
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

மோத்தறை ச்தவிநு்வர  பிரல்தெததில ஐந்து 
லேறர ேடுசகோற� செய்த ெம்ே்வம் ச்தோடர்பில 
குறை்வோளிகளோக கோணபேடட ஆறு லேருக்கும் 
லமல நீதிமன்ை நீதிேதி ்தோமர ச்தன்்னக்-
லகோன் லநறறு மரண ்தணடற்ன ்வழங்கி 

நாட்டில் நிலவும் மருந்து 
தட்டுப்ாடு ததாடர்பில் 
அரசாங்கம் உடனடி நடவ-
டிக்்க எடுக்காவிட்டால் 
எதிர்வரும் ்காலத்தில் ்கடு-
்மயான பிரச்சி்ன்களுககு 
மு்கஙத்காடுக்க நநரிடும் என 
அரசாங்க ்வத்திய அதி்காரி-

்கள் சங்கம் ததரிவித்துள்்ளது.  
அந்த சங்கத்தின் தசய-

லா்ளர் ்வத்தியர் ஹரித 
அலுத்ந்க இத்ன ததரி-
வித்துள்்ளார். தறந்ா்தய 
நி்லயில் அ்னத்து ்வத்-
தியசா்ல்களிலும் 
மருந்து தட்டுப்ாடு 

சேரியலேோரதீவு தி்னகரன் நிருேர்   

இ�ங்றகயில குறைந்்தேடெம் 
்தமிழர்களின் அடிபேறட அரசி-
யல பிரச்சிற்னகளுக்கு தீர்வு கணடு 
பு�ம்சேயர் ்தமிழர்களின் மு்தலீடு -
கறள சேறறுக்சகோளள ல்வணடும். 
பிளவுேடோ்த இ�ங்றகக்குள 
தீர்ற்வலய நோங்கள லகோருகிலைோம் 
எ்னக் குறிபபிடட ்தமிழ்த ல்தசிய கூடடறமபபு 
ேோரோளுமன்ை உறுபபின் இரோ. ெோணக்கியன், 

இந்தியோ ேடிபேடி-
யோக எமது நோடடின் 
மு க் கி ய ம ோ ்ன 
லகந்திர றமயங்-
கறள ்தமக்கு செோந்-
்தமோகும் ல்வற�த-

திடடதற்த முன்ச்னடுததுளளது 
எ்ன ச்தரிவிததுளள ஐக்கிய மக்கள 
ெக்தியின் ேோரோளுமன்ை உறுபபி்னர் 
�க்மன் கிரிசயல�, இது 
எமது நோடடின் 

க ட ்வ த ற ்த 
ல க ோ ்ன ல ே ்ன 
விலெட அதிரடிப -
ேறட முகோமில 
விலெட அதிரடிப -
ேறட வீரர் ஒரு்வர் லநறறுக்கோற� 
்தன்ற்னத ்தோல்ன துபேோக் -
கியோல சுடடு ்தறசகோற� 

www.thinakaran.lk

Friday 01, July, 2022 16பக்கங்கள்வரு. 90 இல. 153

2022 ஜூலல 1 வவள்ளிககிழலை

40/-

H 

www.thinakaran.lk

REGISTERED AS A 
NEWSPAPER IN SRI LANKA

/ ThinakaranLK/ Thinakaran.lk

06
06

06

06
06

06
06

06

06 06
06

06

06
06

06

06

06
06

90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

 1932 - 2022

கந்தகககாட்டில் ்தப்பிச்சென்ற 
598 பேர் இதுவரை செைணரைவு  

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 
  
்கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு மத்திய 

நி்லயத்திலிருந்து நநறறு முன்தினம் 
தபபிச்தசன்்ற ்்கதி்களில் 598 ந்ர் 
மீண்டும் த்ாலிஸாரிடம் சரண்டந்-
துள்்ளதா்க புனர்வாழ்வு ஆ்ணயா-
்ளர் நாய்கம் நமஜர் தஜனரல் தர்்ஷன 
தஹட்டியாரச்சி ததரிவித்துள்்ளார்.   

அதுததாடர்பில் நநறறு அவர் ்கருத்-

துத் ததரிவிக்்கயில்,   
700 ககும் நமற்ட்ட சி்்றக்்கதி-

்கள் நநறறு முன்தினம் ்கந்தக்காடு புனர்-
வாழ்வு மத்திய நி்லயத்திலி-
ருந்து தபபிச்தசன்்றனர். 

மேலும் சிலரை மேடி இைாணுவம், ப�ாலிஸ் மவடரடை  

ஆட்பைகா மின கமேத்தில்   
்்தகாஙக விைப்ேட்ைது   

எரிப�ாருள் திருடடில் ஈடு�டுதேப�டடை

இனறு மு்தல் யகாழ். செர்வப்தசெ
விமகான பசெரவகள் ஆைமேம

யாழ்ப்ாணம் சர்வநதச 
விமான நி்லயத்திலிருந்து 
இன்று முதல் விமான நச்வ 
மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்டவுள்-

்ளது. சர்வநதச நாடு்களுககி்ட -
யிலான விமான நி்லயத்தின் 
ந்ாககுவரத்து நடவ -
டிக்்க ்கடந்த 2019 

பேன்னிந்தியாவுக்ான மேரவ்ள் முேலில் துவக்ம்

நகாட்டின ்தறபேகார்தய 
நிரை ்்தகாைர்பில் 
ஒத்திரவப்பு விவகா்தம

் ா ர ா ளு மன் ்ற ம் 
அடுத்த வாரம் 4, 5 
மறறும் 06ஆம் தி்க-
தி்களில் கூடவிருப-
்தா்க ்ாராளுமன்்ற 
தசயலா்ளர் நாய்கம் தம்மி்க தச -
நாய்க ததரிவித்தார்.   

ச்ாநாய்கர் மஹிந்த யாப்ா 
அந்வர்த்தன த்ல்மயில் 

நநறறு (30) ந்ட-
த்ற்ற ்ாராளுமன்்ற 
அலுவல்்கள் ்றறிய 
குழுக கூட்டத்தி-
நலநய இது ததாடர்-

்ான தீர்மானம் எடுக்கப்ட்டது.   
்ல்நவறு ்காரணங்களுக்கா்க 

் ா ர ா ளு மன் ்ற த் தி ல் 
ந்கட்்கப்டாத 50 

ஜூரல 4, 5, 6ஆம் தி்தி்ளில் �ாைாளுேன்்றம் கூடும்

கட்ைகார் அ்றககட்ைரை மீ்தகான 
்தரைரய நீகக அைசு தீர்மகானம
்கட்டார் அ்றக-

்கட்ட்்ள (Qatar 
Charity – ்கட்டார் 
தசரிட்டி) எனும் 
்கட்டார் நாட்டின் அ்றக்கட்-
ட்்ள மீதான த்ட்ய நீககு-
வதறகு இலங்்க அரசாங்கம் 
தீர்மானித்துள்்ளது.  

வலுசகதி அ்மச்சர் ்கஞசன 
விநஜநச்கர இத்னத் ததரி-

வித்துள்்ளார்.  
்க ட் ட ா ரு க கு 

விஜயம் நமற -
த ்க ா ண் டு ள் ்ள 

அ்மச்சர் ்கஞசன, ்கட்டார் 
அ்றக்கட்ட்்ள அதி்காரி்க்்ள 
சந்தித்த பின்னர் இத்த்கவ்ல 
ததரிவித்துள்்ள்ம குறிபபிடத் -
தக்கது இதுததாடர்-
்ா்க டுவிட்டரில் 

 �ாது்ாபபு அரேச்சின் தீரோனதரே அறிவிதோர அரேச்ேர ்ஞேன  

மருநது ்தட்டுப்ேகாடு குறித்து அைசு 
உைன நைவடிகரக எடுகக பவண்டும
இல்ரலமயல் எதிர்ாலததில் ம�ைா�தது ்ாததிருககி்றது

ேஸ் கட்ைணஙகள் இனறுமு்தல்
22 செ்த வீ்தத்்தகால் அதிகரிககி்றது
குர்றந்ே�டே ்டடைணம் 40 ரூ�ாவானது

110 நாடுகளில் புதிய திரிபு கண்டுபிடிப்பு
க�ொர�ொனொ இனனமும்  
முழுமையொ� நீங�விலமலை  

சகோவிட-19 ச்தோறறு 
இன்னும் முழுறம-
யோக நீங்கவிலற� எ்ன 
உ�க சுகோ்தோர ஸ்்தோே-
்னம் ச்தரிவிததுளளது.   

 சகோவிட-19 ச்தோறறின் புதிய திரிபு இது்வறர 110 
நோடுகளில கணடறியபேடடுளள்தோக உ�க சுகோ்தோர ஸ்-
்தோே்னததின் ேணிபேோளர் நோயகம் சடடரஸ் 
அ்த்னம் லகபரியஸஸ் ச்தரிவிததுளளோர்.   

அரெோங்கததின் அறிவுறுத்தலுக்கு அறமய 
இ�ங்றக சேறலைோலிய கூடடுத்தோே்னம் 
(CPC) லநறறுமுன்தி்னம்(29) மு்தல  எரிசேோ-
ருள விநிலயோகதற்த முபேறட, சேோலிஸ் 
மறறும் இ�ங்றக லேோக்கு்வரதது ெறேக்கு 
்வழங்க தீர்மோனிததுளளது.

இந்்த ெமீேததிய நட்வடிக்றக 
ச்தோடர்ேோக ேோதுகோபபுப 

நநாரநவேயில் சாணக்கியன் MP தெரிவிப்பு

புலைம்கபெயர் தமிழ�ொரலைரய
இலைஙம�க்கு விடிவு�ொலைம்

06 வேயது சிறுவேனுடன் படகில் தசன்்றடடவு

ரைலும் 04 ரபெர் தமிழ�ம்
தனுஷர�ொடி கென்றனர்

மன்்னோர் குறூப, திருச்சி லக. ெோேுல ேமீட  
 

 இ�ங்றகயிலிருந்து ஆறு ்வயது சிறு்வனுடன் ஒலர குடும் -
ேதற்த லெர்ந்்த மூ்வரும் கிளிசநோச்சிறய லெர்ந்்த 
ஒரு்வசர்ன நோல்வர் லநறறு அகதிகளோக 

பாராளுமன்்றத்தில் சமரப்பிக்க ஏறபாடு

22 ஆவது திருதத ெட்டம்
வர்ததைொனியில கவளியொனது

அ ர சி ய � ற ம ப பின் 
22ஆ்வது திருத்தததின் 
்வறரவு ்வர்த்தமோனியில 
ச்வளியிடபேடடுளளது.   

நீதி, சிறைச்ெோற� அலு-
்வலகள மறறும் அரசிய�றமபபு மறுசீரறமபபு 
அறமச்ெர் விஜய்தோெ ரோஜேக் ஷவி்னோல அரசிய�-
றமபறே திருதது்வ்தறகு முன்ற்வக்கபேடட பிலரர-
றணகள ஜூன் 29 ஆம் திகதிய அதிவிலெட 
்வர்த்தமோனி அறிவித்தல மூ�ம் 

உலக வேங்கியுடன் லிறந்றா நிறுவேனம் ஒப்பநெம்
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

இ�ங்றகக்கு 4 மோ்தங் -
களுக்கு ல்தற்வயோ்ன ஒரு 
இ�டெம் சமறறிக் ச்தோன் 
எரி்வோயுற்வக் சகோள்வ்னவு செய்வது ச்தோடர்ேோ்ன 
ஒபேந்்தம்  லநறறு (30) றகச்ெோததிடபேடடது. 
லிறலைோ நிறு்வ்னததுக்கும் உ�க ்வங்கிக்கும் இறட -
யி�ோ்ன ஒபேந்்தம் மூ�லம இந்்த எரி்வோயு இைக்குமதி 
செயயபேடவுளள்தோக பிர்தமர் ரணில விக்ர-
மசிங்கவின் விலெட குழு பிரதிநிதியோ்ன 

தன்னைதததானனை 
சுட்டு STF வீரர்  
தற்கதா்ை

�்டமன வழஙகிவிடடு
முக்கிய திட்டங�மை 
குறிமவக்கும் இந்தியொ?

பெொது�ொப்புக்�ொ�
துப்பெொக்கி�மை 
ர�ொரும் MPைொர்

இது்வறர ்தம்்வெம் துபேோக்-
கிகறள ற்வததிருக்கோ்த 

புதிய ேோரோளுமன்ை உறுப-
பி்னர்கள ்தறலேோது 
்தறேோதுகோபபுக்கோக 
துபேோக்கிகறள லகோரி-

யுளள்தோக கூைபேடுகிைது.  
இ்த்னடிபேறடயில, 15 ேோரோளு-

மன்ை உறுபபி்னர்கள றகததுபேோக்-
கிகறள சேறறுக்சகோளள 
புதி்தோக 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

்தனியோர் ேஸ்கள 90 வீ்தமோ்னற்வ லெற்வயி-
லிருந்து நீக்கபேடடுளள இத்தருணததில ேஸ் 
கடடணதற்த அதிகரித்தறம சேரும் அநீதியோ-
குசம்ன ்தனியோர் ேஸ் உரிறமயோளர்கள ெங்கத -
தின் ்தற�்வர் சகமுனு விலஜரத்ன ச்தரிவித-
துளளோர்.  

மக்கள சேரும் அசெௌகரியங்கறள 
்தறலேோது எதிர்லநோக்கி ்வருகின்ை்னர். 
அல்தல்வறள ஆகக் குறைந்்த கடடணதற்த 
40 ரூேோ்வோக அதிகரிததுளள்தோல ேயணிகள 
சேருமளவி�ோல்னோர் அந்்த தூரதற்த நடந்ல்த 
கடபே்தறகு முற்ன்வர். அ்த்னோல ்தனியோர் 
லேோக்கு்வரதது ேஸ் லெற்வ சநருக்கடிகறள 
எதிர்லநோக்க லநரும் என்றும் அ்வர் ச்தரிவித-
துளளோர்.  

லநறறு நளளிரவு மு்தல ேஸ் கடடணங்கள 
22 வீ்தத்தோலும் ஆகக் குறைந்்த ேஸ் கடடணம் 
40 ரூேோ்வோலும் அதிகரிக்கபேடடுளளறம 
ச்தோடர்பில கருததுத ச்தரிவித்தலேோல்த, 
சகமுனு விலஜரத்ன இவ்வோறு ச்தரிவிததுள-
ளோர்.  

அதுச்தோடர்பில அ்வர் லமலும் 

பெஸ் �ட்டண அதி�ரிப்பு
தீர்ைொனம் அநீதியொனது

மக்கள் அதசௌகரியங்களுக்கு முகங்தகாடுத்திருக்டகயில்

                                       ெனியார பஸ் உரிடமயாளர சங்க ெடலவேர தகமுனு தெரிவிப்பு

கடவேத்டெ முகாமில் நநறறு சம்பவேம் உலக சுகாொர ஸ்ொபனம் எசசரிக்டக

வேடக்கில் எரிதபாருள்
வேழங்கலில் முட்றநகடா?

்வட ேகுதியில எரிசேோ-
ருள முறைலகடு ச்தோடர் -
பில ே�ோலி இரோணு்வத 
்த ற � ற ம ய க த து க் கு 
முறைபேோடு ்வழங்க 
முடியும் எ்ன அறிவிக்கப-
ேடடுளளது.   

இ ்த ற க -
றமய, 

அறிவிக்க விநசட தொடலநபசி இலக்கம்
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இராஜகிரிய ஒந்நச்கர 
்குதியில் எரித்ாருளுக்கா்க 
வரி்சயில் நிறுத்தி ்வக்கப -
்ட்டிருந்த வா்கனங்களில் எரி -
த்ாருள் மறறும் உதிரிப்ா்கங-
்க்்ள திருடுவதறகு 
்யன்்டுத்தப்ட்ட 

புனரவாழ்வு ஆரணயாளர 
நாய்ம் மேஜர பஜனைல் 
ேர்ஷன பெடடியாைச்சி ே்வல்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம், றிஸ்்வோன் லெகு முறகதீன்

்ஸ் ்கட்டணங்கள் 22 வீதத்தால் அதி்கரிக்கப்டு-
வதா்க, நதசிய ந்ாககுவரத்து ஆ்ணககுழு அறி-
வித்துள்்ளது.   

நநறறு நள்ளிரவு முதல் அமுலாகும் வ்்கயில் 
அதி்கரிக்கப்ட்ட ்கட்டணங்களுககு 
அ்மய தறந்ாது 32 ரூ்ாவா்கவுள்்ள 

இைாஜகிரிய, ஒம�மே்ை 
�குதியில் ேம்�வம்

அரசின் அறிவுறுத்ெலுக்கடமய நடவேடிக்டக

90 செவீெ ெனியார பஸ்கள்
நசடவேயில் ஈடுபடாெ
நிடலயில் கடடண அதிகரிப்பு
அநீதியானது

ஆகக்குட்றநெ கடடணமாக
ரூபா 40 அதிகரிக்கப்படடடம

ஏறறுக்தகாள்ளமுடியாெ ஒன்று
எனவும் தெரிவிப்பு

2000 ஆம் ஆண்டு தெவிநுவேரவில்
ஐநது பேரை ்ககாரை ்செய்த
06 பேருககு மைண்தண்ைரன

22 வேருடகால வேழக்கு முடிவுக்கு வேநெது

04 ைொதங�ளுக்கு ரதமவயொன
ஏற்றிய �ப்பெல வருகி்றது

     நிறுவன எரிகபெொருள்
விநிரயொ�ம் பெம்டயினர் வெம்



யாழ்.விசேட நிருபர் 

வடக்கிற்ான மூன்று நாள் 
விஜயத்தினன சேற்்ாண்டுள்்ள 
இலஙன்க்்ான ஜபபான் தூதுவர் 
மிசுச்ாஷி ஹிசடகி ேறறும் 
்டற்றாழில் அனேசேர் டக்்ளஸ் 
சேவானநோ ஆகிசயாருக்கினட-
யிலான ேநதிபபு சநறறுமுன்தினம் 
புேன்கிழனே யாழ்பபாணத்தில் 
இடம்்பறறது. 

ேே்ால அரசியல் நிலவரங-
்ள், ்டற்றாழில் அனேசசின் 
்ேயறபாடு்ள், ்டலடனட உற -
பத்தி உடபட நீர்சவ்ளாண்னே 
எனபபடும் பண்னண முனறயில் 
ஏறறுேதித்ேரத்திலான ்டலுண-
வு்ன்ள உறபத்தி ்ேயவதில் 
ஏறபடடுள்்ள முன்சனறறங்ள் 

்ோடர்பா் ஜபபானிய துாதுவ-
ருக்கு ்ேளிவுபடுத்திய அனேசேர் 
டக்்ளஸ் சேவானநோ, ஜபபானின் 
உயரிய ்ோழில்நுடப அனுபவங-

்ளும் – உேவி்ளும் கினடக்குோ -
யின், எேது ேக்்ளுக்கு பயனுள்்ள 
வன்யில் அனேயும் எனவும் ்ேரி-
வித்துள்்ளார்.

பாரிஸ் ந்ரில் ்டநே 2015 நவம்பர் ோேம் 
நடத்ேபபடட ோக்குேலில் உயிர் ேபபிய 
ஒசர ஒரு ோக்குேல்ோரி மீோன பயங்ரவாே 
ேறறும் ்்ானலக் குறறசோடடு்ள் நிரூபிக் -
்பபடடுள்்ளன.  

130 சபர் ்்ால்லபபடட துபபாக்கி ேறறும் 
்வடிகுண்டு்ன்ளக் ்்ாண்டு நடத்ேபபடட 
ோக்குேல்்ளில் ேலாஹ் அபேஸ்லாமின் ்ேய -
லுக்்ா் அவருக்கு மி் அரிோ் வழங்பப-
டும் முழுனேயான ஆயுள் ேண்டனன விதிக் -
்பபடடுள்்ளது. 

்டநே புேன்கிழனே வழங்பபடட தீர்ப -

பில் இநேத் ோக்குேலுடன் ்ோடர்புபடட 
சேலும் 19 சபர் குறறங்ாணபபடடனர். 
இவர்்ளில் ஆறு சபர் உயிரிழநதுவிடடோ் 
நம்பபபடுகிறது.  

்டநே ்ேப்டம்பர் ோேம் ஆரம்பிக் -
்பபடட இநே வழக்கு விோரனண நவீன 
பிரான்ஸ் வரலாறறில் மி்ப்பரிய வழக்்ா்ப 
பார்க்்பபடடது. 

்டநே 2015 நவம்பர் 13 ஆம் தி்தி ேதுபா -
னசோனல்ள், விடுதி்ள், சேசிய ்ால்பநது 
அரஙகு ேறறும் படக்லான் இனே அரஙகில் 
இடம்்பறற இநேத் ோக்குேல்்ளில் நூறறுக்-

்ணக்்ானவர்்ள் ்ாயேனடநதிருநே -
னர். 

வழக்கு விோரனணயின் ஆரம் -
பத்தில் ேம்னே இஸ்லாமிய அரசுக் 
குழுவின் பனட வீரர் என்று வர்ணித்ே 
அபேஸ்லாம் பின்னர் பாதிக்்பபட-
டவர்்ளிடம் ேன்னிபபுக் ச்டட-
சோடு, ோம் ‘்்ானல்ாரன்’ இல்னல 
என்று வாதிடடார். 

ோக்குேல் நடநே இரவில் ோம் ேற்்ானல 
அஙகினய ்வடிக்்ச ்ேயயாேல் இருக்் 
தீர்ோனித்ேோ்வும் அேனன பாரிஸ் புறந்ர் 

பகுதி ஒன்றில் வீசிவிடடோ்வும் வழக்கு 
விோரனணயில் அவர் குறிபபிடடிருநோர். 

இநநினலயில் முழு ஆயுள் ேண்டனன 
என்பது 30 ஆண்டு்ளுக்கு பின்னர் நன்ன -
டத்னே பினணயில் ்வளிசய வர மி்க் 

குனறநே வாயபசப உள்்ளோகும். இது 
பிரான்ஸில் குறறவாளி்ளுக்்ான மி்க் ்டு -
னேயான ேண்டனனயாகும். அநநாடடு நீதி -
ேன்றம் ஒன்று இவவாறான தீர்பனப வழங-
குவது மி் அரிோகும்.

2 2022 ஜூலை 1 வெள்ளிக்கிழலை1–07–2022

சநடசடா கூடடணி பின்லாந-
திலும் சுவீடனிலும் துருபபு்ன்ள 
இறக்கினால், ரஷயா ்னிவான 
விேத்தில் பதிலடி ்்ாடுக்கும் 
என்று ரஷய ஜனாதிபதி வி்ளாடிமிர் 
புடடின் கூறியுள்்ளார்.

உக்னரனுடன் இருக்கும் பிரச-
சினன, சுவீடனும் பின்லாநதுட-
னும் இல்னல என்று அவர் குறிப-
பிடடார். அேனால் அநே இரு 
நாடு்ளும் ோரா்ளோ் சநடசடா 
கூடடணியில் சேரலாம் என்று 
அவர் கூறினார். ஆனால் அஙகு 
இராணுவத் துருபபு்ள் இறக்்ப-
படடால், இரு நாடு்்ளால் ரஷ-
யாவிறகு ஏறபடும் மிரடடலுக்கு 
ஏறப அனவயும் அசசுறுத்ேபபடும் 
என்றார் ஜனாதிபதி புடடின்.

சநடசடா கூடடணியில் இனண-
வோல் பின்லாநதுடனும் சுவீடனு-
டனும் ரஷயா ்்ாண்டுள்்ள உறவு 

பாதிக்்பபடுவனேத் ேவிர்க்் 
முடியாது என்று அவர் ்ேரிவித்-
ோர்.

உக்னரனில் ரஷய இராணுவத்-
தின் பனட்யடுபபு, திடடமிடட-
படி ்ேல்வோ் அவர் ்ோன்னார்.

அனே முடிவுக்குக் ்்ாண்டுவ-
ரக் ்ாலக்்்டு எதுவும் சேனவ-
யில்னல என்றார் புடடின்.

ஐர�ோப்ோவில் ்டைகடை
அதிகரிக்கிறது அமெரிக்கோ

எரிசக்தி விலை அதிகரிப்பு:

விறடக ்யன்டுத்த ர்ோலந்து
ெக்களுக்கு அ�சு அறிவுறுத்தல்

பினலோந்து, சுவீைடை
எச்சரிக்கிறோர் புட்டின

உக்னரன் மீோன ரஷய 
பனட்யடுபபுக்கு பதில் நட-
வடிக்ன்யா் ‘அடிபபனட 
ோறறம்’ ஒன்றுக்கு சநடசடா 
இணஙகிய நினலயில், 
ஐசராபபா எஙகும் அ்ே-
ரிக்்ா ேனது பனட்ன்ள அதி-
்ரிக்்வுள்்ளது. 

சபாலநதில் நிரநேர 
இராணுவ ேனலனேய்ம் 
ஒன்று உருவாக்்பபடவிருபப-
சோடு, அ்ேரிக்்ாவின் புதிய சபார் ் பபல் 
ஸ்்பயினுக்கும் சபார் விோனங்ள் பிரிட-
டனுக்கும் ேனரப பனடயினர் ருசோனியா-
வுக்கும் அனுபபபபடவுள்்ளனர். 

எபசபாதும் இல்லாே அ்ளவுக்கு சநட-
சடாவின் சேனவ இபசபாது இருபபோ் 
அ்ேரிக்் ஜனாதிபதி சஜா னபடன் ்ேரி-
வித்துள்்ளார். இநேக் கூடடணி பனிப-
சபாருக்குப பின்னர் மி்ப்பரிய ோற-
றத்னே ்பறறுள்்ளோ் சநடசடாவின் 
ேனலவர் சஜன்ஸ் ஸ்்டால்டன்்பர்க் 
்ேரிவித்துள்்ளார். 

ரஷய பனட்யடுபபுக்கு பதிலடி 
்்ாடுக்கும் புதிய திடடத்தின்படி அடுத்ே 
ஆண்டு 300,000க்கும் அதி்ோன பனட-
யினர் உசே ேயார் நினலயில் னவக்்பபட-
வுள்்ளனர். அநே எண்ணிக்ன் ேறசபாது 
40,000 ஆ் உள்்ளது.   

ேடரிடடில் இடம்்பறற ோநாடு 
ஒன்றில் ்டநே புேனன்று உனரயாறறிய 
னபடன், ‘்்ளம் - நிலம், வான் ேறறும் 
்டல் ஆகிய அனனத்து தினே்ளிலும் 
சநடசடா ேம்னே பலபபடுத்தும்’ 
என்றார்.

சபாலநதில் எரிேக்தி வினல அதி்ரித்-
திருக்கும் நினலயில் குளினர ேோளிபப-
ேறகு ்ாடு்ளில்  இருநது விறன் சே -்
ரிக்கும்படி நாடடு ேக்்ளுக்கு அரசு 
அறிவுறுத்தியுள்்ளது. 

உயர்நது வரும் எரி்பாருள் வினல 
ேறறும் நிலக்்ரி ேடடுபபாடடினால் 
ஏறபடடுள்்ள அழுத்ேத்னே குனறபப-
ேறகு ேக்்ள் விறன் சே்ரிக்கும் முயற-
சினய இலகுபடுத்ே நடவடிக்ன்்ள் 
எடுக்்பபடடிருபபோ் அநநாடடு 
அரசு குறிபபிடடுள்்ளது.  

சபாலநதில் இன்னும் சில ோேங -்
ளில் குளிர்்ாலம் ஆரம்பிக்்வுள்்ளது. 

உக்னரன் மீோன ரஷயாவின் பனட-
்யடுபபால் எரிேக்தி வினல அதி்ரித்-
துள்்ளது. அசேசபான்று நிலக்்ரியின் 
வினலயும் ்டநே ஆண்டுடன் ஒபபி-
டும்சபாது மும்ேடங்ாகியுள்்ளது.

சபாலநது நிலபபரபபில் ்ாடு்ளின் 
அ்ளவு சுோர் 30 வீேோகும். அவற-
றின் ேரங்ன்ள விற்ாயப பயன்ப-
டுத்ே முடியும். இவவாண்டு இதுவனர 
377,000 ்ன மீறறர் விறகு்ள் விற்ப-
படடுள்்ளன.

்டநே ஆண்டு அசே ்ாலக்்டடத்து-
டன் ஒபபிடுன்யில் அது 30 வீேம் அதி-
்ோகும்.

130 ர்ர் மகோல்லப்ட்ை:

பாரிஸ் தாக்குதலதாரிக்கு 
முழுமையான ஆயுள் சிமை

அமைச்சர் டக்ளஸ்- ஜப்பான் 
தூதுவருககிமடயில் ்சந்திபபு

ெரைாற்றுப் பிரசித்தி வெற்்ற யாழப்ொணம் - நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்ைன் ஆைய 
ெருடாந்த ைஹ�ாற்செப் வெருவிழா ஹநற்று முன்தினம் பு்தன்கிழலை வகாடிஹயற்்றத்துடன் 
ஆரம்ெைாகியது. வ்தாடர்நதும் 15 தினஙகள் சி்றப்பு்ற இடம்வெ்றவுள்்ள இவொைய ைஹ�ாற்-
செப் வெருவிழாவில் எதிர்ெரும் 11 ஆம் திகதி திஙகட்கிழலை இரவு சப்ெ்றத் திருவிழாவும், 
12 ஆம் திகதி வசவொய்க்கிழலை காலை இரஹ்தாற்செமும் ைறுதினம் பு்தன்கிழலை காலை 
தீர்த்ஹ்தாற்செமும் நலடவெ்றவுள்்ளன.  ெடம் யாழ.விஹசட நிருெர் 
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ெடஅவைரிக்க ்தமிழச் சஙக ஹெரலெ 35 
ஆெது ஆணடாக நடாத்தும் 'ைாவெரும் 
ஹெரலெ ்தமிழ விழாவில்' ெஙஹகற்ெ்தற்-
காக ெட அவைரிக்க ்தமிழச் சஙகத்தின் 
அலழப்பில் ்தமிழத் ஹ்தசியக் கூட்டலைப்-
பின் ென்னி ைாெட்ட ொராளுைன்்ற 
உறுப்பினர் சாள்ஸ் நிர்ைைநா்தன் ஹநற்று 
வியாழக்கிழலை (30) அவைரிக்கா ெயண-
ைானார். யூலை மு்தைாம் திகதி வ்தாடக்கம் 
4 ஆம் திகதி ெலர நியூஹயார்க்கில் இநநி-
கழவு நலடவெ்றவுள்்ளது.

