26/2022 -  CPC tsTfspYs;s Split tifahd 

tspr;rPuhf;fpfis Nrh;tp]; nra;jy; 
(jiyik mYtyfk;> gpsth; tPjp> 
Njh;];ld; tPjp kw;Wk; nfhyd;dht 
tptrha ,urhad gphpT)

B/27/2022 -  mEuhjGuk; kw;Wk; rPdf;Flh tpLKiw 
tpLjpfs;> mEuhjGuk; kw;Wk; 
kl;lf;fsg;gpy;; mike;Js;s CPC 
gpuhe;jpa mYtyf tsTfspYs;s 
Split tifahd tspr;rPuhf;fpfis 
Nrh;tp]; nra;jy;

B/28/2022 -  khj;jiw tpLKiw tpLjp kw;Wk; 
fhypapy; mike;Js;s CPC gpuhe;jpa 
mYtyf tsTfspYs;s Split 
tifahd tspr;rPuhf;fpfis Nrh;tp]; 
nra;jy;  

B/29/2022 -  FUehfy;> gJis> Nguhjid kw;Wk; 
Nffhiyapy; mike;Js;s CPC 
gpuhe;jpa mYtyf tsTfspYs;s 
Split tifahd tspr;rPuhf;fpfis 
Nrh;tp]; nra;jy;  

Nkw;gb jiyg;gpd; fPo; ,e;jg; gj;jphpifapy; 
gpuRukhd tpsk;guj;jpd; gpufhuk; Vw;fdNt Fwpj;j 
tpiykDf;fis ngw;Wf;nfhz;l tsKs;s 
kw;Wk;  ,e;j tpiyf;Nfhuy; nraw;ghLfspy; 
gq;Fgw;w Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 
ftdj;jpw; nfhs;SkhW  ,yq;if ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

,e;j tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;F 
jPh;khdpf;fg;gl;bUe;j ,Wjp KbTWj;jy; Neukhd 
2022-05-02Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpahdJ 
,g;NghJ 2022-05-09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu 
ePbf;fg;gl;Ls;sJ.

NkYk; tpiykDf;fspd; nry;Ygbf; fhyk; 
tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 63 
ehl;fSf;Fr; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; (2022-
07-11Mk; jpfjp tiu) kw;Wk; tpiyf;Nfhuy; 
gpiz Kwpapd; nry;Ygbf; fhyk; tpiykDf;fs; 
KbTWj;jg;gLk; ehs; Kjy; 91 ehl;fSf;Fr; 
nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. (2022-08-08Mk; jpfjp 
tiu)

Kd;ida tpsk;guj;jpy; cs;s Vida midj;J 
epge;jidfSk; khw;wkpw;wp mt;thNwapUf;Fk;.

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 
fsQ;rparhiyfs;;)>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy nraw;ghLfs;>
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>
1Mk; khb> ,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b 
rpy;th khtj;ij> nfhOk;G-09>
njhiyNgrp: 011-5455331> 
njhiyefy;: 011-5455424

2022 Nk 04Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 97>500 kpy;ypad; 
&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

  jpiwNrhp cz;bay; toq;fy;fspd; tpguq;fs; gpd;tUkhW:

Kjph;Tf; fhyk; 91 ehl;fs; 182 ehl;fs; 364 ehl;fs; nkhj;jk;

Iv];Ivd;* LKA09122H055 LKA18222K049 LKA36423E051

Kd;itf;fg;gl;l 
njhif (&. kpy;.)

40,000 30,000 27,500 97,500

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 Nk 04

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 Nk 06

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 Nk 06

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

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 Nk 04> Gjd;fpoik K.g. 11.00 

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j njhif :   Ie;J kpy;ypad; &gha;fs;   

(&.5>000>000/-) mjpypUe;;J

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

murhq;fg; gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 

tpiyf;Fwpg;gPl;L trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 

njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 

nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

mf;Fapl;b nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; tq;fp gpvy;rp 2332319

g;ng];l; nfg;gpl;ly; l;nu]hP]; gpvy;rp 2639883

vd;v];gP gz;l; kNd[;kd;w; fk;gdp ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j; w];w; nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w 
tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis 

nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; miof;fg;gLfpd;wdh;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 

nfhOk;G-1.

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

 gd;dhl;Lg; gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

,yq;if Gifapuj Nritfs;
PROCUREMENT FOR THE SUPPLY OF 5,000 Nos. LESS HIGH CONCRETE 
SLEEPERS TO HAPUTALE YARD AND 5,000 Nos. LESS HIGH CONCRETE 
SLEEPERS TO HEEL-OYA YARD TO SUIT EN 45 E 1 RAILS FOR CHECK 

RAILED TRACK IN UPPER DISTRICT.
SRI LANKA RAILWAYS – IFB No.: SRS.F.7831

1.  ,yq;if Gifapuj Nritfspd; Nky; khtl;lj;jpy; check railed track ,w;fhf EN 45 E1 
jz;lthsq;fSf;F nghUe;Jk; jd;ikapy; mg;Gj;jis jpwe;j ntspf;F ghuk; Fiwe;j 

nfhd;fpwPl; 5>000 vz;zpf;ifahd rpyPg;gh;fisAk; `Py;-Xa jpwe;j ntspf;Fk; ghuk; 

Fiwe;j nfhd;fpwPl; 5>000 vz;zpf;ifahd rpyPg;gh;fisAk; toq;Ftjw;fhf cs;@h; 

cw;gj;jpahsh;fs;/ toq;Feh;fsplkpUe;J nfhOk;G ,yq;if Gifapuj Nritfspd; 

rhh;ghf j;pizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ngw;Wf; 

nfhs;thh;.  

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

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ngw;W fPNo toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; 2022.04.29 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.23 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

gpujp nghJ Kfhikahsh; (ngWif)>

Gifapuj ngWif cg-jpizf;fsk;>

xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10> ,yq;if.

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  94(11) 2438078 my;yJ 94(11)2436818

njhiyefy; ,yf;fk;:  94(11) 2432044

kpd;dQ;ry;:  srs.slr@gmail.com
,izajsk;:  www.railway.gov.lk

4.  fle;j (05) Ie;J tUlq;fspy; tpiykDjhuh; 5>000 vz;zpf;iff;F Nkyhd nfhq;fpwPl; 

rpyPg;gh;fis ,yq;if Gifapuj NritfSf;F toq;fpapUj;jy; Ntz;Lk; my;yJ 

Kd;jahhpf;fg;gl;l nfhq;fpwPl; tpl;lq;fis 50 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyhf toq;fpapUj;jy; 

my;yJ 500 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyhd ngWkjpAs;s nfhq;fpwPl; J}z;fis toq;fpapUj;jy; 

Ntz;Lnkd;gJld; mtw;wpw;fhd tpiyg;gl;bay;fspd; gpujpfSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk.;

5.  2022.04.29 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.23 Mk; jpfjp tiuAk; gp.g. 3 kzp tiuAk; 

kPsspf;fg;glhj ngWif fl;lzkhf 27>500 &ghit khj;jpuk; nrYj;jpa gpd;dh;> 

,yq;if> nfhOk;G-10> xy;fl; khtj;ij> Gifapuj ngWif cgjpizf;fs mYtyf 

Kfthpf;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;aag;glyhk;. 

6.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tpiykDg;gpizapd; njhifahdJ 1>500>000 &ghthftpUg;gJld; epge;jidaw;w 

cj;juthjkhfTk; ,yq;ifapy; nraw;gLtJk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;wpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l tq;fpnahd;whfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; 2022.05.24 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; tpiykDf;fs; mitfis %ba 

gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdh;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

jiyth;>

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

ngWif cgjpizf;fsj;jpd; mYtyfk;>

,yq;if Gifapuj Nritfs;>

xy;fl; khtj;ij> nfhOk;G-10.

Ref, No.: SRS/F.7831     jiyth;>

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

     ,yq;if Gifapuj Nritfs;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
yq;fh ,yf;l;hprpl;b fk;gdp (gpiuNtl;) ypkpl;ll; 

njhlHG : KEL/ADM/PROC/2022(47)

fsdp fpis mYtyfk;> CSCS kw;Wk; Ngypanfhl fhzpf;fhd ghJfhg;G 

Nritfis toq;Ftjw;fhf cj;Njr Nrit toq;FeHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

tpiykD Mtzq;fis> XH kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &. 1>000.00 

nrYj;Jtjd; Nghpy; Ntiy ehl;fspy;> K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 4.00 tiu 

fsdp> jSfk> fz;b tPjp> ,y. 262> yq;fh ,yf;l;hprpl;b fk;gdp (gpiuNtl;) 

ypkpl;ll; epHthfg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

tpiykD Mtzq;fs; 2022.04.29 Kjy; 2020.05.11 tiu toq;fg;gLk;. 

Fwpg;G Nehf;fq;fSf;fhf> tiuT tpiykD Mtzq;fs; (tpiykDTf;F 

my;yhj) www.promise.lk my;yJ www.leco.lk vd;w ,izajsj;jpy; 

fpilf;Fk;. 

g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykD Mtzq;fs;> nghwpaplg;gl;l ciwapd; fPo;> 

yq;fh ,yl;f;hprpl;b fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll;> gpujk nghwpapayhsH 

(fpisfs;) ,w;F Kfthpaplg;gly; Ntz;Lk;. tpiykD Mtzq;fis 2022 

Nk 12k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;Fg; gpe;jhky; fPNoAs;s Kfthpapd; 2Mk; khbapy; 

cs;s> Nfs;tpg; ngl;bapy; itf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuHfspd; Kd;dpiyapy;> %lg;gl;lTld; 

cldbahfj; jpwf;fg;gLk;. 

gpujk nghwpapayhsH (fpisfs;)

yq;fh ,yf;l;hprpl;b fk;gdp (gpiutl;) ypkpl;ll; 

fpis mYtyfk;> 

,y. 262> fz;b tPjp> jSfk.

fsdp. 

njhiyNgrp : 011-2917746> 011-2910129
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த�ொழிற்சங்க ப�ொரொட்டம்: வ்டக்கு மு்டக்்கம்

யாழ்.விசேட, கரவெட்டி தினகரன், 
ெவுனியா விசேட, மன்னார்  குறூப்   
நிருபர்கள்   

ஜனாதிபதி மற்றும் அரோஙகத்தை 
பதைவி விலக சகாரி பல வதைாழிற் -
ேஙகஙகள் பணி புறககணிப்பில் 
ஈடுபட்டுள்்ள்மயால் ெடககில் 

வபாதுமககளின் அன்றாட வேயற் -
பாடு பாதிககப்பட்டது.   

 ஜனாதிபதி சகாட்டாபாய ராஜ-
பக ஷ மற்றும் தைற்சபா்தைய அரோங-
கத்தை பதைவி விலக ெலியுறுததி 
சேற்்றய தினம் வியாழககிழ்ம 
ோட்ளாவியரீதியில் பல வதைாழிற்ேங-
கஙகள் பணி புறககணிப்பு சபாராட் -

டத்தை அறிவிதது சபாராட்டததில் 
ஈடுபட்டனர்.   

அதைனால் யாழ்ப்பாண குடா-
ோட்டின் இயல்பு நி்ல முற்றாக 
வேயலிழந்து ெர்ததைக நி்லயஙகள் 
மூடப்பட்டு தைனியார் மற்றும் அரே 
சபாககுெரதது சே்ெகள் மட்டுப்-
படுததைப்பட்ட அ்ளவில் இடம்வபற்-
றது.   

பாடோ்லகள் மற்றும் ெஙகி 
சே்ெகள் பாதிககப்பட்டிருந்தை-
சதைாடு, பு்கயிரதை சே்ெ தைபால் 
சே்ெகள் என்பன முற்றாக வேயலி -
ழந்து காணப்பட்டன.   

 அதசதைாடு யாழ்.ேகரததின் வீதிக-
ளில் வபாது மககளின் ேடமாட்டம் 
கு்றொக காணப்பட்டதுடன், 
யாழ்ப்பாண ேகரில் ெர்ததைக நி்ல-
யஙகள் மூடப்பட்டிருந்தைன.   

ோட்ளாவியரீதியில் முன்வனடுக-

கப்பட்டு ெருகின்ற வதைாழிற்ேஙக 
ேடெடிக்கககு ஆதைரவு ெழஙகும் 
விதைமாக மன்னாரில் சேற்று வியா -
ழககிழ்ம (28) அரே ெஙகிகள், 
தைபாலகம் உட்பட பல அலுெலகங-
கள் மூடப்பட்டு வதைாழிற்ேஙக ேடெ -
டிக்க முன்வனடுககப்பட்டது.   

பாடோ்லகள் வபரும்பாலா -
ன்ெ ே்டவபறவில்்ல என்பது -
டன் சில பாடோ்ல மாணெர்களின் 
ெரவும் கு்றந்து காணப்பட்ட்தை 
அெதைானிககககூடியதைாகவிருந்தைது.   

அசதைசேரம் பஸ் சே்ெகள் ெழ -
்மசபால் இடம்வபற்றுெருகின்ற 
அசதைசேரம் ெர்ததைக நி்லயஙகளும் 
ெழ்மசபால் இயஙகி ெருெ்தை 
அெதைானிககமுடிந்தைது. வதைாழிற் -
ேஙக ேடெடிக்க காரணமாக அரே 
ெஙகிகள் ஊடாகவும் தைபால் அலு -
ெலகஙகள் ஊடாக முன்வனடுக-

கப்பட்டு ெரும் சே்ெகள் இ்ட-
நிறுததைப்பட்ட்மயினால் மககள் 
வபரும் பாதிப்புககுள்்ளாகினர்.   

ெவுனியாவில் ஒன்றி்ணந்தை 
வதைாழிற் ேஙகததைால் அரோஙகத -
திற்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டப் 
சபரணி ஒன்று இன்று (28.04) முன் -
வனடுககப்பட்டது.   

ெவுனியா காமினி மகாவிததியா-
லயம் முன்பாக ஆரம்பிககப்பட்ட 
ஆர்ப்பாட்டப் சபரணியானது அங -
கிருந்து மன்னார் வீதி ெழியாக 
கண்டி வீதி்ய அ்டந்து அஙகி-
ருந்து வ�ாரெப்வபாததைா்ன வீதி 
ஊடாக போர் வீதிககு வேன்று அங -
கிருந்து மணிககூட்டு சகாபுர ேந்தி 
ஊடாக வேன்று கண்டி வீதியில் முடி -
ெ்டந்தைது.  

மககள் சகாஷஙக்்ளயும் எழுப் -
பினர்.   

ஆர்ப்பாட்டததில் ஆசிரிய ேங-
கததினர், அகில இலங்க தைபால் 
தைந்தி வதைாடர்புகள் சே்ெயா்ளர் 
ேஙகம், வெகுஜன அ்மப்புககள், 
இலங்க ெஙகி ஊழியர் ேஙகம், 
மின்ோர ே்ப ஊழியர் ேஙகம், நீர்-
பாேன தி்ணகக்ள ஊழியர் ேஙகம் 
உள்ளிட்ட பல அ்மப்புககள் 
கலந்து வகாண்டன. 

 இதைனால் மாணெர்களும் பாட -
ோ்லககு வேல்லவில்்ல. இதைன் 
காரணமாக  பாடோ்லகள் வெறிச் 
சோடிக காணப்படுெ்தை அெ-
தைானிககமுடிந்தைது. இருப்பினும் 
சில  பாடோ்லகளில் இம்மு்ற 
கல்விப் வபாது ோதைாரண தைரப்ப -
ரீட்்ேககு சதைாற்றும்  மாணெர்கள் 
வேன்றனர். ஒரு சில ஆசிரியர்கள் 
ேமூகமளிததிருந்தை்ம்ய அெதைா-
னிகக  முடிந்தைது.   

நெடுந்தீவு கடலில் பலியான அமரலமமயன் 
குடுமபத்தினருக்கு ஒரு மில்லியன் இழப்பீடு
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கடற்வதைாழில் ேடெடிக்கயின் 
சபாது இயற்்க அனர்ததைததில் சிககி 
வேடுந்தீவு கடற்பரப்பில் பலியான 
கடற்வறாழிலா்ளர் ஒருெரது குடும்-
பததிற்கு  அ்மச்ேர் டக்ளஸ் சதைொ-
னந்தைாவினால் ஒரு மில்லியன் ரூபா 
நிதி இழப்பீடாக சேற்்றயதினம் 
ெழஙகி ்ெககப்பட்டது.  

 கடந்தை ெருடம் வதைாழிலுககாக கட-
லுககு வேன்றிருந்தைசபாது இயற்்க  
அனர்ததைததில் சிககி பலியான மரிய-
செதைோயகம் அமரலசமயன்  என்பெ-
ரது குடும்பததினருகசக இந்தை இழப்-
பீடு ெழஙகப்பட்டுள்்ளது.

சேற்று கா்ல யாழ். மாெட்ட 
கடற்வறாழில் தி்ணகக்ளததில் 
மாெட்ட கடற்வறாழில் பணிப்பா்ளர் 
சுதைாகரன் தை்ல்மயில் ே்டவபற்ற 
இழப்பீடு ெழஙகும் நிகழ்வில் 

அ்மச்ேர் டக்ளஸ் சதைொனந்தைாவின் 
ோர்பாக ஈழ மககள் ஜனோயகக கட்-
சியின் யாழ் மாெட்ட அ்மப்பா்ளர் 
சிெகுரு பாலகிருஷணன்  இழப்பீட்-
டுககான காசோ்ல்ய அனர்ததைத-
தில் பலியான அமரலசமயனின் தைந்-
்தையாரிடம் ெழஙகியிருந்தைார். 

இதைன்சபாது கட்சியின் வேடுந்-
தீவு பிரசதைே நிர்ொக வபாறுப்பா்ளர் 
முரளி, வேடுந்தீவு பிரசதைே கடற்-
வறாழில் தி்ணககள் உததிசயாகததைர் 
மற்றும் பல அதிகாரிகளும் கலந்து-
வகாண்டிருந்தை்ம குறிப்பிடததைக-
கது.

எரிநபாருள் தட்டுப்பாடு நீணட 
வரிசையில் காத்திருக்கும மக்கள்
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ோட்டில் எரிவபாருள் தைட்டுப்பாடு 
காரணமாக மககள் சேற்றும் நீண்ட 
ெரி்ேயில் காததிருகக செண்டிய 
நி்ல ஏற்பட்டிருந்தைது. 

அந்தைெ்கயில், ெவுனியாவி -
லுள்்ள எரிவபாருள் நி்லயஙக்்ள 
சூழ அதிக்ளவு தூரம் ெ்ர மண்-
வணண்்ண்ய வபற்றுகவகாள்்ள 

மககள் ெரி்ே நீடிததிருப்ப்தை அெ-
தைானிகக முடிந்தைது. 

 எரிவபாருள் நிரப்பும் நி்லயங-
கள் கட்டுப்பாடுக்்ள விதிதது 
ெழஙகி ெருெதைாகவும், ஒரு ேப-
ருககு 500 ரூபாவுககு என்ற அடிப்-
ப்டயில் மண்வணண்வணய் 
விற்ப்ன வேய்யப்படுெதைாக எரி-
வபாருளுககாக காததிருககும் மககள் 
விேனம்  வதைரிவிததுள்்ளனர்.

குருெகசரச் மைரந்த இருவர
தமிழகத்தில் தஞைம
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யாழ்ப்பாணம் குருேகர் 
பகுதியிலிருந்து தைமிழகம் 
வேன்ற இரு இ்்ளஞர்-
கள் மீதும் இலங்கயில் 
சபா்தைப்வபாருள் கடத-
தைல் ெழககுகள் நிலு்ெ-
யில் உள்்ள்மயால், 
அெர்களுககு எதிராக 
ெழககு வதைாடர ேடெ-
டிக்க எடுககப்பட்டுள்-
்ளதைாக தைமிழக அதிகாரிகள் வதைரிவித-
துள்்ளனர். குருேகர் பகுதி்ய சேர்ந்தை 
இரு இ்்ளஞர்கள் தைமிழகம், தைனுஷ-
சகாடி்ய அண்மிததை வதைாண்டி பகு-
தியில் சேற்்றய தினம் வியாழககி-
ழ்ம அதிகா்ல தைமிழக கடசலார 
பாதுகாப்பு வபாலிஸாரினால் ்கது 
வேய்யப்பட்டனர். 