இப்ெயணத்தில் அவைரிக்க அரசின் 
இராஜாஙக திலணக்க்ளஙகளின் உயர் 
அதிகாரிகளுடனும் '்தமிழர் ்தரப்பு நிலைப்-
ொடு' வ்தாடர்ொக கைநதுலரயாடுெ்தற்கு 
சநதிப்புக்களும் ஏற்ொடு வசய்யப்ெட்டுள்-
்ளன. அத்ஹ்தாடு அவைரிக்க ொழ ்தமிழ 
அலைப்புகள் ெைஹராடும் சநதிப்புக்கல்ள 
ஹைற்வகாள்்ளவுள்்ளார். கடந்த வசவொய்க்-
கிழலை யாழ.ைாெட்ட ொராளுைன்்ற உறுப்-
பினர் சிெஞானம் சிறீ்தரன் நிகழவுகளில் 
ெஙஹகற்ெ்தற்காக அவைரிக்கா வசன்றுள்-
்ளலை குறிப்பிடத்்தக்கது.

சாள்ஸ் எம்.பி 
அமைரிக்்ா பயணம்

இராணுவ அதி்ாரி மீது 
தாக்குதல முயற்சி

வவுனியா விசேட நிருபர்

ெவுனியா எரிவொருள் நிரப்பு நிலை-
யத்தில் இராணுெ அதிகாரி மீது ்தாக்-
கு்தல் ஹைற்வகாள்்ள முயற்சித்்ததுடன், 
அதிகாரியின் கடலைக்கு இலடயூல்ற ஏற்-
ெடுத்திய்தாக ஒருெர் லகது வசய்யப்ெட்-
டுள்்ளார். ெவுனியா, ெணடாரென்னியன் 
சதுக்கப் ெகுதியில் அலைநதுள்்ள ஐ.ஓ.சி 
எரிவொருள் நிலையத்திஹைஹய ஹநற்று-
முன்தினம் இரவு (29.06) இச்சம்ெெம் 
இடம்வெற்றுள்்ளது.

ஹநற்று முன்தினம் இரவு டீசல் ெழங-
கப்ெட்ட ஹொது, ்தான் அந்த இடத்தில் நின்-
்ற்தாக வ்தரிவித்து கனரக ொகன சாரதி 
டீசலை வெ்ற முயற்சித்துள்்ளார்.  இ்தற்கு 
ஏலனய ொகன சாரதிகள் எதிர்ப்பு வ்தரி-
வித்துள்்ளனர். இ்தன்ஹொது குறித்்த 
குழப்ெத்ல்த சைரசப்ெடுத்தி கனரக ொக-
னத்ல்த அஙகிருநது வெளிஹயறுைாறு 
இராணுெ அதிகாரி வ்தரிவித்துள்்ளார்.

அவவிடத்தில் கனரக ொகன சாரதிக்-
கும், இராணுெ அதிகாரிக்கும் இலடயில் 
்தர்க்கம் ஏற்ெட்டதுடன், இராணுெ 
அதிகாரி மீது ்தாக்கு்தல் ஹைற்வகாள்்ள 
முயற்சிக்கப்ெட்டது. இ்தலனயடுத்து 
சாரதி இராணுெத்தினரால் பிடிக்கப்ெட்டு 
உடனடியாக வொலிஸாரிடம் ஒப்ெலடக்-
கப்ெட்டுள்்ளனர். 
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முல்னலத்தீவு ோவடடத்தில் 
பாடோனல ோணவி்ள் பலர்  
பாலியல் துஷபிரசயா்த்திறகு உட -
படுத்ேபபடட ேம்பவம் ்ோடர்பில் 
ஆசிரியர் ஒருவரும் ோணவர் ஒரு-
வரும் சநறறு வனர  வி்ளக்்ேறிய -
லில் னவக்்பபடடுள்்ளசோடு ஐநது 
ோணவர்்ளுக்கு நீதிேன்றில் பினண 
வழங்பபடடுள்்ளது. 

இசேம்பவத்தில் சேலும் பலனர 
்பாலிஸார் சேடி சேலதி் விோர-
னண்ன்ள முன்்னடுத்துள்்ளனர். 

முல்னலத்தீவு ோவட -
டத்திலுள்்ள பாடோ -
னல்யான்றில் ்றபிக் -
கும் ஆசிரியர் ேறறும் 
ோணவர்்ள் இனணநது 
ோணவி்ன்ள பாலியல்  
துஷபிரசயா்ம் ்ேய -
துள்்ளனர்.  

இச்ேயறபபாடடிறகு  
எதிர்பபு ்ேரிவித்து முல் -
னலத்தீவு  ந்ர் பகுதி -
யில் சநறறு ்ானல பத்து 
ேணிக்கு  ்வனயீர்பபு 

சபாராடட்ோன்று முன்்னடுக்்ப-
படடது. 

சபாராடடத்தில்  ஈடுபடடவர்்ள் 
பல்சவறு வாே்ங்ள் எழுதிய போ-
னே்ன்ள ேஙகியவாறு அனேதியான 
முனறயில் சபாராடடத்னே  முன்-
்னடுத்ேனர்.

சபாராடடத்தில் ஈடுபடட குற -
றவாளி்ளுக்்ா் ேடடத்ேரணி்ள் 
ஆஜரா்கூடாது எனவும் இவருக்கு 
அதி்படே  ேண்டனன வழங் 
சவண்டும் எனவும் ச்ாரிக்ன் 
விடுத்துள்்ளனர். 

முலமலைத்தீவில ைாணவி்ள் துஷ்பிரயயா்
சம்பவத்துக்கு எதிரா் யபாராட்டம்
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நாடடில் ஏறபடடுள்்ள எரி்பா -
ருள் ேடடுபபாடு ்ாரணோ் 
ேன்னார் ோவடடத்தில் எரி்பா -
ருட்ளுக்கு ேடடுபபாடு ஏறபட -
டுள்்ளது. இேனால் ேன்னார் ந்ர 
ேனபயினால் முன்்னடுக்்பபடடு 
வரும் ்ழிவு அ்றறும் நடவடிக்ன -்
்ள் பாதிக்்பபடடுள்்ளோ் ேன்னார் 
ந்ர முேல்வர் ஞானபபிர்ாேம் 
அன்ரனி சடவிடேன் ்ேரிவித்ோர். 

இவவிடயம் ்ோடர்பா் அவர் 
சேலும் ்ேரிவிக்ன்யில்,

ேன்னார் ோவடடத்தில் எரி்பா -
ருட்ளுக்கு ்பரும் ேடடுபபாடு ஏற-
படடுள்்ளனேயடுத்து ந்ர ேனபயின் 
்ழிவு அ்றறும் வா்னங்ளுக்்ான 
எரி்பாருட்ள் உரிய முனறயில் 
கினடபபதில்னல. இேனால் 
ேன்னார் ந்ர பகுதியில் முன்்ன-
டுக்்பபடடு வரும் ்ழிவு அ்றறும் 
நடவடிக்ன்்ள் ேடடுபபடுத்ேப-

படடுள்்ளன. சநறறு முன்தினம் 
புேன்கிழனே (29) ்ழிவு அ்றறும் 
வா்னங்ளுக்்ான எரி்பாருட்ள்      
முழுனேயா் கினடக்்வில்னல. 
இேன் ்ாரணோ் ்ழிவு அ்றறும் 
நடவடிக்ன்்ன்ள ்ோடர்நது  முன்-
்னடுக்் முடியாது பாரிய ேவால் -்
ளுக்கு மு்ம் ்்ாடுக்் சவண்டிய 
நினல ஏறபடடுள்்ளது.

்ோடர்நதும் இவவாறான நினல 
ஏறபடுோ்விருநோல் ேன்னார் 
ந்ரில் ே்ல விேோன நடவடிக்ன் -்
ளும் இனடநிறுத்ேபபடும். 

ைன்்பார் நகர ்சம்யின் கழிவு அகற்றும்
நடவடிகமககள் ஸ்்தம்பி்தம்

வவுனியா விசேட நிருபர்

வவுனியாவில் ்டநே 5 தினங்ளுக்கு முன்னர்  
்ாணாேல் சபான குடும்பஸ்ேர் ஒருவர் சநறறுமுன்தினம் 
(29.06) ோனல 3.30 ேணிய்ளவில் வவுனியா, குடியிருபபு 
்பாதுேநனேக்கு அருகில் ேடலோ் மீட்பபடடுள்்ளார்.

வவுனியா, ே்ாறம்னபக்கு்ளம், ்ண்ணன் ச்ாடடம் பகு-
தியில் வசித்து வரும் 38 வயதுனடய மூன்று பிள்ன்ள்ளின் 
ேநனேயான மூக்்ன் ேஜீவன் என்பவசர இவவாறு மீட்ப-
படடுள்்ளார். ்டநே ேனிக்கிழனே (25.06) ்ானல வீடடிலி-
ருநது ்ேன்ற அவர் ோனலயாகியும் வீடு திரும்பவில்னல. 

அேனனயடுத்து அவனர சேடும் பணியில் உறவினர்்ளு-
டன் ்பாதுேக்்ளும் இனணநதிருநேனர். 

இநநினலயில் சநறறுமுன்தினம் (29.06) ோனல குடியி-
ருபபு கு்ளத்திறகு அரு்ானேயில் இவர் ேடலோ் மீட்ப-
படடுள்்ளார். இேனனயடுத்து இவவிடயம் ்ோடர்பில் 
வவுனியா ் பாலிஸாருக்கு அறிவிக்்பபடடுள்்ளது. ேடலம் 
பிசரே பரிசோேனன்ளுக்்ா் வவுனியா ோவடட ்பாது 
னவத்தியானல பிசரே அனறயில் னவக்்பபடடுள்்ளதுடன் 
உடறகூறறு பரிசோேனனயின் பின்னசர சேலதி் விடயங-
்ன்ள ்ேரிவிக்் முடியு்ேன ்பாலிஸார் ்ேரிவித்ேனர்.

்ாணாைல யபான குடும்பஸ்தர் 5 நாட்ளின் பின் ச்டலைைா் மீடபு

நகர சலெ ்தவிசா்ளர்



சகல இறுதி உற்பத்தி ப்பொருட்-
கள் உள்்ளடங்கும் ப்பொதி உறை 
அலலது பகொள்கலன் மீது அதன் 
அதிக்பட்ச சிலலறை விறல 
உள்ளிட்ட வி்பரங்கள் உள்்ளடக்-
கப்பட வேண்டும் என அறியப-
்படுத்தி ேரத்தமொனி பேளியிடப-
்பட்டுள்்ளது.   

நுகரவேொர அலுேலகள் 
அதிகொர சற்பயின் தறலேர சொநத 
நிரிஎலலவின் றகபயொப்பத்து-
டன் இநத ேரத்தமொனி பேளியி-
டப்பட்டுள்்ளது.   

சகல ப்பொருட்களினதும் ப்பொதி-
களுக்கு பேளிவய, அதிக-
்பட்ச சிலலறை 

வலொரன்ஸ் பசலேநொயகம்  

நொடு எதிரபகொண்டுள்்ள ப்பொரு்ளொதொர பநருக்-
கடிக்கு தீரவு ப்பறறுக் பகொள்ளும் ேறகயில 
இலங்றக அரசொங்கத்திறகு பூரண ஒத்துறைபபு 
ேைங்குேதொக அபமரிக்கத் தூதுேர ஜூலி சங் 
ஜனொதி்பதி வகொட்டொ்பய ரொஜ்பக்சவிடம் பதரி-
வித்துள்்ளொர.  

இலங்றக எதிரபகொண்டுள்்ள தறவ்பொறதய 
சூழ்நிறல பதொடரபில புரிநதுணரவுடன் பசயற-
்படுேதொக பதரிவித்துள்்ள அபமரிக்கத் தூதுேர,-
விறரவில நொடு இயலபு நிறலக்கு திரும்பும் 
என்றும் நம்பிக்றக பேளியிட்டுள்்ளொர.  

ஜனொதி்பதி வகொட்டொ்பய ரொஜ்பக்ஷவுக்-
கும் அபமரிக்கத் தூதுேர ஜூலி சங்கிறகுமி 
றடயிலொன விவசட சநதிபப்பொன்று வநறறு 
பகொழும்பு வகொட்றடயில உள்்ள ஜனொதி்பதி 
மொளிறகயில நறடப்பறறுள்்ளது.   

அதன் வ்பொவத அேர ஜனொதி்பதியிடம் 
இவேொறு பதரிவித்துள்்ளொர.  

சரேவதச நொணய நிதியத்திடம் ஏற்படுத்திக் 
பகொள்்ளப்பட்டுள்்ள பதொடரபுகற்ள ்பலமொக 

முன்பனடுத்துச் பசலேதறகு அபமரிக்கொ ஒத்-
துறைபபு ேைங்கும் என அநத நொட்டிலிருநது 
ேருறக தநதுள்்ள உயரமட்ட இரொஜதநதிரிகள் 
பதரிவித்துள்்ளனர. அதறன உறுதிப்படுத்தும் 
ேறகயிவலவய வநறறைய தினம் அபமரிக்கத் 
தூதுேர ஜனொதி்பதியிடம் இவேொறு பதரிவித்-
துள்்ளொர.  

அவதவேற்ள அபமரிக்க ஜனொதி்பதி வஜொ 
ற்படன் ்பலவேறு சநதரப்பங்களிலும் இலங் -
றகக்கு மனிதொபிமொன உதவிகற்ள ேைங்குேது 
பதொடரபில நடேடிக்றக எடுப்பதொக பதரிவித்-
துள்்ளொர.  

சரேவதச நொணய நிதியத்துடனொன இணக்-
கப்பொடு மறறும் மனிதொபிமொன உதவிகற்ள 
ப்பறறுக் பகொடுப்பது உள்ளிட்ட அபமரிக்க ஜனொ-
தி்பதி வஜொ ற்படன் இலங்றகக்கு ேைங்கும் ஒத்-
துறைபபு பதொடரபில ஜனொதி்பதி இதன்வ்பொது 
தமது நன்றிகற்ளத் பதரிவித்துள்்ளொர.  

தினக்குரல் செய்தி 
ஆசிரியரின் தந்த 
காலமானார்

பேருவ்ை ஹாஷிம் 
ஹாஜியார் காலமானார்வி்ல காட்சிபேடுததல்;

வர்ததமானி சவளியீடு

ஹாஷிம் ஹாஜியாரின்
ம்ைவுக்கு இரஙகல்

சீனன் வகொட்றடறயச் வசரநத 
இரத்தினக்கல ேரத்தகரும் 
முன்னணி சமூக வசறேயொ்ளருமொன 
முஹம்மத் ஹொஷிம் ஹொஜியொரின் 
மறைவு சீனன் வகொட்றட ்பகுதிக்கு 
மொத்திரமின்றி முழு வ்பருேற்ள ்பகு-
திக்கும் ஈடுபசயய முடியொத வ்பரிைப-
்பொகும் என முன்னொள் ஊடகத்துறை 
அறமச்சரும் ்பொரொளுமன்ை உறுப -
பினருமொன   இம்தியொஸ் ்பொக்கிர 
மொக்கொர விடுத்துள்்ள அனுதொ்பச் 
பசயதியில கூறியுள்்ளொர.   

அேர தனது பசயதியில வமலும் 
கூறியுள்்ளதொேது, மரஹூம் 
முஹம்மத் ஹொஷிம் ஹொஜியொர 
வ்பருேற்ள ஜொமியொ நளீமியயொ, 
சீனன் வகொட்றட ஸகொத் கமிட்டி, 
சீனன் வகொட்றட அஸ்ஸலொஹ் 
அரபிக் கலலூரி மறறும் சீனன் 
வகொட்றட அல ஹூறமஸரொ 
வதசிய ்பொடசொறல ஆகியேறறின் 
முன்வனறைத்திறகொக ்பல தொசொபத 
கொலமொக மிகவும் அரப்பணிபபுடன் 
்பங்களிபபுச் பசயதறத எம்மொல ஒரு 
வ்பொதும் மைக்கமுடியொது.   

இேரது தநறத மரஹூம் ஐ.எல.
எம் ஸம்ஸூத்தீன் வ்பருேற்ள 

மஹபகொறட ்பகுதி உட்்பட ஏறனய 
்பகுதிகளின் கலவி முன்வனறைத்திற-
கொக உறைத்தேர. அேறரப வ்பொல 
மரஹூம் முஹம்மத் ஹொஷிம் 
ஹொஜியொரும் பிரவதச கலவி, சமய 
மறுமலரச்சிக்கொக மிகவும் அறமதி-
யொக மொப்பரும் ்பணிகற்ள பசயதே -
ரொேொர.  

எனது தநறதயொன முன்னொள் ச்பொ -
நொயகர மரஹூம் எம்.ஏ ்பொக்கிர 
மொக்கொருடனும் என்னுடனும் மிக 
பநருக்கமொக பசயல்பட்ட இேர 
அல ஹூறமஸரொ வதசிய ்பொடசொ-
றலறய கட்டிபயழுப்ப அரசொங்-
கத்தின் மூலம் ப்பறறுக் பகொள்்ள 
முடிநத அறனத்து உதவிகற்ளயும் 
ப்பறறு அரசியலேொதிகள் மூலம் 
அதறன சொதித்தொர. ஐக்கிய வதசிய 
கட்சியின் தீவிர ஆதரேொலரொன 
எனது அரசியல முன்வனறைத்திறகும் 
இேர பசயத ்பங்களிபற்ப என்றும் 
மைக்கலொகொது. மிகவும் அறமதி-
யொக, நற்பண்புகளுடன் சமூகத்திறகு 
்பணி பசயத அன்னொரது நறகருமங்-
கற்ள அலலொஹ் அங்கீகரித்து பஜன்-
னதுல பிரபதௌஸ் எனும் சுேனம் 
கிறடக்க பிரொத்திக்கின்வைன்.

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜூனை 1 வெள்ளிக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாைம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00ெனர
சு்பநேரம : கானை : 10.30  -  12.00ெனர

இன்னறைய சு்பதினமவ�ாழுனக 
நேரம

 நைஷம  - வசைவு

ரிஷ்பம  - - ்பாராட்டு

மிதுனம - - �னம

கடகம - - ந்பாட்டி

சிமைம - - நகா்பம

கன்னி - - முயறசி

துைாம  - ேன்னை

விருச்சிகம - - நினறைவு

�னுசு  - வெறறி

ைகரம - - வ்பாறுனை

கும்பம - ைறைதி

மீனம - - சுகம

நயாகம: சித�நயாகம
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இராசி ்பைன்கள்

கைாநிதி இராைச்சந்திரகுருக்கள்
(்பாபு சரைா)

சு்பகிருது ெருடம -ஆனி 17

சுபஹ்  - 04.35
லுஹர்  - 12.16
அஸர்  - 03.43
மஃரிப்  - 06.31
இஷா  - 07.47 

கனடியன் ட�ொலர்
ொங்கும
வினை

விற்பனன
வினை274.28 287.13

யூர�ொ
ொங்கும
வினை

விற்பனன
வினை370.41 385.18

ஐப்ொன் டயன்
ொங்கும
வினை

விற்பனன
வினை2.5919 2.7006

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ொங்கும
வினை

விற்பனன
வினை254.57 265.09

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ொங்கும
வினை

விற்பனன
வினை430.03 447.02

சுவிஸ பி�ொஙக்
ொங்கும
வினை

விற்பனன
வினை371.37 387.81

அடெரிக்க ட�ொலர்
ொங்கும
வினை

விற்பனன
வினை355.76 367.12

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ொங்கும
வினை

விற்பனன
வினை243.44 255.14

குறித�
வினை

குறித�
வினைமத்திய கிழக்கு

்ஹ்�ன் டினொர் 954.54

கு்ைத் டினொர் 1,173.57

ஓெொன் ரியொல் 934.73

கட�ொர் ரியொல் 97.98

சவூதி ரியொல் 95.91

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்்ொம் 97.97

நாணய
மாற்று

வெளிோட்னைச்சின் வகான்சியூைர பிரிவு்பாதிக்கப்பட்டெரகள் முன்னெத� முனறைப்பாடுகளுக்கு

இனியும வ்பாறுனை காக்க முடியாது  –ெடக்கு ஆளுேர

திஙகள், புதன், சவள்ளி மட்டுபம   
சோதுமக்களுக்கான பெ்வகள்

தீர்வுக்ை முன்்வக்காத
அ்மச்சு, தி்ைக்கைஙகள்

இமதியாஸ் ்பாக்கிர ைாக்கார எமபி அனு�ா்பம

ஜனாதிேதியிடம் அசமரிக்கத தூதுவர் உறுதியளிபபு

நெருக்கடியை தீர்ப்பதற்கு
நதொடரந்தும் உதவுவ�ொம்

ப்பொதுமக்கள் மறறும் 
்பொதிக்கப்பட்ட தரபபி-
னரொல ேடக்கு மொகொண 
அறமச்சுக்கள் மறறும் 
திறணக்க்ள தறலேர -
களுக்கு முன்றேக்கப-
்பட்ட முறைப்பொடுகள் 
மறறும் வகொரிக்றக 
பதொடரபில இதுேறர 
தீரவுகள் முன்றேக்கொத 
அறமச்சுகள் மறறும் 
திறணக்க்ளங்கள் மீது நடேடிக்றக 
எடுப்பதறகு இனியும் ப்பொறுறம 

கொக்க மொட்வடன் என 
ேடமொகொண ஆளுநர 
ஜீேன் தியொகரொஜொ பதரி -
வித்துள்்ளொர.   

வ ந ற று முன் தி ன ம் 
ஆளுநர அனுபபி றேத்த 
ஊடக அறிக்றகயிவல 
இவேொறு பதரிவித்துள் -
்ளொர. அேர அறிக்றக-
யில வமலும் பதரிவித் -
துள்்ளதொேது,   

ேடக்கு மொகொணத்தில ப்பொது-
மக்கள் வசறேறய அறமச்சரகள் 

மொறறும் திறணக்க்ளங்கள் உரிய 
முறையில நிறைவேறை வேண்டும்.   

அறமச்சரகள் மறறும் திறணக்-
க்ளங்களில ப்பொதுமக்கள் தமது 
வதறேறய திருபதிகரமொக ப்பறறுக் 
பகொள்்ளொறம மறறும் அறமச்சுக்கள் 
திறணக்க்ளங்களில இடம்ப்பறை 
முறைவகடுகள் மறறும் தொன்வதொன்-
றித்தனமொன பசயற்பொடுகள் பதொடர-
பிலும் என்னிடம் ்பல முறைப்பொடு -
கள் வநரடியொக கிறடக்கபப்பறைன.   

அவேொறு கிறடக்கப-
ப்பறை முறைப்பொடுகளில 06

இைங்னகக்கான ரஷ்ய தூதுெர யூரி வைட்டரி, வெளிோட்டனைச்சர ந்பராசிரியர ஜி.எல். 
பீரினை (29) அனைச்சில் சந்தித�ந்பாது பிடிக்கப்பட்ட ்படம. 2022ஆம ஆண்டில் 
65ஆெது ஆண்டு நினறைனெக் வகாண்டாடுகின்றை ்பன்முக இரு�ரபபு உறைவுகனள நைம-
்படுததுென� நோக்கைாகக் வகாண்ட ்பை விடயங்கள் குறிதது வெளிோட்டு அலுெல்கள் 
அனைச்சர பீரிஸ் ைறறும தூதுெர வைட்டரி ஆகிநயார கைந்துனரயாடினர.

சீன அரசின் ைனி�ாபிைான உ�வித திட்டததின் இரண்டாம கட்டைாக சீனக் குடியரசின் 
மூைம 512,640 உயிரகாக்கும எனாக்ைா்பரின் ஊசி ைருந்து, இைங்னகயில் உள்ள 
சீனத தூ�ரகம நேறறு (30) கானை இைங்னகக்கு ேன்வகானடயாக ெழங்கியது. இைங்-
னகக்கான சீனத தூதுெர Qi Shanhong (QI) Zhenhong), சுகா�ார அனைச்சர வகஹலிய 
ரமபுக்வெல்ைவிடம அனைச்சில் னெதது அெறனறை னகயளித�ார.  

வ�ாழில்நுட்்ப அனைச்சின் வசயைாளராக ஜயந்� டி சில்ொ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார. அெ-
ருக்கான நியைனக் கடி�தன� ஜனாதி்பதியின் வசயைாளர காமினி வசனரத  நேறறு 
(30) வகாழுமபு, நகாட்னட ஜனாதி்பதி ைாளினகயில் னெதது ஜயந்� டி சில்ொவுக்கு 
னகயளித�ந்பாது..

நொட்டில நிலவும் பநருக்கடி நிறல 
கொரணமொக, பேளிநொட்றமச்சின் 
பகொன்சியூலர விேகொரப பிரிவு, 
வநறறு 30 முதல ஜூறல 10 ேறர 
திங்கள், புதன் மறறும் பேள்ளிக்கிை-
றமகளில மட்டுவம ப்பொதுமக்களுக்-
கொன வசறேகற்ள ேைங்குபமன 
அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.  

இவத ஏற்பொடுகள் யொழ்ப்பொணம், 
மொத்தறை, கண்டி, திருவகொணமறல 
மறறும் குருணொகல ஆகிய இடங்-
களிலுள்்ள பிரொநதிய பகொன்சியூலர 
அலுேலகங்களுக்கும் ப்பொருந-
தும் என்்பதுடன், அநத அலுேல-
கங்களும் இநத நொட்களிவலவய 
வசறேகற்ள ேைங்கும்.   

அேசர விசொரறணகளுக்கொக 

பின்ேரும் மின்னஞசல முகேரிக -
ளினூடொக பதொடரபு பகொள்ளுமொறு 
ப்பொதுமக்கள் வகட்டுக் பகொள்்ளப்ப-
டுகின்ைொரகள்.   

பகொன்சியூலர விேகொரப பிரிவு - 
பகொழும்பு - consular@mfa.gov.lk  

பிரொநதிய பகொன்சியூலர அலுேல -
கம் - யொழ்ப்பொணம் - jaffna.consular@
mfa.gov.lk  

பிரொநதிய பகொன்சியூலர அலுேல -
கம் - மொத்தறை - matara.consular@
mfa.gov.lk  

பிரொநதிய பகொன்சியூலர அலுேல -
கம் - கண்டி - kandy.consular@mfa.
gov.lk  

பிரொநதிய பகொன்சியூலர 
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யொழ். திக்கம் ேடிசொறலறய 
தனியொருக்கு ேைங்குேதறகொன தீர-
மொனம் அறமச்சர டக்்ளஸ் வதேொ-
னநதொவின் தறலயீடு கொரணமொக 
இறடநிறுத்தப்பட்டுள்்ளது.   

திக்கம் ேடிசொறலறய தனியொர 
முதலீட்டொ்ளரகளுக்கு றகயளித்து 
அபிவிருத்தி பசயேதறகு தீரமொனிக் -
கப்பட்டிருநதது.  

இதுபதொடர்பொக திக்கம் 
ேடிசொறல பகொத்தணி நிரேொகத்தி -
னர வநறறு (30) அறமச்சர டக்்ளஸ் 
வதேொனநதொறே சநதித்து, திக்கம் 
ேடிசொறலறய தனியொருக்கு ேைங்-
குேறத ஏறறுக்பகொள்்ள முடியொது 
என்றும், இம்முயறசிகற்ள நிறுத் -

துமொறும் வகொரிக்றக விடுத்தனர. 
இதறனயடுத்து துறைசொர அறமச்-
சருடன் கலநதுறரயொடிய அறமச்-
சர டக்்ளஸ் வதேொனநதொ, தனியொர 

முதலீட்டொ்ளரகளும் சம்்பநதப-
்பட்ட பகொத்தணி நிரேொகத்தினரும் 
இறணநத ப்பொறிமுறை 
ஒன்றினூடொக 

திக்கம் வடிொ்ல தனியாருக்கு  
வழஙகும் தீர்மானம் இ்டநிறுததம்
அனைச்சர டக்ளஸின் �னையீட்டால் ேடெடிக்னக
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தி ன க் கு ர ல 
பசயதி ஆசிரி-
யர சிேகவண-
சனின் தநறத-
யொன கநறதயொ 
தம்பிரொசொ (Rtd 
I n v e s t i g a t i o n 
Inspector -Postal Department) வநறறு 
வியொைக்கிைறம கொறல யொழ்ப்பொ-
ணத்தில கொலமொனொர.

அன்னொரின் இறுதிக்கிரிறய இல 
78, இநதுக்கலலூரி வீதி யொழ்ப்பொ-
ணத்திலுள்்ள அேரது இலலத்தில 
இன்று பேள்ளிக்கிைறம முற்பகல 
11 மணிய்ளவில நறடப்பறறு பூத-
வுடல நண்்பகல 12.30 மணிய்ள-
வில தனக்கிரிறயக்கொக வகொம்்பயன் 
மணல இநது மயொனத்துக்கு எடுத்து 
பசலலப்படுபமன  அறிவிக்கப்பட்-
டுள்்ளது.

வ ்ப ரு ே ற ்ள 
சீனன் வகொட்றட-
றயச் வசரநத இரத்-
தினக்கல ேரத்த-
கரும் முன்னணி 
சமூக வசறேயொ-
்ளருமொன முஹம்-
மத் ஹொஷிம் ஹொஜியொர தனது 84 
ஆேது ேயதில வநறறுமுன்தினம் 
29ம் திகதி மொறல கொலமொனொர. 
வ்பருேற்ள ஜொமியொ நளீமியயொ 
கலொபீடம், சீனன் வகொட்றட ஸகொத் 
கமிட்டி, சீனன் வகொட்றட அஸ்ஸ-
லொஹ் அரபிக் கலலூரி ஆகியேற-
றின் நிரேொக உறுபபினரும்  சீனன் 
வகொட்றட அல ஹூறமஸரொ வதசிய 
்பொடசொறல அபிவிருத்திச்சங்க 
முன்னொள் உறுபபினருமொன இேர 7 
பிள்ற்ளகளின் தநறதயொேொர.06



editor.tkn@lakehouse.lk

பெருந்தோட்டப் ெகுதிகளோன நுவபெ-
லியோ, ஹட்டன், தலவோககலல, 
ெதுலள, அப்புததலள ்ெோன்்ற 

இ்டஙகளில் டீசல், பெற்்றோல் மறறும் மணபணெண-
பணெயககோகவும் சலமயல் எரிவோயுவுககோகவும் 
மககள் பெருநதிெளோக கூடி நிறெலதயும் ஆர்ப்-
ெோட்டஙகளில் ஈடுெடுவலதயும் ெோர்கக முடிகி்றது. 
தற்ெோலதய தகவல்களின்ெடி ் ெோதிய எரிபெோருள் 
கில்டப்ெது அடுததுவரும் நோடகளில் மிகவும் கடின-
மோகி விடும் என்ெ்தோடு, அதன் விலளவுகள் ெோெதூ-
ெமோகி வி்டலோம் என்ெதும் பதரிகின்்றது.

இது ஏன் எறெட்டது? எப்ெடி நிகழநதது? இவ் -
வோ்றோன ்கள்விகலள எழுப்பி விவோதிப்ெதறகோன 
கோலம் அல்ல இது. முழு நோடும் எதிர்பகோணடிருக-
கும் மிக ்மோசமோன ஒரு நிலலலய எப்ெடி எதிர் -
பகோள்வது என்ெதில் அககல்ற பகோள்வ்த புததிசோ-
லிததனம். அது்வ எம்லமக கோப்ெோறறும்.   

மலலயகப் பெருந்தோட்டஙகலள பவள்லள-
யர் ஆடசியின் ்ெோது பெருந்தோட்ட இெோச்சியம் 
என்று அலைததோர்கள். பெருந்தோட்டஙகலள நிர்-
வகிதத ஆஙகி்லயர் அலனதது அடிப்ெல்ட வசதி-
கலளயும் உள்ள்டககிய ஒரு கிெோமமோக்வ லவத-
திருநதனர். ெோ்டசோலல, மருததுவமலன, உணெவு 
வைஙகல், சுகோதோெம் என அலனததும் ்தோட்டங-
களி்ல்ய கில்டதததோல் பதோழிலோளர் குடும்ெங -
கள் பவளி்ய பசல்ல ்வணடிய அவசியம் எை-
வில்லல. இன்ல்றககும் பெருந்தோட்டஙகள் அ்த 
கட்டலமப்பி்ல்ய இயஙகி வருகின்்றன.   

என்வ நோடு இன்று எதிர்பகோணடிருககும் 
பிெச்சிலனகளில் இருநது பெருந்தோட்டஙகள் 
தப்பிப் பிலைகக முடியும் என்்்ற ்தோன்றுகி்றது. 
்தயிலல ஒரு ஏறறுமதிப் ெயிர் என்்ற வலகயில் 
்தோட்டஙகள் இயஙகிக பகோணடிருகக ்வணடிய 
அவசியம் உள்ளது. அ்தசமயம் பெருந்தோட-
்டஙகளுககு பவளி்ய இலடசககணெககோ்னோர் 
தமது பதோழில்கலள இைககும் ஆெதது உள்ளது 
என்ெலத இத்னோடு ஒப்பிடடுப் ெோர்கக ்வணடும். 

பெருந்தோட்டக குடும்ெஙகளோல் கோல்நல்ட 
வளர்ப்பு, ்கோழி வளர்ப்பு, கோயகறி ்தோட்டச் 
பசயலக ்ெோன்்றவறறில் ஈடுெ்ட முடியும். இலவ 
இககுடும்ெஙகளுககு புதியலவ அல்ல. வருமோனம் 
ஈடடுவதறகும் தமது ்தலவகளுககோகவும் இத-
பதோழில்களில் அல்லது தம்லம ெஞச நிலலயில் 
இருநது கோததுக பகோள்வதறகோன வழிமுல்றயோ-
கவும் இவறல்ற ெயன்ெடுததிக பகோள்ள முடியும். 
1973_- 74 கோலப் ெகுதியில் உணெவுப் ெஞசம் 
ஏறெட்ட ்ெோது பெருந்தோட்ட சமூகம் சரியோன 
வழிகோட்டல் இல்லோததோலும், அககோலப் ெகுதியில் 
்தோட்டஙகள் அெசினோல் சுவீகரிககப்ெட்டதோலும் 
பெருநதுன்ெஙகலள அனுெவிகக ்நர்நதது.   

முன்கூடடி்ய தம்லமத தயோர் பசயது பகோள்-
வதன் மூலம் பெருந்தோட்ட சமூகம் தம்லம 
கோததுக பகோள்ள முடியும். ்கோதுலமமோ ெைககப்-
ெட்ட உணெவோக இருநதோலும், ்கோதுலமமோ இல் -
லோமலும் வோைப் ெைகிக பகோள்ள ்வணடியது 
அவசியம். இச்சூைல் பநடுஙகோலததுககு பதோ்டெப் 
்ெோவதில்லல என்ெதோல் பெருந்தோட்ட சமூகம் 
நகெஙகளில் கில்டககும் வசதிகலள சோர்நதிருக-
கோமல் பெருந்தோட்டச் சூைலி்ல்ய தமது சுய -
சோர்பு வளஙகலளப் ெயன்ெடுததி இநபநருககடி 
நிலலலயத தவிர்ததுக பகோள்ள முயல்வ்த புததி -
சோலிததனமோகும். 

பெருந்தோட்டஙகளில் ெலோ, ஈெப்ெலோ, மெ-
வள்ளி, வற்றோலளக கிைஙகு ்ெோன்்றவறல்ற 
இப்்ெோ்த ெயிரிடுவதன் மூலம் அரிசி, மோ  தட -
டுப்ெோடல்ட தவிர்ப்ெதறகு இவறல்ற மோறறு உணெ-
வோகப் ெயன்ெடுதத முடியும். வோலைமெஙகலள 
பெருமளவில் வளர்கக முடியும். அடிப்ெல்டயில் 
விவசோயிகளோன பெருந்தோட்ட சமூகததுககு 
தற்ெோது ்தலவப்ெடுவது ஊககுவிப்பு மடடு்ம. 
கடினமோன நீண்ட கோலப் ெகுதிகலளத தோணடி 
வநதிருககும் இச்சமூகததுககு பெருந்தோட்டம் 
சோர்நத அெசியல் மறறும் பதோழிறசஙக அலமப்பு -
களும் தலலலமகளும் முன்கூடடி்ய இநபநருக-
கடி பதோ்டர்ெோக அறிவுறுததி மோறறு ஏறெோடுகலள 
உ்டனடியோக ்மறபகோள்ள ்வணடியது அவசியம். 

்தோட்டஙகளில் ்ெோதுமோன வளஙகள் உள்ளன. 
்தோட்ட நிர்வோகஙகளி்டம் ெயன்ெடுததப்ெ்டோத 
கோணிகள் உள்ளன. அவசெ ்தலவகபகன 
அவறல்ற நிர்வோகஙகளி்டமிருநது அெசோஙகததோல் 
பெறறுத தெ முடியும். நோடு இன்று எதிர்பகோணடி-
ருப்ெது ஒரு யுதத கோலததுககு சமனோன நிலலலய 
ஆகும். இலத ்தோட்ட நிர்வோகஙகள் புரிநது லவத-
திருககோமல் இருககலோம். ஆனோல் மலலயக அெசி-
யல் பதோழிறசஙகத தலலலமகள் புரிநது லவததி-
ருகக ்வணடும்.   

இது சகல இலஙலகக குடிகலளயும் ெோதிககக 
கூடிய பநருககடி என்ெதோல் ஒவ்பவோரு தனிமனி-
தனும், ஒவ்பவோரு குடும்ெமும் இநபநருககடிககு 
முகம்பகோடுககத தயோெோக ்வணடும். பெருந -
்தோட்ட சமூகம் அதிக அளவில் ெோதிககப்ெ்டக கூடிய 
சமூகம் என்ெதோ்ல்ய அச்சமூகம் முன்கூடடி்ய 
தயோர்ெடுததப்ெடுவதன் அவசியதலத இங்க சுட-
டிககோட்ட விரும்புகி்்றோம்.
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பெருந்தோட்ட மக்கள் பெருக்கடியை
பெற்றி ப்கோள்்ள தைோரோ்க ்ெண்டும்!

பிறர் அழ அவரிடம் இருந்து கவர்ந்்த ப�ொருள் எல்ொம் நொம் அழ,
நம்்மை விட்டுப் ப�ொய்விடும். பெயல சுத்தத்தொல ப�றற ப�ொரு்ை
நொம் இழந்்தொலும் அ்வ நமைக்குத திரும்�வும் �்ன் பகொடுக்கும்.

அைகபகோண்ட எல்லோம் அைப்்ெோம் இைப்பினும்
பிறெயககும் நறெோ லலவ

இலங்கை்ை பூர்வீகைமாகை ககைாண்ட பலர்  
கைன்டாவின் முன்்னற்றத்தில் பஙகைளிப்பு

சாதாரண மககை்ையும் ்சமிப்புப் பழககைத்துககு
ஊககுவித்துளை கபரு்மககுரிை மககைள வஙகி

கன்டோ தினம் இன்று அனுஷ்டிக-
கப்ெடுகின்்றது. இன்ல்றய தினத-
தில் க்னடியர்கள் ஒன்்றோக 

தமது நோடடின் சோதலனகலளக பகோண-
்டோடுவது்டன், அவ்வோறு பகோண்டோடுவ-
தில் ஒரு மகிழச்சி உள்ளதோக அவர்கள் 
நம்புகின்்றனர். சி்றநதபதோரு கன்டோ-
லவக கடடிபயழுப்புவதறகு எதிர்ெோர்த-
துள்ளதோல், நோம் எதிர்பகோள்ளும் 
சவோல்கள் பதோ்டர்பிலும் சிநதிககின்-
்்றோம்.   

கன்டோ தினமோனது குடும்ெம், நண-
ெர்கள் மறறும் சமூகததில் கவனம்பச-
லுததுவது்டன், முல்றசோர் ரீதியோகக 
பகோண்டோ்டப்ெடுகி்றது. க்னடியர்களின் 
அலனதலதயும் உள்ள்டககிய ்தசியவோத 
உணெர்லவ இது பிெதிெலிககின்்றது. அவர்களது 
தனிப்ெட்ட அல்டயோளஙகளின் ெல்வலகயோன 
பிெஜோநிலலகலள, ெல்்வறுெட்ட ெல்டகலள 
மப்பிள் (MAPLE) இலலயின் கீழ க்னடியர்க-
ளோக அலனவலெயும் ஒன்று்சர்ககும் உணெர்-
வுககுள்ளோன ஒருஙகிலணெப்லெ இயலச் பசய-
கி்றது.   

பகோள்லள்நோயின் பகோடுலம எஙகலள 
விடடு நீஙகியுள்ளது. ஆனோல் அதன் பின்னர் 
உலகளோவிய விலளவுகளின் பெரிய பநருகக-
டிகள் உலகதலதச் சூை எழுநதுள்ளன. மிகவும் 
குறிப்பி்டததககதோக உகலென் மீதோன ெஷ்யப் 
ெல்டபயடுப்பு உள்ளது.   

இலஙலகயில், இவ்வோ்றோன பு்றததோககஙக-
ளினோல் பெோருளோதோெ பநருககடி அதிகரிததுள்-
ளது. அதன் விலளவோக ஒவ்பவோரு நோளும் 

சோதோெணெ இலஙலகயர்கள் அனுெவிககும் இன்-
னல்கலளப் ெோர்ப்ெது கவலலயோகவுள்ளது. 
சுமோர் க்டநத 70 ஆணடுகளோக நோம் ஆறறி-
யலதப் ்ெோன்்்ற பெருநபதோறறின் ்ெோதும், 
இநத பநருககடி ்நெததிலும் க்னடியர்கள் 
தனது ஆதெலவ வைஙகியுள்ளனர். உலக 
சுகோதோெ ஸ்தோெனதது்டன் இலணெநது, அததி-
யோவசிய மருநதுகள் மறறும் பெோருடகளின் 
பகோள்வனவுககோன நிதிலய நோம் வைஙகுகின்-
்்றோம். ்தசிய ெோ்டசோலல உணெவு நிகழச்சிககு 
உ்டனடியோன ்தலவயோகவுள்ள அரிசிலயக 
பகோள்வனவு பசயவதறகு உலக உணெவுத திட-
்டதது்டனும் கன்டோ ெணியோறறுகின்்றது. பநருக-
கடி அதிகரிககின்்ற நிலலயில், ஐககிய நோடுகள் 
மறறும் சர்வ்தச பசஞசிலுலவ குழு, பசம்பி-
ல்றச் சஙகஙகளினோல் முன்லவககப்ெடடுள்ள 
்கோரிகலககளுககு பசவிசோயப்ெது பதோ்டர்பி-

லும் கவனம் பசலுததி வருகின்்்றோம். 
இநத சவோல்மிகக ்நெததிலும் சமூகத-
லதக கடடிபயழுப்புவதறகோன இலங-
லகயர்களின் வி்ச்ட ஆர்வதலத நோன் 
ெோெோடடுகின்்்றன். கன்டோவில் நோம்கூ்ட 

இது பதோ்டர்ெோன ஒரு சட்ட-
வோககதலத அஙகீகரிதது 
முடிவுககுக பகோணடுவருதல் 
உடெ்ட சு்தசிய மககளு்ட-
னோன மீளிணெககதலத முன்-
பகோணடு பசல்வதனோல் எல்-
்லோருககுமோன ஒரு சி்றநத 
எதிர்கோலதலதக கடடிபயழுப்பு-
வதறகோக உலைககின்்்றோம். 
உலகம் முழுதிலும் இருநது 
நூறறுககணெககோன, ஆயிெகக-
ணெககோன புலம்பெயர்வோளர்க-
லளத பதோ்டர்நது வெ்வறறுக 
பகோணடிருநத பெோழுதிலும், எமது அைகோன 
நோடடின் பூர்வகுடிகளின் வழித்தோன்்றல்கலள 
ஏறறுக பகோணடு க்னடிய சமூகததில் முழு-
லமயோகக பகோண்டோடுவலத நிச்சயப்ெடுதத 

நோம் விரும்புகின்்்றோம். இத்னோடு பதோ்டர்புட்ட 
வலகயில் கன்டோ இலஙலகயின் மீளிணெககச் 
பசயன்முல்றககு ஆதெவளிககின்்றது.   

கன்டோலவ வடிவலமப்ெதிலும், முன்்னற-
றுவதிலும் பதோ்டர்நது பசயறெடும் இலஙலக-

லயப் பூர்வீகமோகக பகோண்ட 
ெல க்னடியர்கள் ெறறி ஒரு 
குறிப்பு்டன் முடிககோவிடில் 
அது ஒரு பெரிய கவனககு-
ல்றவோக இருககும். ெல்வ-
லகத தன்லம, ஐககியம் என்-
ெவறறுககோன ஒரு தினமோக 
ஏன் நோம் கன்டோ நோலளக 
பகோண்டோடுகின்்்றோம் என 
அவர்கள் சோன்று ெகர்வர். 
கன்டோ தின வோழததுககள் 
உரிததோகடடும்!

தேசிய உணெவுக கலோசோெதலத மககள் 
மயப்ெடுததும் வலகயில் வீடடுத 
்தோட்டப் ெயிர்ச்பசயலகலய உககு-

விப்ெதறகோன பதோழில்நுடெப் ெயிறசியு்டன் 
கூடிய விழிப்புணெர்வு பசயல்முல்ற நோப்டஙகும் 
ந்டததப்ெடடு வருகின்்றது. இததிட்டமோனது அெச 
மறறும் தனியோர் துல்றயினர் ஊ்டோக நோப்டஙகி-
லும் நல்டபெறறு வருகின்்றது.  

அதன் அடிப்ெல்டயில் உெ உணெவுத ் தலவக-
கோன வீடடுத்தோட்ட ெயர்ச்பசயலகலய உக-
குவிககும் ்நோக்கோடு பதோழில்நுடெப் ெயிற-
சியு்டன் கூடிய பசயல்முல்ற விழிப்புணெர்வுப் 
ெயிறசி அணலமயில்  மட்டககளப்பு, கல்லடி 
ஆனநதசோலல மண்டெததில் நல்டபெற்றது.  

்தசிய சமோதோனப் ்ெெலவயின் அனுச-
ெலணெயில் மட்டககளப்பு மோவட்ட சர்வமத 
அலமப்பின் சகவோழவுக குழுவினெோல் இனங-
களில்ட்ய நல்லிணெககம் மறறும் புரிநது-
ணெர்லவ ஏறெடுததும் ்நோக்கோடு கோததோன்-
குடி_- மஞசநபதோடுவோய எல்லலயில் முழுநோள் 
ெயிறசி நல்டபெற்றது. சமூகஙகளின் முககிய 
பிெதிநிதிகள், குடி்யற்றக கிெோமஙகளோன மயி-
லததமடு மறறும் மோதவலன பிெ்தசததில் 
உள்ள பிெமுகர்கள், மதத தலலவர்கள் உள்-
ளிட்்டோருககோக இப்ெயிறசி 
நல்டபெற்றது.  

மட்டககளப்பு மோவட்ட சர்வ-
மத அலமப்பின் சகவோழவுக 
குழுவின் இலணெப்ெோளர் ஆர். 
ம்னோகென் தலலலமயில் 
நல்டபெற்ற இநநிகழவில், 
தற்ெோது நோடடில் நிலவும் 
பெோருளோதோெ பநருககடியின் 
மததியில்  உணெவுப் ெஞசதலத 
எதிர்பகோள்வதறகோக ்மற-
பகோள்ள ்வணடிய வழிமுல்ற-
கள் ெறறி அஙகு ஆெோயப்-
ெட்டது.  உணெவு ெஞசதலத 

பவறறி பகோள்வதறகோக ஒவ்-
பவோருவெோலும் ்மறபகோள்ள 
்வணடிய ந்டவடிகலககள் 
மறறும் வீடுகளில் வீடடுத 
்தோட்டம் பசயதல், நோறறு 
்மல்டயலமததல், இயறலகப் 
ெசலள தயோரிததல், கூடடுப் 
ெசலள தயோரிததல், பீல்டநோசி-
னிகளின் ெோவலன ெறறியும், 
ெயிர்களில் உள்ள பதோறறு-

கலள அகறறும் முல்ற மறறும் இெசோயனப் ெச-
லளயின் தோககஙகள் ெறறியும் அஙகு பதளி-
வூட்டப்ெட்டது. அத்தோடு ்சதனப் ெசலளயின் 
ெோவலனயினோல் விலளச்சல் குல்றநதிருநத 
நிலலயில் அவறறின் அனுகூலஙகள் மறறும் 
மெககறிகளின் சுலவகளின் மோற்றஙகள் ெறறி-
யும் ஆெோயப்ெட்டது.  

வீடடுத ்தோட்ட ெயர்ச்பசயலக உககுவிப்ெ-
தறகோன விழிப்புணெர்வு வளவோளர்களோக விவ-
சோயப் ்ெோதனோசிரிலயகளோன முபீதோ ெமீஸ், 
்வணி திருநவன் ஆகி்யோர் கலநது பகோணடு 
வீடடுத ்தோட்டதலத ஊககுவிககும் விழிப்பு-
ணெர்வு தகவல்கலள பவளிப்ெடுததினர்.  

இநநிகழவில் மட்டககளப்பு மோவட்ட விவ-
சோயப் பிெதிப் ெணிப்ெோளர் வி.்ெரின்ெெோஜோ, 
உதவிப் ெணிப்ெோளர் என்.க்ணெசமூர்ததி, மட்டக-
களப்பு மோவட்ட சர்வமத அலமப்பின் சகவோழ-
வுக குழுவின் உதவி 
இலணெப்ெோளர் ஹமீட 
உள்ளிட்்டோர் கலநது 
பகோணடு ்சதனப் 
ெசலளகளின் ெயன்-
ெோடு மறறும் அனுகூ-
லம், பிெதிகூலம் ெறறி  
விளககமளிததனர்.

இலஙலகயின் வஙகி மறறும் நிதிதது-
ல்றயின் புதிய்தோர் லமல்கல் க்டந-
துள்ள மககள் வஙகியோனது நிறுவப்-

ெடடு ஜூலல 1ஆம் திகதியன்று (இன்று), 61 
ஆணடு கோலம் பூர்ததியோகின்்றது. இநநோடடு 
சோதோெணெ பெோதுமககளுககு வஙகியியலல 
ெைககப்ெடுததியது மககள் வஙகி்ய ஆகும். 
தமது 61ஆவது ஆணடிலன பூர்ததி பசயதிடும் 
இவ்்வலளயில் டிஜிட்டல் நிதிச் ்சலவகலள 
இநநோடடு கிெோமஙகளுககும் வியோபிககச் 
பசயது டிஜிட்டல்மயமோககலின் அனுகூலங-
கலள முழுநோடடுககும் பெறறுக பகோடுப்ெதில் 

முன்்னோடியோக மககள் வஙகி திகழகின்்றது. 
அதது்டன் ்தசததுககு அபிமோனதது்டன் இந-
நோடடு சமூக, பெோருளோதோெததின் மறுமலர்ச்-
சிககு பதோ்டர்ச்சியோன ெஙகளிப்பிலன வைஙகு-
தலும் மிகவும் முககியமோன வி்டயமோகும்.  

இலஙலகயின் கூடடு்றவு வியோெோெம், 
கிெோமிய வஙகி முல்றலம மறறும் கிெோமிய மக-
களின் வோழவிலன கடடிபயழுப்பிடும் ்நோககத-
து்டன் 1961, 29ஆம் இலகக சட்டத-
தின் கீழ மககள் வஙகி நிறுவப்ெட்டது. 
அன்ல்றய பிெதமர் சிறிமோ்வோ ெண-
்டோெநோயககவின் ஆடசியின் ்ெோது, 
அப்்ெோலதய அெசின் வியோெோெம், 
உணெவு, கூடடு்றவு மறறும் க்டறெல்ட 
விவகோெஙகளுககு பெோறுப்ெோன 
அலமச்செோக இருநத டீ. பீ. இலஙகெத-
னவினோல் அச்சட்டம் ெோெோளுமன்்றத-
தில் சமர்ப்பிககப்ெட்டது. அ்த ்ெோல் 
அப்்ெோலதய கோலகட்டததில் கூடடு்ற-
வுத துல்றககு ெோரிய ்சலவகலளப் 
புரிநது வநத வின்சன்ட சுெசிஙஹ, 
மககள் வஙகியின் முதலோவது தலல-
வெோக நியமிககப்ெட்டோர் என்ெதும் 
குறிப்பி்டததககது.   

கற்்றோருககும் வசதியோ்னோ-
ருககும் மடடுப்ெடுததப்ெடடிருநத 

வஙகிமுல்றலம மககள் வங-
கியின் ்தோற்றதது்டன் மோற்றப்-
ெட்டது. அதன் விலளவோக, தமிழ 
மறறும் சிஙகள பமோழிகளில் 
ந்டவடிகலககலள ்மறபகோள்ள 
ஆெம்பிககப்ெட்ட முதலோவது 
வஙகியோகவும் மககள் வஙகி 
விளஙகுகி்றது.   

அ்த ்ெோல் ஆெம்ெ கோலகட-
்டததில் கமதபதோழில், ்தோட்டத-
துல்ற பெோருளோதோெம், சிறிய 
மறறும் நடுததெ அளவிலோன 

பதோழிறதுல்றகள் மறறும் அநநிய பசலோவ-
ணிலயப் பெறறுக பகோள்ள பவவ்்வறுெட்ட 
க்டன் வசதித திட்டஙகலள அறிமுகப்ெடுததியது. 
சோதோெணெ மககலள ்சமிப்புப் ெைககததிறகு 
ஊககுவிததி்டவும் அ்த்வலள தஙகநலக 
அ்டகுச் ்சலவ ந்டவடிகலககளிலும் மககள் 
வஙகி 1963ஆம் ஆணடில் அடிபயடுதது 
லவததது.  

இன்று மககள் வஙகியோனது 
3 டரில்லியனுககும் அதிக-
மோன பசோததுப் பெறுமதிலயக 
பகோணடுள்ள இலஙலகயின் 
மிகப் பெரிய நிதி நிறுவனமோ-
கும். நோடு முழுவதும் 743 
கிலளகளு்டன் வியோபிததி-
ருககும் மககள் வஙகி, நோடு 
முழுவதும் 268 இறகும் அதி-
கமோன மககள் வஙகி சுய வங-

கிச்்சலவ அலகுகலளயும் பகோண-
டுள்ளது. அவறறினூ்டோக வரு்டததின் 
365 நோடகளும், கிைலமயின் 7 நோட-
களும், நோளோநதம் 24 மணி ்நெமும் 
வஙகிக கிலளபயோன்றுககுச் பசல்லோ-
ம்ல்ய மிகவும் இலகுவோக மறறும் 
விலனததி்றன் மிகு வஙகி அனுெவத-
திலனப் பெறறுக பகோள்ள சநதர்ப்ெம் 
அலமததுக பகோடுககப்ெடடுள்ளது. 14 
மில்லியனுககும் அதிகமோன பமோதத 
வோடிகலகயோளர் எணணிகலகலயயும் 
பகோணடுள்ளது்டன் இது இலஙலகயில் 
ஓர் வணிக வஙகி பகோணடுள்ள மிகப் 

பெரிய அளவிலோன வோடிகலகயோளர் எண-
ணிகலகயோகும். இவ்வோடிகலகயோளர்களுககு 
உயர்நத ்சலவகலளப் பெறறுக பகோடுப்ெதற-
கோக 8000 இறகும் அதிகமோன ஊழியர்கலள-
யும் மககள் வஙகி தன்னகத்தக பகோணடுள்-
ளது.   

தமது வோடிகலகயோளர்களுககு உயர் வோழக-
லகத தெததிலன பெறறுக பகோடுததி்டவும், 
வியோெோெ அபிவிருததிககுத ்தலவயோன 
சகதிலய வைஙகி்டவும் மககள் வஙகி ந்டவ-
டிகலக எடுததுள்ளது. தனிநெர் க்டன் வசதி, 
வீடடுகக்டன் வசதி, பதோழிற க்டன்கள், கல்விகக-
்டன்கள், வோகனக க்டன்கள் ்ெோன்்றலவ இவற-
றுள் குறிப்பி்டததககலவயோகும். அ்த ்ெோல் 
விவசோயிகள், மீனவ சமூகததினர் மறறும் 
சிறிய மறறும் நடுததெ அளவிலோன வியோெோரி-
கள் ்ெோன்்்றோலெ கடடிபயழுப்பி்ட ்வறுெட்ட 
க்டன் வசதிததிட்டஙகள் அறிமுகப்ெடுததப்ெட-
டுள்ளன.   

மககள் வஙகி தமது உன்னதத தன்லமககு 
ெல உள்நோடடு மறறும் பவளிநோடடு விருது-
கலள பவன்றுள்ளது. இலஙலக சநலதப்ெடுத-
தல் நிறுவகம் மறறும் நீல்சன் நிறுவனதது்டன் 
இலணெநது வைஙகிடும் மககள் விருதிலன 
பதோ்டர்நதும் 15 ஆவது ஆணடிலும் பெறறுக 
பகோணடுள்ளது. சர்வ்தச தெப்ெடுததல்களில் 
தகவல் ெோதுகோப்பு முகோலமததுவததிறகோக 
தெச்சோன்றிதழிலனப் பெறறுள்ளது. இச்சோன்-
றிதலைப் பெற்ற இலஙலகயின் முதலோவதும், 
ஒ்ெ வஙகியோகவும் மககள் வஙகி விளஙகுகி-
்றது. அ்த ்ெோல் மககள் வஙகி தமது ெயணெத-
தில் இன்னும் ெல விருதுகலள சுவீகரிததுக 
பகோணடுள்ளது. 

அறுெதபதோரு ஆணடு கோலமோக அலனதது 
இலஙலகயர்கலளயும் வலுவூடடி, அலனதது 
வோடிகலகயோளர்களுககும் பசௌகரியததிலன 
்மம்ெடுததி, நவீன வஙகித தீர்கலள வைஙகி, 
அவர்களது வோழவுககு ்மலும் பெறுமதி 
்சர்தது, இநநோடடு மககளின் வஙகி என்்ற உயர் 
நிலலலயயும் நம்பிகலகலயயும் ்மலும் உறு-
திப்ெடுததிக பகோணடு நிலலததிருப்ெ்த மககள் 
வஙகியின் எதிர்ப்ெோர்ப்ெோகும்.

சிவம் ெோககியநோதன்...?
(மட்டக்க்ளப்பு வி்ே்ட நிருெர்)

்்டவிட பமககிபனோன்...?
(இலஙய்க மற்றும் மோயலதீவு்களுக்கோன

்க்னடிை உைர்்ஸதோனி்கர்)

கனடா தினம் இன்று அனுஷ்டிப்பு; 
இலங்க மற்றும் மா்லதீவுகளுககான 
கதனடிய உயர்ஸோனிகர வாழ்த்து

இன்று 61 ஆண்டு நி்ைவு ககாண்டாடடம்

மடடககளப்பில் முழுநாள் பயிற்சிகநறி

மககள் வஙகியின் தலலவர் சுஜீவ ெோஜெக்ஷ, பிெதம
நில்ற்வறறு அதிகோரி/ பெோது முகோலமயோளர்
ெஞசித பகோடிததுவககு ஆகி்யோர்

உணவுப் பற்றாககு்்ற்ை
கவறறி ககைாளவது எவவாறு?
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ஒரு முலை நபி (ஸல்) அெர்க-
ளிடம், 'வெரும்ெபாைபானெர்கள் 

எதன் ்கபாரணைபா்க வ�பாரக்்கம் பிரவெசிக்-
கிைபார்கள்' என்று வினெபெடடதற்கு, 
'இலையச�ம் (தக்ெபா), நற்குணங்கள் 
(அஹைபாக்) ஆகியன ்கபாரணைபா்க 
வ�ல்கிைபார்கள்' எனப ெதிைளித்துள்-
ளபார்கள். அதலனத் வதபாடரந்து, 'எதன் 
்கபாரணைபா்கப வெரும்ெபாைபானெர்கள் 
நரகில் தள்ளபெடுகிைபார்கள்' என வ்கட-
டதற்கு 'நபாவும் வெட்கத்தைங்களும்' 
என்று ெதிைளித்துள்ளபார்கள்.  

அவதவநரம், 'ைறுலை நபாளில் 
வ�யல்்கலள எலடவெபாடும் மீஸபான் 
எனும் எலடத்தடடில் லெக்்கபெடும் 
வ�யல்்கள் அலனத்திலும் மி்கவும் 
்கனம் ெபாயந்தது நற்கு-
ணவை' எனவும் நபி (ஸல்) 
அெர்கள் கூறியுள்ளபார்கள். 
(ஆதபாரம்: அபூதபாவூத், திரமிதி)

ஒருெரிடம் இலையச�ம் ்கபாணபெ-
டுகிைது. கூடவெ நன்நடத்லத்களும் 
நற்குணங்களும் நிரம்ெவெ உள்ளன 
எனில் அெருலடய அந்த இரண்டு 
ெண்பு்களுவை அெரது ஒடடுவைபாத்த 
ெபாழலெயும் தூயலையபானதபா்க ஆக்-
கிவிடும். தூயலையபான ெபாழவுக்கு 
சுெனவை ெரி�பாகும். இவதவெபான்று 
ைக்்கள் நர்கத்தில் தள்ளபெடுெதற்-
்கபான ்கபாரணத்லதயும் நபி (ஸல்) 
அெர்கள் இஙகு சுடடிக்்கபாடடியுள்ளபார-

்கள். நபாலெயும் வெட்கத்தைத்-

லதயும் ெபாது்கபாக்்கத் தெறுெதன் 
விலளெபா்கவும் அெர்கள் புரியும் 
ெபாெங்களபாலுவை வெரும்ெபாைபான 
ைக்்கள் நரகில் தள்ளபெடுகின்ைனர 
என்ெதும் வதளிெபாகிைது. அதனபால் 
எெர்கள் நபாலெயும் வெட்கத்தைத்லத-
யும் ெபாது்கபாத்துக் வ்கபாள்ெதில் ்கெனம் 
வ�லுத்துகிைபார்கவளபா அவ்விரு உறுப-
பு்கள் குறித்தும் விழிபபுடன் நடந்து-
வ்கபாள்கிைபார்கவளபா அெர்களுலடய 
முழு ெபாழவும் தூலையபானதபா்க 
அலைந்துவிடும். தன் நபாலெயும் 
வெட்கத்தைத்லதயும் ெபாது்கபாத்துக் 
வ்கபாள்ெதற்்கபா்க ஒருெர வெபாறுபவெற்-
றுக்வ்கபாண்டபார அெருக்கு சுெனம் 
கிலடத்திட நபான் வெபாறுபவெற்கிவைன்' 

என்று நபி (ஸல்) அெர்கள் ஒரு தடலெ 
குறிபபிடடுள்ளபார்கள். (ஆதபாரம்: பு்கபாரி)

நபாலள ைறுலையில் எத்தல்கய 
ஆளுலையுடனும் குணங்களுடனும் 
ெபாழந்தபார என்ெது தபான் பிரதபான 
வ்கள்வியபா்க இருக்கும். ஆளுலை 
எபெடிக் ்கடடலைக்்கபெடுகிைது. ஒரு-
ெரின் சிந்தலன, எண்ணங்கள், 
வ�யல்்கள், நடத்லத ைற்றும் நற்-
குணம் என்ெெற்லைக்வ்கபாண்வட 
அெருலடய ஆளுலையும் நற்கு-
ணங்களும் அலையும் என்ெது குறிப-
பிடத்தக்்கது.