குறிததை இருெரும் இலங்கயில் 

ஏற்பட்ட வபாரு்ளாதைார 
வேருககடி காரணமாக 
அகதிக்ளாக தைமிழகத-
திற்கு தைஞேம் சகாரி 
ெந்தைதைாக ஆரம்ப கட்ட 
விோர்ணகளில் வதைரி-
விததுள்்ளனர். 

அெர்களிடம் சமற்-
வகாள்்ளப்பட்ட சமலதிக 
வி ே ா ர ் ண க ளின் 
சபாது, குறிததை இருெ-

ருககும் எதிராக இலங்க நீதிமன்றில் 
சபா்தைப்வபாருள் கடததைல் ெழககு-
கள் நிலு்ெயில் உள்்ள்ம கண்டறி-
யப்பட்டுள்்ளது. 

அதைனால் இருெ்ரயும் அகதிக-
்ளாக ஏற்காமல் அெர்களுககு எதிராக 
ெழககு தைாககல் வேய்ய ேடெடிக்க 
எடுததுள்்ளதைாக அதிகாரிகள் அறிவித-
துள்்ளனர். 

விசையாட்டால் வந்த விசன   
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வீடிசயா சகம் வி்்ளயாட்டில் 
அதீதை ஈடுபாடு உ்டய 22 ெய-
து்டய இ்்ளஞன் விரகதியில் 
உயிரிழந்துள்்ளார்.   இச் ேம்பெம் 
இ்ளொ்லயில் சேற்று முன்தினம் 
புதைன்கிழ்ம இடம்வபற்றுள்்ளது.  

 வதைா்லசபசியில் வீடிசயா சகம் 
வி்்ளயாடுெது இ்்ளஞனின் அண்-
்மககால ேடெடிக்கயாக இருந்-
துள்்ளது.   

அதில் மூழ்கிப் சபான அெர் 
அன்்றய தினம் அெரது அ்றயி-
லிருந்து ேடலமாக மீட்கப்பட்டுள்-
்ளதைாக உறவினர்கள் விோர்ணயில் 
வதைரிவிததைனர்.  இ்்ளஞனின் ேடலத-
தில் காதுகளில் வ�ட்வேட் மற்றும் 
காற்ேட்்ட ்பயில் அெரது ்கய-
டககவதைா்லசபசி என்பன இருந்-

துள்்ளது.   
ேடலம் யாழ்ப்பாணம் சபாதைனா 

மருததுெம்னயில் ஒப்ப்டககப்-
பட்டு உடற்கூற்றுப் பரிசோதை்ன 
மற்றும் இறப்பு விோர்ணயின் 
பின்னர் உறவினர்களிடம் ஒப்ப்டக-
கப்பட்டது.   

வீடிசயா சகம்மின் அதீதை ஈடுபாசட 
விரகதிககான காரணவமன வோல்லப்-
படுகின்றது.   இசதைசெ்்ள வீடிசயா 
சகம் வி்்ளயாடிய பல இ்்ளஞர்-
கள் இந்தியாவில் உயிரிழந்துள்்ள்ம 
குறிப்பிடததைககது. 

பப்ஜி சகம் குழந்்தைகள் மற்றும் 
இ்்ளஞர்களின் மனேல்ன பாதிக-
கும் என பல்செறு  தைரப்பினரும் 
வதைாடர்ந்து கூறிெருகின்றனர். இந்ே 
நி்லயில் தைற்சபாது இந்தியாவில் 
மததிய  அரசு பப்ஜி வி்்ளயாட்-
டுககு தை்ட விதிததுள்்ளது. 

அநமரிக்கத் தூதுவர யாழ். பல்கசல, நூலகத்திற்கு விஜயம
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யாழ்பாணததுககு ெரு்க தைந் -
துள்்ள இலங்கககான ஐககிய 
அவமரிககத தூதுெர் ஜூலி சுங சேற்-
றுமுன்தினம் புதைன்கிழ்ம யாழ்ப்-
பாணப் பல்க்லககழகததுககு 
உததிசயாகபூர்ெ விஜவமான்றி்ன 
சமற்வகாண்டிருந்தைார். 

இவ்விஜயததின் சபாது, யூ. எஸ் 
எயிட் அனுேர்ணயுடன், யாழ். 
பல்க்லக கழக உயர்பட்டப் படிப் -
புகள் பீடததினால் ேடாததைப்படும் 
ேமாதைானமும், முரண்பாடுகளுக -
கான தீர்வுகளும் என்ற முதுமாணிக 
கற்்க வேறிககான அனுேர்ணயா-
்ளர் உடன்படிக்க ்கச்ோததிடப்-
பட்டது. அவமரிககத தூதுெர் முன் -
னி்லயில் யாழ். பல்க்லக கழகத 
து்ணசெந்தைரும், யூ. எஸ் எயிட் 

நிறுென அதிகாரிகளும் ஒப்பந்தைத -
தில் ்கச்ோததிட்டனர். 

இதைன்சபாது, பல்க்லக கழகப் 
பதிொ்ளர், நிதியா்ளர், பீடாதிபதி -
கள், சபராசிரியர்கள், யூ. எஸ் எயிட் 
நிறுென அதிகாரிகள் மற்றும் பல்க-
்லககழக அதிகாரிகளும் கலந்து 
வகாண்டனர். 

யாழ்ப்பாணம் வபாது நூலகத-
திற்கு இலங்கககான அவமரிககத 
தூதுெர் சேற்்றய தினம் புதைன்கி-
ழ்ம விஜயம் சமற்வகாண்டார்.

வபாது நூலகததிற்கு விஜயம் 
சமற்வகாண்ட தூதுெ்ர யாழ். 
மாேகர ே்ப பிரதி முதைல்ெர் 
து்ரராஜா ஈேன் ெரசெற்றார். 
இதைன்சபாது மாேகர ே்ப ஆ்ண -
யா்ளர் இ.தை. வஜயசீலன் ஆகிசயா-
ரும் கலந்து வகாண்டார்.

பபஜி கேம் விமையாடிய 
22 ெயது இமைஞன் பலி   

இருெருக்வேதி்ராேவும் கபாமைபவபாருள் ெழக்கு ைாக்ேல்

பாடைாசல மரக்கறி நையசக திட்டம
ோெகச்சேரி விசஷட நிருபர்

வதைன்மராட்சி அபிவிருததிக கழ-
கததினரால் ோெகச்சேரி இந்துக 
கல்லூரி சதைசிய பாடோ்லயில் மரக-
கறி வேய்்க திட்டம் அண்்மயில் 
ஆரம்பிதது ்ெககப்பட்டது.

ோெகச்சேரி இந்துக கல்லூரி 
அதிபர் ே.ேர்செஸ்ெரன் தை்ல்ம-
யில் பாடோ்ல பிரதைான மண்ட-
பததில் இடம்வபற்ற இந்நிகழ்வில் 
வதைன்மராட்சி அபிவிருததிக கழகத-
தினர் கலந்து வகாண்டு முதைற்கட்ட-

மாக நூறு மரககறிப் பககற்றுகக்்ள 
ெழஙகி ்ெததிருந்தைனர். மரககறி 
பயிர் ெ்ககள் பாடோ்லயில் 
்ெதது மாணெர்க்ளால் பராமரிக-
கப்பட்டு பயன்வபற ேடெடிக்க 
எடுககப்பட்டுள்்ளது. 
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த்ரம்_5 ெகுபபு ைாணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I I 1 ைணிததியாலம் 15 நிமிடம்

(10ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

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

 
I.  gpd;tUk; ge;jpia thrpj;J Nfl;fg;gl;Ls;s tpdhf;fSf;Fupa tpilfis 

vOJf. 
 

cyfg; Gfo;ngw;w Xtpaq;fs; gy cs;sd. mtw;Ws; kpfTk; 
gpurpj;jkhdJk; Kjd;ikahdJkhf Nkhdyprh Xtpak; fUjg;gLfpd;wJ. 
kw;w Xtpaq;fspy; ,y;yhj rpwg;G cz;ikj;jd;ik ,t;Nthtpaj;jpy; 
fhzg;gLfpwJ. J}upifiag; gad;gLj;jp mofpa tu;zq;fshy; ,t;Nthtpak; 
kpfTk; mw;GjkhfTk; Neu;j;jpahfTk; tiuag;gl;Ls;sJ. 
 

1. cyfg; Gfo;ngw;w Xtpaj;jpy; Kjd;ikahdjhf fUjg;gLtJ vJ? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
2. kw;w Xtpaj;jpy; ,y;yhj ve;jj; jd;ikahy; ,t;Nthtpak; rpwg;ghf 

$wg;gLfpwJ? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
3. ,g;ge;jpapYs;s ,we;jfhy tpidKw;W xd;wpid vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
4. Xtpaq;fs;> tu;zq;fs; ,tw;Wf;F xj;jfUj;Jr; nrhw;fis vOJf. 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
5.  cz;ik> mofpa ,tw;Wf;F vjpu;f;fUj;J nrhw;fis jUf. 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
6. Gfo;ngw;w ,jd; vjpu;g;gjk; ahJ? 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
II. 
7. Kfk; kyu;jy; vDk; kuGj; njhlupd; fUj;J ahJ? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
8. mfutupirg;gb nrhw;fSf;F nghUs; $Wk; E}y; vJ? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 
9. grpf;F czT vd;gJ Nghy; jhfj;Jf;F  
 

 ………………………………………………………………………………………. 
 
10. fpsp NgRk; vd;gJ Nghy; gy;yp …………………………………………………. 
 

III. nghUj;jkhd nrhy;iy milg;Gf;Fs; ,Ue;J njupT nra;J vOJf. 
 

11. ahidf; $l;lk; gapu;fis ………………..………….. (mopj;jJ / mopj;jd) 
 

12. (ehd;> ehq;fs;) ………………………. ahtUk; ehis NghNthk;. 
 
13. nghUj;jkhd vOj;Jf;fisf; nfhz;L gpd;tUk; nrhw;fisg; G+uzg;gLj;Jf. 
  

 i. ngh……..JNghf;F   ii. mYt……..fk; 

 iii. njh……..w;rhiy   iv. Njhu…….q;fs; 

 
14. nghUj;jkhd epWj;jw;Fwpfis ,Lf. 
 

 i. eP ,q;Nf th vd Mrpupau; mioj;jhu; 
 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ii. #upad; re;jpud; mf;fpdp vd;gd Kr;Rlu;fshFk; 
 

 ………………………………………………………………………………………. 

IV. gpd;tUk; Mq;fpy thf;fpaq;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 
  

 i. What are they? 
 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ii. Where do you live? 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
 
16. gpd;tUk; nrhw;fspd; rp;q;fs fUj;ij jkpo; vOj;Jf;fshy; vOJf. 
 

 i. tpahof;fpoik  - ………………………………………………………. 
 

 ii. kpsfha;   - ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 

V. 
17. i. ,t;TUtpYs;s nrq;Nfhzq;fis tpl Fiwe;j 

Nfhzq;fs; vj;jid? 
 

 ………………………………………………………… 
 ii. ,t;TUtpd; rkr;rPu; mr;rpid tiuf. 
 

 ………………………………………………………… 
 
18.  cUtpYs;s Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;ifiaAk; nrt;tfq;fspd; 

vz;zpf;ifiaAk; fhz;f. 

 i. Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if  
   

 ……………………………………. 

 ii. nrt;tfq;fspd; vz;zpf;if 
  

 ……………………………………. 
 
19. cUtpYs;s $k;gfj;jpd; Nkw;gFjpapypUe;J 

mNj tbtk; cs;s xU rpwpa $k;gfj;ij 
ntl;b ePf;Fk; NghJ vQ;rpapUf;Fk; gFjpapy; 
vj;jid Kfq;fs; ,Uf;Fk;. 

 

 …………………………………………………. 

 
20. cUtpYs;s Kf;Nfhzpia vg;ngau;f;  

nfhz;L miof;fyhk;? 
 

………………………………………….. 
 
 

21.   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

V. 
17. i. ,t;TUtpYs;s nrq;Nfhzq;fis tpl Fiwe;j 

Nfhzq;fs; vj;jid? 
 

 ………………………………………………………… 
 ii. ,t;TUtpd; rkr;rPu; mr;rpid tiuf. 
 

 ………………………………………………………… 
 
18.  cUtpYs;s Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;ifiaAk; nrt;tfq;fspd; 

vz;zpf;ifiaAk; fhz;f. 

 i. Kf;Nfhzpfspd; vz;zpf;if  
   

 ……………………………………. 

 ii. nrt;tfq;fspd; vz;zpf;if 
  

 ……………………………………. 
 
19. cUtpYs;s $k;gfj;jpd; Nkw;gFjpapypUe;J 

mNj tbtk; cs;s xU rpwpa $k;gfj;ij 
ntl;b ePf;Fk; NghJ vQ;rpapUf;Fk; gFjpapy; 
vj;jid Kfq;fs; ,Uf;Fk;. 

 

 …………………………………………………. 

 
20. cUtpYs;s Kf;Nfhzpia vg;ngau;f;  

nfhz;L miof;fyhk;? 
 

………………………………………….. 
 
 

21.   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

29. 26         2  =    6                7   
 

  ,f;FwpaPL Fwpg;gJ vd;d fzpjr; nra;ifia?  
 

  ……………………………………………………………………………. 
 
VI. rupahd tpilapd; fPo; NfhbLf. 
 
30. Ks;KUf;F G+f;Fk; khjk;? 

 i. gq;Fdp   ii. rpj;jpiu   iii. Mdp 
 
31. eup> Fuq;F vd;gd fbg;gjd; %yk; Vw;glj;jf;f NehahdJ 

 i. tpru;eha;f;fb  ii. nfhs;is Neha;  iii. fopr;ry; 
 
32. ,yq;ifapd; Njrpa tpisahl;lhf fUjg;gLtJ 

 i. vy;Ny   ii. fug;ge;jhl;lk;  iii. fpupf;nfl; 
 
33. ,iyapd; %yk; ,dg;ngUf;fk; nra;Ak; jhtuk; 

 i. fw;whis   ii. G+tuR   iii. rijf;fiur;rhd; 
 

34. ePupy; KOikahf fiuahj nghUs; 

 i. cg;G   ii. rPdp   iii. kQ;rs; J}s; 
 
35. tPLfspy; myq;fhuj;Jf;fhf itf;fg;gl;Ls;s nghUs; 

 i. mYkhup   ii. G+r;rhb   iii. kpd;tprpwp 
 
36. gpuhzpfspd; jhf;fj;jpypUe;J gapu;fis ghJfhf;Fk; xU KiwahdJ 

 i. ntUsp mikj;jy; ii. tha;f;fhy; fl;LJy; iii. %Lgapu; tsu;j;jy; 
 
37. GifA+l;ly; %yk; ePz;lfhyk; Nrkpf;Fk; czTg; nghUs; 

 i. fUthL   ii. khq;fha;   iii. <ug;gyh 
 
38.  glj;jpy; fhzg;gLk; gpuhzpahdJ 

 i. tz;zj;Jg;G+r;rp  

 ii. Jk;gp  

 iii. NjdP  
 
 
 

 i)   வீடடிலிருந்து ை்ரதமத ந�ாக்கி                   
பயணிதத ்கைலா எததமன தடமெ 
ெடக்கு ந�ாக்கி திரும்பியிருபபாள்

  ii)   எததமன தடமெ கிழக்கு ந�ாக்கி                            
திரும்பியிருபபாள்?

வீடு

ை்ரம்
i. tPl;bypUe;J kuj;ij Nehf;fp gazpj;j fkyh vj;jid jlit tlf;F 
Nehf;fp jpUk;gpapUg;ghs;? 
 

……………………………………………………………………………………… 

ii. vj;jid jlit fpof;F Nehf;fp jpUk;gpapUg;ghs;? 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

22. 5    2    0    7 ,e;j ,yf;fq;fisf; nfhz;L Mf;ff;$ba kpfg;ngupa vz; 
ahJ? 

 

 …………………………………………………………………………………….. 
 
23. ,e;j Neuj;ij fbfhu Kfj;jpy; tiue;J fhl;Lf. 

 
03 : 30 
 
 

 

24. 3> 9> 27> …... mLj;J tUk; ,yf;fk; ahJ? ………………………………..… 
 

25. xU Njq;fhapd; tpiy &. 80.00. 500g rPdpapd; tpiy &. 120.00 vdpy; 3 
Njq;fha;fSk; 1 kg rPdpAk; thq;f Njitahd gzk; vt;tsT? 

 

 ………………………………………………………………………………………. 
 

26. 200 ,d; miuthrpAld; ¼ cld; 5 If; $l;Lk; NghJ fpilf;Fk; vz; 
ahJ? 

 

 ……………………………………………………………………………………. 
 
27. 51 njhlf;fk; 55 tiu vz;Zk; NghJ ,yf;fk; 5 vOjg;gLk; jlitfs; 

vj;jid? 
 

 …………………………………………………………………………………….. 
 

28.  L  L  X 
   L  X  X   ?   -    ……………………………. 
  ?  9   8 

யின்
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த்ரம்_5 ெகுபபு ைாணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

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

01 3

02

03 2

04

05 1

06 1

07 3

08 2

09 3

10 1

11 2

12 2

13 1

14 1

15

16 3

17 1

18 2

19 1

20 1

21 2

22 3

323

24 2

25 1

26 3

27 1

28 2

29 1

30 3

31 3

32 2

233

34 3

35 1

36 2

337

38 2

39

40

்கடநத ொ்ர (22.04.2022) 
வினாததாள்- 1 இற்கான விமட்கள்

1

2

2

1

2

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

39. jhtu czTfis kl;Lk; cl;nfhs;Sk; gpuhzp 

 i. ghk;G   ii. fhfk;   iii. Kay; 
 
40. #oy;Neag; G+r;rpf; fl;Lg;ghl;L jputkhdJ 

 i. A+upah   iii. mNkhdpah  iii. Gifapiy ePu; 
 
41. clypy; ,uj;j cw;gj;jp rPuhf ,Uf;f Ntz;Lkhdhy; ehk; fl;lhakhf 

Nru;j;Jf; nfhs;s Ntz;ba Cl;lr;rj;J 

 i. ,Uk;G   ii. fy;rpak;   iii. mabd; 
 
42. MNuhf;fpa tho;Tf;F mtrpakhd nray; 

 i. jpahdk; nra;jy;  ii. J}q;Fjy;   iii. rhg;gpLjy; 
 
43. gpd;tUtdtw;Ws; Kl;fs; fhzg;glhj jhtuk; 

 i. Nuhrh   ii. nfha;ah   iii. vYkpr;ir 
 
44. jPaizf;fg; gad;gLk; thAthdJ 

 i. fhgdPnuhl;irl;L  ii. xl;rprd;   iii. Ijurd; 
 
45. ehj];tuk; vd;gJ xU 

 i. Njhw;fUtp   ii. Jisf;fUtp  iii. euk;Gf;fUtp 
 
46. <nkapy; vd;gjd; jkpo;; tbtk; 

 i. ,izak;   ii. kpd;dQ;ry;  iii. fzpdp 
 
47. ,yq;ifapd; gz;ila tuyhw;iw mwpa cjTk; E}y; vJ? 

 i. kfhghujk;   ii. kfhtk;rk;  iii. iggps; 
 
48. mYkpdpag; ghj;jpuj;jpy; rikf;fg;gLk; czTld; fyf;ff;$lhj nghUs; 

vJ? 

 i. ,Q;rp   ii. fWthg;gl;il  iii. G+z;L  
 
49. kz;zpDs; Gijf;Fk; NghJ cf;fyilahJ ,Uf;Fk; nghUs; 

 i. nghypj;jPd;  ii. kug;gl;il  iii. ,iyfs; 
 
50. epyj;ij Njhz;b Kl;ilapLk; gwit vJ? 

 i. thj;J   ii. jPf;Nfhop   iii. gUe;J 
 
51. ej;ijfis gpbj;J cz;Zk; gwitahdJ 

 i. fhfk;   ii. Fapy;   iii. nrz;gfk; 
 