அஷவஷெயக்   
ஏ.எச.எம். மின்்பாஜ் முபதி (்கபாஷிபி)...

உம்மு ெபாத்திைபா அஸ்கபா ...

அல்ைபா்ு தஆைபா ென்னி -
வரன்டு ைபாதங்கலள விதியபாக்கி 
அதில் நபான்கு ைபாதங்கலள ்கண் -

ணியபெடுத்தியுள்ளபான். இதலன பின்ெரும் 
ெ�னம் வதளிவுெடுத்துகின்ைது.

'ெபானங்கலளயும் பூமிலயயும் ெலடத் -
தநபாள் முதல் அல்ைபாஹவின் ெதிவெடடில் 
ைபாதங்கள் ென்னிவரண்டபாகும். அெற்றில் 
நபான்கு ைபாதங்கள் புனிதைபானலெயபாகும் 
'(அல் குரஆன் 9:36) அதுவெபால் இவ்ெ� -
னத்தில் குறிபபிடபெடடுள்ள அந்த நபான்கு 
ைபாதங்கள் எலெ என்ெலத குரஆனின் 
விளக்்க உலரயபா்க நபிவைபாழி்கள் அலைந் -
துள்ளன. துல்்ககஃதபா, துல்்ஜ், மு்ரரம், 
ரஜப ஆகியனவெ அந்த ைபாதங்களபாகும். 
அந்த ைபாதங்களில் வெபார வ�யயக் கூடபாது, 
வீணபானதும் ெபாெைபானதும் ்கபாரியங்களில் ஈடு -
ெடக் கூடபாது, �ண்லட �ச�ரவு்களில் ஈடுெடக் -
கூடபாது என்ை வைைபான தத்துெங்கலள உெ -
வத�ைபா்க இஸைபாம் கூறிக் வ்கபாண்டிருகிைது. 

சிைபபிக்்கபெடட இந்நபான்கு ைபாதங்களில் 
ஒரு ைபாதம் தபான் துல்்ஜ் ைபாதைபாகும். இது 
தியபா்கத்லதப ெலை�பாடடும் ைபாதம். இம் -
ைபாதத்தின் முதல் ெத்து நபாட்களும் மி்கவும் 
சிைபபு வெபாருந்தியலெ.  இத்தினங்கள் மீது 
அல்ைபாஹ அல்குரஆனில் �த்தியம் வ�யது 
இலெ சிைபபுப வெபாருந்திய தினங்கள் 
என்ெலத எைக்கு உணரத்தியுள்ளபான். 'விடி -
யக்்கபாலையின் மீது �த்தியைபா்க! ெத்து இரவு -
்கள் மீதும் �த்தியைபா்க' 

(ஆதபாரம்: அல்ெஜ்ர 1-2)
இவ்ெ�னத்திற்கு இபனு அபெபாஸ (ரழி) 

அெர்களும் ஏலனய �ன்ைபாரக்்க அறிஞர -
்களும் இஙகு குறிபபிடபெடும் இரவு்கள் 
துல்்ஜ் ைபாதத்தின் முதல் ெத்து இரவு்கள் 
என விளக்்கைளித்துள்ளபார்கள். 

ஆற்ை வெண்டிய நல்ைைல்்கள்
1. வநபான்பு வநபாற்ைல்
துல்்ஜ் ைபாதத்தில் முதல் ெத்து தினங்க -

ளிலும் புரியபெடும் நல்ைைல்்களுக்கு ஈடபா்க 
வெறு எந்த நபாட்களிலும் வ�யயும் நல்ை -
ைல்்கள் அல்ைபாஹவுக்கு மி்க விருபெைபான -

தபா்க இல்லை. (ஆதபாரம்: 
பு்பாரி) இல் இடம்வெற் -

று ள் ள ்தீஸின் அடிபெலடயில் 
பிலை ஒன்றிலிருந்து வநபான்பு வநபாற்்க 
முடியும். எனினும் துல்்ஜ் பிலை ெத்து, 
வெருநபாள் தினைபால்கயபால் அத்தினத்தில் 
வநபான்பு வநபாற்்க கூடபாது.

2. அரெபா வநபான்பு வநபாற்ைல்.
துல் ்ஜ் ைபாதத்தின் பிலை ஒன்ெதபாெது 

தினம் அைெபா தினைபாகும். அத்தினத்தில் 
வநபான்பு வநபாற்ெது விவ�ட ஸுன்னத்தபாகும். 
அபூ ்கதபாதபா (ரழி) அெர்கள், அரெபா தின 
வநபான்பு ெற்றி நபியெர்களிடம் வினெப -
ெடடவெபாது, வ�ன்ை ெருடத்திற்கும் தற்வெபா -
லதய ெருடத்திற்கும் (அெற்றில் வ�யயபெடட 

சிறுெபாெங்களுக்கு) குற்ைபெரி்கபாரைபா்க அது 
அலையுவைனக் கூறினபார்கள் என்று அறிவித் -
துள்ளபார்கள். (ஆதபாரம்: முஸலிம்)

3. தக்பீர, தஸபீஹ, தஹலீல் கூைல்.
இபனு உைர (ரழி), அபூ ்ுலைரபா (ரழி) 

ஆகிவயபார (துல்்ஜ் ைபாத முதல்) ெத்து நபாட -
்களில் �ந்லத ெகுதி்களுக்கு வ�ல்லும் வெபாது 
தக்பீர கூறுெபார்கள். (ஆதபாரம்; பு்பாரி)

துல் ஹிஜ்ஜபாவின் முதல் ெத்து நபாட்களில் 
வைற்வ்கபாள்ளபெடும் அைல்்கலளவிட அல் -
ைபாஹவுக்கு மி்கவும் விருபெைபானதும் ை்கத் -
தபானதும் வெறு ஏதும் இல்லை. எனவெ, 
அந்நபாட்களில், 'ைபா இைபா் இல்ைல்ைபாஹ, 
அல்ைபா்ு அக்ெர, அல்்ம்துலில்ைபாஹ' 
அதிைபா்க கூறுங்கள்' என நபி 
(ஸல்) கூறியதபா்க இபனுஉைர 
(ரழி) அெர்கள் அறிவிக்கின்ைபார -
்கள். 

(ஆதபாரம்: முஸனத் அஹைத்)
4. உழஹியயபாஹ நிலைவெற்ைல்.
வெருநபாள் தினத்தன்றும், அதலன அடுத் -

துெரும் மூன்று நபாட்களு்களிலும் நிலை -
வெற்ை முடியும். 

வெருநபாள் தினத்தன்று ைனிதன் வ�யயும் 
நல்ைைல்்களில் இரத்தம் ஓடடி குரெபான் 
வ்கபாடுபெலதவிட அல்ைபாஹவுக்கு விருப -
ெைபான அைல் வெவைதுமில்லை. வைலும் 
அபபிரபாணி அதன் வ்கபாம்பு்களுடனும், முடி -
்களுடனும், குழம்பு்களுடனும் நபாலள ைறு -
லைநபாளில் ெரும். 

அறுக்்கபெடும் மிரு்கத்தின் இரத்தம் 
பூமியில் விழ முன்னவர அது அல்ைபாஹவிடம் 
வ�ன்ைலடந்து விடுகின்ைது. எனவெ ைனவிருப -

ெத்வதபாடு நிலைவெற்றுங்கள்' என நபி (ஸல்) 
கூறியதபா்க ஆயிஷெபா (ரழி) அெர்கள் அறிவிக் -
கின்ைபார்கள்.  (ஆதபாரம்: இபனு ைபாஜபா)

என்ைபாலும் இவ்ெருடத்தின் இம்ைபாதத்லத 
வெபாருளபாதபார வநருக்்கடி அதி்கரித்து ைக்்கள் 
ெைவித அவ�ௌ்கரியங்களுக்கு மு்கம் வ்கபாடுத் -
துள்ள சூழலில் நபாம் அலடந்துள்வளபாம். 

அதனபால் இம்ைபாதத்லத நன்லை்கலளத் 
வதடிக்வ்கபாள்ெதற்்கபான �ந்தரபெைபா்கவும் 
ெபாெமீடசி வதடி இலைென் ெக்்கம் திரும்புெ -
தற்்கபான ெபாயபெபா்கவும் எைது நபாடடில் ஏற்ெட-
டுள்ள ்கஷட நிலை நீஙகி நபாடு அபிவிருத்தியின் 
ெக்்கம் மீழெதற்்கபா்கவும் துஆவிலும் ெபாெைன் -
னிபபிலும் ஈடுெடுவெபாம். 

ஒரு தடவை நபி 
(ஸல்) அைர்கள், 'ஏற்றுக்்கொள்-

ளப்படட ஹஜ்ஜுக்கொன கூலி சுைனத்-
வதத் தவிர வைறு ஏதும் இல்வலை'. 
என்றுள்ளொர்கள். (ஆதொரம் : புஹொரி, முஸ்லிம்)

ஏற்றுக ்்கொள்ளப்படட ஹஜ என்்பதன் ்கருத்து 
அைருடன் ்பொைம் எதுவும் ்கலைக்க மொடடொது என்்ப -

தொகும். இன்்னொரு ்கருத்து, அது அங்கீ்கரிக்கப்படடது 
என்றும் கூறப்படுகின்றது. 
ஒருைரின் ஹஜ அங்கீ்கரிக்கப்படடுள்ளது என்்பதற்்கொன 

அவடயொளம், அைர ்தொடரந்தும் நன்வம ்ெயைதொகும். 
அத்வதொடு அைர ்பொைங்்கவள ்பழக்கப்படுத்திக ்்கொள்ள 

மொடடொர. இன்னு்மொரு ்கருத்தின்்படி அைரிடத்தில் மு்கஸ்துதி 
இருக்கொது. அைர ஹஜ ்ெயத பின்னர ்தொடரந்து ்பொைங்்கவளச் 

்ெயய மொடடொர. 
்ொபிர (றழி) அைர்கள் அறிவிககின்ற பின்ைரும் ஹதீவஸ இமொம் 

அஹமத் ((ரஹ) அைர்கள் ்பதிவு ்ெயதுள்ளொர்கள், ஒரு தடவை நபி 
(ஸல்) அைர்களிடம் 'யொ ரஸூலுல்லைொஹ! ஏற்றுக்்கொள்ளப்படட 
ஹஜ எது?' என வினைப்படடது. அபவ்பொது அைர்கள் 'உணைளிப -
்பது, ஸலைொத்வதப ்பரபபுைது' எனக கூறினொர்கள். 

ஒருைரின் ஹஜ ஏற்றுக்்கொள்ளப்படடதொ்க அவமய வைண்டு -
மொனொல் முதலைொைதொ்க, அைரது நியயத் தூயவமயொனதொ்க இருக்க 
வைண்டும். இரண்டொைதொ்க, அைர நபி (ஸல்) அைர்கவள இ்பொதத்்க -
ளில் பின்்பற்றியிருக்க வைண்டும். மூன்றொைதொ்க, ஏவனய முஸ்லிம் -
்களுககு அைர வநொவிவன ்ெயைதிலிருந்தும் தவிரந்து ்்கொள்ள 
வைண்டும். 

இந்த ஹதீஸின் ்கருத்து, அல்லைொஹஜுதஆலைொ ஹஜ ்ெய்பைர்க-
ளின் எதிர்கொலைப ்பொைங்்கவளயும் மன்னித்து விடுகிறொன் என்்பது 
அல்லை. மொற்றமொ்க அைர ஏவதனும் ்பொைம் ்ெயதொல் அைர அதற்-
்கொ்க ்தௌ்பொ ்ெயய வைண்டும். ஒரு மனிதர எவைளவுதொன் நன்-
வமயொன ்ெயல்்கவளச் ்ெயதவ்பொதும் அவை அைரது எஞ்சி-
யிருககும் ைொழ்வில் ்ெயகின்ற ்பொைங்்களுககு ்பொது்கொப்பொ்க 

அவமய மொடடொது. (அல்லைொஹ மி்கவும் அறிந்தைன்.)
மூலைம் : அஷ்ஷெயக அபதுல் வஹ யூஸஜுப

வதபாகுபபு : 
ஏ.எம். மு்ம்ைத் ஸபெபான்

சீனன்வ்கபாடலட, வெருெலள.

    
ஏற்

றுக் ககொள்ளப்பட்ட ஹ
ஜ்

ஹஜ் இஸைபாத்தின் ஐந்தபாெது ்கட -
லையபாகும். உடல் �க்தியும் ெண 
ெ�தியுமுள்ளெர்கள் ஆயுளில் 

ஒருமுலை இக்்கடலைலய ்கடடபாயம் நிலை-
வெற்ை வெண்டும். ஆனபால் ஓன்றுக்கு வைற்-
ெடட ்ஜ்ஜு்கலள வ�யெது ஸுன்னத்தபானதும் 
நன்லை தரக்கூடியதுைபாகும்.  

இவ்ெபாைபான நிலையில் ்ஜ் வ�யெதற்கு 
ெ�தியும் ெபாயபபும் இல்ைபாதெர்கள் உம்ரபா 
வ�யெதலனயும் சிைர ஒவ்வெபாரு ரைழபானிலும் 
உம்ரபா வ�யெதலனயும் எம்ைபால் ்கபாண முடி-
கின்ைது. ்ஜ், உம்ரபா ்கபாடசி்கலள ்கண்ணுற்ை-
ெர்கள், அதன் நன்லை்கலள அறிந்து வ்கபாண்-
டெர்கள், அதன் ஆன்மீ்க சுலெலய உணரந்து 
உந்தபெடடெர்கள் ெை தடலெ்கள் ்ஜ், உம்ரபா 
ெணக்்கத்லத வைற்வ்கபாள்ெதலனயும் அதற்-

்கபா்க வெரு வதபால்க ெணத்லத  வ�ைவிடுெ-
லதயும் எம்ைபால் அெதபானிக்்க முடிகின்ைது. 
என்ைபாலும் வெபாருளபாதபார பிரசசிலன்கள் தலை-
தூக்கியுள்ள இன்லைய சூழநிலையில் ஏலழ்கள் 
அதளெபாதபாளத்தில் தள்ளபெடடும் நடுத்தர 
ெரக்்கத்தினர ஏலழ்களபா்க ைபாறியுமுள்ள 
நிலையிலும் அடிைடட ைக்்களுக்கு ல்கவ்கபாடுப-
ெதற்்கபான  முயற்சி முன்வனடுக்்கபெடுெதன் 
முக்கியத்துெத்லத நபாம் உணரந்துள்வளபாைபா? 
ைபாரக்்க ரீதியபா்க இதன் வெறுைதி என்ன? என்ை 
வினபாலெ முன்னிறுத்தி சிந்திபெது அெசியைபா-
னதபாகும். 

ஏவனனில் ஸுன்னத்தபான ஒன்லைவிட ெரள், 
ெரள் கிெபாயபா தரத்தில் உள்ளெற்லை முற்ெடுத்-
துெது அெசியைபானது. வநபான்பு ்கபாைத்தில் 
ஸ்ர உணலெ ெரிைபாறுெதற்்கபா்க எழும்பி 
�பாபபிடடு விடடு, சுெஹ வதபாழபாது தூஙகுெது 
வெபான்றுதபான் இசவ�யற்ெபாடும் ஆகும். முற்ெ-
டுத்த வெண்டியலத முற்ெடுத்துெதும் பிற்ெடுத்த 
முடியுைபானலத பிற்ெடுத்துெது வதபாடரெபா்கவும் 
ைபாரக்்கம் எங்களுக்கு ெழி்கபாடடியுள்ளது. ்கட-
லை்கலள ்கண்டுவ்கபாள்ளபாது அெற்லை விடடநி-
லையில் ஸுன்னத்தபான விடயங்களுக்கு முக்கி-
யத்துெம் வ்கபாடுபெது �ரியபானது தபானபா? என்ை 
வ்கள்வி எழும்புெதும் இயல்ெபானதபாகும். 

ஸத்கபா, ்ஜ் ஆகிய இரண்டில் உங்களுக்கு 
எதுமி்கவும் விருபெத்துக்குரியது என்று இைபாம் 
ைபாலிக் (ரஹ) அெர்களிடம் வினெபெடட-
வெபாது '்ஜ் என்று கூறிவிடடு, 'ெஞ�்கபாைைபா்க 
இருக்்க கூடபாது' என்ைபார்கள். (ஆதபாரம்: ைெபா-
ஹிபுல் ஜலீல்) 'அயைெர்களும் உைவினர்க-
ளும் வதலெயுடன் இருக்கும்வெபாது ஸத்கபாவெ 
மி்க சிைந்தது. �மூ்கத்துக்கு வ�ைெழிக்்கபெட 

வெண்டிய நிலையில் இருக்கும் வெபாதும், சுன்-
னத்தபான ்ஜ்லஜ விட ஸத்கபா முற்-

ெடுத்தபெடல் வெண்டும். 

ஆனபால் இருநிலை்களும் சுன்னத் என்ை 
நிலையில் ்கபாணபெடடபால் ்ஜ் வ�யெது சிைந்-
தது என்று ைபாலிக் ைத்்பினர ்கருதுகின்ைனர. 
(ஆதபாரம்: அல் இக்தியபாரபாத்) இது ெற்றி இைபாம் 
்கஸஸபாலி (ரஹ) அெர்கள் தனது 'இஹயபா 
உலூமித் தீன்' என்ை நூலில், ைதிையக்்கத்தில் 
இருபவெபார ெற்றி குறிபபிடும் வெபாது, 'தைது வ�ல்-
ெத்லத ்ஜ் வ�யெதன் மூைம் வ�ைவு வ�யய 
அெர்கள் ஆல�பெடுகிைபார்கள். எனவெ அயல் 
வீடடபாலர ெசிவயபாடு விடடுவிடடு ஒவ்வெபாருமுலை-
யும் ்ஜ் வ�யகிைபார்கள்' என்று குறிபபிடடு ்கண்-
டிக்கிைபார்கள் (ஆதபாரம்: இஹயபா உலூமித்தீன் 
4/660) 

வைலும் 'யபாருலடய வ�ல்ெம் வெற்வைபாருக்்கபா்க 
வ�ைவிடபெடபாது ்ஜ்ஜுக்்கபா்க வ�ைவிடபெடுகி-
ைவதபா அெர தன்லனத்தபாவன ஏைபாற்றியெரபா்க 

்ஜ் வ�யகிைபார. அெர ்ஜ்லஜவிட தனது 
்கடலைலய முற்ெடுத்த வெண்டும். இது தரத்தில் 
குலைந்த ெரலழவிட தரத்தில் கூடிய ்கடலைலய 
முற்ெடுத்துெதபாகும்' என்கிைபார. (ஆதபாரம்: 
இஹயபா 6/655). நபான் அல்குரஆலன ்கற்-
றுக்வ்கபாண்டிருக்கிவைன். ஆனபால் எனது தபாவயபா 
நபான் இரவு �பாபெபாடடுக்கு அெருடன் �பாபபிட ெரு-
ெதலன எதிரெபாரத்துக் வ்கபாண்டிருக்கிைபார என்று 
ஹிஷெபாம் இபனு ்ஸஸபான் (ரஹ) அெர்கள், 
இைபாம் ்ஸன் அல் ெஸரி (ரஹ) அெர்களி-
டம் குறிபபிடடவெபாது 'உங்களது தபாவயபாடு இரவு 
உணலெ �பாபபிடுங்கள். சுன்னத்தபான ்ஜ் வ�ய-
ெதலனவிட தபாவயபாடு வநருக்்கைபா்க இருபெது 
எனக்கு மி்க விருபெத்துக்கு உரியது' என்றுள்ளபார-

்கள். (ஆதபாரம்: அல் ஜபாமிகஃ லிஅக்ைபாகிர ரபாவி ெ 
ஆதபாபிஸ ஸபாமிகஃ - ்கதீப அல் ெக்தபாதி 2/348) இது 
வதபாடரபில் இபனு அபெபாஸ (ரழி) அெர்கள் 'ஒரு 
்ஜ்லஜ வதபாடரந்து இன்வனபாரு ்ஜ்லஜ வ�ய-
ெதலன விட ஒரு குடும்ெத்லத ஒரு ைபாதவைபா, ஒரு 
ஜும்ஆ தினவைபா அல்ைது அல்ைபாஹ நபாடிய ்கபாைம் 
ெலரவயபா ்கெனிபெலத நபான் வைைபானதபா்கக் ்கரு-
துகிவைன். (ஆதபாரம்: ஹில்யதுல் அவ்லியபா ெ தெ-
்கபாதுல் அஸபியபா–அபூ நுஐம்) 'ஒருமுலை ்ஜ் 
வ�யெதுதபான் ்கடலையபாகும். ஆனபால் வநரசல� 
லெத்திருந்தபால் அதலன நிலைவெற்ை வெண்டும் 
என்ெது அலனத்து அறிஞர்களும் 
ஏவ்கபாபித்த இஜ்ைபாெபான 
ஒரு விடயைபாகும்' 
என் று 

இைபாம் இபனுல் முன்திர (ரஹ) குறிபபிடடுள்ளபார. 
(இஜ்ைபா 34)

இைபாம் இபனு ்ஜர அல் அஸ்கைபானி (ரஹ) 
இதுெற்றி குறிபபிடும் வெபாது வநரசல� வெபான்று 
இலடயில் ஏற்ெடும் ஒரு ்கபாரணத்துக்்கபா்க அன்றி 
வெறு ்கபாரணங்களுக்்கபா்க ் ஜ் ெருடபாந்தம் மீடடப-
ெட ைபாடடபாது என்ெது ஏவ்கபாபித்த முடிெபாகும்' என்று 
குறிபபிடுகிைபார. (ஆதபாரம்: ெத் ு்ல் ெபாரி 4/283)

அல்குரஆனின் ஏரபாளைபான ெ�னங்கள் �மூ்கப-
ெணிலய மி்க ெபாரதூரைபான ஒன்ைபா்க குறிபபிடடுள்-
ளலையும் இஙகு வநபாக்்கத்தக்்கது. எடுத்துக்்கபாடடபா்க, 
'அெலன பிடியுங்கள், இழுத்துச வ�ல்லுங்கள், 
பின்னர அெலன நரகிவை தள்ளி விடுங்கள், 
பின்னர எழுெது முழங்கள் வ்கபாண்ட �ஙகிலி்க-
ளபால் அெலன பிலணயுங்கள். அென் ை்கத்தபான 
இலைெலன நம்ெபாைல் இருந்தபான். ஏலழ்களின் 

உணலெ தூண்டபாைல் 
இருந்தபான் (்ஷர) 
அ ல் ை பா ஹ ல ெ 
நம்ெபாது இருபெதும் 
ஏலழ்களின் உணலெ 
தூண்டபாது இருபெ-
தும் ஒருென் நரகில் 
்கடுலையபான தண்ட-
லனலய அனுெவிக்்க 
்கபாரணம் என்ெலத 
புரிந்து வ்கபாள்ளமுடி-
கின்ைது. அத்துடன் 

உணெளிக்்க தூண்டுெது ஒரு �மூ்கபெணியபா-
கும். இது ஒரு வநர உணலெ வ்கபாடுபெலத 
விட வித்தியபா�ைபான ஆழைபான ஒரு ்கருத்லத 
தருகின்ைது.

'அெர்கள் தலடலய தபாண்டடடும். தலட 
என்ைபால் என்ன என்று வதரியுைபா? அடிலை-
்கலள விடுதலை வ�யெது, ெஞ�ம் ெடடினி-
யபான நபாளில் உணெளிபெது, உைவினரபான 
அநபாலதக்கு அல்ைது ைண்லண ்கவ்வும் 
நிலையிலுள்ள ஏலழ்களுக்கு உணெளிபெது, 
பின்னர இலை நம்பிக்ல்க (ஈைபான்) வ்கபாண்டு 
வெபாறுலை ைற்றும் இரக்்கம் ்கபாடடுைபாறு ெரஸ-
ெரம் உெவதசித்துக் வ்கபாள்ெது இெர்கள்தபான் 
ெைபெக்்கத்தபார்கள். ஒருென் சுெனம் நுலழய 

வெண்டுைபானபால் அடிைடட ைக்்களின் 
பிரசசிலன்கலள தீரக்்க வெண்டும். 
அடிலை விடுதலை, வெபாருளபாதபார 
வநருக்்கடி, ெறுலை ெடடினி ்கபாைத் -
தில் உணவுக்்கபான ஏற்ெபாடு்கலள 

வ�யது வ்கபாடுபெது, உைவினர்கள், அநபாலத-
்கள், ஏலழ்களுக்கு உதவுதல் இதுதபான் ெைப-
ெக்்கத்தபார்களபான சுனெபாதி்களின் ெண்பு்கள் 
என்ெது அல்குரஆன் கூைெருகின்ை ்கருத்தபா-
கும். ஸுன்னத்தபான ் ஜ்லஜவிட �மூ்கபெணி 
முற்ெடுத்தபெட வெண்டும் என்று ஸ்பாெபாக்-
்களும் முன்லனய இைபாம்்களும் கூட விளங-
கியுள்ளபார்கள். அதனபால் எைது நபாடடு ைக்்கள் 
வெபாருளபாதபார பிரசசிலன்களுக்கு மு்கம்வ்கபா -
டுத்துள்ள  தற்வெபாலதய சூழலில் இெற்லை-
யும் ்கருத்தில் வ்கபாள்வெபாம்.

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

இஸ்ொத்தின் ்பொர்வையில் 
ஒன்றுக்கு மேற்்பட்ட ஹஜ்

துல்ஹஜ்:
முதல் பத்து நாட்கள்

அஷவஷெயக் 
அபூ மு்ம்ைத் ்பாமித் ரபீ...

சிைபெபான நபாள்

அரெபா தினம் என்ெது �ஙல்கயபான ைபாதங -
்களில் ஒன்ைபான துல் ்ஜ் ைபாதம் ஒன்ெ-
தபாம் பிலையில் அலைந்துள்ளது. இஸைபா-

மிய ெரைபாற்றில் இது மி்கவும் சிைந்தநபாளபாகும். ்ஜ் 
்கடலைலய நிலைவெற்ை ைக்்கபா வ�ல்லும் ்பாஜி்கள் இத்தி-
னத்தில் தபான் அரெபா எனும் லைதபானத்தில் ஒன்று கூடுெர. 

அவதவநரம், அல்ைபா்ுதஆைபா நபி (ஸல்) அெர்களுக்கு 
இஸைபாமிய ைபாரக்்கம் எனும் ெபாழவியல் வநறிலய இத்தினத்-
தில் தபான் முழுலைபெடுத்தினபான். 'இன்று உங்களது ைபாரக் -
்கத்லத உங்களுக்்கபா்க நபான் முழுலையபாக்கி விடவடன். 
எனது அருடவ்கபாலட்கலள உங்கள் மீது நபான் நிலைவு 
வ�யதுவிடவடன். இன்னும் உங்களுக்்கபா்க இஸைபாத்லத 
உங்கள் ைபாரக்்கைபா்க ஏற்றுக்வ்கபாண்டு விடவடன்' 

(அல் குரஆன் 5:3)
இவ்ெ�னம் நபி (ஸல்) அெர்களுக்கு இபபுனித தினைபான 

துல் ்ஜ் பிலை 9ஆம் நபாள் அரெபா தினத்திவைவய இைக் -
கியருளபெடடது. அரெபா தினத்லத விட சிைந்தநபாள் வெறு 
எதுவும் கிலடயபாது. ைற்ை தினங்கலளவிட அன்லைய 
தினத்தில் அதி்கைபான நர்கெபாசி்களுக்கு அல்ைபாஹ விடு -
தலையளிக்கின்ைபான். அன்று அல்ைபாஹ அடியபார்களிடம் 

வநருஙகி ெந்து அெர்களின் ைபாண்பு குறித்து ெபானெர்க -
ளிடம் வெருலை ெபாரபாடடுகிைபான் என நபி(ஸல்) அெர்கள் 
கூறினபார்கள். (ஆதபாரம் முஸலிம்) அரெபா தபான் ்ஜ், 
்ஜ் என்ெவத அரெபாவில் தரிபெது தபான். 'துல் ஹிஜ்ஜபா 
10ஆம் நபாள் இரவில் அதி்கபாலைக்கு முன்பு ஒருெர அரெபா -
விக்கு ெந்துவிடடபால் அெர ்ஜ்லஜ அலடந்து வ்கபாள்ெர' 
என நபி (ஸல்) அெர்கள் கூறினபார்கள். 

(ஆதபாரம்: அபூதபாவூத், நஸபாஈ, திரமிதி, அஹைத்)
அரெபா முஸலிம்்களுக்கு ்கற்பிக்கும் ெபாடம் என்னவெ -

னில், இஸைபாமிய அடிபெலட தெைபாது ்கடவடபாழுஙல்க 
மீைபாது ெபாழ வெண்டும். முழுலையபா்க அல்ைபாஹவுக்கு 
்கடடுபெடடு �வ்கபாதரத்துெ உணரவெபாடு �ண்லட �ச�ரவு -
்கள் இன்றி ஒற்றுலையபா்க ெபாழவெண் -
டும். லஷெத்தபான் அெர்கலளப ெபாரத்து 
ஏைபாற்ைம் அலடயவெண்டும் என்ெவத-
யபாகும்.