39. jhtu czTfis kl;Lk; cl;nfhs;Sk; gpuhzp 

 i. ghk;G   ii. fhfk;   iii. Kay; 
 
40. #oy;Neag; G+r;rpf; fl;Lg;ghl;L jputkhdJ 

 i. A+upah   iii. mNkhdpah  iii. Gifapiy ePu; 
 
41. clypy; ,uj;j cw;gj;jp rPuhf ,Uf;f Ntz;Lkhdhy; ehk; fl;lhakhf 

Nru;j;Jf; nfhs;s Ntz;ba Cl;lr;rj;J 

 i. ,Uk;G   ii. fy;rpak;   iii. mabd; 
 
42. MNuhf;fpa tho;Tf;F mtrpakhd nray; 

 i. jpahdk; nra;jy;  ii. J}q;Fjy;   iii. rhg;gpLjy; 
 
43. gpd;tUtdtw;Ws; Kl;fs; fhzg;glhj jhtuk; 

 i. Nuhrh   ii. nfha;ah   iii. vYkpr;ir 
 
44. jPaizf;fg; gad;gLk; thAthdJ 

 i. fhgdPnuhl;irl;L  ii. xl;rprd;   iii. Ijurd; 
 
45. ehj];tuk; vd;gJ xU 

 i. Njhw;fUtp   ii. Jisf;fUtp  iii. euk;Gf;fUtp 
 
46. <nkapy; vd;gjd; jkpo;; tbtk; 

 i. ,izak;   ii. kpd;dQ;ry;  iii. fzpdp 
 
47. ,yq;ifapd; gz;ila tuyhw;iw mwpa cjTk; E}y; vJ? 

 i. kfhghujk;   ii. kfhtk;rk;  iii. iggps; 
 
48. mYkpdpag; ghj;jpuj;jpy; rikf;fg;gLk; czTld; fyf;ff;$lhj nghUs; 

vJ? 

 i. ,Q;rp   ii. fWthg;gl;il  iii. G+z;L  
 
49. kz;zpDs; Gijf;Fk; NghJ cf;fyilahJ ,Uf;Fk; nghUs; 

 i. nghypj;jPd;  ii. kug;gl;il  iii. ,iyfs; 
 
50. epyj;ij Njhz;b Kl;ilapLk; gwit vJ? 

 i. thj;J   ii. jPf;Nfhop   iii. gUe;J 
 
51. ej;ijfis gpbj;J cz;Zk; gwitahdJ 

 i. fhfk;   ii. Fapy;   iii. nrz;gfk; 
 
52. ,yq;iff;F kpf mz;ikapy; fhzg;gLk; ehlhdJ 

 i. ,e;jpah   ii. ghfp];jhd;  iii. Neghsk; 
 
53. tpj;J Kisg;gjw;F Njitaw;w fhuzpahdJ 

 i. ntg;gk;   ii. kz;   iii. ePu; 
 
54. nghrd; gz;bifia nfhz;lhLk; kjj;jtu; 

 i. ,e;Jf;fs;   ii. fpwp];jtu;fs;  iii. ngsj;ju; 
 
55. gapu;fspd; ,iyfis Nrjg;gLj;Jk; gpuhzpahdJ 

 i. vWk;G   ii. ntl;Lf;fpsp  iii. fiuahd; 
 
56. Crpj;Jis nfkuhtpd; %yk; ghu;f;Fk; NghJ Njhd;Wk; cUthdJ 

 i. NeuhdJ   ii. rha;thdJ  iii. jiyfPohdJ 
 
57. kdij xUepiyg;gLj;Jk; nraw;ghLfspy; ehd;fhtJ gb 

 i. gpuhu;j;jid  ii. kyu;T   iii. jplrpj;jk; 
 
58. thfdg; Gifapdhy; clypy; mjpfk; ghjpf;fg;gLk; cWg;G 

 i. ,jak;   ii. rpWePufk;   iii. EiuaPuy;  
 
59. thfdk; Xl;Lk; xUtuplk; mtrpak; ,Uf;f Ntz;baJ 

 i. milahs ml;il  

ii. rhujp mDkjpg; gj;jpuk; 

 iii. ed;elj;ijr; rhd;wpjo; 
 

60. ‘vd; md;Gj; Njhodpd; ew;Fzq;fs;’ vd;w jiyg;gpd; fPo; %d;W 
thf;fpaq;fs; vOJf. xt;nthU thf;fpaKk; 5 nrhw;fSf;F Fiwahky; 
,Uf;f Ntz;Lk;. vOtha;> gadpiy njhlu;G rupahf Ngzg;gl Ntz;Lk;. 

 

 ……………………………………………………………………………………. 
 

 …………………………………………………………………………………….. 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
 
 

52. ,yq;iff;F kpf mz;ikapy; fhzg;gLk; ehlhdJ 

 i. ,e;jpah   ii. ghfp];jhd;  iii. Neghsk; 
 
53. tpj;J Kisg;gjw;F Njitaw;w fhuzpahdJ 

 i. ntg;gk;   ii. kz;   iii. ePu; 
 
54. nghrd; gz;bifia nfhz;lhLk; kjj;jtu; 

 i. ,e;Jf;fs;   ii. fpwp];jtu;fs;  iii. ngsj;ju; 
 
55. gapu;fspd; ,iyfis Nrjg;gLj;Jk; gpuhzpahdJ 

 i. vWk;G   ii. ntl;Lf;fpsp  iii. fiuahd; 
 
56. Crpj;Jis nfkuhtpd; %yk; ghu;f;Fk; NghJ Njhd;Wk; cUthdJ 

 i. NeuhdJ   ii. rha;thdJ  iii. jiyfPohdJ 
 
57. kdij xUepiyg;gLj;Jk; nraw;ghLfspy; ehd;fhtJ gb 

 i. gpuhu;j;jid  ii. kyu;T   iii. jplrpj;jk; 
 
58. thfdg; Gifapdhy; clypy; mjpfk; ghjpf;fg;gLk; cWg;G 

 i. ,jak;   ii. rpWePufk;   iii. EiuaPuy;  
 
59. thfdk; Xl;Lk; xUtuplk; mtrpak; ,Uf;f Ntz;baJ 

 i. milahs ml;il  

ii. rhujp mDkjpg; gj;jpuk; 

 iii. ed;elj;ijr; rhd;wpjo; 
 

60. ‘vd; md;Gj; Njhodpd; ew;Fzq;fs;’ vd;w jiyg;gpd; fPo; %d;W 
thf;fpaq;fs; vOJf. xt;nthU thf;fpaKk; 5 nrhw;fSf;F Fiwahky; 
,Uf;f Ntz;Lk;. vOtha;> gadpiy njhlu;G rupahf Ngzg;gl Ntz;Lk;. 

 

 ……………………………………………………………………………………. 
 

 …………………………………………………………………………………….. 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
 
 

ஜப்பான் மற்றும் இலங்கை 
நபாடுகைள் 1952 ஏப்ரல் 28 ஆம் 
திகைதி மு்ையபான இ்ரபாஜதந்-

தி்ர உைவுகை்ை ஆ்ரம்பித்துள்ைன. 
இருநபாட்டு இ்ரபாஜதந்தி்ர உைவுகைள் 
ஆ்ரம்பிககைப்ட்டு நநற்றுடன் 70 
வருடஙகைள் பூர்த்திய்டந்துள்ைன. 
அதற்கைபாகை இந்த அழகிய தீ்வச் 
நேர்ந்த எமது நண்ர்கைளுககு எனது 
நல்வபாழ்த்துகை்ைத் ததரிவித்துக 
தகைபாள்கின்நைன்.   

 ேபான் பி்ரபான்சிஸநகைபா ேமபாதபான 
அமர்வு இடம்த்ற்ைதன் வி்ைவபாகை ஜப்பான் 
மற்றும் இலங்கை இ்டயிலபான இ்ரபாஜதந்-
தி்ர உைவுகைள் ஆ்ரம்்மபாகியிருந்தன. இந்த 
அமர்வினூடபாகை உலகை நபாடுகைள் மத்தியில் ஒரு-
்மப்பாடு, நநர்்ம மற்றும் த்ருந்த்கை்ம 
ஆகியவற்றின் அடிப-
்்டயில் ஜப்பா்ன 
மீை நிறுவியிருந்த-
துடன், யுத்தத்துககு 
பின்ன்ரபான மீைக கைட்-
டிதயழுபபும் துரித 
த ே ய ற் ் பா டு கை ளி ல் 
ஜப்பா்ன நி்லநி-
றுத்தியது.   

அநத ஆணடில் 
IBRD அஙகைத்து-
வத்்தப த்ற்றுக 
த கை பா ண ட ் ம 
மபாத்ரும் திருபபு-
மு்னயபாகை அ்மந்-
திருந்ததுடன், உலகை 
வ ங கி யி ட மி ருந் து 
்ல மில்லியன் தடபாலர்கை்ை த்ற்றுக தகைபாள்-
வதற்கு ஏதுவபாகை அ்மந்திருந்தது. உட்கைட்ட-
்மபபு வேதிகை்ை நமம்்டுத்துவதற்கும், 
பி்ரதபான ததபாழிற் து்ைகை்ை கைட்டிதயழுபபு-
வதற்கும் இந்த ்பாரிய கைடன் ததபா்கை ்யன்-
்டுத்தப்ட்டதுடன், அடுத்த இரு தேபாபத 
கைபாலஙகைளில் ஜப்பானின் வருடபாந்த GNP ஐ 10 
மடஙகுககும் அதிகைமபான ேதவீத வைர்ச்சிககு 
ஏதுவபாகை அ்மந்திருந்தது.   

 உலகை த்பாருைபாதபா்ர வ்ரலபாற்றில் இந்த ஒப-
்ற்ை வைர்ச்சி்ய அவதபானித்த த்பாருைபாதபா்ர 
வல்லுநர்கைள், யுத்தத்துககு பின்ன்ரபான 'த்பாரு-
ைபாதபா்ர அதிேயம்' என இத்ன அ்ழத்தனர். 
1953 ஆம் ஆணடில் அதிகைைவு கைடன் த்றுநர் 
என வ்கைப்டுத்தப்ட்டிருந்த ஜப்பான், 1984 
ஆம் ஆணடில் உலகை வஙகியின் இ்ரணடபா-
வது மபாத்ரும் ்ஙகுதபா்ர்ரபாகை திகைழ்ந்ததுடன், 

முழுக கைட்னயும் மீைச் தேலுத்தியிருந்தது. 
1990 ஆம் ஆணடில் 31 தேயற்திட்டஙகைளில் 
இந்தப த்றுமதி 863 மில்லியன் அதமரிககை 
தடபாலர்கைைபாகை அ்மந்திருந்தது.   

 ேபாம்்ல்கைளிலிருந்து மீணதடழுவது என்-
்தன் பி்ரகைபா்ரம் ஜப்பானின் உத்திநயபாகைபூர்வ 

அபிவிருத்தி உதவி (ODA) என்்து 
அதற்கைபான அஙகைமபாகை அ்மந்துள்-
ைது. இலங்கைககும் இதனூடபாகை 
உதவிகைள் வழஙகைப்டுவதுடன், 
ந்பாககுவ்ரத்து, வலு, நீர் விநிநயபா-
கைம், கைழிவுநீர் முகைபா்மத்துவம் 
மற்றும் நீர்ப்பாேனம் ந்பான்ைன 
மூலமபாகை ேமூகை-த்பாருைபாதபா்ர உட்-
கைட்ட்மபபு என்்்த ்மயமபா-
கைக தகைபாணட்மந்துள்ைது. இவற்-
றினூடபாகை உயர் த்பாருைபாதபா்ர 
வைர்ச்சி்ய எய்துவது எதிர்்பார்க-
கைப்டுகின்ைது.   

 மிகைவும் பிந்திய ேபாத்னகைளில் 
கைணடி நகை்ர கைழிவுநீர் முகைபா்மத்-
துவ திட்டம், ்ணடபா்ரநபாயககை ேர்வ-
நதே விமபான நி்லய அபிவிருத்தி 

தேயற்திட்டம் கைட்டம் 2 ்கநகைஜ் B மற்றும் 

புதிய கைைனி ்பாலம் நிர்மபாணம் ந்பான்ை 
அ்னத்தும் அபிவிருத்திககைபான ஒன்றி்ணவு 
பிரிவில் எமது தேயல்நி்லயிலுள்ை ்ஙகைபாண-
்ம்ய கைபாணபிப்தபாகை அ்மந்துள்ைது. 
ஜப்பானின் உதவிகைளினூடபாகை அதிகைைவு ேபாத-

னமபான சூழ்நி்லகைள் ஏற்்டுத்தப்ட்டிருந்-
தன. ்ல ஜப்பானிய நிறுவனஙகைள் இலங்கை-
யில் தமது பி்ரேன்னத்்த ஏற்்டுத்துவதுடன், 
்ல்நவறு பிரிவுகைளில் வியபா்பா்ர வபாய்பபுகை்ை 
ஆ்ரபாய்ந்த வணண-
முள்ைன. தகைபாழும்பு 
தடபாகயபார்ட் பிஎல்சி, 
தநபாரிடபாநகை லஙகைபா 
ந்பார்ேநலன் மற்றும் 
YKK லஙகைபா பி்்ரவட் 
லிமிதடட் ந்பான்ைன 
உற்்த்தித் து்ை்யச் 
நேர்ந்த சில முன்னணி 
நி று வ ன ங கை ை பா கை 
கைபாணப்டுவதுடன், 
திைன் விருத்தி்ய ஏற்்டுத்துவது மபாத்தி்ர-
மன்றி, உள்நபாட்டு உற்்த்திகை்ை ஏற்றுமதி 
தேய்வதனூடபாகை அந்நியச் தேலபாவணி்ய 
ஈட்டிக தகைபாடுப்திலும் ்ஙகைளிபபு வழஙகு-
கின்ைன.   

 இந்தப புதுபபிககைப்ட்ட ஈடு்பாட்டுடன், 
மனித வைஙகைள் அபிவிருத்தி, நிதி வலுவூட்-
டல் ஆகியவற்றுடன் “Kaizen” மற்றும் '5S' 
இல் குறிககைப்ட்டுள்ை த்ர முகைபா்மத்துவம் 

ந்பான்ைவற்றினூடபாகை, இலங்கை மற்றும் 
ஜப்பான் இ்டயிலபான அபிவிருத்திககைபான 
ஒன்றி்ணவு என்்து எதிர்வரும் ்ல ஆண-
டுகைளிலும் வைர்ச்சி்யப ்திவு தேய்யும் 
என்்துடன், த்ருமைவு முககியத்துவம் 

வபாய்ந்ததபாகை அ்மந்திருககும் என்்தில் 
நபான் நம்பிக்கை தகைபாணடுள்நைன்.   

 ்்ரஸ்்ர உைவுகை்ை கைட்டிதயழுபபுவ -
தில் உறுதியபான த்பாருைபாதபா்ர உைவுகைள் 

முககிய ் ங்கை ஆற்றுவதுடன், ஜனநபாயகைம் 
மற்றும் நி்ரந்த்ர ேமபாதபானம் ஆகியவற்்ை 
வலியுறுத்தும் எமது த்பாதுவபான நம்பிக்கை-
யபான த்ௌத்த மதம், எம்்ம வழிநடத்தும் 
தகைபாள்்கைகைைபாகை அ்மந்துள்ைது.   

 2004 ஆம் ஆணடில் இந்திய த்ருஙகைடல் 
்குதியில் ஏற்்ட்ட நிலநடுககைம் மற்றும் 
சுனபாமி அனர்த்தம், 2011 ஆம் ஆணடில், 
ஜப்பானின் கிழககுப ்குதியில் ஏற்்ட்ட 
நிலநடுககைம் மற்றும் சுனபாமி அனர்த்தம் 
மற்றும் மிகை அண்மயில் உலகைைபாவிய 
ரீதியில் தபாககைத்்த ஏற்்டுத்தியிருந்த 
தகைபாவிட்-19 தபாககைம் ந்பான்ை சில அனர்த்-
தஙகை்ை நபாம் த்பாதுவபாகை எதிர்தகைபாணட 
அனர்த்தஙகைைபாகை குறிபபிட முடியும். 2002 
ஆம் ஆணடில் யுத்தநிறுத்த உடன்்டிக்கை 
்கைச்ேபாத்திடப்ட்டதன் பின்னர் ேமபாதபான 
்ணிகை்ை முன்தனடுப்தில் ஜப்பானின் 
அகைபாஷி யசுஷி அவர்கைளின் த்ல்மயின் 
கீழ் முன்தனடுககைப்ட்ட நடவடிக்கைகைள் 
இரு நபாடுகைளுககுமி்டயிலபான இ்ரபாஜதந்-
தி்ர உைவுகை்ை நமலும் உறுதி தேய்வதபாகை 
அ்மந்திருந்தன. 2019 ஆம் ஆணடில் அகைபா-
ஷிககு ஸ்ரீ லஙகைபா ்ரத்னபா தகைௌ்ரவிபபு வழங-
கைப்ட்டிருந்தது.   

இலங்கை - ஜப்பான் இரபாஜதந்திர   
உறவுகைளின் 70 வருட கைபால பூர்த்தி  

ஜபபான், இலஙம்க இமடயே இ்ராஜதநதி்ர 
உறவு்கள் ஆ்ரம்பைாகி 70 ெருட பூரததிமே 
முன்னிடடு (2022 ஏப்ரல் 28 ஆம் தி்கதி)

தூதுெர மிசுவ்காஷி ஹியதகி விடுததுள்்ள வசைய்தி   

இலங்கைககு நிகை்ரபாகைப ் பாகிஸதபானும் த்பாரு-
ைபாதபா்ர தநருககைடியில் உள்ைது. ஒரு்ககைம் 

மககைள் ஆட்சி மபாற்ைம் நடந்தவுடன் பி்ரச்சி்ன-
கைள் எல்லபாம் தீர்ந்து விடும் என எதிர்்பார்த்து 
இருந்த நவ்ையில், அந்நபாட்டின் பி்ரதம்ரபாகைப 
்தவிநயற்றியுள்ை தெ்பாஸ தெரீப பி்ரச்சி்ன-
்யச் ேமபாளிககை முடியபாமல் தவித்து வருகிைபார். 
தெ்பாஸ தெரீப எடுத்த முககிய முடிவபால் அந்-
நபாட்டின் எணதணய் நிறுவனஙகைளுககுச் சுமபார் 
30 பில்லியன்  தடபாலர் சு்ம உருவபாகியிருககும் 
நி்லயில், தற்ந்பாது மககைள் இருட்டில் வபாழ 
நவணடிய சூழ்நி்ல உருவபாகியுள்ைது. 

  ் பாகிஸதபான் ஏற்கைனநவ அதிகைப்டியபான நிதி 
தநருககைடியில் இருககும் நி்லயில், உக்்ரன் 
ந்பார் மூலம் விநிநயபாகைச் ேஙகிலி, உற்்த்தி ஆகி-
யவற்றில் ஏற்்ட்ட பி்ரச்சி்னயின் கைபா்ரணமபாகை 
எரித்பாருள், எரிவபாயு வி்ல கைடு்மயபாகை அதி-
கைரித்துள்ைது. இந்த நி்லயில் மின்ேபா்ர உற்்த்தி 
தைத்்த இயககைத் நத்வயபான நிலககைரி மற்றும் 
இயற்்கை எரிவபாயு்வ தவளிநபாட்டில் இருந்து 
வபாஙகுவதற்குக கூடப ்ணம் இல்லபாத நி்லக-
குத் தள்ைப்ட்டுள்ைது ்பாகிஸதபான். இதனபால் 
கைடந்த 6 மபாதத்தில் அடுத்தடுத்து ்ல மின்ேபா்ர 
உற்்த்தி தைஙகைள் மூடப்ட்டுள்ைன. 

  சுமபார் 3535 தமகைபாவபாட் மின்ேபா்ரம் தயபாரிக-
கும் தைம் எரித்பாருள் இல்லபாத கைபா்ரணத்தபால் 
மூடப்ட்டுள்ைது. இநதந்பால் ததபாழில்நுட்்க 
நகைபாைபாறு கைபா்ரணமபாகை 3605 தமகைபாவபாட் மின்ேபா்ர 
உற்்த்தி தைம் முடககைப்ட்டு உள்ைது. ஏப்ரல் 
13 ஆம் திகைதி வ்்ர ்பாகிஸதபான் நபாட்டின் 7140 
தமகைபாவபாட் மின்ேபா்ர உற்்த்தி தைம் மூடப-
்ட்டு உள்ைது. 6000 தமகைபாவபாட் மின்ேபா்ரம் 
தட்டப்பாடு ்பாகிஸதபான் நபாட்டிற்குச் சுமபார் 
21500 தமகைபாவபாட் மின்ேபா்ரம் நத்வயபாகை இருக-
கும் நி்லயில், 15500 தமகைபாவபாட் மின்ேபா்ரம் 
மட்டுநம உற்்த்தி தேய்யப்டுகிைது. இதனபால் 
சுமபார் 6000 தமகைபாவபாட் மின்ேபா்ரம் தட்டுப்பாடு 
ஏற்்ட்டு அந்நபாட்டின் ்ல ்குதிகைளில் மககைள் 
இருட்டில் வபாழும் நி்லககுத் தள்ைப்ட்டுள்-
ைனர்.  

மின்நிலையஙகள் 
மூடபபடடதமால்

பமாகிஸதமானில் பை 
இடஙகள் இருளில்
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சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் வரும் இடஙகளில்
அந்நிய செலாவணி மையஙகமை அமைககவும்
தம்பலகாமம குறூப் நிரு்பர்

சுற்றுலாத்துறையின்  ஊடாக நாட்-
டுக்கு அந்நிய செலாவணிறய அரெ 
வங்கிகள் ஊடாக ஈர்ப்்பதற்கான 
துரித  ஊக்குவிப்பு வவறலத்திட் -
டங்கறை ஆரமபிக்குமாறு, கிழக்கு 
மாகாண ஆளுநர் அனுராதா  யஹம -
்பத் அரெ வங்கிகளின் மாகாண பிர -
திநிதிகளுக்கு  உத்தரவிட்டார்.  திரு-
வகாணமறலயில் உள்ை ஆளுநர் 
செயலகத்தில்  செவவாய்க்கிழறம  
(26) இடம  ச்பற்ை ெந்திப்பின் 
வ்பாவத இவவாறு சதரிவித்தார்.

 மாகாணத்தில் சவளிநாட்டு சுற் -
றுலாப் ்பயணிகள் அதிகம வரும 
இடங்களில்  அந்நிய செலாவணி 
றமயங்கறை அறமக்க உடனடி 
நடவடிக்றக எடுக்க வவண்டும என  
அவர் சதரிவித்தார். இதன் மூலம 

சவளிநாட்டு நாணய ்பரிமாற்ைங்க-
ளில் ெட்டவிவராதமான  ்பரிவர்த்த -

றனகள் குறையும என்றும  கூறினார்.  
வமலும,  சவளிநாட்டு நாணயங்-

கறை அரெ வங்கிகள் ஊடாக மாற்-
றுவதற்கான ச்பாது அறிவிப்பு  ்பல-
றககறை அறமக்குமாறும ஆளுநர் 
இதன்வ்பாது ்பணிப்புறர விடுத்துள்-
ைார்.

நாடு ச்பாருைாதார சநருக்கடியில் 
சிக்கியுள்ை வவறையில், அரெ வங்-
கிகள் ஊடாக  மக்கள் வெமுள்ை 
சவளிநாட்டு நாணயங்கறை மாற்று-
வதன் மூலம நாட்டின்  ச்பாருைாதா-
ரத்றத உயர்த்துவதற்கான ்பல்வவறு 
வழிகறை மக்களுக்கு சதளிவு்ப-
டுத்த  வவண்டும எனவும  அறிவுறுத் -
தினார்.

 இந் நிகழ்வில்  ஆளுநரின் செய-
லாைர் எல்.பி.மதநாயக்க மற்றும 
திருவகாணமறலயில் உள்ை அரெ  
வங்கிகளின் மாகாண அலுவலகங்-
களின் முகாறமயாைர்களும கலந்து -
சகாண்டனர்.

ப�ொருளொதொரத்த சீர் பெய்யுமொறு
அ்ையொள வே்ை நிறுததம்

(ஒலுவில் விவெட நிரு்பர்)

நாட்டின் ச்பாருைாதாரத்றத சீர் 
செய்யுமாறும, ்பல்கறலக்கழக ஊழி-
யர்களின் நீண்டகால ெம்பை முரண் -
்பாடுகறை சீர்செய்ய விடுக்கப்்பட்ட 
வகாரிக்றககள் சதாடர்ந்தும உதாசீ-
னம செய்யப்்படுவறத கண்டித்து, 
சதன்கிழக்குப் ்பல்கறலக்கழக 
கல்வி ொரா ஊழியர்கள்  மற்றும ஆசி -
ரியர்  வியாழக்கிழறம (28) ஒரு நாள் 
அறடயாை வவறல நிறுத்தத்தில் 
ஈடு்பட்டனர்.

அதிகரித்துள்ை விறலவாசிறய 
குறை, உயர் கல்விறய சீர் செய், 
எரிச்பாருளுக்கான விறலறய 
குறை, அத்தியாவசியப் ச்பாருட்-
களுக்கான தட்டுப்்பாட்றட நீக்கு, 
ஜனநாயகத்றத நிறலநாட்டு, மக்-
களின் உரிறமறய ்பாதுகாப்வ்பாம 
வ்பான்ை சுவலாகங்கறை ஏந்திய 

வண்ணம ்பல்கறலக்கழக ஒலுவில் 
வைாக பிரதான நுறழவாயிலுக்கு 
முன்னால் ஆரம்பமாகி கல்முறன 
அக்கறரப்்பற்று பிரதான வீதி வறர 
சென்று கவனயீர்ப்பு வ்பாராட்டத்-
தில் ஈடு்பட்டனர். அறனத்துப் ்பல்-
கறலக்கழக ஊழியர் ெங்கங்களின் 
ெமவமைனத்தின் கூட்டத்தில் எடுக் -
கப்்பட்ட தீர்மானங்களுக்கறமய ஒரு 
நாள் வவறல நிறுத்தத்தில் ஈடு்பட்ட-
தாக, சதன்கிழக்குப் ்பல்கறலக்கழக 
ஊழியர் ெங்கத்தின் தறலவர் எம.
எம. சநௌ்பர் சதரிவித்தார்.

அம்பாறை மாவட்டத்தில் கூடு -
தலான விவொயிகள் காணப்்படுவ-
தால் விவொய செய்றகயில் ஈடு்படு-
வதற்குரிய எரிச்பாருறை வழங்கி 
குறித்த காலப்்பகுதிக்குள் விறதப்-
புப் ்பணிகறை நிறைவு செய்வதற்கு 
ஆவண செய்ய வவண்டுசமனவும 
சதரிவித்தார்.

அரெ ேங்கிகளின் மொகொண பிரதிநிதிகளுக்கு கிழக்கு ஆளுநர் உததரவு

திருவகொணம்ை மொேடை 
பெயைகததில் இபதொர் நிகழ்வு
கிண்ணியா மத்திய நிரு்பர் 

திருவகாணமறல  மாவட்ட செய -
லகத்தினால் ஏற்்பாடு செய்யப்்பட்ட 
இப்தார் நிகழ்வு  புதன்கிழறம (27)   
மாவட்ட செயலகத்தில் வமலதிக 
அரொங்க அதி்பர் வஜ.எஸ்.அருள்-
ராஜ் தறலறமயில்  நறடச்பற்ைது.

மாவட்ட செயலகத்தில்  முக்கிய 
நிகழ்வுகள் அறனத்து உத்திவயா-
கத்தர்களின்  ்பங்கு்பற்றுதலுடன் 
நறடச்பற்று வருகின்ைது. ெமயங்க-
ளிறடவய புரிந்துணர்வுகறை  ஏற்்ப -
டுத்த இவவாைான நிகழ்வுகள் வலு-
வெர்க்கும. 

ரமழான் மாத வநான்பு ஒரு ந்பர்  
தன்றனத்தாவன சுயவிொரறண 
செய்துசகாள்ை ஏதுவாக அறமயும. 
மதங்கள் அறனத்தும நல்ல  விடயங் -

கறைவய வ்பாதிக்கின்ைன. சிைந்த 
ெமூகசமான்றை கட்டிசயழுப்்ப 
மதங்களின்  வ்பாதறனகள் ஏதுவாக 
அறமவதாக இதன்வ்பாது வமலதிக 
அரொங்க அதி்பர் சதரிவித்தார்.

ரமழான் சிந்தறன இதன்வ்பாது 
அல்ஹாபிழ் இன்ொப் சமைலவி-
யால் நிகழ்த்தப்்பட்டது. கடந்த  
இரண்டு வருடகாலமாக சகாவிட் 
நிலவரம காரணமாக மாவட்ட செய-
லகத்தில் வருடா  வருடம நறட-
ச்பறும இப்தார் நிகழ்வுகள் உட்்பட 
ஏறனய ெமயங்களின் நிகழ்வுகள்  
நடாத்தப்்படவில்றல என்்பது குறிப்-
பிடத்தக்கது. இந்நிகழ்வில் மாவட்ட 
செயலக ்பதவிநிறல உத்திவயாகத்தர்-
கள், ெக உத்திவயாகத்தர்கள் உட்்பட 
்பலரும கலந்து சகாண்டனர்.

ெந்தயில் கைப�ை உரம்;
விேெொயிகள் அேதொனம்  
(அட்டாறைசவெறன மத்திய நிரு்பர்)  

சநற்செய்றகயின் வ்பாது பிரவயா -
கிக்கப்்படும யூரியா உரத்தில் கலப் -
்படம, நிறை வமாெடி இடமச்பற்று 
வருவதாகவும, இவவிடயங்களில் 
அம்பாறை மாவட்ட கறரவயாரப்   
பிரவதெ விவொயிகள் அவதானமா -
கத் சதாழிற்்பட வவண்டும எனவும   
எசெரிக்கப்்பட்டுள்ைது.  

 யூரியா உரத்திற்கு வதசிய ரீதியி -
லிருந்த தறட அரசினால்   நீக்கப் -
்பட்டறதயடுத்து, தற்வ்பாது ெந்றத -
யில் அதிகரித்த விறலயில் யூரியா 
உரம விற்்பறன செய்யப்்பட்டு 
வருகின்ைது.  

 இவவாைான நிறலயில், குறித்த 
சில பிரவதெங்களில் கலப்்பட உரம 

ெந்றதயில் உலாவுவதாகவும, 
நிறைக் குறைவு இடமச்பற்றுள்ை -
தாக சதரியவந்துள்ைது.  

 இவதவவறை, சநல் உற்்பத்திக்கு 
பிரவயாகிக்கப்்படும உரவறககள், 
கறைநாசினி, கிருமிநாசினி உள் -
ளிட்ட இரொயனங்கள் அம்பாறை 
மாவட்டத்தில் அதிக விறலயில் 
விற்்பறன செய்யப்்படுவதாக விவ -
ொயிகள் கவறல சதரிவிக்கின்ை -
னர்.   விவொய இரொயனங்கறை 
்பட்டியல் விறலறய விடவும, 
அதிக விறல சகாடுத்து சகாள்வ -
னவு செய்ய வவண்டியுள்ைதனால், 
சநல் உற்்பத்திச செலவு கணிெமா -
னைவு அதிகரித்துள்ைதாக விவொ -
யிகள் வமலும குறிப்பிடுகின்ைனர்.  

இன்று ஆன்மிக கைொெொர
ந்ை�ேனியும் �ொற்குை �ேனியும்
(காறரதீவு குறூப் நிரு்பர்)

வரலாற்று  பிரசித்தி ச்பற்ை மடத் -
தடி ஸ்ரீமீனாட்சி அமமன் ஆலய மகா 
கும்பாபிவேகத்றத  அடுத்து இன்று 
(29) சவள்ளிக்கிழறம ஆன்மிக 
கலாொர ்பவனியும ்பால்குட  ்பவனி -
யும இடமச்பை இருக்கின்ைது.

இன்று  காறல கல்முறன 
காறரதீவு அட்டப்்பள்ைம மற்றும  
திருக்வகாவில், அக்கறரப்்பற்று 
்பகுதிகளிலிருந்து புைப்்பட இருக் -
கின்ை ஆன்மிக  கலாொர நறட்ப-
வனி எட்டு மணி அைவில் மடத்தடி 
மீனாட்சி அமமன் ஆலயத்றத  வந்த-
றடய இருக்கின்ைன.

ஆலயத்தின்  வமற்கு கும்பாபி-

வேக மன்று பிரதிஷறட செய்யப்-
்பட்ட சிவலிங்க பீடத்தில்  ்பவ-
னிக்கான ்பால் வழங்கப்்பட்டு 
அங்கிருந்து வயல்சவளி ஊடாக 
்பால்குட ்பவனி  இடமச்பறும .

்பால்குட  ்பவனியில் ்பங்வகற் -
்பவர்கள் குடத்துடன் வருறக தர-
வவண்டும. அவர்களுக்கான ்பால்  
சிவலிங்க பீடத்தில் றவத்து வழங் -
கப்்படும. அங்கிருந்து ஊர்வலமா-
னது வநராக  ஆலயத்றத வந்தறட-
யும.

 ஆலயத்தில்  10 மணிக்கு அமம-
னுக்கு ்பால் சொரிதலுடன் விவெட 
பூறஜயும ஆலய பிரதம குரு  சிவஸ்ரீ 
ெண்முக மவகஷவர குருக்கள் முன் -
னிறலயில் இடமச்பறும .

மக்களின் நல்ேொழ்வுக்கு   
விவேை பூ்ை ேழி�ொடு

(முள்ளிப்ச்பாத்தாறன குறூப் நிரு்பர்)  

நாட்டு மக்களின் சுபிட்ெமான நல்வாழ்வுக்கான விவேட 
பூறஜ வழி்பாட்டு நிகழ்வுகள், கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் 
அனுராதா யஹம்பத் தறலறமயில் இடமச்பற்ைது.  

 இந்த விவேட பூறஜ வழி்பாட்டு நிகழ்வுகள் புதன்கி -
ழறம (27) நள்ளிரவு ஆரம்பமாகி காறல 9.30 மணியை-
வில் அன்னதானத்துடன் நிறைவுச்பற்ைது. இதற்கு கிழக்கு 
மாகாண அறமசசுக்கள் மற்றும மாகாண திறணக்கைங்கள் 
தங்களின் ்பங்களிப்புக்கறை வழங்கியிருந்தன.   

 குறிப்்பாக, நாட்டு மக்கள் நஞெற்ை உணவுகறை உட் -
சகாள்ை வவண்டும என்ை வநாக்கில் கிழக்கு மாகாண சுவதெ 
மருத்துவத் திறணக்கைம ்பாரிய ்பங்களிப்புக்கறை செய்து 
வருகின்ைது. அதற்கறமவாக அன்றையதினம விவேட-
மாக தயாரிக்கப்்பட்ட இறலக்கஞசிறய அதிகாறல வநரம 
வழங்கி றவத்ததும குறிப்பிடத்தக்கது.   

வித்ேகளுக்கு ்ே.எம்.எம்.ஏ
ஊைொக உைர் உணவு ப�ொதிகள்
(ஒலுவில் கிழக்கு தினகரன் நிரு்பர்)

புனித  ைமழான் மாத்திறன முன் -
னிட்டு அகில இலங்றக றவ.எம.
எம.ஏ.வ்பரறவயின்  ஏற்்பாட்டில் 
நாடைாவிய ரீதியில் சதரிவு செய்யப்-
்பட்ட விதறவகளுக்கு உலர்  உணவு 
ச்பாதிகள் வழங்கப்்பட்டன.

அந்த  வறகயில், அம்பாறை 
மாவட்டத்தில் அகில இலங்றக 
றவ.எம.எம.ஏ.வ்பரறவயில் ்பதிவு  
செய்யப்்பட்ட அட்டாறைசவெறன, 
்பாலமுறன, அக்கறரப்்பற்று, இைக் -
காமம, கல்முறன,  ொய்ந்தமருது, 
ெமமாந்துறை, நிந்தவூர், மத்தியமு -
காம, மாளிறகக்காடு,  ச்பாத்துவில், 
ஹூறெனியா நகர் ஆகிய பிரவதெங் -
களிலிருந்து சதரிவு செய்யப்்பட்ட   
விதறவகளுக்கு  தலா 6 ஆயிரம 
ரூ்பா ச்பறுமதியான உலர் உணவுப் 
ச்பாதிகள் அண்றமயில் அந்தந்த  
றவ.எம.எம.ஏ.களின் ஊடாக 
வழங்கி றவக்கப்்பட்டன.

அகில  இலங்றக றவ.எம.எம.
ஏ.வ்பரறவயின் வதசியத் தறலவர் 
ெஹீத் எம.ரிஸ்மி, முன்னாள்  
வதசியத் தறலவர் வக.என்.டின் ஆகி-
வயார்கைது முயற்சியின் ்பயனாக 
அல்மா ஐ  செற்ரி மற்றும தனவந்தர்-
கள் மூலம கிறடக்கப் ச்பற்ை நன் -
சகாறடயிலிருந்து  இத்திட்டம நாடு 
பூராகவும செயற்்படுத்தப்்பட்டறம 
குறிப்பிடத்தக்கது.

அம்பாறை மாவட்டத்தில் இத் -
திட்டத்றத நறடமுறைப்்படுத்த 
0.72 மில்லியன் ரூ்பா ஒதுக்கீடு 
செய்து உதவியறமக்காக, அகில  
இலங்றக றவ.எம.எம.ஏ.வ்பரறவ-
யின் வதசியத் தறலவர் ெஹீத் எம.
ரிஸ்மி, முன்னாள்  வதசியத் தறலவர் 
வக.என்.டின் மற்றும வ்பரறவ-
யின் ்பதவி வழி  உத்திவயாகத்தர்க-
ளுக்கு இதன் வ்பாது வ்பரறவயின் 
அம்பாறை மாவட்டப் ்பணிப்்பாைர்  

முகமமட் றியாஸ் நன்றி சதரிவித்-
தார்.

அம்பாறை  மாவட்டத்தில் உலர் 
உணவுப் ச்பாதிகள் வழங்கும நிகழ்-
வுகளில் அகில இலங்றக  றவ.எம.
எம.ஏ.வ்பரறவயின் உ்ப தறலவர் 
எஸ்.தஸ்தக்கீர், வ்பரறவயின் செயற் -
றிட்டப்  ்பணிப்்பாைர் வக.எல்.
சுற்பயிர், வ்பரறவயின் மாவட்டப் 
்பணிப்்பாைர் முகமமட்  றியாஸ் உள் -
ளிட்ட ்பலர் கலந்து சகாண்டனர்.

க்ை மன்்றங்களுக்கு 
கொவெொ்ை ேழங்கி ்ேபபு

(ச்பரியநீலாவறண விவெட நிரு்பர்)

நாவிதன்சவளி  பிரவதெ செயலகத்தின் கீழ் உள்ை 
்பதிவு செய்யப்்பட்ட கறல மன்ைங்களுக்கான  வருடாந்த 
சகாடுப்்பனறவ வழங்கி றவக்கும நீகழ்வு,  புதன்கிழறம 
(27) பிரவதெ செயலகத்தில்  இடம ச்பற்ைது. கலாொர அபி-
விருத்தி உத்திவயாகத்தர் ஏ.எல்.எம.ஷினாஸின்  ஒருங்கி-
றணப்பில் நறடச்பற்ை இந் நிகழ்வில்,  உதவிப் பிரவதெ 
செயலாைர் பி.  பிரணவரூ்பன் கறல மன்ைங்களுக்கான 
சகாடுப்்பனறவ வழங்கி றவத்தார்.