சுவனம் தரும் 
இரண்டு பண்புகள் 

வநபான்பின் முக்கியத்துெம்
வைலும் ்ஜ்ஜுக்கு வ�ல்ைபாதெர்கள் துல் 

்ஜ் ைபாதம் 9ஆம் பிலையில் அரெபா வநபான்பு 
வநபாற்ெது சுன்னத்தபானதபா்கஞம். புனித ்ஜ்ஜில் 
ஈடுெடுவெபார அரெபா தினத்தில் அதி்கம் நன்லை-
்கள் புரிெதற்கும் புத்துணரசசியுடன் வ�யற்ெடுெ-
தற்கும் ெழிெல்க வ�யயபெடடுள்ளது. ்பாஜி்க-
ளுக்கு அரெபா வநபான்பு சுன்னத் இல்லை. ைபாைபா்க 
்பாஜி்கள் அல்ைபாத ைற்ைெர்கள் துல் ்ஜ் 
ைபாதம் 9ஆம் நபாள் வநபான்பு வநபாற்ெது ஸுன்னத் 
ஆகும்.

அரெபா வநபான்பு ெற்றி நபி (ஸல்) அெர்களி -
டம் வ்கட்கபெடட வெபாது, 'அது 
்கடந்து வெபான ஓரபாண்டு 
ைற்றும் எதிரெரும் ஓரபாண்டு 

நி்கழும் சிறுெபாெங்களுக்கு ெரி்கபாரைபா்க 
அலையும்' என்ைபார்கள். (ஆதபாரம்: முஸலிம்)

நபி(ஸல்) அெர்கள், துல் ்ஜ் ைபாதம் 
9ஆம் தினத்திலும் (அரெபா தினம்), ஆசூரபா தினத்-
திலும் ஒவ்வெபாரு ைபாதமும் மூன்று தினங்களிலும் 
வநபான்பு வநபாற்்கக்கூடியெர்கபாளபா்க இருந்தபார்கள். 
(ஆதபாரம்: அஹைத், அபூதபாவூத்)

வைலும், அரெபா வநபான்ெபானது ்கடந்து வெபான 
ெருடத்தினதும் எதிரெரும் ெருடத்தினதும் ெபாெங-
்களுக்கு குற்ைபபிர்கபாரைபா்க ஆகிவிடுகின்ைது. 
(ஆதபாரம்: பு்கபாரி, அபூதபாவூத், திரமிதி, நஸபாஈ, 
இபனு ைபாஜபா)

ஆ்கவெ அரெபா தினத்தின் ைபாண்பு்கலளயும் 
முக்கியத்துெங்கலளயும் உணரந்து துல் ்ஜ் 
ைபாதம் பிலை ஒன்ெதபாெது நபாளபான அரெபா தினத் -
தில் வநபான்பு வநபாற்று அந்நபாளில் ெபாெங்களுக்கு 
ைன்னிபபும், நர்க விடுதலையும் கிலடக்்க ெல்ை 
நபாயன் துலண புரியடடும்.

மகத்துவம் மிகுந்த அரபா

எம். யூ. எம்.ெபாலிஹ
(அல் - அஸ்ரி) வெலி்கை
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பஸ் கட்டணஙகள் இன்றுமுதல்...
குறைந்தபட்ச பஸ் கட்டணம் 40 

ரூபாவாக அதிகரிககபபடுவ்தாக, த்தசிய 
தபாககுவரத்து ஆறணககுழுவின் பணிப-
பாளர் நாயகம் கலாநிதி நிலான் மிராண்டா 
த்தரிவித்்தார்.   

தநற்று (30) முற்பகல் அர்சாஙக 
்தகவல் திறணககளத்தில் இ்டம்தபற்ை 
ஊ்டகவியலாளர் ்சநதிபபின்தபாத்த அவர் 
இ்தறைத் த்தரிவித்்தார்.   

வரு்டாந்தம் பஸ் கட்டணஙகறள திருத்-
துவது த்தா்டர்பாை த்தசிய தகாளறக-
யின் அடிபபற்டயில் வரு்டாந்தம் ஜூறல 
01ஆம் திகதி பஸ் கட்டணஙகறள அதிக-

ரிகக முடிவு த்சயயபபடடுளள்தாக த்தரி-
வித்்த அவர், ஆயினும் இவவரு்டத்தில் 
மாத்திரம் 4 ்த்டறவகள பஸ் கட்டணஙக-
ளில் திருத்்தஙகள தமற்தகாண்ட்தாகவும் 
த்தரிவித்்தார்.   

அந்த 4 ்த்டறவகளும் எரிதபாருள 
விறலதயற்ைத்ற்த மாத்திரம் அடிபபற்ட-
யாக தகாணடு பஸ் கட்டணஙகளில் திருத்-
்தம் த்சயயபபட்ட்தாக அவர் சுடடிககாடடி-
ைார்.   

அவர் தமலும் த்தரிவிகறகயில், வரு-
்டாந்த பஸ் கட்டண திருத்்தத்தின் தபாது, 
எரிதபாருள அதிகரிபபு உளளிட்ட 12 

வி்டயஙகள த்தா்டர்பில் கவைத்தில் 
தகாளளபபடும். அ்தற்கறமய, தபாதுப 
தபாககுவரத்தில் ஈடுபடும் ்சஙகஙகளு்டன் 
தபச்சுவார்த்ற்தகறள தமற்தகாளளப-
பட்டை. இ்தன்தபாது அவர்களி்டமிருநது 
பல்தவறு தகாரிகறககள முன்றவககபபட-
டிருந்தை. இககட்டண அதிகரிபபாைது, 
இன்று மு்தல், ்தனியார் மற்றும் இ.தபா.்ச. 
பஸ்களுககு த்சல்லுபடியாகும் என்பது-
்டன், ்சா்தாரண த்சறவ, அறரச் த்சாகுசு, 
த்சாகுசு, அதி த்சாகுசு த்சறவகள ஆகிய 
அறைத்து த்சறவகளுககும் தபாருநதும் 
எை அவர் இ்தன்தபாது த்தரிவித்்தார்.   

நாடடின் தற்பாலதய... 
வாயமூல விற்டககாை தகளவிகளுககாக எதிர்வரும் 

04ஆம் திகதி மு.ப 10.00 மணி மு்தல் பி.ப 3.30 மணி 
வறரயாை தநரம் ஒதுககபபடடுளளது.   

அத்து்டன், ்தற்தபாது நிலவும் சிரமஙகள காரணமாக 
பாராளுமன்ைம் கூ்டா்த நாடகளில் குழுக கூட்டஙகறள 
ஒன்றலன் மூலம் ந்டத்துவது குறித்தும் இஙகு கவைம் 
த்சலுத்்தபபட்டது்டன், இ்தற்குத் த்தறவயாை தமலதிக ந்டவ-
டிகறககறள தமற்தகாளவ்தற்கும் தீர்மானிககபபடடுளளது.  

கநதக்காடடில் தப்பிசவசென்்ற... 
அவர்களில் 598 தபர் தபாலிஸாரி்டம் 

்சரணற்டந்தது்டன் தமலும் நூற்றுககுமதி-
கமாதைாறர த்தடிககணடுபிடித்து றகது-
த்சயயும் ந்டவடிகறககளில் தபாலிஸா-
ரும் இராணுவத்திைரும் ஈடுபடடுளள்தாக 

குறிபபிட்டார்.   தபாலிஸாரி்டம் ்சரண-
ற்டநதுளள 261 தபர் தநற்றைய திைம் 
நீதிமன்ைத்தில் ஆஜர்படுத்்தபபட்டது்டன் 
ஏறையவர்கறள இன்றைய திைம் நீதி-
மன்ைத்தில் ஆஜர்படுத்்தவுளள்தாக அவர் 

த்தரிவித்துளளார். அத்ததவறள, கந்தக-
காடு புைர்வாழ்வு மத்திய நிறலயத்தில் 
ஏற்பட்ட குழபபகரமாை நிறலறம கடடுப-
பாடடுககுள தகாணடுவரபபடடுளள்தாக-
வும் அவர் த்தரிவித்துளளார்.   

04 ைாதஙகளுக்கு ்தலெயான...
முன்னாள் அலைசசெர் சொகை ரதநா-

யக்க வதரிவிததுள்்ார்.   
்ைறபடி ஒரு இைடசெம் வைறறிக் 

வதான் செலையல் எரிொயுலெ வகாள் -
ெனவு வசெயெதறகாக 90 மில்லியன் 
அவை. வ்டாைர் வசெைவி்டப்ப்டவுள்் -
து்டன் அதறகான 70 மில். அவை. 
வ்டாைலர உைக ெஙகி ெழஙகியுள் -
்து்டன் மீதைான 20 மில். அவை. 
வ்டாைலர லிற்்றா நிறுெனததிலிருநது 
ெழஙகுெதறகு தீர்ைானிததுள்்தாக -

வும் பிரதைர் அலுெைகம் வதரிவிததுள்-
்து.  இவொரம் ்ைறபடி செலையல் 
எரிொயு நாடடுக்கு கில்டக்கும் என்றும் 
வகாள்ெனவு வசெயயப்படும் 1,00,000 
வைறறிக் வதான் செலையல் எரிொயு 
நாடடின் நான்கு ைாத ் தலெக்கு ் பாது -
ைானதாகும் என்றும் பிரதைர் அலுெை -
கம் வதரிவிததுள்்து.  

வகாள்ெனவு வசெயயப்படும் செலையல் 
எரிொயுலெ 70 வீததலத வீடடு பாெ-
லனயா்ர்களுக்கு விநி்யாகிப்பதறகு 

தீர்ைானிக்கப்படடுள்்து்டன் அெறறில் 
12.5 கி்ைா 05 மில்லியன் சிலிண் -
்டர்களும் 05 கி்ைா ஒரு மில்லியன் 
சிலிண்்டர்களும் 2.5 கி்ைா ஒரு 
மில்லியன் சிலிண்்டர்களும் உள்் -
்டஙகுெதாகவும் மீதைான 30 வீத 
செலையல் எரிொயுலெ ெர்ததக ந்டெ -
டிக்லககளில் ஈடுபடடுள்்ெர்களுக்கு 
ெழஙகுெதறகும் ந்டெடிக்லக எடுக்கப் -
படுவைன பிரதைர் அலுெைகம் வதரி -
விததுள்்து.  

க்டலன ெழஙகிவிடடு...
இல்றயாண்லைக்கு பாரிய பிரசசிலனலய ஏறபடுததும் எனவும் வதரிவித-

தார். வகாழும்பு ைாகஸ் வபர்னாண்்்டா ைாெதலதயில் உள்  ் எதிர்க்கடசித 
தலைெரின் அலுெைகததில் ந்டததிய வசெயதியா்ர் செநதிப்பில் அெர் இவொறு 
கூறியுள்்ார். அெர் ் ைலும் வதரிவிக்லகயில்,

இநதியா படிப்படியாக எைது நாடடின் முக்கியைான ்கநதிர லையஙகல் 
தைக்கு வசொநதைாகும் ்ெலைததிட்டதலத முன்வனடுததுள்்து என்பது மிக 
வதளிொனது.  

்தசிய ெ்ஙகல  ் பாதுகாப்பதாக கூறி்ய இநத அரசொஙகம் ஆடசிக்கு 
ெநதது. ஹம்பாந்தாடல்ட துல்றமுகம் சீனாவுக்கு ெழஙகப்படடுள்்து.  
வகாழும்பு துல்றமுகததின் இரண்டு பகுதிகள் பிரிக்கப்படடு இநதியாவுக்கும் 
சீனாவுக்கும் ெழஙகப்படடுள்்ன. தற்பாது திரு்காணைலை துல்றமுகதலத 
இநதியாவுக்கு ெழஙக ் பாகின்்றனர்.  

இது எைது நாடடின் இல்றயாண்லைக்கு பாரிய பிரசசிலனலய ஏறபடுத-
தும். அலனதது அரசியல் கடசிகளும் இநத நிலைலை வதா்டர்பில் தைது 
நிலைப்பாடுகல் வெளியி்ட ்ெண்டும் எனவும் ைக்ைன் கிரிவயல்ை வதரி-
விததுள்்ார்.

்ைலும் 04 ்பர் தமிழகம்...
தனுஸ்்காடி கலரலய வசென்்ற -

ல்டநதுள்்னர்.  ்நறறு முன்தினம் 
இரவு ெவுனிய ைாெட்டதலத ்செர்நத 
வ்டாமினிக் (42), ைலனவி சுதர் -
செனி(24) ஆறு ெயது ைகன் என ஒ்ர 
குடும்பதலத ்செர்நத மூன்று ்பரும் 
கிளிவநாசசிலய ்செர்நத ை்கநதிரன் 
(50) உள்ளிட்ட 04 ்ப்ர கண்ணாடி 
இலழ ப்டகில் பு்றப்படடு ்நறறுக் 
அதிகாலை சுைார் 05 ைணிய்வில் 
தனுஸ்்காடிக்கரு்கயுள்் நான்காம் 
ைணல் திடடில் இ்றஙகியுள்்னர்.  

ைணல் திடடில் சுைார் 04 ைணி -

்நரைாக சிக்கி தவிதத இைஙலக 
தமிழர்கள் அப்பகுதியில் மீன் பிடிதது -
வகாண்டிருநத மீனெர்கள் ெழஙகிய 
தகெலின் அடிப்பல்டயில் இரா்ைஸ்ெ-
ரம் கலர் யார வபாலிஸார் ப்டகில் வசென்று 
இைஙலகத தமிழர்கல  ் மீடடு ைண்்டபம் 
கலர் யார வபாலிஸ் நிலையம் அலழதது 
வசென்று விசொரலண ந்டததினர்.   விலைொசி 
ஒரு பக்கம் உயர்நதாலும், அததியாெசிய 
வபாருடகளின் தடடுபாடு அதிகரிததுள்்தால் 
இைஙலகயில் குழநலதகல  ்லெதது ொழ 
முடியாத சூழல் ஏறபடடுள்்தால் வபரியெர்-
களுக்கு நபர் ஒருெருக்கு ஒரு இைடசெவைன 

இைஙலக ரூபாவில் 03 இைடசெம் ரூபாய 
வகாடுதது கண்ணாடி இலழ ப்டகில் தமிழ-
கததுக்கு அகதிக ா்க ெநததாக இைஙலக 
தமிழர்கள் பாதுகாப்பு ெட்டார அதிகாரிகள் 
ந்டததிய விசொரலணயில் வதரியெநதுள்்து.   
பாதுகாப்பு ெட்டார அதிகாரிகளின் விசொர-
லணக்கு பின் நால்ெலரயும் ைண்்டபம் அக-
திகள் முகாமில் ஒப்பல்டததுள்்னர்.   

க்டநத ைார்ச ைாதம் 22ஆம் திகதி முதல் 
்நறறு ெலர இைஙலகயிலிருநது 96 
இைஙலக தமிழர்கள் அகதிக்ாக தமிழ -
கம் வசென்றுள்்தாக தரவுகள் வதரிவிக் -
கின்்றனர்.

பாதுகாப்புக்காக துப்பாக்கிகல்... 
விண்ணப்பஙகல் அனுப்பியுள் -்

னர். நாடடில் காணப்படும் சூழ்நிலைலய 
கெனததில் வகாண்டு பாராளுைன்்ற உறுப்-
பினர்கள் தைக்கு லகததுப்பாக்கிகல் 
வபறறுக்வகாள்் ந்டெடிக்லக எடுதது 
ெருெதாக தகெல்கள் கூறுகின்்றன.

இநத பாராளுைன்்ற உறுப்பினர்கள் 
பாராளுைன்்றததின் உறுப்பினர்கள் 
்செலெப்பிரிவில் ஏறகன்ெ விண்ணப்-

பஙகல் ெழஙகியுள்்னர். இநத விண்-
ணப்பஙகள் பாதுகாப்பு அலைசசுக்கு 
அனுப்பி லெக்கப்பட்ட பின்னர், அலைசசு 
லகததுப்பாக்கிகல் ெழஙகும்.

லகததுப்பாக்கிகல் ்காரி விண்ணப்-
பிதத பாராளுைன்்ற உறுப்பினர்களில் 
க்டநத காைததில் ்பாராட்டகாரர்களின் 
முக்கிய கெனததிறகு உள்்ான பாரா-
ளுைன்்ற உறுப்பினர் ஒருெரும் அ்டஙகு-

ெதாக ்பசெப்படுகி்றது.  நாடடில் ஏறபட-
டுள்் வபாரு்ாதார வநருக்கடி ைறறும் 
எரிவபாருள் தடடுப்பாடு உள்ளிட்ட பிரசசி-
லனகள் ைறறும் கஷ்டஙகள் காரணைாக 
ைக்கள் ைததியில் அரசியல்ொதிகள் மீது 
கடும் அதிருப்தி ஏறபடடுள்்து. இதனால், 
ைக்களின் எதிர்ப்புக்கு உள்்ாகைாம் என 
அரசியல்ொதிகள் ைததியில் அசசெம் ஏறபட-
டுள்்தாக வதரிவிக்கப்படுகி்றது.

புைம்வபயர் தமிழரா்ை்ய...
புைம்வபயர் தமிழர்க்ா்ை்ய 

இைஙலகயருக்கு விடிவு கில்டக்குவைன 
வதரிவிததார்.   

்நார்்ெயின் ஒஸ்்ைாவிலுள்் 
இைஙலகயலர செநதிதது ்பசிய ்பா்த 
அெர் இவொறு குறிப்பிடடுள்்ார். 
இதன்்பாது அஙகு வதா்டர்நதும் 
கருதது வெளியிட்ட அெர்,   

இைஙலகயின் தற்பாலதய 
நிலைலை ்ெதலனக்குரியது. இைங -
லகயரின் ொழ்க்லக தரதலத தமிழ் 
்தசிய கூட்டலைப்பினரால் ்ைம்ப -
டுதத முடியும். தமிழர்களின் அடிப் -

பல்ட பிரசசிலனகளுக்கு தீர்வு வபற -
றுக்வகாடுக்க ்ெண்டும். பி்வுப்டாத 
இைஙலகக்குள் தீர்லெ்ய ்காருகி -
்்றாம்.   

வி்செ்டைாக தற்பாது இைஙலக 
்ைாசெைான வபாரு்ாதார வநருக்க -
டிலய எதிர்க்வகாண்டுள்்து. ஊழல் 
்ைாசெடி, இைஞசெம் ஆகியலெ தற -
்பாலதய நிலைலைக்கு காரணவைன 
குறிப்பிடுகி்றார்கள். ஆனால் அப்படி -
யல்ை. நாடடில் தமிழ் ைக்களின் அர -
சியல் பிரசசிலனக்கு தீர்வு ெழஙகாை -
லிருப்பது தற்பாலதய பிரசசிலனக்கு 

பிரதான காரணியாக உள்்து.  
73 ெரு்டகாை தீர்க்கப்ப்டாத தமி -

ழர்களின் உரிலைசொர்நத பிரசசிலன -
களுக்கு தீர்வு ெழஙகினால் உைக -
்ாவிய ரீதியிலுள்் 13 இைடசெம் 
புைம்வபயர் தமிழர்கள் இைஙலகயில் 
முதலீடுகல் ்ைறவகாள்ெர்.   

இைஙலக ைக்களின் ொழ்க்லகலய 
்ைம்படுதத தமிழ் ்தசிய கூட்டலைப்பி-
னால் முடியும். இைஙலக வபாரு்ாதார 
ரீதியில் பாதிக்கப்பட்டால் அதன் தாக்கம் 
ெ்டக்கு ைறறும் கிழக்கு ைக்கல்யும் 
வசெல்ொக்கு வசெலுததும் என்்றார். 

இன்றுமுதல் யாழ்... 
ஆம் ஆணடு நவம்பர் மா்தம் 11 ஆம் திகதி ஆரம்பிககப-

பட்டது. எனினும், தகாதராைா த்தாற்று காரணமாக அ்தன் 
ந்டவடிகறககள 2020 ஆம் ஆணடு மார்ச் மா்தம் 15 ஆம் 
திகதி வறர ்தற்காலிகமாக நிறுத்்தபபட்டை.  

இந்த நிறலயில், யாழ்பபாணம் விமாை நிறலயத்திலி-
ருநது த்தன்னிநதியாவுககாை விமாை த்சறவகறள முன் -
தைடுகக ்சர்வத்த்ச மற்றும் உளளூர் விமாை நிறுவைஙக-
ளால் தகாரிகறக முன்றவககபபடடிருந்தது.   

இ்தற்கறமய இன்று மு்தல் விமாை த்சறவகறள ஆரம்-
பிபப்தற்கு துறைமுகஙகள மற்றும் விமாை தபாககுவரத்து 
த்சறவகள அறமச்்சர் முன்றவத்்த தயா்சறைதிட்டத்திற்கு 
அறமச்்சரறவ அனுமதி  வழஙகியுளளறம குறிபபி-
்டத்்தககது

ைருநது தடடுப்பாடு குறிதது... 
நிலவுவ்தாகவும் அவர் த்தரிவித்்தார்.
பிர்தமர் ரணில் விககிரமசிஙகவு்டன் இ்டம்தபற்ை ்சநதிபறப 

த்தா்டர்நது ஊ்டகஙகளுககு கருத்து த்தரிவிககும் தபாது அவர் இவ-
வி்டயத்ற்த த்தரிவித்்தார். அவர் தமலும் த்தரிவிகறகயில்,

அறைத்து றவத்தி்சாறலகளிலும் அத்தியாவசிய மருநதுக-
ளில் ்தடடுபபாடுகறள காணககூடிய்தாக உளளது. எமககு சு்தந-
திரமாக மருநதுகறள வழஙக முடியா்த நிறலறம இருககிைது.  
்தற்தபாது மருநது பற்ைாககுறை காணபபட்ட தபாதிலும் மாற்று 
பயன்பாடு உளளது. ஒரு மருநது இல்றல என்ைால் மற்தைாரு 
மருநது உளளது. ஆைால் எதிர்வரும் இரணடு வாரஙகறள உரிய 
முறையில் நிர்வகிககவில்றல என்ைால் தநாயாளி ஒருவர் றவத்தி-
ய்சாறலயில் அனுமதிககபபட்டவு்டன் மருநது இல்லாமல் இைககக-
கூடும் என்ைார்.

ெ்டக்கில் எரிவபாருள்...
எரிவபாருள் முல்ற்கடு வதா்டர்பில் பைாலி இராணுெத -

தலைலையகததுக்கு முல்றப்பாடு வசெயய 0776344246 
என்்ற வதாலை்பசி இைக்கமும் அறிமுகம் வசெயயப்படடுள் -
்து.   

யாழ்.ைாெட்டததில் எரிவபாருள் ெழஙகலில் ஏ்தனும் 
முல்ற்கடுகள் இ்டம்வபற்றால் யாழ்.ைாெட்ட கட்டல்த த் -
பதியின் கீழ் வசெயறபடும் பைாலி இராணுெத தலைலையகத -
துக்கு உ்டனடியாக ்ைலுள்் வதாலை்பசி இைக்கததிறகு 
வதா்டர்புவகாள்் முடியும் என யாழ்.ைாெட்ட கட்டல்த த்ப -
தியின் ஊ்டகப்பிரிவு வதரிவிததுள்்து.  

எரிவபாருள் பதுக்கல், பாரபடசெம் ைறறும் ஊழல் வசெயற-
பாடுகள் வதா்டர்பில் வபாதுைக்கள் தைது தகெல்கல் அநத 
வதாலை்பசி ஊ்டாக ெழஙக முடியும்.   

யாழ்.ைாெட்டததில் அததியாெசிய ் செலெ ெழஙகுெதறகான எரி-
வபாருள் விநி்யாகதலத இராணுெததின் கண்காணிப்பில் வசெயல் -
படுததி ெரும் நிலையில் இநத அறிவிப்பு வெளியாகியுள்்து.  

பஸ் கட்டண அதிகரிப்பு...
வதரிவிக்லகயில், நாடடில் எரிவபாருளுக்கான வநருக் -

கடி நிலை நிைவுகின்்ற ்பாதும் அரசொஙகம் எரிவபாருடக-
ளின் விலைகல் அதிகரிததுள்்து. 

எரிவபாருள் வநருக்கடி காரணைாக வபரும்பாைான 
பஸ்கள் ்செலெயிலிருநது நீக்கப்படடுள்்ன. இவொ -
்றான தருணததில் பஸ் கட்டணதலத அதிகரிததுள் -
்லை அநீதியானவதன்றும் அெர் வதரிவிததுள்்ார்.  

வகா்ரானா லெரஸ் சூழ்நிலையின் ்பாது ஆசெனங -
களில் ைாததிரம் பயணிகள் அனுைதிக்கப்பட்ட்தாடு 
பஸ் கட்டண அதிகரிப்புகள் ்ைறவகாள்்ப்பட்டன. 
அநத கட்டண அதிகரிப்புக்் தற்பாது நல்டமுல்ற -
யிலுள்்ன. அ்த்ெல் மிகக் குல்றொன பஸ்க்் 
்செலெயிலீடுபடுததப்படடு பயணிகள் பஸ்களின் கூலரக -
ளிலும் பின் பகுதியிலும் வதாஙகிக்வகாண்டு பிரயாணம் 
வசெயயும் நிலையில் அெர்களி்டமிருநது அதிகரிதத பஸ் 
கட்டணதலத எவொறு வபறறுக்வகாள்் முடியுவைன்றும் 
அெர் ்கள்விவயழுப்பியுள்்ார். 

பஸ் கட்டணதலத அதிகரிக்கும் ்தசிய வகாள்லகலய 
நல்டமுல்றப்படுததுெது  தெ்றல்ை. எனினும் எரிவபா -
ருள் கில்டதது 75 வீதைான பஸ்கள் ்செலெயில் ஈடு -
படுததப்படும் ்பாது அததலகய கட்டண அதிகரிப்பு 
்ைறவகாள்ெ்த வபாருததைானதாகும் என்றும் அெர் 
வதரிவிததுள்்ார்.  

தன்லனததா்ன... 
வசெயதுவகாண்டுள்்ார். 59 ெயதான உதவி வபாலிஸ் 

பரி்சொதகர் ஒருெ்ர இவொறு தறவகாலை வசெயதுவகாண் -
டுள்்ார். இெர் கடுவெை பிர்தசெதலத ெசிப்பி்டைாக்க 
வகாண்்டெர் எனத வதரிவிக்கப்படடுள்்து.   

வகா்ரானா இன்னமும்...  
BA - 4, BA - 5 ஆகிய புதிய வகாவிட லெரஸ் திரிபுகள் தற்பாது 

ைக்கள் ைததியில் கண்்டறியப்படடுள்்ன.   
 இதனால் உைக்ாவிய ரீதியில் 20 செதவீதைாக ்நாயா்ர் எண்-

ணிக்லக அதிகரிததுள்்து. இநத லெரஸ் திரிபுகளு்டன் அல்டயா-
்ம் காணப்பட்டெர்களில் 3 ்பர் இதுெலர உயிரிழநதுள்்தாக-
வும் அெர் குறிப்பிடடுள்்ார்.   

 வகாவிட-19 வதாறல்ற கடடுப்படுததுெதறகு, உைக நாடுகள் 
தைது செனதவதாலகயில் குல்றநதபடசெம் 70 செதவீதைானெர்க-
ளுக்கு தடுப்பூசி வசெலுததுெதறகு முன்ெர ்ெண்டும் என உைக 
சுகாதார ஸ்தாபனததில் பணிப்பா்ர் நாயகம் அதனம் ்கப்ரிய-
ஸஸ் ்காரிக்லக விடுததுள்்ார்.  

22 ஆெது திருதத செட்டம்...
வெளியி்டப்படடுள்்து.   22ஆெது அரசியைலைப்புத திருததத -

துக்கு ஜூன் 20ஆம் திகதி அலைசசெரலெ அஙகீகாரம் கில்டததது.   
இதன்படி, அரசியைலைப்பு ்பரலெயின் அலைப்பில் ைாற்றங -

கள், இரடல்டக் குடியுரிலை வபற்றெர்கள் அரசெ பதவிகளில் இருப் -
பலதக் கடடுப்படுததுதல், அலைசசெரலெ அலைசசெர்கல் நியமிப்ப -
தறகான புதிய ெழிமுல்ற உள்ளிட்டலெ முன்வைாழியப்படடுள்்ன.   

இநத ெலரவு இப்்பாது பாராளுைன்்றததில் செைர்ப்பிக்கப்படும். 
அரசியைலைப்பின் 22ஆெது திருததச செட்டதலத முன்லெப் -
பது வதா்டர்பாக பல்்ெறு அரசியல் கடசிகளின் கருததுக்கல்ப் 
வபறுெது வதா்டர்பாக பிரதைர் ரணில் விக்கிரைசிஙக பை கைநது -
லரயா்டல்கல் ந்டததினார்.  

சுயாதீன அலைப்புகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ெலகயில் 
19ஆெது அரசியைலைப்பு திருதததலத மீண்டும் அமுல்படுதது -
ைாறு பை தரப்பிலும் ்காரிக்லக விடுக்கப்படடுள்்து.

ஆட்்டா மின் கம்பததில்...   
முச்்சககரவணடிதயான்று மின் கம்பத்தில் கடடித் 

த்தாஙக வி்டபபடடுளளது.   இச்்சம்பவம் தநற்றுமுன்திைம் 
(29) இரவு இ்டம்தபற்ை்தாக ஒதபத்சகரபுர பிரத்த்சவாசிகள 
த்தரிவித்துளளைர்.   இவவாணடு ஜூன் மா்தம் ஆரம்பத் -
தில் இருநது நிறுத்தி றவககபபட்ட வாகைஙகளில் எரிதபா-
ருறள திருடும் ்சம்பவஙகள அதிகரித்துளளை.   

எரிதபாருள நிரபபும் நிறலயஙகளுககு தவளிதய எரிதபா-
ருள பவு்சருககாக மககள ்தஙகள வாகைஙகளில் காத்திருக-
கும் தபாது கார் உதிரிபாகஙகள மற்றும் எரிதபாருளகள திரு-
்டபபட்ட நிகழ்வுகளும் இ்டம்தபற்றுளளை.   

நிறுத்்தபபடடிருககும் வாகைஙகளின் எரிதபாருள 
இறணபபுகறள தவடடி ஒரு திட்டமி்டபபட்ட கும்பல்கள திருடி 
வநதுளளை. இவவாறு திருடடு ந்டவடிகறகககாக பயன்ப-
டுத்திய முச்்சககர வணடிதயான்தை இவவாறு மின்கம்பத்தில் 
கடடித் த்தாஙகவி்டபபடடுளளறம குறிபபி்டத்்தககது.

CPC நிறுென எரிவபாருள்...
பல்டயினருக்கு வி்க்கைளிதததாகவும், இநத முல்ற ்நறறு (30) 

முதல் நல்டமுல்றக்கு ெரும் எனவும் இைஙலக வபற்்றாலிய  கூடடுத-
தாபனததின் மூதத அதிகாரி ஒருெர் வதரிவிததார்.  அரசொஙகததின் இநத 
செமீபததிய உததரவின்படி, ைறு அறிவிப்பு ெரும் ெலர இைஙலக வபற-
்்றாலிய  கூடடுததாபனதது்டன் இலணக்கப்பட்ட எநதவொரு  எரிவபாருள் 
நிரப்பு நிலையததிலிருநதும் எரிவபாருள்   ெழஙகப்ப்டாது.