இங்கு  உறரயாற்றிய உதவி பிரவதெ செயலாைர்,  கறல 
மன்ைங்கள் பிரவதெ மட்டத்தில்  காணப்்படுகின்ை கறல-
ஞர்கறை அறடயாைம கண்டு, அவர்கறை கிராம மட்டத்-
தில் இருந்து  வதசிய மட்டத்திற்கு முன்சகாண்டு செல்லும 
்பணிறய முன்சனடுக்கவவண்டும. 

வ்பாட்டி  நிகழ்சசிகளில் ்பங்கு ச்பறுவதற்கு வதறவயான 
ஒத்துறழப்புகறை கறல மன்ைங்கள்  வழங்க வவண்டும.  
எதிர்காலத்தில் கறல மன்ைங்கறை ஒன்றிறணத்து  பிரவத-
ெத்திலுள்ை ்பாடொறல மற்றும ஏறனய நிறுவனங்களில் 
கறலத் துறைகளில்  ஈடு்பட்டு வருகின்ை கறலஞர்கறை 
அறடயாைங்கண்டு அவர்களின் திைறமகறை  சவளிக்-
சகாண்டு வருவதற்கான வவறல திட்டம முன்சனடுக்கப்்ப-
டவுள்ைது.  இதற்கு கறல  மன்ைங்கள் தமது ஒத்துறழப்பு-
கறை சதாடர்ந்தும வழங்க வவண்டும என்று  சதரிவித்தார்.

சமைமாந்துமை தமாறுல் ஹஸனமாத் குர்ஆன் ைனன கலமாசமாமலயில்  இபதமார் நிகழ்வு இடம வெறைது. ்ரஹைத்  ெவுண்டஷன் ஏறெமாட்டில் கலமாசமாமலயின் அதிெர் ஏ.ஆர்.எம.முனவெர் 
தமலமையில்  நமடவெறை  ்ெமாது.
 ெடம; ெமாலமுமன தினக்ரன் நிருெர்

ைட்/ ஆமனபெந்தி இந்து ைகளிர் கல்லூரியில் புகுநிமல ்தர்ச்சிக் கணகமாட்சி அண-
மையில் இடமவெறைது. இக்கணகமாட்சியில் சிைபபு விருந்தின்ரமாக அட்டமாமைச்்சமன 
கல்வியியற கல்லூரியின் பீடமாதிெதி S.புணணியமூர்த்தியும ெலயக்கல்வி அலுெலகத் -
தின் பி்ரதிக் கல்விப ெணிபெமாைரும கலந்து சிைபபித்தனர்.   
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வெனமனையில் உள்்ள ெங்கா்ளதேெத்தின துமை உயர் ஆமையர் வெல்லி 
ெதேஹினின அமழபபின தேரில், வெனமனையிலுள்்ள இேஙம்க்்கானை துமைத் 
தூதுெர் டகாக்டர் டி. வெங்தடஷெ்ரன தேற்று ேங்்ளகாதேஷின சுேந்தி்ரம் ைற்றும் 
தேசிய தினைத்தில் ேஙத்ற்்ற தேகாது...

DFCC ெஙகி, ேனைது 25 ஆெது வெளிய் ATM/CRM ஐ ேனைகாவ்காட, வடம்பிள்தேர்க் வேகாழிற்தேடமட ெ்ளகா்த்தில் அறிமு்ம் வெய்துள்்ளது. இந்ே அறிமு் நி்ழ்வில் ெங-
கியின சித்ரஷட மு்காமைத்துெ அதி்காரி்ள் ேேரும் ்ேந்து வ்காணடனைர். இந்ே ெேயத்தில் 34 நிறுெனைங்ள் ைற்றும் 5000 க்கும் அதி்ைகானை ஊழியர்்ள் ்காைபேடும் 
நிமேயில், இந்ே அமைவிடத்திலிருந்து 3 கிதேகாமீற்்றர் சுற்றுெடடகா்ரத்மேச் தெர்ந்ே ெகாடிக்ம்யகா்ளர்்ளுக்கும் அனுேவிக்்க்கூடிய ெம்யில் இந்ே ATM/CRM தெமெ 
அமைந்துள்்ளது. நீணட தூ்ரம் ேயணிக்் தெணடிய தேமெ இல்ேகாைல் வெய்யபேடடுள்்ளதுடன, வெௌ்ரியைகானை மும்றயில் ேைது டிஜிடடல் நிதிச் தெமெ்ம்ள வேகாது 
ைக்்ளுக்கு வேற்றுக் வ்காள்்ளக்கூடிய ெெதியும் ஏற்ேடுத்ேபேடடுள்்ளது.

DFCC வங்கியின் 25ஆவது ATM/CRM பனாக�ாடையில் திறப்பு

ஹாலிஎல வசேட நிருபர்   

பணடாரவளை மகுல்எல்ல பஹல-
கம குைத்திலிருந்து மகுலலல்ல மற்றும் 
அதளைச் சூழவுளை விவோய நிலஙகளுக்கு 
நீர் வழஙகும் கால்வாய் 3 மில்லியன் ரூபா 
லேலவில் புைரளமக்கபபடவுளைது.  

நீணடகாலமாக பாழளடந்த மகுலலல்ல 
கால்வாயில் இருந்து முளையாக நீர் கிளடக்-
காததால் 67 ஏக்கர் பரபபைவுளை மகு -
லலல்ல லெல் வயலில் பல விவோயிகள 
முளையாக விவோயம் லேய்ய முடியாமல் 
குைத்தில் உளை லபரும்பாலாை தணணீர் 
வீணாகி வருவதாக விவோயிகள லதரிவிக் -
கின்ைைர்.  

இபபிரசதே விவோயிகள இது லதாடர்பில் 
பணடாரவளை பிரசதே ேளபயின் கவைத் -
திற்கு லகாணடு வந்தளதயடுத்து பணடார-
வளை பிரசதே ேளபயின் தளலயீட்டில் 325 
மீற்ைர் நீைமுளை இந்த கால்வாளய காணி 
மீட்பு மற்றும் புைரளமபபு கூட்டுத்தாப-
ைத்தின் நிதியுதவியுடன் புைரளமக்க ெடவ -
டிக்ளக எடுக்கபபட்டுளைது.    

பஹலகம கால்ாய் 
3 மிலலியன் ரூபா 
செலவில புனரமமப்பு  

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

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

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

 Nfs;tp 
,yf;fk;

Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg; 
gpizj; 
njhif 
(&ghtpy;)

ngNrt         
mlq;fyhf 
Mtzf; 
fl;lzk;

%Lk; jpfjp 
kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/
PT/09/018

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigf;F kdpj 

tsq;fs; jfty; Kiwikf;fhd tbtikg;G 

toq;fy;> mKy;elhj;jy;> ,lk;ngah;jy; 

xUq;fpizg;G kw;Wk; guhkhpg;G.

200>000.00 3>500.00 2022.05.13 Mk; 

jpfjpad;W gp.g. 

1.30 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;gLfp;d;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 
tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 
cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Fduhf 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; 29 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 
gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jp;w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpap;y; xg;gilf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 
Neuj;jpy; 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

nghJ itj;jparhiy - = [ath;jdGu

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tp ,y. Q – 207/22

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapYs;s 
ryitaf cgfuzq;fis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; 

guhkhpj;jYf;fhd Nfs;tp
gpd;tUkhW tpghpf;fg;gLk; ~~= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapYs;s ryitaf 

cgfuzq;fis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;jYf;fhd Nfs;tp|| vd;gtw;Wf;F 

jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; rhh;gpy; jpizf;fs 

ngWiff; FOtpd; jiyth; ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

01. xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;fhf jFjpiag; ngWtjw;F> rpj;jpfukhd 

tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baYf;F cl;glhjpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

,jidnahj;j Ntiyia fle;j 05 tUlj;jpDs; Nkw;nfhz;l mDgtj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

02. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-05-18Mk; jpfjp Kjy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,uz;lhapuj;J Ie;E}W &ghitr; 

(2>500.00 &gh) nrYj;jp kw;Wk; ENfnfhl> jygj;gpl;ba> = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyapd; toq;fy; mjpfhhpf;F vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd;; Nghpy; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; 

njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

03. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyapd; toq;fy; mjpfhhpaplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp 

,y. 0112778610 – ePbg;G 3142 / 0112778624  kw;Wk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; itj;jparhiyapd; toq;fy; jpizf;fsj;jpy; 

tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

04. tpiykDf;fis 2022-05-19Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; 
jiyth;> jpizf;fs ngWiff; FO> = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy> 

jygj;gpl;ba> ENfnfhl vDk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ jiythpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; itj;jparhiyapd; tphpTiu 

kz;lgj;jpy;  ,jpy; fye;Jnfhs;tjw;F njhpT nra;ag;gl;Ls;s tpiykDjhuh;fspd; 

gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;.

05. guhkhpg;G nghwpapayhsh; / kpd;rhu NkyhsUld; 2022-05-12Mk; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F Ntiyj; jsj;ijg; ghprPyid ,lk;ngWk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
nghJ itj;jparhiy - = [ath;jdGu>
jygj;gpl;ba> 

ENfnfhl.  

Q 209/22

01.  fle;j %d;W (3) Mz;Lfshf ,j;Jiwapy; rpwe;j mDgtKs;s 

ek;gfkhd epWtdq;fspypUe;J = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapy; 

2022/2023Mk; Mz;bw;F ePuhtp nghapyh; kw;Wk; ePuhtp tpepNahf 

mikg;gpw;fhd tUlhe;j guhkhpg;G kw;Wk; rhd;wspj;jYf;fhf = 

[ath;jdGu nghJ itj;jparhiy ngWiff; FOtpd; jiyth; 

miof;f tpUk;Gfpd;whh;.

02.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykD Kiwikapd; Clhf 

elj;jg;gLk;.

03.  ve;j Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 ,w;F gp.g. 3.00 ,w;Fk; ,ilapy; 

kPsspf;fg;glhj Nfs;tp itg;G &. 2500/-I nrYj;Jtjd; Nghpy; (= 

[ath;jdGu nghJ itj;jparhiy) fzf;fhsuhy; toq;fg;gLk; 

cj;jpNahfg+Ht fhRg; gw;Wr;rPl;L kw;Wk; XH Ntz;Ljy; fbjj;ij 

rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; (= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy) 

toq;fy;fs; mYtyhplkpUe;J Nfs;tp epge;jidfs; kw;Wk; tpz;zg;gg; 

gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

04.  ENfnfhl> jygj;gpl;ba = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyf;F 

Kfthpaplg;gl;L gjpTj; jghypy; efy;fSldhd KOikahd Nfs;tp 

Mtzq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ 2022.05.19k; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G = [ath;jdGu nghJ 

itj;jparhiyapd; jiythpd; miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; itg;gpyply; Ntz;Lk;. mj;Jld; %lg;gl;l gpd;G cldbahf 

jpwf;fg;gLk;.

jiyth; ngWiff;FO>

= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>

jygj;gpl;ba> ENfnfhil.

Nfs;tp mwptpj;jy;

2022/2023Mk; Mz;bw;F = [ath;jdGu
 nghJ itj;jparhiyapd; ePuhtp nghapyh; kw;Wk; 

ePuhtp tpepNahf mikg;gpd; tUlhe;j guhkhpg;G kw;Wk; 
ew;rhd;wspj;jYf;fhd Nfs;tp miog;G

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

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

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

 Nfs;tp 
,yf;fk;

Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg; 
gpizj; 
njhif 
(&ghtpy;)

ngNrt         
mlq;fyhf 
Mtzf; 
fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/21/
PT/08/055

Spares for Hino Boom 
Truck

18,000.00 1,000.00 2022.05.20 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/22/
PT/03/051

Bearing Housing for Spin 
Turn Device of Mitsui RTGS 
at JCT – 06 Nos.

50,000.00 1,000.00 2022.05.20 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 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; 29 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;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 
Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.
njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443
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,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;

CES/FP/03/
PT/6280(EL)

05 Nos. Ventilation Blowers 
for the Hoist Motors of the 
Transfer Cranes

15>000.00 1>000.00 2022.05.26 Mk; jpfjp 
ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/
PT/6277(EL)

05 Nos. MB – 70 Base 
Boards for the PLC of JCT 
Cranes

15>000.00 1>000.00 2022.05.26 Mk; jpfjp 
ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/06/
PT/6212(MP)

Spare Parts for UD Nissan 
Prime Movers

35>000.00 1>000.00 2022.05.26 Mk; jpfjp 
ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/
PT/6291(MAR)

01 No. High Pressure Water 
Jet Blasting Machine

450>000.00 3>500.00 2022.05.26 Mk; jpfjp 
ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/02/
PT/6294(MP)

Wire Ropes for Tadano 
GR-120N-1-00103 Mobile 
Cranes

15>000.00 1>000.00 2022.05.31 Mk; jpfjp 
ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/04/
PT/6301(MP)

01 No. Main Hoist Wire 
Rope for Kobelco 45 Ton 
Crane

15>000.00 1>000.00 2022.05.31 Mk; jpfjp 
ad;W K.g. 10 kzpf;F

CES/FP/05/
PT/6302(MP)

Engine Spares for Terberg 
YT 220 Terminal Tractors 
at JCT

110>000.00 3>500.00 2022.05.31 Mk; jpfjp 
ad;W K.g. 10 kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd nkhj;j MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 
,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLk;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s 
xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 
rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;. NkYk;> ve;jnthU 
tpiykDjhuUk; KftnuhUtuhf> cgKftuhf> gpujpepjpnahUtuhf my;yJ ve;jnthU ntspehl;L 
cw;gj;jpahshpd; my;yJ xU toq;Feuhf ngah; Fwpg;gplg;gLgtuhf nraw;gl tpUk;gpd;> nghJ xg;ge;jq;fs; 
gjpthsUld; jk;ik gjpT nra;J chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio  tpiykD 
Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

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

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy toq;fy; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jt gpujhd 
KfhikahshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; 
Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022 Vg;uy; 29 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;jpw;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

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
cs;@uhl;rp jpizf;fsk;> tlkj;jpa khfhzk;

cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk; (LDSP)
PROJECT  ID P.163305

1. ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ cyf tq;fpaplkpUe;J flndhd;iw cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lj;jpw;fhf ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; 

gFjpnahd;iw gpd;tUk; xg;ge;jq;fSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2. fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;sthwhd nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J chpj;jhd cs;@h; mjpfhuk; 

ngw;wth;fsplkpUe;J khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

3. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s CIDA gjpT 
nra;jiy g+h;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jifikj; Njitg;gLj;jy;fs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;sd. 

6. Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy mEuhjGuk;> `hp];re;jpu khtj;ij> khfhz rig fl;blj; njhFjp> cs;@uhl;rp jpizf;fsk;> nraw;wpl;l gpujpg; 

gzpg;ghsh;/ MizahshplkpUe;Jk; (njhiyNgrp ,y.: 025-2234728. njhiyefy;: 025-2234728. kpd;dQ;ry;: ncplg2020@gmail.com)  fPNoAs;s ml;ltizapy; 

gl;bayplg;gl;l chpj;jhd cs;@h; mjpfhuk; ngw;wth;fspd; jiythplkpUe;Jk; ngw;W thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; chpj;jhd cs;@h; 

mjpfhuk; ngw;wth;fspd; mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

7. 2022.04.28 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.05.18 Mk; jpfjpad;W tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpa gpd;dh;> mEuhjGuk;> `hp];re;jpu khtj;ij> khfhz rig fl;blj; njhFjp> cs;@uhl;rp jpizf;fsk;> nraw;wpl;l gpujpg; gzpg;ghsh;/ MizahsUf;F 

fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s chpj;jhd cs;@h; mjpfhuk; ngw;wth;fspd; jiytUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd;; %yk;> Mq;fpy 

nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

8. 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mEuhjGuk;> `hp];re;jpu khtj;ij> khfhz rig fl;blj; njhFjp> 

cs;@uhl;rp jpizf;fs gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;/ Mizahshpd; Kfthpapy; ,U gpujpfspy; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

9. midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. fPNoAs;s ml;ltizapy; chpj;jhd nraw;wpl;lq;fSf;fhd tpiykDg;gpiz 

njhiffs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

jiyth;>
khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FO>
cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk;>
cs;@uhl;rp jpizf;fsk;> 
khfhz rig fl;blj; njhFjp (jiu khb)>
`hp];re;jpu khtj;ij> mEuhjGuk;.

,y. 
cs;Sh;; 

mjpfhurig
njhlh;G tpguq;fs;

nraw;wpl;lg; 
ngah;

kjpg;gPL 
nra;ag;gl;l 
MFnryT 
kw;Wk; 
eph;khz 
fhyg;gFjp

CIDA juk; 
kw;Wk; tpN\

lj;Jtk;

tpiykDg; 
gpizj; 

njhif kw;Wk; 
nry;YgbahFk; 

fhyk; 
(tiuAk;)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk;

tpiykD 
nry;YgbahFk; 

fhyk;

01. nehr;rpahfk 
gp.r.

Kfthp: gpuNjr rig> nehr;rpahfk
njh.,y. 025-2257875
njhiyefy;: 025-2257875
kpd;dQ;ry;: 
nochchiyagamapsn@gmail.com
xg;ge;j ,y.: LDSP/2021/AP/05

fl;Lgj;ntt 
GND  ,w;fhf 
ePh; toq;fy; 

jpl;l eph;khzk;

27.93 kpy;.
210 ehl;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpw;fhf 
rp-5 my;yJ 
Nkw;gl;lJ

300>000.00
2022.10.13

5>000.00
119 ehl;fs;. 
2022.09.15 Mk; 
jpfjpad;W 
tiuAk;.

02. gyhfy gp.r. Kfthp: gpuNjr rig> gyhfy. 
njhiyNgrp ,y.: 025-5673808. 
njhiyefy;: 025-2051765. 
kpd;dQ;ry;: 
palagalapradeshiyasabha@gmail.com
xg;ge;j ,y.: LDSP/2021/AP/03 

fpuhkpa 
Ntiytha;g;G 
cw;gj;jp (01 
Mk; fl;lk;) 

,w;fhf cs;@h; 
cw;gj;jp 

epiyankhd;wpd; 
eph;khzk;

55.19 kpy;. 
270 ehl;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpw;fhf 
rp-4 my;yJ 
Nkw;gl;lJ

600>000.00
2022.10.13

15>000.00

119 ehl;fs;. 
2022.09.15 Mk; 
jpfjpad;W 
tiuAk;.

03. Etufk;gyhj;j 
kj;jpa gp.r.

Kfthp: gpuNjr rig> Etufk;gyhj;j 
kj;jp.  njhiyNgrp ,yf;fk;: 
025-3855372. njhiyefy;: 025-2053056. 
kpd;dQ;ry;: manupasabhawa@gmail.com
xg;ge;j ,y.: LDSP/2021/AP/06

Kd;gs;sp 
guhkhpg;G 

epiyak; kw;Wk; 
khehl;L kz;lg 

eph;khzk;.

26.20 kpy;. 
210 ehl;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpw;fhf 
rp-5 my;yJ 
Nkw;gl;lJ

300>000.00
2022.10.13

5>000.00

119 ehl;fs;. 
2022.0915 Mk; 
jpfjpad;W 
tiuAk;.

04. ,uh[hq;fda 
gp.r.

Kfthp: gpuNjr rig> ,uh[hq;fda. 
njhiyNgrp ,yf;fk;: 025-2276376. 
njhiyefy;: 025-2275625
kpd;dQ;ry;: 
rajanganayap.sabawa@yahoo.com
xg;ge;j ,y.: LDSP/2021/AP/01

,uh[hq;fda 
re;jpapy; 
fpuhkpa 

re;ijapd; 
eph;khzk;.

22.83 kpy;. 
210 ehl;fs;

fl;bl 
eph;khzj;jpw;fhf 
rp-6 my;yJ 
Nkw;gl;lJ.

300>000.00
2022.09.01

5>000.00

77 ehl;fs;. 
2022.08.04 Mk; 
jpfjpad;W 
tiuAk;. 

ngWif mwptpj;jy;
khtl;l nghJ itj;jparhiy - nghyd;dWit

nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyf;F 2022Mk; tUlj;jpy; kpd;rhuk; kw;Wk; kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fis 

guhkhpj;jy;> tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;> kUj;Jt cgfuzq;fisf; 

nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; fl;blq;fis eph;khzpj;jy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfSf;fhf toq;Feh;fs; / 
xg;ge;jf;fhuh;fis epakpj;Jf;nfhs;tjw;fhf 2022-05-18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  kpd;rhuk; kw;Wk; kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fis guhkhpj;jy; kw;Wk; tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy; - 2022/2023

njh. 

,y.
xg;ge;j;jpd; / Ntiyapd; ngah; Fwpg;gPl;byf;fk;

tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiyf; Nfhuy; 

gpiz Kwpf; 

fl;lzk; (&gh)

I kpd;rhuk; kw;Wk; kpd; gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fis 

Nrh;tp]; nra;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy; - 2022
DGHP/ACC/

F8/36-01/2022 3>000.00 25,000.00

II tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis Nrh;tp]; nra;jy; 

kw;Wk; guhkhpj;jy; - 2022
DGHP/ACC/

F8/36-02/2022 3>000.00 25,000.00

01.  tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; NghJ> tpiykD Mtzf; fl;lzkhf ,e;j itj;jparhiyapd; 

fzf;fhsUf;F gzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld; ,iaGila epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpy; 

Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

02.  tpiyf;Nfhuy; jdp cUg;gbahf Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ vd;gJld; jdp cUg;gbahfNt tpiyf;Nfhuy; kjpg;gPL 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. tpiyf;Nfhuy;fisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ gjpyPLfSf;fhd tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

$lhJ vd;gJld; mt;thW rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

03.  tpiykDf;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; cj;Njr cUg;gbf;fhd tpiyf;Nfhuy; ngWkjp 05 kpy;ypad; &ghTf;F 

Nkw;gl;lhy;> tpiykDjhuh; my;yJ mth; rhh;ghd gpujpepjpnahUth;> cg gpujpepjpnahUth; my;yJ 

KftnuhUth; my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gl;lth; nfhOk;G nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhz;l 

gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04. Nkyjpf jfty;fs; tpiykD Mtzq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

05.  Mh;tk; nfhz;l kw;Wk; jifikAila tpiykDjhuh;fs; / Kfth;fs; my;yJ ngahplg;gLgth;fshy; gpd;tUk; 

Mtzq;fisr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLk; KOikahd Nfs;tp Mtzj; njhFjpapy; khj;jpuk; 

Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

 i.  nghyd;dWit khtl;lg; nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F tiuag;gl;l ,iaGila epWtdj;jpd; 

fbjj; jiyg;gpyhd vOj;J %yf; fbjk;

 ii.  Nkw;fhZk;; tifapyhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nghyd;dWit khtl;lg; nghJ itj;jparhiy 

fzf;fhsUf;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L

06.  nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; 027-2225780 my;yJ 027-2222261 (ePbg;G ,y. 

362) vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; thapyhf tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

vd;gJld; 2022-05-17Mk; jpfjp  tiuapy;  K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; flik 

ehl;fspy; kl;Lk;  nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; ngWif kw;Wk; fpua Kfhikj;Jt 

gphptpypUe;J tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

07.  ngWif Mtzq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; cUg;gbapd; ngaiuj; 

njspthff;  Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk; vd;gJld; ,U efy;fspy; jahhpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ~~jiyth;> 

gpuhe;jpa ngWiff; FO> khtl;l nghJ itj;jparhiy> nghyd;dWit|| vDk;  Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

my;yJ nghyd;dWit khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Fwpj;j 

tplaj;jpd; ngah; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;L 2022-05-18Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kd; 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk; vd;gJld;  tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J (md;iwa jpdNk gp.g. 2.00 kzpf;F) nghyd;dWit khtl;l nghJ 

itj;jparhiyapd; ,uz;lhk; khbapy;  cs;s ikj;jphpghy rpwpNrd Nfl;Nghh; $lj;jpy; tpiykDjhuh; my;yJ 

mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpapd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

08.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; epWtdj;ij gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp gpujpepjpnahUth; fye;J 

nfhs;thuhdhy; mij cWjp nra;Ak; Mtzj;ij epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpd; %yk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

09. ,e;jg; ngWif njhlh;gpy; itj;jparhiy ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,Wjpj; jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy> nghyd;dWit.

2022-04-27

k`ntt gpuNjr nrayhsh; gphptpd; Mz;bw;fhd 
fs;Sj;jtwizfs; tpw;wy; - 2022/2023

2022 Mk; mz;L Mb khjk; 1Mk; jpfjp Kjy; 2023 Mk; 

Mz;L Mdp khjk; 30Mk; jpfjp tiuapyhd fhyg;gFjpf;F 

k`ntt gpuNjr nrayfg; gphptpYs;s fs;Sj;jtwiz 

Fj;jif tpw;gidf;fhf 2022.06.02 Mk; jpfjp K.g.10.30 kzp 

tiu Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; Nkyjpf tpguq;fs; 

2022.04.29 Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gLk; ,yq;if [dehaf  

Nrh\yprf; FbauR th;j;jkhdp gj;jphpifia ghh;f;fTk;.

vr;.vk;.vd;.N`uj;

gpuNjr nrayhsh;

k`ntt

2022.04.19

kPz;Lk; fs;S jtuiz 
Fj;jif tpw;gid - 2022-2023

ntd;dg;Gt gpuNjr nrayhsh; gphpT

2022.07.01k; jpfjp Kjy; 2023.06.30 jpfjp tiuAs;s 
fhyj;jpw;fhd Fj;jif tpw;gidf;fhd Nfs;tp gj;jpuq;fs; 
2022.05.31 jpfjp fhiy 10.30 kzp tiu Vw;Wf; 
nfhs;sg;gLk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 2022.04.29k; jpfjp 
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; th;j;jkhdpg; 
gj;jphpifiag; ghh;f;fTk;.

gpuNjr nrayfk;> A.v];.vd;. gpudhe;J>
ntd;dg;Gt. gpuNjr nrayhsh; 
 ntd;dg;Gt
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,uj;jpdGhp khefu rig - ehd;fhk; Kiw Nfs;tp Nfhuy; 
Nrit kw;Wk; ,lq;fis 2022 Mz;bw;F Fj;jiff;F tply; 

,uj;jpdGhp khefu rigf;F nrhe;jkhd fPNo ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s Nrit kw;Wk; ,lq;fis 2022Mk; 

Mz;bw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf ehd;fhk; Kiwahf Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

 Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpj;jy; Muk;gpf;fg;gLk; jpdk;  : 2022.04.29

 Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpj;jy; KbtilAk; jpfjp kw;Wk; Neuk;  : 2022.05.24 gp.g. 3.00

 Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sk; Kbtile;j jpfjp kw;Wk; Neuk; : 2022.05.25 K.g. 10.00

 Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpfjp kw;Wk; Neuk; : 2022.05.25 K.g. 10.30 

njhlH 

,yf; 

fk;

Nrit kw;Wk; ,lq;fs;
Fiwe;j gl;r khjhe;j 

fl;lzk;

tpz;zg;gg; 

gbtf; 

fl;lzk;

Nfs;tp 

gpiz itg;G

1 nghJr; re;ij kPd; fil fil ,y. 38 &. 36>531.00 &. 3>000.00 &. 20>000.00

2 nghJr; re;ij kPd; fil 

(fil ,yf;fk; 39/40)
fil ,y. 39 &. 32>400.00 &. 1>000.00 &. 15>000.00

fil ,y. 40 &. 32>400.00 &. 1>000.00 &. 15>000.00

3 kj;jpa g]; epiyak; jdpahH g]; 

epWj;Jk; fl;lzq;fis mwtply; 

(xU g];]pypUe;J &. 50.00)

&. 312>295.50 &. 3>500.00 &. 25>000.00

4 kdru g]; Kw;wntsp Fspay; miw> 

cztfk; kw;Wk; kyry $lj;ij 

elj;jpr; nry;yy; 

I.  g]; epWj;jp itj;jy; &. 100>000.00

II.  Fspayiw  &.  40>000.00

III.  kyry$lk;  &.  20>000.00
} &. 162>000.00 &. 2>500.00 &. 15>000.00

5 ,uj;jpdGhp khefu rigapd; nghJr; 

re;ij fl;blj;njhFjpapd; gpd;Gwk; 

thfd epWj;Jkplk; kw;Wk; nghJ 

kyry$lj;ij elj;jpr; nry;yy; 

&. 32>400.00 &. 2>500.00 &. 20>000.00

6. njKthtj;j khzpf;ffy; tHj;jf 

fl;blj; njhFjpapd; mUfpy; thfd 

epWj;Jkplj;ij elj;jpr; nry;yy; 

&. 20>250.00 &. 1>500.00 &. 5>000.00

Nkhl;lhH thfdk; epWj;jp itf;Fk; fl;lzj;ij mwtply; 

njhlH 

,y.
Nrit kw;Wk; ,lq;fs; 

Fiwe;j gl;r 

fl;lzk;

tpz;zg;gg;gbtf; 

fl;lzk; 

Nfs;tpg; gpiz 

itg;G

1 gpujhd tPjp FLfy;tj;j [fj;Fhpa re;jp Kjy; 

tuf;fhnjhl;l ghyk; tiu 

&. 131>220.00 &. 3>000.00 &. 20>000.00

2 efu rig gpuNjrk; r.Njh.r. re;jp Kjy; fq;f 

mj;ju vy;iy tiu

3 efu rigapd; Kd;dhy; ehk;gLs;s epug;G 

epiyak; Kjy; efu rig gpuNjrk;

4 etefuk; khtl;l nrayfk; mUfpy;

5 nghUl;fsQ;rpa tPjp ghypj;j ];NlhH]; 

mUfpypUe;J nryhd; tq;fp tiu 

ftdpf;fTk; :-

Nkw;gb njhlH ,y. 1 Kjy; 5 tiuahd thfd 

epWj;Jkplq;fspy; rfy thfdKk; Kjyhk; 15 

epkplq;fSf;F fl;lzq;fs; tpLtpf;fg;gl;Ls;sJ. 

Kjyhk; kzpj;jpahyk; Muk;gkhtJ thfdk; 

epWj;jg;gl;L 15 epkplq;fspd; gpd;duhFk;. 

17. (11) thfdq;fis epWj;jp itf;Fk; NghJ mwtplf;$ba fl;lzq;fs; 

thfd tif Kjyhk; kzpj;jpahyk; Nkyjpf kzpj;jpahyk;

m) Nkhl;lhH irf;fps; (mwtply; &. 20.00) &. 20.00 &. 10.00

M) Kr;rf;fu tz;b (mwtply; &. 30.00) &. 30.00 &. 20.00

,) fhH> Ntd;> ,yF thfdk; (mwtply; &. 50.00) &. 50.00 &. 20.00

<) 26 gazpfs; my;yJ 26 NgUf;F Fiwe;j 

vz;zpf;ifapy; nfhz;L nry;tjw;fhf 

mDkjpg;gj;jpuk; nfhz;l g]; ,w;fhf 

(mwtply; &. 70.00) 

&. 70.00 &. 20.00

c) 26 gazpfSf;F Nky; nfhz;L nry;tjw;fhf 

mDkjpg;gj;jpuk; nfhz;l g]; my;yJ Nkhl;lhH 

Nfhr; ,w;F (mwtply; &. 100.00)

&. 100.00 &. 25.00

C) nyhwp xd;wpw;F (mwtply; &. 50.00) &. 50.00 &. 20.00

v) NtW thfdq;fSf;F (mwtply; &. 50.00) &. 50.00 &. 20.00

ftdpf;fTk;:-

itj;jparhiyf;F mUfpy; fl;lzk; 

mwtpLtjpypUe;J tpLtpf;fg;gl;Ls;sJ. 

  nghwpaplg;gl;l rfy Nfs;tp tpz;zg;gq;fSk; 2022.05.25 K.g. 10.00 ,w;F Kd; ,uj;jpdGhp khefu rigapd; 

khefu Mizahshpd; cj;jpNahfg+Ht miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; ifNahL nfhz;L 

te;J cs;splyhk; my;yJ khefu MizahsH> khefu rig> ,uj;jpdGhp vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; 

Nkw;gb jpdk; Fwpj;j Neuj;jpw;F Kd;G fpilf;FkhW mDg;gyhk;. 

 Nkw;gb jpdk; Fwpj;j Neuj;jpd; gpd;G fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

  rkHg;gpf;fg;gLk; khjhe;j fl;lzq;fSf;F kw;Wk; tpz;zg;gg; gbtf; fl;lzj;jpw;F VAT (mur thpj; njhif) 

mwtplg;gLk;. 

  mq;fPfhpf;fg;gl;l Nfs;tpjhuHfshy; Nfs;tp njhif Nghd;W %d;W klq;F njhifapy; xg;ge;jk; ifr;rhj;J 

,Ltjw;F Kd; cld;gbf;if gpizahf ,uj;jpdGhp khefu rigapy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. 

  Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;ljhf mwptpj;J 07 ehl;fSf;Fs; %d;W khj gpiz itg;Gr; nra;J 

cld;gbf;ifapy; ifnahg;gkply; Ntz;Lk;. 

  Nfs;tp tpz;zg;gq;fis Fwpj;j fl;lzj;ijr; nrYj;jp khefu rigapy; 2022.04.29k; jpfjp Kjy; mur 

Ntiy ehl;fspy; 2022.05.24 tiu K.g. 8.30 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

 rfy Nfs;tp tpz;zg;gq;fSk; Nfs;tp epge;jidfSf;F mikthf rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

 Nfs;tp gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; khefu rig Nfs;tpr; rigf;F chpaJ. 

 Nkyjpf tpguq;fSf;F njhlHG nfhs;f. 

 khefu MizahsH :- 045-2222275/ 045-2222759
 khefu fzf;fhsH :- 045-2231900

 2022.04.26k; jpfjp 

khefu MizahsH> 

khefu rig> 

,uj;jpdGhp. 

Rw;Wyhj;Jiw mikr;R

,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rig (SLTDA)

ngWif mwptpj;jypd; jpUj;jk;
2022 Vg;uy; 04Mk; jpfjp gpuRhpf;fg;gl;l gj;jphpif tpsk;guk; njhlh;ghdJ.

epjp mikr;rpdhy; toq;fg;gl;Ls;s (Njrpa tuT nryTj;jpl;l Rw;WepUg ,y. 03/2022) 
Rw;WepUgj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpl;lj;ij jw;fhypfkhf 

epWj;Jtjw;F ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWiff; FO jPh;khdpj;Js;sJ.

Nkyjpf tpguq;fis nfhOk;G-03> ,y. 80> fhyp tPjp> ,yq;if Rw;Wyh mgptpUj;jp 

mjpfhurig ngWiff;fhd cjtpg; gzpg;ghshplkpUe;J 0112426800 – ePbg;G 305> 277> 303 vDk; 

njhlh;gpyf;fq;fs; kw;Wk; kpd;dQ;ry;: amilam@srilanka.travel/ sltdaproc@srilanka.travel  vDk; 

kpd;dQ;ry; Kfthpia njhlh;G nfhs;tjd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

,yq;if Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurig
,y. 80> fhyp tPjp. nfhOk;G-03.

mwptpj;jy;
nghy;f`nty gpuNjr rig

2023Mk; Mz;bw;fhd tuT nryT 
mwpf;ifapd; tiuT jahhpj;jy;

2023Mk; Mz;bw;fhd> nghy;f`mnty gpuNjr 
rigapd; tuT nryT mwpf;ifapd; tiuitj; 
jahhpg;gjw;fhf cj;Njr %yjdr; nrytpdk; kw;Wk; 
mgptpUj;jpj; jpl;lq;fspw;F cs;slf;fg;gLtjw;fhf> 
vjpHghHf;fg;gLk; Kd;nkhopTfs; [_d; 30Mk; 
jpfjpf;F Kd;dH> 'jiytH> gpuNjr rig> 
nghy;f`nty vd;w Kfthpf;Fr; rkHg;gpf;FkhW 

,j;jhy; mwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.

ypNtuh Fzjpyf> 
jiytH> 
gpuNjr rig> 
nghy;f`nty>
njh.Ng. ,y: 037-2243274

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhr;rpf;fil jStnfhl;Lt jf;fpahtPjp ,y. 484/1,y; trpf;Fk; tpf;uk 
Mur;rpNf n`yd; RrPyh gpal;hp]; ngh;dhz;Nlh (Nj.m.mm. ,y. 

647170738V) Mfpa vd;dhy; nfhr;rpf;fil> jStnfhl;Lt> jf;fpah tPjp> 

,y. 484/1,y; trpf;Fk; tpf;uk Mur;rpNf Urpj; Ete;j ngh;dhz;Nlh 

(Nj.m.m.,y. 199609402345) vd;gtUf;F toq;fg;gl;l ntspehl;by; 

,yq;if ,j;jhyp J}Jth; mYtyfj;jpy; kpyhNdhtpy; 2018 [{iy 09k; 

jpfjp vOjp cWjpg;gLj;jg;gl;l fk;g`h gjpthsh; ehafk; mYtyfj;jpy; 

jpdg;Gj;jf ,y. 2949 vOjp gjpT nra;Js;s mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J ,y;yhnjhopg;gjhf ,yq;if rdehaf Nrh\ypr 

FbauRf;Fk; kw;Wk; nghJkf;fSf;Fk; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

lgps;a+.V.vr;.v];. gpahl;hp]; ngh;dhz;Nlh

2022 Vg;uy; 27k; jpfjp

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

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

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

 Nfs;tp 
,yf;fk;

Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg; 
gpizj; 
njhif 
(&ghtpy;)

ngNrt         
mlq;fyhf 
Mtzf; 
fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/
PT/01/051

30  Nos. 1200 X 20 18PR 
Motor Tyres for Mitsubishi 
FD 150 Fork  Lift Trucks

40,000.00 1,000.00 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 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;gLfp;d;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; 29 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;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 
Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.
njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

 

          

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhu rig

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

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

 Nfs;tp 
,yf;fk;

Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg; 
gpizj; 
njhif 
(&ghtpy;)

ngNrt         
mlq;fyhf 
Mtzf; 
fl;lzk;

%Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk;

CMS/LP/22/
PT/04/051

7920 KGS. Of Grease EP-2 94>500.00 1>000.00 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 kzpf;F

CMS/LP/21/
PT/17/059

500M. of 35MM2   CU/XLPE/
PVC 4 Core Power Cable

45>000.00 1>000.00 2022.05.19 Mk; jpfjpad;W 
gp.g. 1.30 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;gLfp;d;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; 29 Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;bAs;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nrYj;jpa 
gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw Mh;tKs;s 
tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa 
,Uj;jy; Ntz;Lk;.    

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jp;w;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpap;y; xg;gilf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; 
Neuj;jpy; NeubahfNt rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. 
midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s tpiykDg;gpizj; njhifAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. 

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; gz;lq;fs; Kfhikj;Jtk;)>
toq;fy;fs; gphpT>
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>
,y. 45> nya;ld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.
njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638
njhiyefy; ,yf;fq;fs;: 2381652> 2470443

tpNrl mw;Nwhzpj; jj;Jtg;gj;jpuj;ij 

,uj;Jr; nra;jy;

vOj;Jf;fhud; tPjp> Nfhl;ilf;fy;yhW-2 

kl;lf;fsg;G khtl;lk; fpof;F khfhzk; jk;gpag;gh 

NtyhAjk; (Njrpa milahs ml;il ,y- 

481725275V) vd;gtUf;F Nfhl;ilf;fy;yhW-1 

fSthQ;rpFb> kl;lf;fsg;G khtl;lk; jw;fhyk; 

4 n\upld; Nfhu;l;> 736 tpl;ld; mntd;A+ 

Nkw;F> Nehu;Nlhy;l; A+ tp 5 4 n[ A yz;ld; 

,q;fpyhe;J vd;Dk; tpyhrj;ij trpg;gplkhff; 

nfhz;l Nfhzhkiy etyPyh (Njrpa milahs 

ml;il ,y - 782800213V flT+r;rPl;L ,yf;fk; 
:-N1616780) vd;gtuhy; gpurpj;j nehj;jhupR 

vk;. Nf. rpwpjud; mtu;fshy; 2022.02.19 Mk; 

jpfjp thy;ld; mntd;A+ njw;F> `hNuh kpby; 

nrf;]; vr; V 2 8 fpA it ,q;fpyhe;J vDk; 

,lj;jpy; itj;J mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; 

kl;lf;fsg;G fpof;F tyag; gjpthsu; ehafj; 

jpizf;fsj;jpy; 2022.03.08 Mk; jpfjp 254 Mk; 

njhlu; ,yf;fj;jpy; 68 Mk; Gj;jfj;jpy; 30 Mk; 

gf;fj;jpy; gjpag;gl;lJkhd tpN\l mw;Nwhzpj; 

jj;Jtg; gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;fpd;Nwd; 

vd;gij ,yq;if murhq;fj;Jf;Fk;> 

nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fpd;Nwd;. ,dp 

,tuhy; nra;ag;gLk; ve;jNthU nraYf;Fk; ehd; 

nghWg;ghdtu; my;y vd;Wk; mwptpf;fpd;Nwd;.