அததியாெசிய ்செலெகளுக்கான தஙகள் அல்டயா்தலத நிரூபிதத 
பின்னர்   எரிவபாருல்ப் வப்ற முடியும் என்று அெர் ்ைலும் வதரிவித-
துள்்ார். 

ஐநது ்பலர வகாலை...
தீர்ப்பளிததுள்்ார். 2000ஆம் ஆண்டு வதவி-

நுெர  பகுதியில் ஐநது ்பலர வகாலை வசெயத 
குற்றொளிகள் ஆறு ்பருக்்க ைாததல்ற ்ைல் 
நீதிைன்்றம் ்நறறு ைரண தண்்டலன ெழஙகி தீர்ப்-
பளிததுள்்து.  

2000 இல் வதவிநுெர  ்தொையததுக்கு 
முன்பாக ந்டநத துப்பாக்கிச சூடடு செம்பெததில் 
05 ்பர் வகால்ைப்பட்டனர். 2000 இல் நெம்பர் 
14ஆம் திகதி இ்டம்வபற்ற ்ைறபடி துப்பாக்கிச சூடடு 
செம்பெம் வதா்டர்பில் செந்தக நபர்கள் 15 ்பருக்கு 
எதிராக ெழக்கு தாக்கல் வசெயயப்படடிருநதது.

அெர்களில் நான்கு ்பர் ைரணைல்டநதுள்்து-
்டன் 05 ்பர் குற்றைற்றெர்கவ்ன விடுதலை வசெய -
யப்படடுள்்னர். 

குற்றொளிக்ான ஆறு ்பருக்கு ்நறறு ைரண 
தண்்டலன விதிக்கப்படடுள்்து. 

கட்டார் அ்றக்கட்டல்... 
அவர் தநற்று தவளியிடடுளள பதிதவான்-

றில்,  
“கட்டார் அைககட்டறள அதிகாரிகறள 

தநற்று ்சநதித்த்தன். 2019 ஆம் ஆணடு 
இந்த நிதியம் மீது விதிககபபட்ட ்தற்டறய 
நீககுவ்தற்காை ்தைது தீர்மாைத்ற்த ்சட்ட 
மா அதிபருககு பாதுகாபபு அறமச்சு அறி -
வித்துளளது என்ை ்தகவறல அவர்களுககுத் 
த்தரிவித்த்தன்” எைக குறிபபிடடுளளார்.  
இச்்சநதிபபின்தபாது பி டிககபபட்ட புறகப -
ப்டத்ற்தயும் அறமச்்சர் கஞ்சை, தவளி-
யிடடுளளார், சுற்ைா்டல் அறமச்்சர் நசீர் 
அஹமடடும் இந்த ்சநதிபபில் கலநதுதகாண -
டிருந்தார்.கத்்தார் அைககட்டறள அறமபறப 
ஒரு பயஙகரவா்த நிறுவைமாக இலஙறக 
அதிகாரிகள குறிபபிடடிருந்தைர்.  

பிரபல ்சட்டத்்தரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ்புல் -
லாஹ்வுககு எதிராை வழககு விவகாரத் -
தில் பயஙகரவா்த த்சயற்பாடுகளுககு நிதி 
அளிககும் அறமபபாக இந்த அைககட -
்டறள மீது குற்ைம் சுத்்தபபட்டறம குறிபபி -
்டத்்தககது.   

விலை காடசிப்படுததல்... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

விலைக்கு ை்ைதிகைாக, நில்ற அல்ைது 
வதாலக, உறபததி வசெயத திகதி, காைாெதி 
திகதி, குறியீடடு இைக்கம், உறபததியா் ரின் 
வபயர், பதிவு வசெயயப்பட்ட முகெரி ைறறும் 
வதாலை் பசி இைக்கம் என்பன காடசிப்படுத-
தப்ப்ட ் ெண்டும் என அநத ெர்ததைானியில் 

குறிப்பி்டப்படடுள் து.    எதிர்ெரும் ஜூலை 
28 ஆம் திகதி முதல் இநத நல்டமுல்ற அமு-
லுக்கு ெரும் ெலகயில் நுகர் ொர் விெகார 
அதிகார செலபயின் தலைெரின் லகவயாப்பத-
து்டன் இநத அதிவி ச்ெ்ட ெர்ததைானி அறிவித-
தல் வெளியாகியுள் து.   

திஙகள், புதன்,... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

திரு்காணைலை - trincomalee.consular@mfa.gov.
lk.  

பிராநதிய வகான்சியூைர் அலுெைகம் - குருநாகல் 
- kurunegala.consular@mfa.gov.lk. என அறிவிக்கப் -
படடுள்்து. 

திக்கம் ெடிசொலை... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

திக்கம் ெடிசொலை அபிவிருததி வசெயயப்படுைானால் ஆ்ராக்கிய-
ைானதாக இருக்குவைன்்ற கருதலத முன்லெததார்.  க்டறவ்றாழில் 
அலைசசெரின் கருதலத ஏறறுக்வகாண்்ட துல்றசொர் அலைசசெர் ர்ைஸ் 
பததிரன, திக்கம் ெடிசொலைலய தனியாரி்டம் லகயளிக்கும் தீர்ைா-
னதலத இல்டநிறுததுெதாக உறுதியளிததுள்்ார். 

தீர்வுகல் முன்லெக்காத... (03ஆம் பக்கத் த�ொடர்)

சிைெறறுக்கு இதுெலர அலைசசுக்கள் 
ைறறும் திலணக்க்த தலைெர்கள் ந்டெ-
டிக்லக எடுக்காலை வதா்டர்பில் எனது கெ-
னததிறகு வகாண்டுெரப்படடுள்்து.     அரசெ 
சுறறு நிருபஙகளுக்கு அலைொக முல்றப்-
பாடு ெழஙகும் நபர் ஒருெருக்கு உரிய 
காைப் பகுதியில் தீர்லெ முன்லெக்க 
்ெண்டியது வபாறுப்பு ொயநத அதிகா-
ரிகளின் க்டலையாகும்.   அரசெ நிர்ொகம் 
வபாது ைக்களின் ் தலெகல  ்இைகுபடுத-
துெதறகாக கடடியலைக்கப்பட்ட ஸ்தாபன 
அலைப்பாக காணப்படுகின்்ற நிலையில் 
அதன் ஊ்டாக வபாதுைக்களின் ் தலெகள் 

நில்ற்ெற்றப்படும் ்பா் த குறிதத ஸ்தா-
பனம் ைக்களின் நம்பிக்லகலய வென்-
்றதாக அலையும்.   ெ்ட ைாகாணததில் 
வசெயறபாடின்றி ைக்கல  ் சிரைததுக்கு 
உள் ா்க்கும் எநத ஒரு நிர்ொக கட்டலைப்-
லபயும் ஆளுநர் என்்ற நீதியில் அனு-
ைதிக்கப் ்பாெதில்லை.   ஆக்ெ தான் 
ெ்டக்கு ைாகாணததில் இதுெலர அலைசசு-
கள் திலணக்க்ஙகளுக்கு ெழஙகப்பட்ட 
முல்றப்பாடுகள் வதா்டர்பில் தீர்வு முன் 
லெக்காதெர்கள் மீது ந்டெடிக்லக எடுக்க 
தயஙக ைாட் ்டன் எனவும் ஆளுநர் எசசெ-
ரிக்லக விடுததுள் ா்ர்.  

ngsj;j kj mYty;fs; jpizf;fsk; 

1931Mk; Mz;bd; 19Mk; ,yf;f tpfhiu Njthyfk fl;lisr; rl;lj;jpd; 8Mk; gphptpd; fPo; g];ehaf;f epyNk 
xUtiuj; NjHe;njLg;gjw;fhd $l;lq;fs; gpd;tUkhW eilngWk;. 

gJis khtl;lk;

Njthiyaj;jpd; 
ngaH

gpuNjr 
nrayfg; gphpT

$l;lk; eilngWk; jpfjp kw;Wk; 
Neuk; 

$l;lk; eilngWk; 
miktplk;

gJis gj;jpdp 

Njthyak;
gJis

2022 Mf];l; 04 tpahof;fpoik 

K.g. 9.30 ,w;F

gJis khtl;l nrayf 

Nfl;NghH$lk; 

fz;b khtl;lk;

ty;ygnfhl = 

fjufk Njthyak;

fq;f ,`y 

Nfhuya 

2022 Mf];l; 18 tpahof;fpoik 

K.g. 9.30 ,w;F

fz;b khtl;l nrayf 

Nfl;NghH$lk; 

vk;gf;f = fjufk 

Njthya
cLEtu

2022> Mf];l; 18 tpahof;fpoik 

K.g. 11.00 ,w;F

fNznfhl = 

fjufk Njthyak;
njhSt

2021 Mf];l; 18 tpahof;fpoik 

gp.g. 12.30 ,w;F

FUehfy; khtl;lk;

fphpe;jpnfhs;s 

tp\;Z Njthyak;
,g;ghfKt

2022 Mf];l; 25 tpahof;fpoik 

K.g. 9.30 ,w;F

FUehfy; khtl;l 

nrayf Nfl;NghH$lk; 

Ie;FNu tp\;Z 

Njthyak;
hpjpfk 

2022 Mf];l; 25> tpahof;fpoik 

K.g. 11.00 ,w;F

FUehfy; khtl;l 

nrayf Nfl;NghH$lk; 

02.  Fwpj;j Njthyaq;fspd; g];ehaf;f epyNk gjtpfspw;fhf tpz;zg;gpg;gtHfs; chpa Neuj;jpy; 

mf;$l;lj;jpw;F rKfkspj;jpUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ngsj;j tpfhiu Njthyfk; fl;lisr; rl;lj;jpd; 

14 kw;Wk; 40Mk; gphpTfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW> jifikfs; jkf;F cz;nld;gjid 

cWjpg;gLj;Jtjw;fhd cWjpg;gLj;jy; gj;jpunkhd;iwr; rkHg;gpg;gjw;F Maj;jkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

,jw;fhd cWjpAiug; gbtq;fis ,t;tYtyfj;jpy; my;yJ ngsj;jkj mYty;fs; njhlHghd fz;b/ 
,uj;jpdGhp/ FUehfy; gpuhe;jpa mYtyfq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

03.  tpz;zg;gjhuHfspd; jifikfis epUgpg;gjw;fhf ngsj;j tpfhiu Njthyfk; fl;lisr; rl;lj;jpw;F 

,irthf> ngsj;j kj mYty;fs; MizahsH ehafj;jpw;F NtW mj;jhl;rpfs; Njitnadpd; mtw;iwr; 

rkHg;gpg;gjw;F Maj;jkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

04.  g];ehaf;f epyNk gjtpf;Fj; NjHe;njLf;fg;gLk;. egH> mg;gjtpia Vw;gjw;F Kd;dH> nuhf;fg; gzkhf 

gpiznahd;iw itj;jy; Ntz;Lk;. 

Rde;j fhhpag;ngUk>

ngsj;j kj mYty;fs; MizahsH ehafk;> 

2022.07.01Mk; jpfjp

ngsj;j kj mYty;fs; jpizf;fsj;jpy;. 
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 Njrpa cg;G ypkpl;ll;
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

thliff;F toq;fy; Kiwikapd; fPo; nghUj;jkhd thfdnkhd;iw toq;Ftjw;fhf 

jFjpAs;s rhuhh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis Njrpa cg;G ypkpl;ll; 

jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; miof;fpd;whh;. 

epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;:

thfdj;jpd; ,dk; :  xU vz;zpf;ifahd thfdk; - Auto Gear (Double  Cab/
Jeep)

thfdj;jpd; epge;jidfs; :  2017 Mk; Mz;by; my;yJ mjw;F gpd;dh; cw;gj;jp 

nra;ag;gl;lJld; thliff;F toq;Fk; Ntisapy; 75>000 

fp.kP. ,w;F Fiwthd njhifia g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

xg;ge;jf; fhyg;gFjp : 12 khjq;fs;

toq;f Ntz;ba Nritfs; :  toq;Feuhdth; tUlhh;e;j chpkk; ngWjy;> Gifg; 

ghpNrhjid kw;Wk; fhg;GWjp mlq;fyhd toikahd 

guhkhpg;G kw;Wk; gOJghh;j;jy;fs; Mfpatw;wpw;fhd 

MFnryit nghWg;Ngw;wy; Ntz;Lk;. 

thfdq;fSf;fhd gjpyPL :  gOJghh;j;jy; Ntiyfs; kw;Wk; guhkhpj;jy; Mfpad 24 

kzpj;jpahyq;fSf;F Nkw;gbd;> epfuhd ,d thfdnkhd;W 

gjpyPL nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 

2022.07.15 Mk; jpfjpad;W tiuAk; ve;jnthU Ntiy ehspYk; K.g. 9 kzpf;Fk; 

gp.g. 3 kzpf;Fkpilapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1500 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> 

nghJ KfhikahsUf;F vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fsp;d; KOikahd njhFjpnahd;iw 

ngw;Wf; nfhs;syhk;. gzf;nfhLg;gdT Njrpa cg;G ypkpl;ll;bd; fhrhsUf;F nuhf;fg;  

gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; 2022.07.15 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzpf;F Kd;duhf Njrpa cg;G 

ypkpl;ll;bd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; 

my;yJ gjpTj; jghypy; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykDf;fs; mjd; gpd;dh; cldbahfNt Njrpa cg;G ypkpl;ll;bd; rig miwapy; 

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

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa cg;G ypkpl;ll;>

561/3> vy;tpl;bfy khtj;ij>

nfhOk;G-05.

thlif mbg;gilapy; thfdnkhd;iw 
thliff;fkh;j;jy;

1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; 
rl;lj;jpd; 29D nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; 
Vyk; tplg;gLfpd;wd Mk; gpuptpd; fPo; tpw;gidahdJ 
1986 Mk; Mz;bd; 32 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; 

jpUj;jg;gl;lJ>

kf;fs; tq;fp `ryf fpis 
nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; Vyk; 

tplg;gLfpd;wd
kj;jpa khfhzj;jpd; fz;b khtl;lj;jpy; kpdpNg fe;jfPo; gpuNjr nrayhsu; 

gpuptpy; jk;Nggpl;ba fpuhk cj;jpNahfj;ju; gpuptpy; cs;s cy;gjhfk fpuhkj;jpy; 

cs;s 'khtpfe;j" vd;w fhzp kw;Wk; kpdpNg gpuNjr rig vy;iyf;Fs; 

mDkjpf;fg;gl;l epy msitahsu; b.V jpU. uj;ehaf;f mtu;fshy;> 07.05.2015 

md;W cUthf;fg;gl;ll gpshl; vz; 2153.> yhl; vz;. A>

epyj;jpd; msT: A: 01 R: 01 P; 14.0 
ngupa KO epyKk; mjw;Fs; cs;s fl;blq;fSk; kuq;fs;> 

goj;Njhl;lq;fs; kw;Wk; mjpy; cs;s midj;Jk; kw;Wk; 

(,J LDO/N / 07/67S2015 vd;w gbtj;jpy; fz;b fhzp gjpT 

mYtyfj;jpy; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.)

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo;

[_iy> 15> 2022 nts;spf;fpoik kjpak; 1.30 kzpf;F `ryftpy; 

cs;s kf;fs; tq;fp tshfj;jpy; ehd; nghJ Vyj;jpy; tpw;fpNwd;. 

gzk; nrYj;Jk; Kiw: 

tpiy KbT nra;ag;gl;lTld;> ntw;wpfukhd thq;Fgtu; Vyj;jpd; 

Kbtpy; gpd;tUk; KOj; njhifiaAk; gzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk;.

1. nfhs;Kjy; tpiyapy; 10% (gj;J rjtPjk;) 

2   khfhz mjpfhurigf;F nrYj;j Ntz;ba 1% 

(xU rjtPjk;) tpw;gid tup 

3.   Vyjhuu; fkp\d; 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk; me;j 

fkp\d; njhlu;ghd midj;J tupfSk; 

4.    1500 &gh vOJtpidQu; kw;Wk; ntspapll; fl;lzk; tpw;gid 

nryT VNjDk; ,Ue;jhy;> kw;Wk; gpw nfhLg;gdTfs; mlq;Fk; 

6.  tpw;gid rhd;wpjopd; Kj;jpiu tup 

nfhs;Kjy; tpiyapy; kPjpahd 90% (90%) njhifia Vyk; tplg;gl;l 

ehspypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; Kfhikahsu;. kf;fs; tq;fp> njy;njdpaf;F 

nrYj;j Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gpl;Ls;sgb> 30 ehl;fSf;Fs; Nkw;fz;l njhif nrYj;jg;glhtpl;lhy;> 

Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l tpw;gid tpiyapy; 10% I gwpKjy; nra;J kPz;Lk; 

Vyk; tpl tq;fpf;F cupik cs;sJ. cupikg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; gpw 

njhlu;Gila jfty;fis Kfhikahsu;> kf;fs; tq;fp> `ryf fpisapy; 

my;yJ gpuhe;jpa Kfhikahsu;> fz;b ,Ue;J ngwyhk;.

'Kd; mwptpg;G ,y;yhky; NkNy cs;s Vyj;ij ,ilepWj;j / 
,uj;J nra;a tq;fpf;F cupik cs;sJ."

gpNukrpwp tLNf 
rkhjhd ePjthd; (midj;J jPTfSk;) Xa;Tngw;w cau;ePjpkd;w 

gjpthsu;
mq;fPfupf;fg;gl;l Vyjhuu;> ePjpkd;w Mizahsu;

'cj;gyh" rz;lfpuptj;j> fk;g`h"tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) =yq;fh tpkhdepiyak; kw;Wk; tpkhdNritfs;

gyhyp> aho;g;ghzk; rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpw;F

gpuahz Nrit toq;Feh;fis gjpT nra;tjw;fhf

tpz;zg;gq;fis mioj;jy;

Nehf;fk;: 

   gyhyp> aho;g;ghz rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; gazpfspd; tUiff;fhd gpuahz Nrit trjpf;fhd  

xg;ge;jkhdJ xU tUl fhyg;gFjpf;F toq;fg;glTs;sJ. Nghf;Ftuj;J trjpahdJ xg;ge;j fhyg;gFjpapd; 

KOtJkhf tUlj;jpd; xt;nthU ehspd; (xU ehspd;) 24 kzpj;jpahyq;fSk; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

nghWg;Gf;fs;:

aho;g;ghz rh;tNjr tpkhdepiyaj;jpy; gazpfspd; tUiff;fhd  nraw;wpwDs;s Nghf;Ftuj;J trjpfis 

toq;fy;. 

jFjpj;jd;ik kw;Wk; jifik Njitg;ghLfs;:

  tiuaWf;fg;gl;l nghWg;Gs;s fk;gdpahdhy; fk;gdpfspd; gjpthshpd; fPo; chpa Kiwapy; gjpT ngw;w 

fk;gdpahftpUj;jy; my;yJ jdpegh;fspd; gq;Flikahapd; tpahghu ngah;fs; gjpthsUld; chpa Kiwapy; 

gjpT ngw;w epWtdkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. ,yq;if fk;gdpfshapd; fk;gdpfspd; gjpthshpdhy; my;yJ 

tpahghu ngah;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l rhd;wpjopd; gpujpnahd;W tpiykDTld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

tsKs;s toq;Feh; gaz Kftuhf Nritia Kd;ndLg;gjw;fhf nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s ,yq;if 

cy;yhrj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; toq;fg;gl;l chpknkhd;iwf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

rq;fnkhd;whftpUg;gpd;> xt;nthU mq;fj;jpdUk; mt;thwhd nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s chpkj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

tsKs;s toq;Feuhdth; cj;Njrpf;fg;gl;l gzpf;fhf xg;ge;jf; fhyg;gFjp KOtJkhf xg;ge;jj;jpd; ve;jnthU 

jlq;fy;> njhe;juT my;yJ Kjph;r;rpf;F Kd;duhd KbTWj;jy; Mfpad ,y;yhky; ,Ug;gjw;fhd epjpaply; 

Mw;wiyf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. mt;thwhd epjpaply; Mw;wyhdJ Ie;njhif> cldbahd fle;j ,U 

tUlq;fSf;fhd tUkhd $w;Wf;fs; Mfpad epjpaply; Mtzq;fspdhy; rhd;W gfug;gl;L tpz;zg;gj;Jld; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

tsKs;s toq;Feuhdth; chpj;jhd Jiwapy; Mff;;Fiwe;jJ ,U (02) tUl ep&gpf;fg;gl;l mDgtj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

,g;gzpapy; ghtpf;fg;gLk; midj;J thfdq;fSk; mitfis cw;gj;jp nra;j jpfjpapypUe;J vl;L (08) tUl 

ghtidf; fhyj;jpw;F NkyhftpUj;jy; ,Uj;jy; MfhJ. toq;Feuhdth; 08 ,ypUe;J 12 tUl fhyj;jpw;F 

,ilg;gl;l thfdnkhd;iw ghtpj;jhy;> mg;gbahd thfdkhdJ tUle;NjhWk; thfdj;jpd; Automobile 
Association of Sri Lanka  ,d; Kfhikj;Jtj;jpdhy; epakpf;fg;gl;l FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;ljhftpUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

aho;g;ghz rh;tNjr  tpkhdepiya toq;Fehpd; thfdq;fspd; njhifahdJ 10 thfdq;fSf;F 

FiwthftpUj;jy; MfhJ. 

flik: 

Nghf;Ftuj;J trjpahdJ xg;ge;jf; fhyg;gFjpapd; KOtJkhf tUlj;jpd; xt;nthU ehspd; (xU ehspd;) 24 

kzpj;jpahyq;fSk; mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

fl;lzq;fs;:

 

thfd ,dk; xt;nthU thfdj;jpw;Fkhd gjpTf; fl;lzk; 

(xU jlitf;fhd gzf;nfhLg;gdT)

xt;nthU thfdj;jpw;Fkhd khjhe;j 

fl;lzk;

fhh; 2>500 &gh 1>000 &gh

Ntd; 3>000 &gh 1>250 &gh

g];fs; 5>000 &gh 1>500 &gh

fPNoAs;s cUkhjphpf;fikthf tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs;:

tpahghu gjptpd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s gpujp my;yJ $l;bizf;fg;gl;l rhd;wpjopd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s 

gpujp my;yJ rl;l egnuhd;iw cUtikg;ig ep&gpg;gjw;fhd Vida epfuhd Mtzq;fs;.

,yq;ifapy; gjpT nra;ag;gl;Ls;s fk;gdpnahd;whapd; ,Wjpahd ~~gbtk; 20|| ,d; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

gpujpnahd;W. 

,yq;if cy;yhrj;Jiw mgptpUj;jp mjpfhurigapd; gpuahz Kftuhf gzpahw;Wtjw;fhd nry;YgbahFk; 

jd;ikapYs;s chpkj;jpd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;s gpujpnahd;W.

jw;NghJs;s tpahghuk; njhlh;ghf cldbahd fle;j ,U tUlq;fSf;fhd fzf;fha;T nra;ag;gl;l fzf;Ffs;> 

Ie;njhif kw;Wk; tUkhd $w;Wf;fs;.

ngWkjpNrh; thp gjpT nra;jjw;fhd gpujp.

chpj;jhd Jiwapy; ngw;w mDgtj;jpw;fhd Mtzr; rhd;W.

NkNyAs;stw;wpw;F tpz;zg;gpf;f tpUk;Gk; tpz;zg;gjhhpfs; fPNo toq;fg;gl;Ls;s cUkhjphpiag; ghtpj;J 

njhlh;ghd  tpguq;fis rkh;g;gpf;fyhk;. 

1. fk;gdpapd; ngah;.

2. gjpT nra;ag;gl;l tUlk;

3. gjpT nra;ag;gl;l Kfthp

4. njhiyNgrp ,yf;fk;

5. njhiyefy; ,yf;fk;

6. kpd;dQ;ry; Kfthp

7.  gzpf;fhf gad;gLj;jg;glTs;s thfdq;fspd; cw;gj;jp Mz;L> tzpf chpikg; ngah;> mikg;G (nkhly;) kw;Wk; 

gjpT nra;ag;gl;l ,yf;fk;.

8. jw;NghJs;s gzpapd; fle;jfhy mDgtk;/ tpguq;fs;.

,j;Jld; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s $w;Wf;fs; kw;Wk; jftyhdJ cz;ik kw;Wk; rhpahdJ vd ehd; ,j;jhy; rhd;wpjo; 

toq;Ffpd;Nwd;/ ehk; ,j;jhy; rhd;wpjo; toq;Ffpd;Nwhk;. 

jpfjp: .......................     tpiykDjhuhpd; ngah;: ........................     fk;gdp ,yr;rpid: ..............................

1. gzpg;ghsh;/mjpfhukspf;fg;gl;l ifnahg;gjhhp 2.  gzpg;ghsh;/mjpfhukspf;fg;gl;l ifnahg;gjhhp

 ifnahg;gjhhpapd; ngah; kw;Wk; gjtp   ifnahg;gjhhpapd; ngah; kw;Wk; gjtp

011-2264001> 0771364220 kw;Wk; 0775752764 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspD}lhf my;yJ head.cp@airport.lk  vd;w 
kpd;dQ;ry; topahf fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f rh;tNjr  tpkhdepiya>  gazpfs; Kidaf; fl;blj;jpd; 2 Mk; 

khbapd; 37 Mk; ,yf;f miwapd; th;j;jf kw;Wk; Mjdq;fs; gphptpypUe;J Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “Transport Facilities for Arriving Passenger at JIA” vd jaT nra;J 

Fwpj;Jiuf;fTk;. 

cq;fs;  tpz;zg;gkhdJ ,e;j tpsk;guk; gpuRhpf;fg;gl;l jpfjpapypUe;J 10 ehl;fSs; Neubahf my;yJ jghypy; 

vk;ik te;jiljy; Ntz;Lk;. 

midj;J tpz;zg;gq;fSk; gpd;tUkhW Kfthpaplg;gly; Ntz;Lk;.

jiyth;>
tiuaWf;fg;gl;l (jdpahh;) =yq;fh tpkhd epiyak; kw;Wk; tpkhd Nritfs;

aho;g;ghz rh;tNjr tpkhd epiyak;> 
gyhyp
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உணவுப் பஞ்சத்தை தைடுக்க கிழககில் 16500
வீட்டுத்தைோட்்டங்கள், குளங்களும் புனர்ைப்பு

திருக்கோவில் தினகரன் நிருபர்

நோட்டில் ஏறபட்டுள்ள பபோரு்ளோ-
தோர பநருககடியோல் உணவுபபஞ்சம் 
ஏறபோடது தடுககும் ்நோககுடன், 
கிழககு மோகோணத்தில் 16500 வீட் -
டுத்்தோட்ட குடும்ப அலகுகள்ள 
உருவோகக ்வண்டுபமன, கிழககு 
மோகோண பிரதம ப்சயலோ்ளர் பி.துசித 
விணிகசிஙக  ்வண்டு்கோள விடுத்-
துள்ளோர்.

அம்போளை, பபோத்துவில் பிர்த்ச 
ப்சயலோ்ளர் ்சநதறுவன் தளலளம -
யில், பபோத்துவில் பிர்த்ச ப்சயல-
கத்தில் இடம்பபறை கோலநிளலககு 
சீரளமவோன நீர்பபோ்சன விவ்சோய 
திட்ட கலநதுளரயோடல் கூட்டத்தில் 
கலநது பகோண்டு கருத்து பதரிவிக-
கும் ்போ்த இவவோறு அவர் பதரி -
வித்தோர்.

இஙகு பதோடர்நது கருத்து பதரி-
வித்த பிரதம ப்சயலோ்ளர் பி.துசித 
வணிகசிஙக, தற்போது நோட்டில் 
ஏறபட்டுள்ள இநத பபோரு்ளோதோர 
பநருககடி பபரும் பஞ்சத்ளத ஏறப -
டுத்தலோம். இதிலிருநது மீ்ள ்வண்-
டுமோனோல் நோம் அளனவரும் தமக -
கோன உணவுத் ்தளவகள்ள உறுதி 

ப்சய்துபகோள்ளல் அவசியம். இதற -
கோக வீட்டுத் ்தோட்டஙகள்ள முன்-
பனடுகக ்வண்டும்.

பபோரு்ளோதோர பநருககடியிலிருநது 
மககள்ள மீட்படடுககும் போரிய 
கடளமபபோடு, பபோரு்ளோதோர அபி-
விருத்தி உத்தி்யோகத்தர்கள, கிரோம 
்்சளவ உத்தி்யோகத்தர்கள மறறும் 
விவ்சோய அபிவிருத்தி உத்தி்யோகத்-
தர்கள ஆகி்யோருககு உண்டு. இதற-
கோக, இநத உத்தி்யோகத்தர்களுககு 
வி்ேட பகோடுபபனவுகள்ள வழங -
கவும்  தயோரகவுள்்ளோம்.

உலக வஙகியின் நிதி உதவியுடன் 
கமத்பதோழில் அளமச்சின் ஊடோக 
கிழககு மோகோணத்தில் 16500 வீட்டுத் 
்தோட்ட குடும்ப அலகுகள உருவோக -
கபபடும்.

இவர்களுககோன விவ்சோய உபகர -
ணஙகள,  நோறறுககள மறறும் பயிர் 
விளதகள என்பன வழஙகபபடவுள-
்ளன.  

ஒரு கிரோம ்்சளவயோ்ளர் பிரி-
விலிருநது 100 பதோடககம் 150 
வளரயோன குடும்பஙகள்ள இத்திட் -
டத்தில் இளணகக ்வண்டும். 

இதறகு அளமவோக அம்போளை 
மோவட்டத்தில் பபோத்துவில், 
பலௌகல, திருக்கோவில் ஆகிய 
பிர்த்ச ப்சயலகஙகள்ள உள்ள -
டககி மோவட்டத்தில் சுமோர் 4800 
வீட்டுத் ்தோட்ட குடும்ப அலகுகள 
இளணத்துக பகோள்ளபபடவுள்ளன.
இதறபகன சுமோர் 30 கு்ளஙகளும் 
இத்திட்டத்தின் கீழ் புனரளமககபப-
டவுள்ளதோகவும் அவர் பதரிவித்தோர்.

இநநிகழ்வில், கிழககு மோகோண 
பிரதம ப்சயலோ்ளர் பி.துசித வணிக -
சிஙக, பபோத்துவில் பிர்த்ச ப்சயலோ-
்ளர் ்சநதறுவன், உதவிப பிர்த்ச ப்சய -
லோ்ளர் எம்.ஜ.பிரனோஸ், மோகோண 
விவ்சோயப பணிபபோ்ளர் நிறுவன 
அபிவிருத்தி நிபுணர் எஸ்.நவிநதிர-
தோஸ், பபோத்துவில், திருக்கோவில் 
பலௌகல பிர்த்ச ப்சயலக விவ்சோய 
அபிவிருத்தி உத்தி்யோகத்தர்கள, 
பபோரு்ளோதோர அபிவிருத்தி உத்தி -
்யோகத்தர்கள, கிரோம ்்சளவயோ்ளர்-
கள, கிரோம ்்சளவயோ்ளர்களுககோன 
நிருவோக உத்தி்யோகத்தர்கள மறறும் 
பிர்த்ச ப்சயலக துளை்சோர் உத்தி -
்யோகத்தர்கள எனப பலரும் கலநது 
பகோண்டனர்.