- Nfhzhkiy etyPyh

kPl;Lf;nfhs;sg;glhj mlF 
eiffspd; gpurpj;j Vy tpw;gid 
tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if $l;LwTf; 

fpuhkpa tq;fpfspd; kfh rq;fj;jpd; mlF 

KftHfshd t/g khtdy;iy 

n`k;khj;jfk gy Nehf;Ff; $l;LwTr; 

rq;fj;jpd;> khtdy;iy> n`k;khj;jfk> 

mSj;Etu> khfltu> nfg;ngl;bnghy> 

my;gpl;ba> clKy;y> Ntfd;jNy> 

mj;jdnfhl> ud;jpty kw;Wk; nj`pkLt 

Mfpa fpuhkpa tq;fpf;fpisfspy;  

2020.12.31tiu mlFitj;J 2022.05.20 

tiu kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f eiffs;> 

2022.05.21 kw;Wk; 2022.05.22 Mfpa 

jpdq;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 4.00 

tiu khtdy;iyapYs;s $l;LwT 

kz;lg tshfj;jpy; gpurpj;j Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;gLk;. 

nghJ KfhikahsH> 

t/g khtdy;iy n`k;khj;jfk> 

gyNehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;> 

khtdy;iy> 

njhiyNgrp ,y: 035-2246128/ 035-2249416
2022.04.26Mk; jpfjp 
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp tptfhu ,uh[hq;f mikr;R

cs;@H mgptpUj;jp cjtpj; jpl;lk; - nraw;wpl;l milahsk; : P 163306

fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy

1.  ,yq;if [dehaf Nrh\ypr FbauR cs;@H mgptpUj;jp cjtpj;  jpl;lj;jpd; nryTf;F cyf tq;fpaplkpUe;J flidg; ngw;Ws;sJ> 
NkYk; ,jd; xU gFjpia gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;F nrYj;Jtjw;Fg; gad;gLj;j tpUk;GfpwJ.

2.  gl;lzKk; #oYk; gpuNjr rigapd; rhh;gpy; cs;@uhl;rp mjpfhurigapd; ngWiff; FO jiyth;; gpujhd mYtyfj;jpw;F #hpa rf;jp 
nghwpj;njhFjpia epWTjy; toq;Ftjw;fhf  jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp  nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis miof;fpd;whh;.

3. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; (NCB) eilKiwapd; Clhf ,lk;ngWk;.

4.  jFjpj; Njitg;ghLfs; tpiykD Mtzj;jpd; IIIMk; gphptpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. Nkyjpf tptuq;fs; tpiykD juTj; jhspy; 
toq;fg;gl;Ls;sd.

5.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; cs;@uhl;rp epWtdj;jpd;;; jiytu; / nrayhsuplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; 
vd;gJld; tpiykD Mtzq;fs; mNj ,lj;jpy; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 4.00 kzp tiu ghPl;rpj;Jg; 
ghh;f;fyhk;.

6.  Mu;tKs;s tpiykDjhuh;fs; cs;@uhl;rp epWtdj;jpw;F vOj;JUtpyhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 
2022-05-04Mk; jpfjp Kjy; 2022-05-24Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd 
tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. 

7.  2022-05-25Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;gjhf gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s tifapy; jiyth;> cs ;@uhl;rp 
epWtd ngWiff; FO> gl;lzKk; #oYk; gpuNjr rig vDk; Kfthpf;F xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;L 
cld; jpwf;fg;gLk;.

8.  tpiykDf;fisj; jahhpj;jy; my;yJ xg;gilj;jy; njhlh;ghf Vw;gLk; VNjDk; fpuak; my;yJ nryTfSf;F nfhs;tdthsh; 
nghWg;Ngw;fkhl;lhh;. 

9.  gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s jfty;fspd; gpufhuk; tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpnahd;W tpiykDTld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;.

cs;@uhl;rp 
epWtdj;jpd; 

ngah; 

Ntiy tpguq;fs; kw;Wk; 
xg;ge;j ,yf;fk;

ngWif 
epWtj;jpd; 
ngah;

tpiykD 
Mtzq;fs; 
toq;fg;gLk; 
,lk; kw;Wk; 
njh.Ng. 
,yf;fk;

tpiykD 
Mtzj;jpd; 

tpiy
(&gh)

Njitahd tpiykDg; 
gpiz Kwp;

tpiykD 
nry;Ygbf; 
fhyk;

tpiy kDg; 
gpiz Kwp; 
njhif
(&gh)

nry;Ygbf; 
fhyk;

gl;lzKk; 
#oYk; 
gpuNjr rig

jpUNfhzkiy> gpujhd 
mYtyfj;jpy;; #hpa 
rf;jp nghwpj;njhFjpia 
epWTjy; 
2022-02-EP-Tri-Town 
& Gravets ps

gpuNjr 
rig> 

gl;lzKk; 
#oYk;

gpuNjr rig> 
gl;lzKk; 
#oYk;

 026-2222150

3,000.00 100,000.00
2022-08-10 
tiu

2022-09-07 
tiu 

jiyth;> cs;@uhl;rp epWtd ngWiff; FO>
gl;lzKk; #oYk; gpuNjr rig>
jpUNfhzkiy.

2022-04-26.

,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
M/T tp[aghFtpd; fiuapy; jpUj;jNtiyfisr; 

nra;tjw;fhd jpUj;jNtiyfs;> tpNrlq;fs; kw;Wk; jpir 
ce;Jtpir Ma;Tfs; kw;Wk; `y; Rj;jpfhpg;G> epwg;g+r;R 
kw;Wk; \hg;l; rPy;fis gpujpaPL nra;tjw;fhd Nfs;tp

(TENDER FOR DRYDOCKING OF M/T VIJAYABAHU FOR DOCKING, SPECIAL 
AND DIRECTIONAL PROPELLER SURVEYS AND HULL CLEANING, PAINTING 

AND REPLACEMENT OF SHAFT SEALS)

Nfs;tp ,y: EW/04/PT/2022/MA/07–1

1. 500GRT fg;gy;fs; kw;Wk; 40 kPw;wh; ePsk;> 12 kPw;wh; mfyj;jpw;F Nkw;gl;l fiuapy; 
jpUj;j Ntiyfisr; nra;tjw;Fj; Njitahd trjpfisf; nfhz;l fg;gw; 
Jiwapy; M/T tp[aghFtpd; (IMO No. 9141129) fiuapy; jpUj;jNtiyfisr; 
nra;tjw;fhd jpUj;jNtiyfs;> tpNrlq;fs; kw;Wk; jpir ce;Jtpir Ma;Tfs; 
kw;Wk; `y; Rj;jpfhpg;G> epwg;g+r;R kw;Wk; \hg;l; rPy;fis gpujpaPL nra;tjw;F  
Mh;tKs;s jug;gpdhplkpUe;J ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; rhHghf 
jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytH Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis miof;fpd;whH.

2. 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,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; kw;Wk;; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; 
rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3. tpiykDjhuHfs; 500GRT tpw;Fk; Fiwahj fg;gy;fs; my;yJ ,Oitg; 
glFfis fiuapy; jpUj;jNtiyfs; nra;j Kd; mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk; vd;gJld; epfuhd Nrit tpahghuj;jpy; Mff;Fiwe;jJ fle;j Ie;J 
tUlq;fSf;fhtJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4. MHtKs;s tpiykDjhuHfs; nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjp> 45Mk; 
,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; fly;rhh; nghwpapay; 
gphptpd; gpujhd nghwpapayhsh; (fly;rhh;) mth;fsplkpUe;J Nkyjpfj; jfty;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 4>000.00 (8% VAT mlq;fyhf) &ghit nuhf;fg;gzj;jpy; 
nrYj;jpa gpd;dH> 2022-05-04Mk; jpfjpapypUe;J 2022-05-20Mk; jpfjp tiu K.g. 
9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu gpujhd nghwpapayhsH (fly;rhh;) 
mth;fSf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpg;gjd; %yk;> 
nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjp> 45Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; 
mjpfhu rigapd; nghwpapay; Ntiyfs; fpisapypUe;J MHtKs;s 
tpiykDjhuHfspdhy; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspy; 
KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6. rfy tpiykDf;fSlDk; 310>000.00 &ghtpw;fhd tpiyf;Nfhuy; gpiz 
Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 
fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;  “Dry docking of M/T Vijayabahu (IMO 
No. 9141129) for docking, Special and Directional Propeller Surveys and Hull 
cleaning, Painting and Replacement of Shaft seals- EW/04/PT/2022/MA/07-1” vdf; 
Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

7. 2022-05-23Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhff; fpilf;Fk; 
tifapy; gpujhd nghwpapayhsh; (fly;rhh;)> fly;rhh; nghwpapay; gphpT> ,yq;ifj; 
JiwKf mjpfhu rig> ,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G vDk; 
Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ 
,Nj Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;  ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 
jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

8. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;lTlNdNa tpiykDjhuHfs; my;yJ mth;fspd; 
mq;fPfhuk; ngw;w  gpujpepjpfspd; rKfj;jpy; mNj Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. 

gpujhd nghwpapayhsH (fly;rhh;)>

fly;rhh; nghwpapay; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp>

nfhOk;G 01

njhiyNgrp ,y : 011-2482330, 011-2342537
njhiyefy; ,y : 011-2342537

%d;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp 
Mizf;FO

(TVEC)
jpwd;fs; mgptpUj;jp> njhopw;fy;tp> Muha;r;rp kw;Wk;; Gj;jhf;fq;fs; 

,uh[hq;f mikr;R

Kd;nkhopTfSf;fhd Nfhupf;if 
Nky; khfhzj;jpw;fhd njhopw;fy;tp kw;Wk; 
gapw;rpj;; (VET) jpl;lj;jpidj; jahupj;jy;

%d;whk; epiyf;fy;tp kw;Wk; njhopw;fy;tp Mizf;FO (TVEC) MdJ> Nky; 

khfhz rig kw;Wk; khfhzj;jpYs;s %d;W khtl;l nrayfq;fs; Mfpatw;Wld; 

,ize;J ehl;by; epyTk; cs;@u; kw;Wk; ntspehLfspy; epyTk; Nfs;tpfspw;F Vw;g 

khfhzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; njhopy;El;g kw;Wk; njhopw;fy;tp kw;Wk; gapw;rpfis 

(TVET) rPuikf;Fk; Nehf;fpy; Nky; khfhzj;jpw;fhd njhopw;fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; 

jpl;lj;jpid mgptpUj;jp nra;tjw;F jpl;lkpl;Ls;sJ. %d;whk; epiyf;fy;tp kw;Wk; 

njhopw;fy;tp Mizf;FO (TVEC) Xu; nraw;gzp mbg;gilapy; Nky; khfhzj;jpw;fhd 

khfhz njhopw;fy;tp kw;Wk; gapw;rpj; jpl;lj;jpidj; (VET) jahupg;gjw;fhf Mu;tKila 

MNyhrid epWtfq;fs;;/ ];jhgdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fisf; NfhUfpd;wJ.

jpl;l Kd;nkhopTfisr; rku;g;gpg;gjw;F mtrpakhd jifikfs;

kdpjtsj; Njitg;ghLfs; gw;wpa jpl;lkply; kw;Wk; vjpu;T$wy;> Nky; khfhzj;jpw;fhd 

jpwd;fspd; Njitg;ghLfs; gw;wpa Nfs;tpfs; kw;Wk; toq;fy;fisg; gFg;gha;T nra;jy; 

Mfpad njhlu;ghf njhopy; uPjpapYk; kw;Wk; njhopy;El;g uPjpapYk; Nju;r;rpkpf;f 

epWtfq;fs;/ ];jhgdq;fs; kw;Wk; jug;gpdu; ,r; nraw;gzp njhlu;ghd Kd;nkhopTfisr; 

rku;g;gpf;f KbAk;;. tpz;zg;gjhup epWtfq;fs;/ ];jhgdq;fs; kw;Wk; jug;gpdu; midj;J 

cgJiwfs; njhlu;ghfTk; fle;j Ie;J tUlq;fSf;fhd Ma;tpid Nkw;nfhz;L 

njhopw;Jiw tsu;r;rp kw;Wk; Vida nghUshjhu Njitg;ghLfs; vd;gtw;wpd; 

mbg;gilapy; vjpu;T$wypid Nkw;nfhs;sf;$ba Mw;wypidf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

Mu;tKila jug;gpdu; ~~,U jghYiw Kiwik|| ,idg; gad;gLj;jp njhopy;El;gk; 

rhu;e;j jpl;l Kd;nkhopT kw;Wk; epjp rhu;e;j jpl;lKd;nkhopT Mfpatw;wpidf; 

ifaspj;jy; Ntz;Lk;. ,r; nraw;gzp njhlu;ghd tpjpKiw Fwpg;Gf;fis (ToR) www.
tvec.gov.lk vd;w TVEC ,izaj;jsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;a KbAk;.

jaTnra;J tpjpKiw Fwpg;Gfspy; (ToR) Fwpg;gplg;gl;Ls;s khjpupf;F mikthf 

jahupf;fg;gl;l Kd;nkhopTfis 2022 Mk; Mz;L Nk khjk; 15 Mk; jpfjpad;W 

my;yJ mjw;F Kd;du; gzpg;ghsu; ehafk;> %d;whk; epiyf;fy;tp> njhopw;fy;tp 

Mizf;FOtpw;Ff; fpilf;ff;$bajhf gjpTj; jghy; Clhf mDg;gpitf;fTk;.

gzpg;ghsu; ehafk;

%d;whk; epiyf;fy;tp>njhopw;fy;tp Mizf;FO (TVEC) 
,y 354/ 2, “epGzjh gpar||> 03 Mk; khb> vy;tpl;bfy khtj;ij>

ehuN`d;gpl;b> nfhOk;G 05

njhiyNgrp: 0117608000 njhiyefy;: 0112555007 kpd;dQ;ry;: ajith@tvec.gov.lk 
,izaj;jsk;: www.tvec.gov.lk

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

mjpfhur;rl;lj;jhYk; jpUj;jg;gl;lthW ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 21Mk; 

gpuptpd;fPo; (397Mk; mj;jpahak;) ntspaplg;gLk; mwptpj;jy;.

2021.04.01 md;W eilngw;w $l;lnkhd;wpy; ,t;tq;fpapd; gzpg;ghsu; rig tpNrlkhfTk; 

VfkdjhfTk; jPu;khdpj;jjhtJ:

1.   gpurpj;j nehj;jhupR b. tPuR+upa mj;jhl;rpg;gLj;jpa 2018.11.13Mk; jpfjpa 304Mk; 

,yf;f <l;LKwp kPJ ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l &. 40>000>000.00 (ehw;gJ kpy;ypad; 

&gha;) epue;ju Nkyjpfg;gw;wpd; Ngupy; 2021.02.28 tiuahd tl;bAk; KjYkhf 

44>518>100.04 &ghAk; (ehw;gj;J ehd;F kpy;ypad; Ie;E}w;Wg; gjpndl;lhapuj;J E}

W &gha; ehd;F rjk;) mj;Jld; 2021.03.01Mk; jpfjpapypUe;J nfhLg;gdTj; jpfjp 

tiu Mz;Lf;F AWPLR+2% (,uz;L tPjk;) vd;w tPjg;gb Fwpj;j &. 40>000>000.00 

(ehw;gJ kpy;ypad; &gha;) epue;ju Nkyjpfg;gw;wpd; Ngupy; nrYj;j Ntz;bAs;s 

Kjy; njhif kPjhd Nkyjpf tl;bAk; ,y. 17> ehd;fhk; FWf;Fj;njU> nfhOk;G 

11 vd;w Kftupapy; M/S rpuQ;rPtp vd;w ngaupy; gq;fhz;ik epWtdk; xd;iw 

elhj;jptUk; jpU. mUs;Nerd; Jsrpjhrd; kw;Wk; jpUkjp. re;jputjdh Jsrpjhrd; 

MfpNahuplkpUe;J tq;fpf;F tUkjpahfTs;sJ.

2.   Fwpj;j 3624Mk; ,yf;f <l;LKwp kPJ tUkjpahfTs;s Nkw;Fwpj;j 44>518>100.04 

&ghiaAk; (ehw;gj;J ehd;F kpy;ypad; Ie;E}w;Wg; gjpndl;lhapuj;J E}W &gha; 

ehd;F rjk;) mj;Jld; 2021.03.01Mk; jpfjpapypUe;J tpw;gidj; jpfjp tiuahd 

Nkw;Fwpj;j tl;biaAk; ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 26Mk; gpuptpd; fPo; 

mwtplj;jf;f nryTfs; kw;Wk; gzq;fisAk; mwtpLk; nghUl;L ,q;F fPNo 

ml;ltizapy; tpgupj;j ,yq;if tq;fpf;F <Litj;j nrhj;ij ,yq;if tq;fpf; 

fl;lisr;rl;lj;jpd; 19> 28Mk; gpupTfSf;Fk; (397Mk; mj;jpahak; mjd; 

jpUj;jq;fSf;fkika gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gjw;F ,y. 50/3> tpfhu khtj;ij 

nfhyd;dhit vd;Dk; Kftupiar; Nru;e;j md;l; vr; xf;\d;]; VyepWtdj;jpd; 

Vyjhuu; jpU. vk;.vr;up. fUzhuj;dTf;Fk; ,yq;if tq;fpf; fl;lisr;rl;lj;jpd; 21k; 

gpupTf;fika ,j;jPu;khdj;jpd; mwptpj;jiy ntspapLtjw;F ,yq;if tq;fp 

Gwf;Nfhl;ilf; fpisapd; KJepiy KfhikahsUf;Fk; ,j;jhy; mDkjpAk; 

mjpfhuKk; toq;fg;gLfpd;wJ. 

Nkw;Fwpg;gpl;l ml;ltiz

Nky; khfhzj;jpd; nfhOk;G khtl;lj;jpy; nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fl;gl;l  

nfhOk;G gpuNjr nrayfH gphptpd; fPOs;s mSj;khtj;ij fpuhk NrtfH gphptpy; 

ehd;fhk; tl;lhuj;jpy; cs;s nfhOk;G 5 mSj;khtj;ij tPjpapy; mike;Js;s 

,y. 472> mSj;khtj;ij tPjp vd;w tupkjpg;gPl;L ,yf;fj;ijf; nfhz;l tyt;Nttj;ij 

kw;Wk; nfhuf;f`tj;ij vd miof;fTk;. mwpag;gLk; fhzpapd; cupkk; ngw;w epy 

msitahsu; v];. tpf;fpukrpq;f jahupj;j 1994.09.08Mk; jpfjpa 3068Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;L B vd milahsg;gLj;jg;gl;Ls;s gphpf;fg;gl;lJk; vy;iy 

epu;zapf;fg;gl;lJkhd fhzpahdJ tlf;fpy; mSj;khtj;ij tPjpiaAk; fpof;fpy; ,y. 