துவிச்சக்கரவண்டி அன்பளிப்பு  

கிண்ணியோ தினகரன் நிருபர் 

அநோளத மோணவன் ஒருவ-
னுககு, அல்ஹித்மத்துல் உம்மோ 
பபௌண்்ட்சனின் தளலவர் 
கஸ்்ோலி முஹம்மட் போத்திஹ், 
துவிச்்சககரவண்டிளய கடநத 
புதன்கிழளம (29) அன்பளிபபுச் 
ப்சய்தோர்.

பபௌண்்ட்சனின் தளலளமக 

கோரியோலயத்தில் ளவத்து இது, 
வழஙகபபட்டது.

மோதபமோருமுளை புலளமபப-
ரிசில் அடிபபளடயில் அநோளதச் 
சிைோர்களுககு துவிச்்சககரவண்டி 
வழஙகும் இச்ப்சயறறிட்டத்திறகு, 
இநநிறுவனம் நிதி அனு்சரளண 
வழஙகி வருவது குறிபபிடத்தக-
கது.     

ஆசிரியர்களின ்பணிப்்பகிஷ்கரிப்பு
தற்ககாலி்கமகா்க இடைநிறுததம்
ஒலுவில் வி்ேட நிருபர்

பல ்கோரிகளககள்ள முன்-
ளவத்து அம்போளை மோவட்ட 
ஆசிரியர்கள ்நறறு (30) வியோ-
ழககிழளம முன்பனடுககபபட்ட 
பணிப பகிஷகரிபளப தறகோலிக-
மோகக ளகவிடுவதோக, இலஙளக 
இஸ்லோமிய ஆசிரியர் ்சஙகத்தின் 
தளலவர் பஜஸ்மின் எம். மூ்ோ 
பதரிவித்தோர்.

இது பதோடர்போக அவர் ஊடகங-
களுககு விடுத்துள்ள அறிகளகயில் 
பதரிவிககபபட்டுள்ளதோவது,

எமது போட்சோளல பகிஷகரிபபு 
்போரோட்டத்ளதயடுத்து, கிழககு 
மோகோண ஆளுநர் அனுரோதோ யஹம்-
பத், வலயக கல்விப பணிபபோ்ளர்-

களுடன் ்பச்சுவோர்த்ளத நடோத்-
தினோர். இதில், கிழககு மோகோண 
ஆசிரியர்களுககு எரிபபோருட்கள்ள 
வழஙகுவதறகு நடவடிகளக எடுக-
கபபடும் என உறுதியளிககபபட்-
டுள்ளது. 

்மலும், போட்சோளல நோட்கள்ள 
மூன்ைோகக குளைபபபதனவும் அறி-
விககபபட்டுள்ளது.

இளதயடுத்்த, பணிபபகிஷக-
ரிப ளப தறகோலிகமோக ளகவிட்-
டுள்்ளோம் எனத் பதரிவித்துள்ளோர். 
வலயக கல்விபபணிபபோ்ளர்கள 
உத்தி்யோக பூர்வமோக இதறகோன 
உறுதி பமோழிகள்ள எழுத்து மூலம் 
வழஙகியுள்ளதோகவும் பதரிவிககப-
பட்டுள்ளது.

சிகிசட்ச நிடையம்,  
சிறுவர பூங்ககா திறப்பு 
கநத்ளோய், மூதூர் தினகரன் நிருபர்கள  

திரு்கோணமளல பிரோநதிய 
சுகோதோர பணிமளனயின் நிதியுத-
வியோல் புனர்நிர்மோணம் ப்சய்யப -
பட்ட கட்டபறிச்்சோன் சிகிச்ள்ச 
நிளலயம் மறறும் சிறுவர்பூஙகோ 
என்பன அண்ளமயில் திைநது 
ளவககபபட்டன. இநத சிறுவர் -
பூஙகோவுககோன நிதிளய மூதூர் 
பிர்த்ச ்சளப வழஙகியிருநதது.

மூதூர் சுகோதோர ளவத்திய 
அதிகோரி ளவத்தியர் ஹில்மி 
முளகதீன் போவோவின் தளலளம-
யில் இடம்பபறை இநநிகழ்வில், 
ளவத்தியர் ்சமீம் திரு்கோணமளல 
மோவட்ட ளவத்திய அதிகோரி, 
மூதூர் பிர்த்ச ்சளப தவி்சோ்ளர் 
ஏஎம் அரூஸ், வட்டோர உறுபபினர்-
கள, தளலவர்கள மறறும் பிர்த்ச 
மககளும் கலநது சிைபபித்தனர்.     

வீட்டிலிருநத ்பணம், நட்க
ட்கத்தகாடைப்பசி்கள் ்்ககாள்டளை
வோச்சிககுடோ தினகரன் நிருபர் 

அககளரபபறறு பபோலிஸ் பிரிவு 
ஏழோம்பிரிவிலுள்ள வீபடோன்றில், 
இருபது இலட்்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபோ 
பணம், 13 பவுண் நளக மறறும் இரு 
ளகத்பதோளல்பசிகள பகோளள்ளயி-
டபபட்டுள்ளதோக அககளரபபறறு 
பபோலிஸ் நிளலயத்தில் முளைப -
போடு ப்சய்யபபட்டுள்ளது.   

வியோபோர நிளலயஙகள்ள நடத்தி-
வரும் தநளத மறறும் மகன் வசிக -
கும் வீட்டி்ல  இச்்சம்பவம் இடம்-
பபறறுள்ளது.   

வீட்டின் உரிளமயோ்ளர் அவரது 
மளனவி மறறும் மகன் ஆகி்யோர் 
உைககத்திலிருநத்போ்த,பகோளள்ள -
யர்கள ளகவரிள்சளய கோட்டியுள -
்ளனர்.

இச்்சம்பவம் பதோடர்பில் பதரிய -
வருவதோவது, வீட்டின் உரிளமயோ-
்ளரும் அவரது மளனவியும் வீட்டு 
வோ்சலில் ்பசிகபகோண்டிருநத 
பின்னர் தூககத்திறகு ப்சன்றுள்ள-
னர். இதன் பின்னர் இரவு 11 மணி-
ய்ளவில் வியோபோர நிளலயத்ளத 
மூடிவிட்டு மகன் வீடு திரும்பி  உைக -
கத்திறகு ப்சன்றுள்ளோர்.   இநநிளல-

யில், வஙகியில் ளவபபிலிடுவதற-
கோக ளவத்திருநத பணத்ளதயும், 
அணிநதிருநத மோளலளயயும் கட்டி-
லின் கீழ் ளவத்துவிட்டு மகன் தூங -
கியுள்ளோர். அதிகோளல 2 மணிய்ள-
வில் மளனவியின் கூககுரல் ்கட்டு 
எழுநத கணவன், தனது மளனவி-
யின் கழுத்திலிருநத மோளல  க்ளவோ -
டபபட்டளதயும், அவரது ளகத்பதோ-
ளல்பசி பறி்போனளதயும் அறிநது 
பகோண்டோர்.   

இளதயடுத்து, மகன் தனது 

அளைளயபபோர்த்த்போது அவர் 
ளவத்திருநத பணம், நளக மறறும் 
ளகத்பதோளல ்பசி உளளிட்டளவ -
யும் பகோளள்ளயிடபபட்டிருநதன.  
இச்்சம்பவத்தில், திருடன் எவவோறு 
உள்்ள நுளழநதோன் என்பது 
பதளிவோக பதரியோதுள்ளது. 

வீட்டின் உரிளமயோ்ளர் பதிவு ப்சய் -
தமுளைபபோட்ளட அடிபபளடயோக 
ளவத்து  அககளரபபறறு பபோலி்ோர் 
வி்சோரளணகள்ள முன்பனடுத்து வரு -
கின்ைனர்.   

எரி்்பகாருள் 
்நருக்கடியகால்

்பததிரிட்க 
விநிபயகா்கம் ்பகாதிப்பு
மட்டகக்ளபபு வி்ேட நிருபர்

எரிபபோருள பறைோககுளையோல்  
தின்சரிப பத்திரிளக விநி்யோகத்தி -
லும் தளட ஏறபட்டுள்ளது. பகோழும்-
பிலிருநது நோட்டின் இதர பகுதிக-
ளுககுத் தின்சரிகள்ள ஏறறி வரும் 
வோகனஙகளுககுத் ்தளவயோன எரி-
பபோருள கிளடககோததோல் ்போககு-
வரத்து நிறுத்தபபட்ட்த இதறகுக 
கோரணமோகும்.

கதுறுபவலயிலிருநது அககளரப -
பறறு வளரயோன கிழககு மோகோ-
ணத்தின் நீண்ட பிர்த்சஙகளுககு 
தின்சரிகள ்நறறு (30) விநி்யோகிக-
கபபடவில்ளல.

இதனோல், நூறறுககணககோன 
தின்சரி வோ்சகர்கள ஏமோறைமளடந-
தனர். அத்துடன் நூலகத்தில் தின்சரி-
கள்ள எதிர்போர்ப்போரும் ஏமோறைம-
ளடநதனர்.       

பநகாயகாளி்கடளைப் ்பகாரடவயிை
துவிச்சக்கரவண்டியில் வருட்க
நறபிட்டிமுளன தினகரன் நிருபர்)   

கல்முளன வடககு ஆதோர ளவத்திய-
்சோளலயில் சிகிச்ள்ச பபறும் ்நோயோளி-
கள்ளப போர்ளவயிட, மத்தியமுகோம், 
்சவ்ளககளட, பகோ்ளனிப பி்த்சஙக-
ளில்  கடும் பவயிளலயும் தோஙகிக-
பகோண்டு துவிச்்சககரவண்டிகளில் 
மககள வரத்பதோடஙகியுள்ளனர்.  

இவர்களில், இ்ளவயதுப பபண்கள 
சுமோர் 15 ளமல் தூரபபிர்த்சத்திலி-
ருநது  வருகின்ைளம குறிபபிடத்-
தககது. இநத ளவத்திய்சோளலயில் 
சிகிச்ள்ச பபறும் அபபோளவ போர்ளவ-
யிட வநத அவரது புதல்வி, துவிச்்சக 
கரவண்டியில் பயணித்த அவதிகள்ள 
வி்ளககினோர். இது ்போன்று பலர் 
தூர இடஙகளில் இருநது கல்முளன 
வடககு ளவத்திய்சோளலககு துவிச்்சக-
கர வண்டிகளில் வருவதோல் பபரும் 
சிரமஙகள்ள எதிர்பகோளகின்ைனர்.

உணவு உற்பததி 
்தகாைர்பகான 
விழிப்பூட்ைல் 
்கருததரஙகு
அககளரபபறறு மத்திய நிருபர்

உணவுபபோதுகோபளப ஏறபடுத்-
தும் ்நோககில் துரித உணவு உறபத்தி 
பதோடர்போன விழிபபூட்டல் கருத்-
தரஙகு, அககளரபபறறு பிர்த்ச 
ப்சயலோ்ளர் ரீ.எம்.எம்.அன்்சோர் தளல-
ளமயில் அககளரபபறறு பிர்த்ச 
ப்சயலகத்தில் நளடபபறைது.

இநநிகழ்வில், பிர்த்ச ப்சயலோ்ளர் 
ரீ.எம்.எம்.அன்்சோர், ்சமுர்த்தி தளல-
ளமபபீட முகோளமயோ்ளர், வஙகிச் 
்சஙக முகோளமயோ்ளர், திட்ட முகோ-
ளமயோ்ளர், விவ்சோய விரிவோககல் 
உத்தி்யோகத்தர், கமநல அபிவிருத்தி 
உத்தி்யோகத்தர் எனபபலர் கலநது 
பகோண்டனர். இஙகு, ்சமுதோய 
அடிபபளட அளமபபு உறுபபினர்க-
ளுககும், பிரிவுககுப பபோறுபபோன 
உத்தி்யோகத்தர்களுககும்  விழிபபூட்-
டல்கள வழஙகபபட்டன.

்்பகாருளைகாதகார ்நருக்கடிடய 
்வறறி்்ககாள்ளும் வழி்கடளை  
்தளிவூட்டும் ்்சயைமரவு
அட்டள்ளச்்்சளன 
குறூப நிருபர்

" ப ப ோ ரு ்ள ோ த ோ ர 
பநருககடிளய எதிர்-
பகோண்டு பவறறி 
பபறுவது எபபடி?" 
எனும் பதளிவூட்டல் 
நிகழ்வு அககளர-
பறறு மோநகர ்சளப  
ஹல்லோஜ் மோநோட்டு 
மண்டபதில் நடநதது.

அம்போளை மோவட்ட 
்சகவோழ்வு ளமயம், 
மனிதோபிமோன அபி-
விருத்தி நிறுவனம் 
மறறும் எ.்கபீ.நியூஸ் 
அ ள ம ப பு க க ளின் 
அனு்சரளணயில் இநநி-
கழ்வு இடம்பபறைது.

்சக வோழ்வு அளமபபின் தளலவர் 
ஐ.எல்.ஹோஷிம் தளலளமயில் நளட-
பபறை இநநிகழ்வில், பல்்வறு 
்சமூக ்்சளவ அளமபபுககளின் பிரதி-
நிதிகள,ஓய்வு பபறை உத்தி்யோகஸ்-
தர்கள மறறும் இள்ளஞர்  அளமபபி-
னர்களும் கலநது பகோண்டனர்.

பஹல சுவோய அளமபபின் கிழககு 
மோகோண இளணபபோ்ளரும், தோதிய 
விஞஞோன முதுமோணியுமோன பீ.்த-
வரோணி மறறும் பதன்கிழககுப பல்க-
ளலக களலககழக பபோறியியல் பீடத்-
தின் ்்சதன பதோழில் நுட்பபபிரிவின் 
தளலவர் கலோநிதி முனிப முஸ்தபோ 
ஆகி்யோர்  பிரதம வ்ளவோ்ளர்க்ளோகக 
கலநதுபகோண்டனர்.இயறளக விவ-
்சோயத்தின் மூலம் வோழ்களக ப்சலவு-
கள்ள குளைத்தல், மருத்துவ கல்விச்-

ப்சலவுகள்ள குளைத்தல், உளளிட்ட 
ப்சலவுக்ளககுளைககும்  வழிமுளை-
கள ்போன்ைளவகள பதோடர்போக  
இஙகு வி்ளககபபட்டது. 

இன்ளைய எமது உணவுகள குறிப-
போக ்கோதுளம மோவோல் தயரிககபப-
டுகின்ை  உணவு வளககள,புபரோய்-
லர் ்கோழிகள, குழநளதகளுககோக 
வழஙகபபடும் போல்மோ ்போன்ைளவ-
களில் உள்ள ்நோய்தன்ளமகள பறறி-
யும் இஙகு வி்ளககபபட்டது. 

அத்்தோடு ஒவபவோருவரும் 
வீட்டுத் ்தோட்டஙகள்ள அளமக-
க்வண்டியதன் அவசியத்ளதயும், 
அளவகளுககு ்்சதனபப்சள்ள இட-
்வண்டியதன் முககியத்துவஙகள்ள-
யும் இவர்கள வி்ளககினர். 

இறுதியோக கலநது பகோண்்டோ-
ருககு உப உணவு பயிர் விளத பக-
பகறறுககளும் வழஙகபபட்டன.

்பகாகிஸதகான அரசின உயர ்கல்விக்ககான  
புைடமப் ்பரிசில் ்பரீட்ட்ச்கள் ஆரம்்பம்
மட்டகக்ளபபு வி ் ேட நிருபர்  

போகிஸ்தோன் அ ரசு இவவோண்டி-
லும் இலஙளகயர்களுககு உயர் கல்-
விககோன புலளமப பரிசில்கள்ள 
வழஙகவுள்ளது.இதன் அடிபபளட-
யில் நோட்ளோவிய ரீதியில் பரீட்ள்சகள 
இடம்பபறறு வருவதோக போகிஸ்தோன் 
உயர் கல்வி ஆளணககுழுவின் திட்ட 
முகோளமயோ்ளர் பஜஹோன்பேபகோன் 
பதரிவித்தோர்.  

இதன் முதலோவது பரீட்ள்சகள 
மட்டகக்ளபபு மத்தி கல்வி வலயத்தி-
லுள்ள ஏைோவூர் அல்முனீைோ போலிகோ 
மகோ வித்தியோலயத்தில் புதன்கி-
ழளம மோளல (29) இடம்பபறைது. 
கிழககு மோகோணத்திலிருநது ்மறபடி 
புலளமப பரிசில் பரீட்ள்சககு விண்-
ணபபித்திருநத  300 இறகு ்மறபட்-
்டோர் பரீட்ள்சககுத் ்தோறறினர். 

எரிபபோருள பறைோககுளையோல்,கி-
ழககு மோகோண மோணவர்கள எதிர்-

பகோளளும் ்போககுவரத்து சிரமங-
கள்ள கருத்திறபகோண்டு, கிழககு 
மோகோணத்தில் பரீட்ள்சளய நடத்-
துமோறு சுறைோடல்துளை அளமச்்சர்  
நஸீர் அஹமட், போகிஸ்தோன் தூதரகத்-
ளதக ்கட்டிருநதோர்.

போகிஸ்தோன் அரசின் உயர் கல்விக-
கோன புலளமப பரிசிலின் ்நோககம் 

குறித்து கருத்துத் 
பதரிவித்த பஜஹோன்-
பேபகோன், இலஙளக 
மோணவர்கள ஆயிரம்-
்பருககு போகிஸ்தோன் 
அரசு புலளமபபரிசில் 
கள்ள வழஙகுகிைது.
ம ரு த் து வ த் து ள ை , 
பபோறியியல்துளை, 
்சமூக விஞஞோ-
னம், ்சட்டத்துளை, 
நுண்களல இ்த-
்போன்று விண்ணப-
பதோரிகள விரும்பும் 

்வறு துளைகளுககும் புலளமப பரி-
சில்கள வழஙகபபடுகின்ைன. பதரிவு 
ப்சய்யபபடும் இலஙளக மோண-
வர்கள உயர் தரவரிள்சயில் உள்ள 
போகிஸ்தோன் பல்களலககழகஙகளில் 
கல்விய பயில்வர் என்றும் அவர் 
பதரிவித்தோர்.

எரி்்பகாருள்ப்ககாரி கிண்ணியகாவில் ஆசிரியர்கள் ஆரப்்பகாட்ைம்
தம்பலகோமம் குறூப நிருபர்

திரு்கோணமளல கிண்ணியோ வல-
யககல்வி பிரிவுககுட்பட்ட ஆசிரியர் -
கள பபற்ைோல் வழஙகுமோறு  ்கோரி 
்நறறு (30) ஆர்பபோட்டத்தில் ஈடு -
பட்டனர்.

கிண்ணியோ வலயக கல்வி அலு -
வலகம் முன்னோலிருநது திரு்கோ -
ணமளல மட்டகக்ளபபு பிரதோன 
வீதியின், ஐஓசி எரிபபோருள நிரபபு 
நிளலயம் வளர ்கோேஙகள்ள 
எழுபபியவோறு நளட பவனியோ -
கச் ப்சன்ைனர். எரிபபோருள வழங-
கோமல் பிளள்ளகளின் கல்விளய 
சீரழிககோ்த, கல்வி அளமச்சின் 

்சட்டத்ளத கிழககு மோகோணம் பின் -
பறைோதது ஏன், பபறறுத்தோ, பபற-
றுத்தோ பபற்ைோளல பபறறுத்தோ, 
்வண்டும் ்வண்டும் பபற்ைோல் 
்வண்டும் ்போன்ை வோ்சகஙகள 
அடஙகிய பதோளககள்ள ஏநதியவோ-
றும் இவர்கள ்போரோட்டத்தில் ஈடு-
பட்டனர். 

தற்போளதய பநருககடி நிளல -
ளமயில் பபற்ைோல் இல்லோதளம, 
பபரும் போதிபளப ஏறபடுத்தியுள-
்ளது. 

போட்சோளல ப்சன்று கறபித்தல் நட -
வடிகளககள்ள ்மறபகோளவதிலும் 
்போககுவரத்து சிரமம் ஏறபடுகிைது. 

என்வ, முன்னுரிளம அடிபபளட-
யில் ஆசிரியர்களுககு பபற்ைோளல 
பபறறுத்தருமோறும் கவனயீர்பபில் 
ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள பதரிவித்த-
னர்.

 ஆர்பபோட்டம் நடநத இடத்துககு 
கிண்ணியோ பிர்த்ச ப்சயலோ்ளர் எம்.
எச்.ஹனி வருளகதநது, ஆசிரியர்கள 
வழஙகிய மகஜளர பபறறுகபகோண்-
டோர்.  திரு்கோணமளல மோவட்ட 
அர்சோஙக அதிபருடன் கலநதுளர-
யோடி தீர்ளவ பபறறுத்தருவதோக 
பிர்த்ச ப்சயலோ்ளர் கூறியதோல், கவ -
னயீர்பபில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள 
களலநது ப்சன்ைனர்.
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தரம்_5 ெகுப்பு ைாணெர்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புைலைப் பரிசில் பரீடலசை ைாதிரி வினாததாள் --– I I 1 ைணிததியாைம் 15 நிமிடம்

(10ஆம் பக்்கம் பாரக்்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir gFjp II 
 

vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf. 
 

I. gpd;tUk; ghliy thrpj;J Nfl;fg;gl;l tpdhf;fSf;F tpil mspf;Ff. 
 rpj;jpiu te;jhy; tre;jk; gpwf;Fk; 
 tz;z tz;zg; G+f;fs; vq;Fk; 
 nfhj;Jf; nfhj;jha; kyu;e;J nghypAk; 
 ,f;fhl;rpjidf; fhzf; fspg;Gld; thuPu; 
 
 G+f;fspy; tz;Lfs; Njd; Fbg;gijg; ghuPu; 
 kfpo;Tld; fPjk; ,irg;gijf; NfsPu; 
 rpwfbj;J vOe;J mq;Fk; ,q;Fk; 

nry;tijg; ghuPu; mNjh nry;tijg; ghuPu; 
 
1. tz;z tz;z G+f;fs; vd;gjd; fUj;J vd;d? 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
2. “tz;Lfspd; fPjk;” ,jw;Fupa xypkuG ahJ?  
 
 ………………………………………………………………………………………. 
3.  ,q;Fs;s ,iznkhopnahd;wpid vOJf. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
4. mLf;Fnkhopnahd;wpid njupe;J vOJf. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
5.  ,d;gk; vdg; nghUs;gLk; ,U nrhw;fis ,g;ghlypypUe;J njupT nra;J 

vOJf. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
6. ,g;ghlypYs;s fhyg;ngau; xd;wpid vOJf. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
II. gpd;tUk; thf;fpaq;fspd; vOtha; gadpiy nraw;gLnghUis njupT 

nra;J vOJf. 
7. cotd; taiy cOjhd;. 
 i. vOtha;   - ……………………………………………………… 

 ii. gadpiy   - …………………………………………………….... 

 iii. nraw;gLnghUs; - ………………………………………………………. 
 
 
 

 
8. jk;gp NjePiu ,urpj;Jf; Fbj;jhd;. 
 i. vOtha;   - ……………………………………………………… 

 ii. gadpiy   - ……………………………………………………… 

 iii. nraw;gLnghUs; - ……………………………………………………… 
 

III. jug;gl;Ls;s nrhw;fis xOq;FgLj;jp fUj;Js;s thf;fpaq;fshf vOJf. 
9. tpsq;Ffpd;wd / cau;e;J / cyfpy; / ehLfs; / ciog;igg; / Nghw;Wk; 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
10. ju;rd; / Jd;gg;gl;lhd; / fha;r;ryhy; / fLikahd 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
IV. gpd;tUk; thf;fpaq;fisg; gd;ik thf;fpaq;fshf vOJf. 
11. ahid kuj;ij Kwpj;jJ. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
12. kapy; mofhf eldk; MbaJ. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 

V. gpd;tUk; nrhw;fisr; Nru;j;njOJf. 

13. tapW + typ ………………………………………………………………………. 

14.  ghy; + NrhW ………………………………………………………………………. 

15. fz; + ,ik ………………………………………………………………………. 
 
VI. gpd;tUtdtw;Wf;Fupa kuGg; ngau;fis vOJf. 

16. Ntk;gpd; ,isaJ ………………………………………………………………... 

17. ney;ypd; ,iyg;ngau; ……………………………………………………………. 

18. fy;ypd; $l;lj;ijf; Fwpf;Fk; ngau; ……………………………………………. 
 
VII. gpd;tUk; Mq;fpy nrhw;fspd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 

19. i. National flag ………………………………………………………………... 
 ii. Coconut   ……………………………………………………………...... 
 iii. Playground  ……………………………………………………………........ 
 
 
 
 
 
 
 

20. gpd;tUk; glq;fs; Fwpf;Fk; fUj;jpd; rpq;fs nkhop nrhw;fis jkpo; 
vOj;Jf;fspy; vOJf. 

  
i. ……………………………   ii. …………………………….. 

 
 
21. i. ,t;TUtpy; epow;wg;gl;l gFjpia 
 jrkj;jpy; jUf. 
 
 ………………………………………… 
 ii. epow;wg;glhj gFjpia gpd;dj;jpy; jUf. ………………………………......... 
 
22. i. ,t;ntz; rl;lk; fhl;Lk; vz;Zf;F Ke;jpa 

vz;iz nrhw;fspy; jUf. 
 
 ………………………………………………………… 
 

ii. ,t;ntz; rl;lk; fhl;Lk; vz;Zf;F gpe;jpa 
vz;iz ,yf;fj;jpy; jUf. 
 
………………………………………………………… 
 

23. ,d;Dk; 10 epkplq;fSf;F gpwF ,f;fbfhuk;  
fhl;Lk; Neuk; Vw;gLj;Jk; Nfhzk; ahJ? 
 
…………………………………………………. 
 

24. 1999> 9199> 9919> 9999 ,t;ntz;fis VWtupirg;gLj;Jf. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
25. 20 cld; 60I $l;b tUk; tpilapypUe;J 75I fopj;jhy; fpilf;Fk; 

vz;iz cNuhkd; vz;zpy; vOJf. 
 
 ……………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 

M E} g x 

20. gpd;tUk; glq;fs; Fwpf;Fk; fUj;jpd; rpq;fs nkhop nrhw;fis jkpo; 
vOj;Jf;fspy; vOJf. 

  
i. ……………………………   ii. …………………………….. 

 
 
21. i. ,t;TUtpy; epow;wg;gl;l gFjpia 
 jrkj;jpy; jUf. 
 
 ………………………………………… 
 ii. epow;wg;glhj gFjpia gpd;dj;jpy; jUf. ………………………………......... 
 
22. i. ,t;ntz; rl;lk; fhl;Lk; vz;Zf;F Ke;jpa 

vz;iz nrhw;fspy; jUf. 
 
 ………………………………………………………… 
 

ii. ,t;ntz; rl;lk; fhl;Lk; vz;Zf;F gpe;jpa 
vz;iz ,yf;fj;jpy; jUf. 
 
………………………………………………………… 
 

23. ,d;Dk; 10 epkplq;fSf;F gpwF ,f;fbfhuk;  
fhl;Lk; Neuk; Vw;gLj;Jk; Nfhzk; ahJ? 
 
…………………………………………………. 
 

24. 1999> 9199> 9919> 9999 ,t;ntz;fis VWtupirg;gLj;Jf. 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
25. 20 cld; 60I $l;b tUk; tpilapypUe;J 75I fopj;jhy; fpilf;Fk; 

vz;iz cNuhkd; vz;zpy; vOJf. 
 
 ……………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 

M E} g x 

 i. ,t;TUtpd; ngau; ahJ? 26.
 

 …………………………………………………  
ii. ,jpYs;s tpspk;Gfspd; vz;zpf;if cr;rpfspd; 
vz;zpf;ifia tpl vj;jid mjpfkhf cs;sJ? 
 
………………………………………………………… 

 
27. &gha; 500.00 ngWkjpahd VO Gj;jfq;fs; thq;Ftjw;F mrhd; 

filf;fhuuplk; &gha; 5000.00 nfhLj;jhd;. mtDf;F fpilf;Fk; kpFjpg;gzk; 
vt;tsT? 

 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
28. 
 
 
 ,tw;iwf; nfhz;L mikf;ff;$ba jpz;k cUtpd; ngau; vd;d? 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
29.  
 