476> mSj;khtj;ij tPjp vd;w tupkjpg;gPl;L ,yf;fj;ijf; nfhz;l epykidfisAk; 

njw;fpy; fhzpj;Jz;L C IAk; Nkw;fpy; fhzpj;Jz;L A IAk; vy;iyfshff; 

nfhz;Ls;sJ. NkYk;> ,f;fhzpahdJ Fwpj;j 3068Mk; ,yf;f tiuglj;jpd;gb 

gjpNdO jrk; Ie;J G+r;rpak; Ngu;r;Rfs; (AO.RO.P17.50) my;yJ G+r;rpak; jrk; G+r;rpak; 

ehd;F ehd;F %d;W (0.0443) n`f;lau; gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; 

midj;ijAk; nfhz;Ls;sJ.

fhzpj;Jz;L B vd milahsg;gLj;jg;gl;Ls;s Fwpj;j fhzpj;Jz;lhdJ fPNo 

tpgupf;fg;gl;Ls;s fhzpapd; kPssitahFk;

Nkw;Fwpj;jthW ehd;fhk; tl;lhuk;> mSj;khtj;ij tPjpapy; mike;Js;s tyt;Nttj;ij 

kw;Wk; nfhuf;f`tj;ij vd miof;fTk; mwpag;gLk; fhzpapd; cupkk; ngw;w epy 

msitahsu; gp. rpd;dj;jk;gp jahupj;j 1988.11.26Mk; jpfjpa 2202Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; fhzpj;Jz;L B vd milahsg;gLj;jg;gl;Ls;s gpupf;fg;gl;lJk; vy;iy 

epu;zapf;fg;gl;lJkhd fhzpahdJ tlf;fpy; mSj;khtj;ij tPjpiaAk; fpof;fpy; ,y. 

476> mSj;khtj;ij tPjp vd;w tupkjpg;gPl;L ,yf;fj;ijf; nfhz;l epykidfisAk; 

njw;fpy; fhzpj;Jz;L C IAk; Nkw;fpy; fhzpj;Jz;L AIAk; vy;iyfshff; 

nfhz;Ls;sJ. NkYk;> Fwpj;j 2202Mk; ,yf;f tiuglj;jpd;gb gjpNdO jrk; Ie;J 

G+r;rpak; NgHr;Rfs; (AO.RO.P17.5) gug;gsitAk; mjd;fz; fhzg;gLk; midj;ijAk; 

nfhz;Ls;s ,f;fhzpahdJ nfhOk;G fhzpg; gjptfj;jpy; gf;fk; D 232/66,y; 
gjpTnra;ag;gl;Ls;sJ.

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

,yq;if tq;fp ngau; - jpUkjp Mu;.vk;.b uj;ehaf;f

gwf;Nfhl;il. gjtp - KJepiy KfhikahsH (mwtply;)

,yq;if tq;fp

Njrj;jpd; tq;fpahsh;
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2022 ஏபரல் 29 கவளளிக்கிழகம

கரவெட்டி தினகரன் நிருபர் 

பருத்தித்துறை பிரதேச வசயல-
கத்திற்கு உட்பட்்ட பதிவு வசயயப்-
பட்்ட கழகஙகளுக்கிற்டயிலான 
ஆணகளுக்கான எலதல தபாட்டி-
யில பருத்தித்துறை வசன்தோமஸ் 
விறையாட்டு கழக அணி சம்பி -
யனானது. இேன் இறுதியாட்்டம் 
தேற்று முன்தினம்  ஞாயிற்றுக்-
கிழறம  அலொய மதனாகரா 
விறையாட்டுக் கழக றமோனத்-
தில ேற்டவபற்ைது. 

இறுதியாட்்டத்தில பருத்தித் -
துறை வசன்தோமஸ் அணிறய 

எதிர்த்து பருத்தித்துறை ஐக்கிய 
விறையாட்டுக் கழக அணி 
தமாதியது. 

முேலில துடுப்வபடுத்ோடிய 
பருத்தித்துறை வசன்தோமஸ் 
அணி ெழஙகப்பட்்ட 40 பந்துக -
ளில 2 ஓட்்டஙகறைப் வபற்ைனர். 
பதிலுக்கு துடுப்வபடுத்ோடிய 
பருத்தித்துறை ஐக்கிய விறை -
யாட்டுக் கழக அணி ெழஙகப்-
பட்்ட 40 பந்துகளில ஒரு ஓட் -
்டத்றே மாத்திரம் வபற்ைனர். 
இேனால பருத்தித்துறை வசன்-
தோமஸ் அணி வெற்றி வபற்று சம்-
பியனாகியது.

திருதகாணமறல குறூப் நிருபர் 

தேர்ேறல இரணடு மாேஙகளுக்கு ஒத்திறெக்கு-
மாறு இலஙறக காலபந்து சம்தமைனம் விறையாட்டு 
அறமச்சி்டம் தகாரிக்றக விடுத்துளைது.

பிபா அஙகீகரித்ே புதிய அரசியலறமப்பின் பிரகா-
ரம் தேர்ேறல ே்டத்துமாறு விறையாட்டு அறமச்சு 
தகாரிக்றக விடுத்துளைது.

இலஙறக உறேபந்ோட்்ட சம்தமைனத்தின்  உத்தி-
தயாகத்ேர்களுக்கான தேர்ேல எதிர்ெரும் தம மாேம் 
31 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் விறையாட்டு விதிமுறை-
களுக்கு அறமொக ே்டத்ேப்ப்ட தெணடுவமன உறே-
பந்ோட்்ட சம்தமைனம் உட்ப்ட 26 விறையாட்டு சங-
கஙகளுக்கு விறையாட்டு அறமச்சு அறிவித்துளைது. 

சர்ெதேச காலபந்ோட்்ட சம்தமைனத்தின் அறிவுறுத்-
ேலின் தபரில உருொக்கப்பட்்ட இலஙறக காலபந்-
ோட்்டத்தின் யாப்பு ெறரவு, விறையாட்டு அறமச்-
சின் அனுமதிக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுளைது.

இந்ே ெறரறெ ஆயவு வசயே விறையாட்டுப் 
பணிப்பாைர் ோயகம் சட்்டத்ேரணி அமல எதிரிசூ-
ரிய, அரசியலறமப்புச் சட்்டத்றே ஏற்றுக்வகாண்ட 
பின்னதர தேர்ேறல ே்டத்ே தெணடும் என காலபந்-
ோட்்ட சம்தமைனத்திற்கு அறிவித்துளைார்.

எவொைாயினும் தம 31ஆம் திகதிக்கு முன்னர் 
நிறைதெற்று சறப, உறேபந்ோட்்ட தபரறெ மற்றும் 
விதச்ட வபாதுச்சறப கூட்்டஙகறை ே்டத்தி தேர்ேல 

திகதிறய அறிவிப்பதில உளை ேற்டமுறைச் சிர-
மத்றே விறையாட்டுத்துறை அறமச்சுக்கு வேரிவிக்க 
ே்டெடிக்றக எடுக்கப்பட்டுளைது.

இலஙறக உறேபந்ோட்்ட சம்தமைனத்தின் தகாரிக்-
றகக்கு அறமய தேர்ேறல இரணடு மாேஙகளுக்கு 
ஒத்திறெப்பேற்கு விறையாட்டுத்துறை அறமச்சு 
இணக்கம் வேரிவித்ோல அது ெர்த்ேமானியில வெளி-
யி்டப்ப்ட தெணடும்.

26 விறையாட்டு சஙகஙகளுக்கும் இந்ே ஆணடு 
தம 31 ஆம் திகதிக்கு முன்னோக தேர்ேல ே்டத்ேப்ப்ட 
தெணடும் என்று விறையாட்டு விமர்சகர்கள வேரி-
விக்கின்ைனர்.

நியாயமான காரணஙகளுக்காக இேற்கு முன்ன-
ரும் பல ே்டறெகள இவொைான ஒத்திறெப்புக்கள 
இ்டம்வபற்றுளைோகவும் இலஙறக உறேபந்ோட்்ட 
சம்தமைனத்தின் தேர்ேல சர்ெதேச உறேபந்ோட்்ட 
சம்தமைனத்து்டன் முரணப்டாமல ே்டத்ேப்ப்ட 
தெணடும் எனவும் விமர்சகர்கள வேரிவிக்கின்ைனர்.

இலஙறக உறேபந்ோட்்ட சம்தமைனத்தின் அலு-
ெலகப் வபாறுப்பாைர்களுக்கான தேர்ேல க்டந்ே 
ெரு்டம் ஜூன் மாேம் 30ஆம் திகதி இ்டம்வபற்ைது-
்டன், புதிய உறேபந்ோட்்ட அரசியலறமப்புச் சட்-
்டத்றே ஏற்றுக்வகாண்ட பின்னதர அடுத்ே தேர்ேறல 
ே்டத்ே தெணடும் என சர்ெதேச காலபந்ோட்்ட சம்தம-
ைனம்  அறிவுறுத்தியது.

 புதிய உறேபந்ோட்்ட யாப்பின் பிரகாரம் இத்தேர்-

ேல ே்டத்ேப்ப்ட தெணடியது மிகவும் அெசியமாகும், 
இலறலவயனில சர்ெதேச ேற்ட விதிக்கப்படுெது 
ேவிர்க்க முடியாேோகிவிடும். புதிய யாப்பு ெறரபு 
ஏற்றுக்வகாளைப்பட்்டேன் பின்னர் இலஙறக உறே-
பந்ோட்்ட சம்தமைனத்தின் அடுத்ே தேர்ேறல ே்டத்ே 
முடியுமானால நியமிக்கப்பட்்ட அதிகாரிகளின் பே-
விக்காலம் 4 ெரு்டஙகள ெறர வசலலுபடியாகும்.

உத்தேச புதிய உறேபந்ோட்்ட அரசியலறமப்பு 
ெறரவு சட்்ட நிபுணர்கள மற்றும் விறையாட்டுத்-
துறை அறமச்சின் விறையாட்டு சஙகஙகளின் ேறல-
ெர்களினால ஆயவு வசயயப்பட்டுளைது. இந்ே 
நியமனம் கட்்டாயம் என விறையாட்டு அறமச்சு 
இலஙறக காலபந்து சம்தமைன அதிகாரிகளுக்கு 
அறிவித்துளைது.எனதெ, சர்ெதேச காலபந்ோட்்ட 
சம்தமைனத்திற்கு  முன்கூட்டிதய அறிவிக்குமாறும் 
இலஙறக விறையாட்டுச் சட்்டத்தின்படி இரணடு பே-
விகளுக்கும் அனுமதி வபறுமாறும் அறமச்சு தகாரி-
யுளைது. புதிய யாப்பு ெறரவு காலபந்து நிர்ொகத்றே 
தமற்பார்றெயி்ட முழுதேர ேறலறம நிர்ொக அதிகா-
ரிறய நியமிக்க ெழிெறக வசயகிைது.

சர்ெதேச காலபந்து சம்தமைனம்  மற்றும் ஆசிய 
காலபந்து சம்தமைனம்  ஆகியறெ 2014 ஆம் 
ஆணடு முேல இலஙறக அரசியலறமப்றப திருத்-
துமாறு ெலியுறுத்தி ெரும் நிறலயில, இேறன 
இறுதி முயற்சியாக கருதுமாறு இலஙறகறய ெலி-
யுறுத்தியுளைன.

ஆண்களுக்ககான எல்லே ்�காட்டி

காறரதீவு குறூப் நிருபர்

சுபகிருது சித்திறர ெரு்டப்பிைப்றப முன்-
னிட்டும் காறரதீவு விறையாட்டுக் கழகத்-
தின் 39ெது ஆணடு நிறைறெ முன்னிட்டும் 
காறரதீவு விறையாட்டுக் கழகமும் விபுலா-
ேந்ோ சனசமூக நிறலயமும் காறரதீவு பிரதேச 
வசயலகமும் இறணந்து ே்டாத்திய 24ெது 
மாவபரும் கலாசார விறையாட்டு விழா சிைப்-
பாக  ேற்டவபற்ைது.

காறல நிகழொன மரேன் ஓட்்டமானது 
கணணகி அம்மன் ஆலய முன்ைலில ஆரம்பிக்-
கப்பட்டு காறரதீவு விறையாட்டு கழக காரி-
யாலயத்தில நிறைவுவபற்ைது.

மாறலயில விபுலானந்ே றமோனத்தில 
ேறலெர் வி.அருளகுமரன் ேறலறமயில 
கலாசார விறையாட்டு விழா சிைப்பாக ேற்ட-
வபற்ைது. பிரேம அதிதியாக அம்பாறை 
மாெட்்ட தமலதிக அரசாஙக அதிபர் தெேோய-
கம் வஜகதீசன் கலந்து சிைப்பித்ோர்.

காறரதீவு பிரதேச வசயலாைர் சிெ.வஜக-
ராஜன் ேவிசாைர் கி.வஜயசிறில ஆதலாச-
கர்கைான வச.இராமகிருஸ்ணன், தெ.இரா-

தஜந்திரன்  உளளிட்்ட அதிதிகளும் கலந்து 
சிைப்பித்ேனர். கலவி சாேறனயாைர்கள ேஙகப் 
பேக்கம் ெழஙகி வகௌரவிக்கப்பட்்டனர்.

யாழ. மாெட்்ட பிரதேச வசயலக பிரிவில பதிவு வசயயப்-
பட்்ட  விறையாட்டுக்கழகஙகளுக்கு இற்டயிலான  கால-
பந்ோட்்ட சுற்ைத் வோ்டரில ோொந்துறை வசன்.நீக்கிலஸ் 
விறையாட்டுக்கழக அணி சம்பியன்னானது. 27.04.2022 
திகதி யாழ.துறரயப்பா விறையாட்டு றமோனத்தில இ்டம்-
வபற்ை காலபந்ோட்்டத் வோ்டரின் இறுதியாட்்டத்தில குரு-
ேகர் பாடும்மீன் விறையாட்டுக்கழக அணிறய எதிர்த்து 
ோொந்துறை வசன். நீக்கிலஸ் விறையாட்டுக்கழக அணி  
தமாதிக்வகாண்டது  ஆட்்ட தேரமுடிவில இரணடு  அணியி-
னரும் ேலா ஒரு தகாலிறன பதிவு வசயேதினால ஆட்்டம் 
சமநிறலயில முடிெற்டந்து. ஆட்்டம் வெற்றி தோலவி  
தீர்மானிப்பேற்காக வபனாலரி  உறே ெழஙகப்பட்்டது. 
இதில ோொந்துறை வசன்.நீக்கிலஸ் விறையாட்டுக்கழக 
அணி 4:2 என்ை தகால கணக்கில வெற்றி வபற்ைது.

்ககாரைதீவில ்கரை ்கட்டிய சித்திரை 
புத்்காணடு ்கலேகாசகாை விரையகாட்டு விழகா 

நகாவகாந்துரை சசன். நீககிலேஸ் அணி சம்பியன்

அட்டாக்ளச்ேசேகன பிரே்தசே மட்ட விழா:

்சகா�ர் விரையகாட்டு ்கழ்கம் சம்பியன்

மதிப்புமிக்க அணி்கள் �ட்டியலில மும்ர� மு்லிடம்

அட்்டாறைச்தசறன மத்திய நிருபர்

அட்்டாறைசதசறன பிரதேச வசயலகம் 
ே்டாத்திய பிரதேசமட்்ட  கழகஙகளுக்கிற்டயி-
லான விறையாட்டுப் தபாட்டிகளில, அட்்டா-
றைச்தசறன தசாபர் விறையாட்டுக் கழகம் 
06 ேஙகம், 03 வெளளி, 01 வெணகலம் என்ை 
ரீதியில 10 பேக்கஙகறைப் வபற்று முேலாமி-
்டத்றே வபற்றுக் வகாண்டது.

அட்்டாறைச்தசறன பிரதேச வசயலாைர் எம்.
ஏ.சி.அஹமட் ஸாபிரின் ஆதலாசறன, ெழி-
காட்்டலில, விறையாட்டு உத்திதயாகத்ேர் எம்.
எச்.எம்.அஸ்ெத்தினால ஏற்பாடு வசயயப்பட்டு 
ே்டாத்ேப்பட்்ட பிரதேச மட்்ட விறையாட்-

டுப் தபாட்டிகள அட்்டாறைச்தசறன மற்றும் 
பாலமுறன வபாது விறையாட்டு றமோனஙக-
ளில ேற்டவபற்ைன.

இறுதி முடிவு ெருமாறு,
அட்்டாறைச்தசறன தசாபர் வி.கழகம் -06 

ேஙகம், 03 வெளளி, 01 வெணகலம்.
பாலமுறன ட்றர ஸ்்டார் வி.கழகம் - 03 

ேஙகம், 03 வெளளி. அட்்டாறைச்தசறன 
றபனா வி.க. - 03 ேஙகம், 01 வெளளி, 02 வெண-
கலம். அட்்டாறைச்தசறன சுப்பர்வசானிக் வி.க 
– 02 ேஙகம், 04 வெளளி, 07 வெணகலம்.  அட்-
்டாறைச்தசறன அஷரரஃப் வி.க - 02 ேஙகம், 01 
வெளளி, 02 வெணகலம்.

அட்்டாறைச்தசறன அல-ேஜா வி.க. – 02 

ேஙகம், 01 வெளளி. அட்்டாறைச்தசறன 
மாக்ஸ்மன் வி.க. – 01 ேஙகம், 01 வெளளி.

அட்்டாறைச்தசறன நியு ஸ்்டார் வி.க. – 01 
ேஙகம்,

பாலமுறன அல-அைபா வி.க. – 02 வெளளி.
அட்்டாறைச்தசறன எெவ்டாப் வி.க. – 01  

வெளளி, 02 வெணகலம்.
அட்்டாறைச்தசறன லக்கி வி.க. – 01 

வெளளி, 01 வெணகலம்.
அட்்டாறைச்தசறன புளுஇலென் வி.க. – 01 

வெளளி.
அட்்டாறைச்தசறன லக்கி வி.க. – 01 

வெளளி, 01 வெணகலம்.
பாலமுறன எெர்கிறீன் வி.க. – 01 வெளளி.

ஐபிஎல வோ்டரில மும்றப அணி அதிக-
பட்சமாக 5 முறையும், வசன்றன அணி 4 
முறையும் சம்பியன் பட்்டம் வென்றுளைது.

ஐபிஎல 15-ெது பருெம் க்டந்ே மாேம் 
வோ்டஙகி விறுவிறுப்பாக ேற்டவபற்று ெரு-
கிைது. ே்டப்பு பருெத்தில வசன்றன, மும்றப 
அணிகள புளளிப்பட்டியலில கற்டசி 
இரணடு இ்டஙகளில உளைன. குறிப்பாக, 
மும்றப அணி விறையாடியுளை 8 தபாட்டிக-
ளிலும் தோலவி அற்டந்துளைது.

இந்நிறலயில, ஐபிஎல அணிகளின் விறல 
மதிப்பு பட்டியறல தபார்ப்ஸ் நிறுெனம் 
வெளியிட்டுளைது. அேன் விெரம் ெருமாறு:

மும்றப இந்தியன்ஸ் 9,962 தகாடி ரூபாயு-

்டன் முேலி்டத்திலும், வசன்றன அணி 8,811 
தகாடி ரூபாயு்டன் 2-ெது இ்டத்திலும் உளைது. 

வகாலகத்ோ 8,428 தகாடி ரூபாயு்டன் 3-ெது 
இ்டத்திலும், லக்தனா 8,236 தகாடி ரூபாயு-
்டன் 4-ெது இ்டத்திலும் உளைது.

வ்டலலி 7,930 தகாடி ரூபாயு்டன் 5ெது 
இ்டத்திலும், வபஙகளூரு 7,853 தகாடி ரூபா-
யு்டன் 6-ெது இ்டத்திலும் உளைது. 

ராஜஸ்ோன் 7,662 தகாடி ரூபாயு்டன் 7-ெது 
இ்டத்திலும், றஹேராபாத் 7,432 தகாடி ரூபா-
யு்டன் 8-ெது இ்டத்திலும் உளைது.

பஞசாப் 7,087 தகாடி ரூபாயு்டன் 9-ெது 
இ்டத்திலும், குஜராத் 6,512 தகாடி ரூபாயு-
்டன் 10-ெது இ்டத்திலும் உளைது.

இலேஙர்க ்ககால�ந்து சம்்மைன ்்ர்்ல:

இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒத்திவைக்்க க்காரிக்வ்க
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