 
 ,t;TUf;fspy; mjpfsT rkr;rPu; nfhz;l cUtpid ,g;Gs;spf; Nfhl;by; 

tiuf. 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
IX. rupahd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 
30. Muk;gpj;j Ntiynahd;wpid KOikahf Kbg;gjw;F ehk; filg;gpbf;f 

Ntz;baJ? 
 i. Kaw;rp   ii. mtruk;   iii. Xa;T 
 
31. gpd;tUtdtw;Ws; nghJ ,lkhf mikahjJ 
 i. Nfhapy;   ii. ghlrhiy   iii. tPL 
 
32. kz;zpy; kz;tspia mjpfupf;f cjTk; gpuhzp 
 i. vWk;G   ii. kz;GO   iii. fiwahd; 
 
33. jhdpa tifapy; mlq;fhj czT tif vJ? 
 i. NfhJik   ii. fj;jup   iii. gUg;G 
 
34. kz;zpy; Nru;e;jhYk; tpiutpy; cf;fhj nghUs; 
 i. gpsh];jpf;   ii. ,Uk;G   iii. gyif 
 
 35. tpiutpy; thLk; G+ tif 
 i. gts ky;ypif  ii. me;J}upak;  iii. fljhrpg; G+ 
 
36. vkJ Njrpa tpisahl;by; xU FOtpy; ,Uf;f Ntz;ba tpisahl;L 

tPuu;fspd; vz;zpf;if 
 i. 7    ii. 11    iii. 6 
 
37. ,yq;ifapd; Rje;jpuj;jpw;fhf Nghuhba Njrpa tPuu;  
 i. tpy;ypak; nfhgy;yht   ii. nfhq;fhy nfhlgz;lh 
 iii. fPu;j;jp = ,uh[rpq;fd; 
 
38. FUjpia cwpQ;rp Fbf;Fk; gpuhzpahdJ 
 i. ml;il   ii. kapu;f;nfhl;b  iii. ghk;G 
 
39. kpd;rhu Ntiy nra;Nthu; fl;lhakhf itj;jpUf;f Ntz;ba nghUl;fspy; 

xd;W 
 i. FwL   ii. kpd; Nrhjpg;ghd;  iii. Rj;jpay; 
 
40. xU cgfuzj;ij ifahSfpd;w NghJ Kjypy; ftdj;jpy; nfhs;s 

Ntz;ba tplakhdJ 
 i. ghJfhg;G     ii. gzr;nryT   

iii. ,yFtpy; ifahSk; ,ay;G 
 
41. fyg;GzT vd;gJ 
 i. midj;J fha;fwpfSk; mlq;fpaJ 
 ii. tpiy $ba czT 
 iii. midj;J NghrizAk; mlq;fpa xU NtisAzT 
 
42. gpd;tUtdtw;Ws; tpyq;FzTfis kl;Lk; nfhz;l njhFjpahdJ 
 i. kPd;> Kl;il> fPiu   ii. ,iwr;rp> Kl;il> fpoq;F 
 iii. Kl;il> ,iwr;rp> kPd; 
 
43. vkJ #oiy moFgLj;j tsu;f;ff; $ba gpuhzpahdJ 
 i. eha;    ii. tz;z kPd;fs;  iii. ML 
 
44. vkf;F czthf gad;gLk; G+f;fspy; xd;whdJ 
 i. mfj;jpg;G+   ii. G+rzpg;G+   iii. fj;jupg;G+ 
 
45. $l;L ,iy tiffspy; mlq;fhjJ 
 i. Ntg;gkpiy  ii. KUq;ifapiy  iii. khtpiy 
 
46. kNyupah Nehia Vw;gLj;JtJ 
 i. Esk;G   ii. ,iyahd;  iii. vyp 
 
47. ths;> fj;jp Nghd;wtw;iw $uhf;fg; gad;gLk; fUtpahdJ 
 i. Jwg;gzk;   ii. vz;nza;f;fy;  iii. muk; 

48. glj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s ijay; tifahdJ 
 i. rq;fpypj; ijay; 
 ii. fk;gspj; ijay; 
 iii. Nrhk; ijay;  
 
49. nghrd; gz;bifia nfhz;lhLk; vk;ehl;L kjj;jtu;fs; ahu;? 
 i. fpwp];jtu;fs;  ii. ngsj;ju;fs;  iii. ,e;Jf;fs; 
 

  i. ghJfhg;ghd Gifapujf; flit 50. 
  ii. ghJfhg;gw;w Gifapujf; flit  
  iii. Gifapujf; flit  

 
 
51. eQ;rhfpa czTfshy; Vw;glf;$ba ghjpg;Gf;fs; my;yhjJ. 
 i. kaf;fk; Vw;gly;> kuzk; Vw;glyhk; 
 ii. the;jp> tapw;W typ Vw;gly; 
 iii. Ngh~hf;F fpilj;jy; 
 
52. mYkpdpag; ghj;jpuj;jpy; rikj;j czTld; Nru;f;ff; $lhj nghUs; 
 i. Gspak; gor;rhW    ii. vYkpr;rk; gor;rhW 
 iii. Nkw;$wpa ,uz;Lk; rup 
 
53. J}a ePupd; ,ay;gy;yhjJ 
 i. epwkw;wJ   ii. RitAs;sJ  iii. kzkw;wJ 
 
54. cilapy; vz;nza; girAs;s mOf;if Nghf;f nghUj;jkhd topKiw 
 i. rtu;f;fhuk; fye;j ePu; ii. kz;nzz;nza;  iii. ePu; 
 
55. efuq;fspy; cs;s gpujhd tPjpfis flf;fg; gad;gLtJ 
 i. Nkk;ghyk;   ii. tPjpfs;   iii. eilghij 
 
56. gapu;fspd; ,iyfis mjpfsT Nrjk; Vw;gLj;Jk; G+r;rp ,dk; 
 i. fiwahd;   ii. ntl;Lf;fpsp  iii. rpye;jp 
 
57. cau;ghj;jpfspy; elNtz;ba gapu;tif 
 i. jf;fhsp   ii. kpsfha;   iii. ntz;b 
 
58. jpirawp fUtpy; gad;gLj;jg;gLk; fhe;jtif 
 i. Crpf;fhe;jk;  ii. rl;lf;fhe;jk;  iii. tl;lf;fhe;jk; 
 
59. re;jpu fpufzk; Vw;gLtJ 
 i. gfypy;   ii. ngsu;zkp jpdj;jpy; iii. mkhthirapy; 
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48. glj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s ijay; tifahdJ 
 i. rq;fpypj; ijay; 
 ii. fk;gspj; ijay; 
 iii. Nrhk; ijay;  
 
49. nghrd; gz;bifia nfhz;lhLk; vk;ehl;L kjj;jtu;fs; ahu;? 
 i. fpwp];jtu;fs;  ii. ngsj;ju;fs;  iii. ,e;Jf;fs; 
 

  i. ghJfhg;ghd Gifapujf; flit 50. 
  ii. ghJfhg;gw;w Gifapujf; flit  
  iii. Gifapujf; flit  

 
 
51. eQ;rhfpa czTfshy; Vw;glf;$ba ghjpg;Gf;fs; my;yhjJ. 
 i. kaf;fk; Vw;gly;> kuzk; Vw;glyhk; 
 ii. the;jp> tapw;W typ Vw;gly; 
 iii. Ngh~hf;F fpilj;jy; 
 
52. mYkpdpag; ghj;jpuj;jpy; rikj;j czTld; Nru;f;ff; $lhj nghUs; 
 i. Gspak; gor;rhW    ii. vYkpr;rk; gor;rhW 
 iii. Nkw;$wpa ,uz;Lk; rup 
 
53. J}a ePupd; ,ay;gy;yhjJ 
 i. epwkw;wJ   ii. RitAs;sJ  iii. kzkw;wJ 
 
54. cilapy; vz;nza; girAs;s mOf;if Nghf;f nghUj;jkhd topKiw 
 i. rtu;f;fhuk; fye;j ePu; ii. kz;nzz;nza;  iii. ePu; 
 
55. efuq;fspy; cs;s gpujhd tPjpfis flf;fg; gad;gLtJ 
 i. Nkk;ghyk;   ii. tPjpfs;   iii. eilghij 
 
56. gapu;fspd; ,iyfis mjpfsT Nrjk; Vw;gLj;Jk; G+r;rp ,dk; 
 i. fiwahd;   ii. ntl;Lf;fpsp  iii. rpye;jp 
 
57. cau;ghj;jpfspy; elNtz;ba gapu;tif 
 i. jf;fhsp   ii. kpsfha;   iii. ntz;b 
 
58. jpirawp fUtpy; gad;gLj;jg;gLk; fhe;jtif 
 i. Crpf;fhe;jk;  ii. rl;lf;fhe;jk;  iii. tl;lf;fhe;jk; 
 
59. re;jpu fpufzk; Vw;gLtJ 
 i. gfypy;   ii. ngsu;zkp jpdj;jpy; iii. mkhthirapy; 
 
 
 

48. glj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s ijay; tifahdJ 
 i. rq;fpypj; ijay; 
 ii. fk;gspj; ijay; 
 iii. Nrhk; ijay;  
 
49. nghrd; gz;bifia nfhz;lhLk; vk;ehl;L kjj;jtu;fs; ahu;? 
 i. fpwp];jtu;fs;  ii. ngsj;ju;fs;  iii. ,e;Jf;fs; 
 

  i. ghJfhg;ghd Gifapujf; flit 50. 
  ii. ghJfhg;gw;w Gifapujf; flit  
  iii. Gifapujf; flit  

 
 
51. eQ;rhfpa czTfshy; Vw;glf;$ba ghjpg;Gf;fs; my;yhjJ. 
 i. kaf;fk; Vw;gly;> kuzk; Vw;glyhk; 
 ii. the;jp> tapw;W typ Vw;gly; 
 iii. Ngh~hf;F fpilj;jy; 
 
52. mYkpdpag; ghj;jpuj;jpy; rikj;j czTld; Nru;f;ff; $lhj nghUs; 
 i. Gspak; gor;rhW    ii. vYkpr;rk; gor;rhW 
 iii. Nkw;$wpa ,uz;Lk; rup 
 
53. J}a ePupd; ,ay;gy;yhjJ 
 i. epwkw;wJ   ii. RitAs;sJ  iii. kzkw;wJ 
 
54. cilapy; vz;nza; girAs;s mOf;if Nghf;f nghUj;jkhd topKiw 
 i. rtu;f;fhuk; fye;j ePu; ii. kz;nzz;nza;  iii. ePu; 
 
55. efuq;fspy; cs;s gpujhd tPjpfis flf;fg; gad;gLtJ 
 i. Nkk;ghyk;   ii. tPjpfs;   iii. eilghij 
 
56. gapu;fspd; ,iyfis mjpfsT Nrjk; Vw;gLj;Jk; G+r;rp ,dk; 
 i. fiwahd;   ii. ntl;Lf;fpsp  iii. rpye;jp 
 
57. cau;ghj;jpfspy; elNtz;ba gapu;tif 
 i. jf;fhsp   ii. kpsfha;   iii. ntz;b 
 
58. jpirawp fUtpy; gad;gLj;jg;gLk; fhe;jtif 
 i. Crpf;fhe;jk;  ii. rl;lf;fhe;jk;  iii. tl;lf;fhe;jk; 
 
59. re;jpu fpufzk; Vw;gLtJ 
 i. gfypy;   ii. ngsu;zkp jpdj;jpy; iii. mkhthirapy; 
 
 
 

60. nfhLf;fg;gl;l jiyg;gpd; fPo; %d;W thf;fpaq;fs; mikf;Ff. xU 
thf;fpaj;jpy; Ie;J nrhw;fSf;F Fiwahky; ,Uf;f Ntz;Lk;. vOtha;> 
gadpiy njhlu;G rupahf Ngzg;gl Ntz;Lk;. jiyg;G – “vd; vjpu;fhy 
Fwpf;Nfhs;”. 

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

மரபுப் பெயர்கள்
* ஆடு மேய்ப்பவன்- - - இடையன்

* வாகனம் செலுத்து்பவன்-  - ொரதி

* மேர் செலுத்து்பவன்-  - ்பாகன்

* விோனம் செலுத்து்பவன்- வலவன் -  விோனி

* கடைை மவடல செய்பவன்-  - சகாத்ேன்

* க்ப்பல் ஓடடு்பவன்- ோலுமி -  மீகாேன்

* யாடனடய ்பராேரி்ப்பவன்-  - ்பாகன்

 மரபுதபதொடர்கள்  விளக்கம்

1. கால் பின்னு்தல்  - -  ்தலடப்படல்

2. கால் பிடித்தல்-  - - காலைப் பறறிக் வகஞ்சு்தல்

3. கால் வகாள்ளு்தல் -  - - ஆரம்பித்தல்

4. காலைச்சுறறு்தல்  - - வ்தாடர்நது பறறு்தல்

5. காைாறு்தல் -  - - ஓய்நதிருத்தல்

6. கால் ஊன்று்தல் - - -  நிலை வபறு்தல்

7. காலில் விழு்தல் - - - ைன்னிப்பு ககடடல்

8. ெயிறலறை கடடு்தல் - - -  வசைைலெச் சுருக்கு்தல்

9. ெயிறறிைடித்தல் - - -  சீெனதல்த வகடுத்தல்

10. ெயிறு ெளர்த்தல் - - -  எவொகறைா பிலழதது வகாள்ளு்தல்

11. ெயிறு கடித்தல் - - -   பசியுணடாகு்தல்

12. ெயிறு குளிர்்தல் - - -  திருப்தி அலட்தல்

13. ெயிறு எரி்தல் - - -  வபாறைாலை வகாள்ளு்தல்

14. ொய் புைம்பல் - - - பி்தறறு்தல்

15. ொய் திறைத்தல் - - -  கபசைதவ்தாடங்கு்தல்
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தரம_5 வகுப்பு ைாணவர்்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

றபுலமைப் ்பரிசில் ்பரீடமச ைாதிரி வினாததாள் -– I I 13 ஆம ்பக்கத ததாடர்

01 2

02

03 1

04

05 2

06 2

07 2

08 2

09 1

10 2

11 3

12 2

13 3

14 2

15

16 2

17 3

18 1

19 1

20 1

21 3

22 2

223

24 1

25 2

26 1

27 2

28 2

29 1

30 2

31 3

32 1

333

34 1

35 2

36 3

210  37

38 42  

39

40

்கடநத வார (22.12.2021) 
வினாததாள்- 1 இற்கான விமட்கள்

2

1

3

2

1

ஆசிரியர்: 
எஸ்.ஏ.சநதிர்பவன்
arumugamchandrabavan@gmail.com

*	 கீர்த்தி	-	 -	 அபகீர்த்தி
*	 கீழ�ோர்-		 -	 ழேழ�ோர்
*	 கீழ்த்திசை	-	 -	 ழேல்திசை
*	 குழிவு-		 -	 குவிவு
*		 குறுக்கம்	-	 -	 விரிவு
*		 குடியரசு	-	 -	 முடியரசு
*	 குசைவு	-	 -	 நிசைவு
*	 குசைகுடம்	-	 -	 நிசைகுடம்
*		 குணம்	-	 -	 குறைம்
*		 குள்ளம்	-	 -	 நெடசட
*	 குறுககு	-	 -	 நெடுககு
*	 குனிதல்	-	 -	 நிமிர்தல்
*	 குரு	-	 -	 சீடன்
*	 குநத்கம்	-	 -	 ென்சே
*	 குறில்	-	 -	 நெடில்
*	 கூடடல்	-	 -	 ்கழித்தல்
*	 ந்கடடவன்	-	 -	 ெல்�வன்
*		 ழ்கடு	-	 -	 ஆக்கம்
*	 ழ்கணசே	-	 -	 பச்கசே
*		 ச்கபபறைல்	-	 -	 ச்கவிடல்
*		 ந்கோடுஙழ்கோல்	-	 -	 நைஙழ்கோல்
*		 ந்கோசடயோளி	-	 - உழ�ோபி
*	 ந்கோணடோடடம்	-	 - திணடோடடம்
*	 ந்கோடுத்தல்	-	 -	 வோஙகுதல்
*	 ழ்கோசட	-	 -	 ேோரி
*	 ழ்கோ�ம்	-	 -	 அ�ஙழ்கோ�ம்
*	 ழ்கோச�	-	 -	 வீரன்
*	 ழ்கோபம்	-	 -	 ைோநதம்

 எதிர்ப்த்பாருட 
தசாற்கள்

இலங்்கயின் புரொதன வணக்கத தலங்கள்

கடைாவ்தனிய

்தை்தா ைாளிலக

தூபராை

அபயகிரி

ைங்காதிைக

ருென்வெலிசைய

 நீரின் மூலம் ெரவும் விதது்கள்  எதிரப்பெொருட் ப�ொற்கள்

க்தங்காய்  கடல்ைாங்காய் ்தாைலர  

சைல்பீனியா புன்லன  குளொலழ

இறுக்கம் - -  ்தளர்வு  
இலசை --  ெலசை  
இக்கலர - -  அக்கலர  
இன்வசைால் - -  ென்வசைால்  
இரகசியம் - -  பரகசியம்  
இகழ்ச்சி -  புகழ்ச்சி  
இைாபம் - -  நடடம்  
இயறலக - -  வசையறலக  
இரவு - -  பகல்  
இன்பம் - -  துன்பம்  
இணக்கம் - -  பிணக்கம்  
இலணநது - -  ்தனிதது  
இளலை - -  முதுலை  
இம்லை -  - ைறுலை  
ஈரம் - -  ெரடசி  
உயர்வு - -  ்தாழ்வு  
உள்ளூர் - -  வெளியூர்  
உள்நாடு - -  வெளிநாடு  
உள்கள - -  வெளிகய  
உ்தயம் - -  ைலறைவு  
உறைவு - -  பலக  
உணலை - -  வபாய்  
உணடு - -  இல்லை  
ஊக்கம் - -  கசைார்வு  
எளிது - -  அரிது  
ஏகம் --  அகநகம்  
ஏறறைம் --  இறைக்கம்  
ஏறு - -  இறைங்கு  
ஐக்கியம் - -  பிளவு  

ஒருலை - -  பன்லை  
ஒறலறை - -  இரடலட  
கனவு -  - நனவு  
கடினம் - -  இைகு  
கைக்கம் - -  வ்தளிவு  
காய் - -  கனி  
காடு - -  நாடு  
காய்்தல் - -  உெத்தல்  
காைம் - -  அகாைம்  
குலறைவு - -  நிலறைவு  
குளிர் - -  வெப்பம்  
குறுக்கு - -  வநடுக்கு  
ககள்வி - -  பதில்  
சைணலட - -  சைைா்தானம்  
சைரி - -  பிலழ  
சைமீபம் - -  தூரம்  
சைாவு - -  ொழ்வு  
சிை - -  பை  
சுத்தம் - -  அசுத்தம்  
சுெர்க்கம் - -  நரகம்  
சுகம் - -  துக்கம்  
வசைல்ெம் - -  ெறுலை  
வசைங்ககால் - -  வகாடுங்ககால்  
்தர்ைம் - -  அ்தர்ைம்  
்தணணீர் - -  வெநநீர்  
்தன்விலன - -  பிறைவிலன  
திருப்தி - -  அதிருப்தி  
தூய்லை - -  களங்கம்  
ல்தரியம் -  - அல்தரியம்  

க்தாறறைம் - -  ைலறைவு  
வ்தறகு - -  ெடக்கு  
க்தய்்தல் - -  ெளர்்தல்  
க்தான்றும் - -  ைலறையும்  
நவீனம் - -  புரா்தனம்  
நணபன் --  பலகென்  
நல்ைது - -  வகடடது  
நன்லை - -  தீலை  
நம்பிக்லக - -  அெநம்பிக்லக  
நிலறைவு - -  குலறைவு  
நீதி -  -  அநீதி  
ஞாபகம்  - -  ைறைதி  
வநடலட -  -  குடலட  
ையக்கம் - -  வ்தளிவு  
ைண -  - விண  
ைானம் - -  அெைானம்  
ைாரி - -  ககாலட  
முன் - -  பின்  
முன்பு - -  பின்பு  
மு்தல் - -  இறுதி  
கைல் - -  கீழ்  
கைடு -  - பள்ளம்  
பிறைப்பு - -  இறைப்பு  
புரா்தனம் - -  நவீனம்  
புதுலை - -  பலழலை  
வபருலை - -  சிறுலை  
ெைம் - -  இடம்  
ெரவு --  வசைைவு  
ெள்ளல் - -  உகைாபி  

இலங்கைக்ேகை 
உரித்தான 

பிரதாணிகைள்

கருங்குரங்கு

ைரநாய்

நாகணொய்சுணவடலி

வசைணபகம்

நீர்ப்பாம்பு 

எமது சூழலுக்கு பிராணிகள் 
புரியும் நன்மகள்

 ஆநல்த 
தீலை வசைய்யும் பிராணிகலள பிடிததுணணல்

 க்தனீ- 
ைகரந்தச் கசைர்க்லகக்கு உ்தவு்தல்

 காகம் 
அழுக்குகலள உணணல்

 கலறையான் 

உக்கல் அலடயச் வசைய்்தல்

 வெளொல் 
விதது பரம்பலுக்கு உ்தவு்தல்

 வசைணபகம் 

விெசைாயததுக்கு தீங்கிலழக்கும் பூச்சிகலள உணணு்தல்

 ஓணான் 
விெசைாயததுக்கு தீங்கிலழக்கும் பூச்சிகலள உணணு்தல்

 ெணணததுப்பூச்சி
ைகரந்தச் கசைர்க்லகக்கு உ்தவு்தல்
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kf;fs; tq;fp - ENfnfhl fpis
ngWkjpahd Mjdj;ij gfpuq;f 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;
1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961Mk; Mz;bd; 

29Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPohd tpw;gid mwptpj;jy;

Nky; khfhzk;> nfhOk;G khtl;lj;jpy; ry;gpl;b NfhuNsapd; gs;Nsgj;Jt> Nfhl;Nl fy;fp];] fpuhkrig 

vy;iyf;Fs; gKDt vDk; fpuhkj;jpy; gKDt tPjpapy;   96/1Mk; ,yf;f (gFjp) nfhz;l ,lj;jpy; 

mike;Js;s ~~xgtj;j vd miof;fg;gLk; kpy;yf`tj;j|| vDk; fhzpf;F cj;juTngw;w epy 

msitahsh; v];. [ath;jd mth;fshy; 1984-03-21Mk; jpfjp mse;J jahhpf;fg;gl;l 1434Mk; ,yf;f 

tiuglj;jpy; gphpj;J Ntwhf;fg;gl;l 3E2Mk; nyhl; ,yf;fj;ijf; nfhz;l gjpdhW jrk; MW g+r;rpak; 

Ngh;r; (V0 - W}0 - Ng 16.60) tp];jPuzkhd fhzp kw;Wk; mjDs; mike;Js;s fl;blq;fs; kuk;> nrb> 

nfhbfs;> go kuq;fs; Nghd;w midj;JkhFk;. 

Nkw;$wg;gl;l gKDt vDk; fpuhkj;jpy; gKDt tPjpapy;  mike;Js;s ~~xgtj;j vd miof;fg;gLk; 

kpy;yf`tj;j|| vDk; fhzpf;F cj;juTngw;w epy msitahsh; v];. [ath;jd mth;fshy; 1984-03-

12Mk; jpfjp mse;J jahhpf;fg;gl;l 1432Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; gphpj;J Ntwhf;fg;gl;l 3Mk; nyhl; 

,yf;fj;ijf; nfhz;l gjpd;%d;W jrk; MW g+r;rpak; Ngh;r; (V0 - W}0 - Ng 13.60) tp];jPuzkhd fhzpia 

nghJthd ghijahfg; gad;gLj;Jtjw;fhd chpikAk; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  ,e;jf; fhzp fy;fp];] 

fhzpg; gjptfj;jpy; M 2369/293 kw;Wk;  M 3014/193Mk; ,yf;f njhFjpfspy; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo;

2022 [_iy 21Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F Mjdk; 

mike;Js;s ,lj;jpy;;

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

,e;j Vytpw;gid COVID 19 nraw;ghLfSf;F mika Rfhjhu 

mikr;rpdhy; toq;fg;gl;Ls;s topfhl;ly;fspd; gpufhuk; elhj;jg;gLk;.

Mjdj;jpw;Fg; gpuNtrpf;Fk; top:

k`ufkapypUe;J gioa tPjp Clhf gKDt tPjpapy; 1.0 fp.kPw;wh; tiuapy; nry;Yk;NghJ tyJ 

gf;fk; cs;s 10 mb mfykhd kpy;yf`tj;j gpNs]; tPjpapy; 100 kPw;wh; tiuapy; nry;Yk;NghJ 

me;j tPjpapd; ,Wjpapy; ,e;j Mjdk; mike;Js;sJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2009-08-21Mk; jpfjpa kw;Wk; 2010-05-21Mk; jpfjpa murhq;f th;j;;jkhdpapy; 

gpuRhpf;fg;gl;l Vytpw;gid gpNuuiz tpsk;guk; kw;Wk; 2009-10-15Mk; jpfjpa jpdkpd kw;Wk; nla;yp 

epa+]; gj;jphpiffspy; gpuRukhd Vytpw;gid gpNuuiz tpsk;guq;fisg; ghh;f;fTk;.

nfhLg;gdT Kiw:

Vytpw;gid Kbtpy; ntw;wpfukhd nfhs;tdthsuhy; gpd;tUk; tifapy; nfhLg;gdTfisr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

01. nfhs;tdT tpiyapy; 10%
02. cs;@uhl;rp mjpfhurigf;fhd thpahf cs;@uhl;rpf;F 1%
03. Vyjhuhpd; juFj; njhifahf tpw;gid tpiyapd; 2 ½  %
04. vOJtpidQh; kw;Wk; $TNthh; fl;lzkhf 4000.00 &gh

05. tpw;gidr; nryTfSld; Vida fl;lzq;fs; ,Ue;jhy; mj;njhif

06. tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiuf; fl;lzk;

nfhs;tdT tpiyapd; kpFjp 90% njhifia tpw;gid ehs; Kjy; 30 ehl;fSf;Fs; ENfnfhl> 

i`nyty; tPjpapy; 177Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s kf;fs; tq;fp> gpuNjr gpujhd mYtyfk;> 

gpuNjr KfhikahsUf;F (nfhOk;G ntsp) nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. njhiyNgrp ,yf;fk;: 2768018> 

2812260> 4305863 njhiyefy; ,yf;fk;: 2817737> 2813969.

chpj;J cWjpfs; kw;Wk; ,iaGila Vida tpguq;fis Nkw;Fwpg;gpl;l Kfthpapy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy; Fwpg;gpl;l njhifia 30 ehl;fSf;Fs; 

nrYj;jhtpl;lhy; Vw;fdNt nrYj;jpa 10% njhifia kPz;Lk; nrYj;jhkYk; tplTk; Mjdj;ij 

kPz;Lk; tpw;gid nra;Ak; chpikia tq;fp jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

Vytpw;gidia Kd;dwptpj;jypd;wp epWj;jp itg;gjw;Fk;> ,uj;Jr; nra;tjw;Fkhd KOikahd 

chpikia tq;fp jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. 

~~fpq;];tpt; nurpld;];|| Vh;tpd; ngNuuh>

282/3, 5Mk; khb> rkhjhd ePjthd;> Vyjhuh;>

Nfhl;Nl tPjp> ENfnfhl. ePjpkd;w Mizahsh;> kjpg;gPl;lhsh;>

njhiyNgrp: 071-8021206 rj;jpagpukhzk; nra;j nkhopngah;g;ghsH

1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; 
rl;lj;jpd; 29D nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; Vyk; 
tplg;gLfpd;wd Mk; gpuptpd; fPo; tpw;gidahdJ 1986 Mk; 

Mz;bd; 32 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;lJ>

kf;fs; tq;fp fz;b fpis 
nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; 

Vyk; tplg;gLfpd;wd
21.09.1995 md;W kj;jpa khfhzj;jpd; fz;b khtl;lj;jpy; fz;b khefu 

rigf;Fl;gl;l N[hH[; fq;fhtj;ij Nfhuis gpuNjr nrayfg; gphpT kw;Wk; 

mdptj;j Nkw;F fpuhk NritahsH gphptpypYs;s N[hH[; < b rpy;th 

khtj;ijapy; cs;s 'gphpk;Nuh]; `py;tj;j" fhzpapy; jpU. [p.v];.gp. nydfy 

yhl; vz; 25> jpl;lk; vz;. 684My; Fwpg;gplg;gLfpwJ. 

epyj;jpd; msT: A: 00 R: 00 P: 11.5) 
ngupa KO epyKk; mjw;Fs; cs;s fl;blq;fSk; kuq;fs;> 

goj;Njhl;lq;fs; kw;Wk; mjpy; cs;s midj;Jk; kw;Wk; 

(,J A/585/141 vd;w gbtj;jpy; fz;b fhzp gjpT mYtyfj;jpy; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sJ.)

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo;

[_iy> 16> 2022 rdpf;fpoik fhiy 9.30 kzpf;F fz;bapy; cs;s 

kf;fs; tq;fp tshfj;jpy; ehd; nghJ Vyj;jpy; tpw;fpNwd;. 

gzk; nrYj;Jk; Kiw: 

tpiy KbT nra;ag;gl;lTld;> ntw;wpfukhd thq;Fgtu; Vyj;jpd; 

Kbtpy; gpd;tUk; KOj; njhifiaAk; gzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk;.

1. nfhs;Kjy; tpiyapy; 10% (gj;J rjtPjk;) 

2   khfhz mjpfhurigf;F nrYj;j Ntz;ba 1% 

(xU rjtPjk;) tpw;gid tup 

3.   Vyjhuu; fkp\d; 2 1/2% (,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk; me;j 

fkp\d; njhlu;ghd midj;J tupfSk; 

4.    1500 &gh vOJtpidQu; kw;Wk; ntspapll; fl;lzk; tpw;gid 

nryT VNjDk; ,Ue;jhy;> kw;Wk; gpw nfhLg;gdTfs; mlq;Fk; 

6.  tpw;gid rhd;wpjopd; Kj;jpiu tup 

nfhs;Kjy; tpiyapy; kPjpahd 90% (90%) njhifia Vyk; tplg;gl;l 

ehspypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; Kfhikahsu;. kf;fs; tq;fp> fz;b nrYj;j 

Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gpl;Ls;sgb> 30 ehl;fSf;Fs; Nkw;fz;l njhif 

nrYj;jg;glhtpl;lhy;> Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l tpw;gid tpiyapy; 10% I 
gwpKjy; nra;J kPz;Lk; Vyk; tpl tq;fpf;F cupik cs;sJ. 

cupikg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; gpw njhlu;Gila jfty;fis Kfhikahsu;> kf;fs; 

tq;fp> fz;b fpisapy; my;yJ gpuhe;jpa Kfhikahsu;> fz;b ,Ue;J ngwyhk;.

'Kd; mwptpg;G ,y;yhky; NkNy cs;s Vyj;ij ,ilepWj;j / 
,uj;J nra;a tq;fpf;F cupik cs;sJ."

gpNukrpwp tLNf 
rkhjhd ePjthd; (midj;J jPTfSk;) 
Xa;Tngw;w cau;ePjpkd;w gjpthsu;

mq;fPfupf;fg;gl;l Vyjhuu;> ePjpkd;w Mizahsu;
'cj;gyh" rz;lfpuptj;j> fk;g`h"

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if JiwKf 

mjpfhu rigapd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jtprhsh; NfhUfpwhh;.

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

gpizj; 

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 

(VAT cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

CES/FP/07/PT/6333(MP) Engine Spares for Terberg YT 220 Terminal 
Tractors at JCT

20,000.00 1,000.00 02-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6326(MP) 40 Nos. Heavy Duty Double Strand, 160,88 
Links Roller Chains for ZPMC 41T RTGS 

93,000.00 1,000.00 02-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6328(MP) Spares for 40T Terex  FDC500 – G4 Top Li   
Trucks – 14 

95,000.00 1,000.00 02-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6320(EL) Wheel Assembly for Cable Carries 55,000.00 1,000.00 04-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6334(MP) 08 Nos. Tyre Sets ( Size 1400 X24 – 24 PR) 
with Tube & FLAP for the TCM 25 Ton Fork 
Li   

35,000.00 1,000.00 04-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/05/PT/6337(MP) Engine Spares for Terberg YT 220 Terminal 
Tractors at JCT 

80,000.00 1,000.00 04-08-2022

K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/22/PT/07/052 4992 Liters, Transynd Synthe  c Fluid Tes 295 
( AN – 011001)      

162,500.00 3,500.00 22-07-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/16/054 100 Nos. MS Box Bars 40 X 40 X 3.0MM ( 
5.5MTR PER Length) 

20,000.00 1,000.00 22-07-2022

gp.g. 1.30 kzp

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

vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  

xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> 

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

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL Kiwahfg; g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ Ie;J (5) tUlq;fs; 

<Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

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

ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 4k; epuypy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpajd; gpd; 2022 [_iy 

01Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F 

Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdTfs; fhrhfr; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

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

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; 

rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

gpujhd Kfhikahsh; (toq;fy;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;)>

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

,y. 45> Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G-01.

njhiyNgrp vz;fs;: 2482231> 2483338> 2482499> 2482832> 2482409> 2482652> 2483024> 2482638 

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

Rfhjhu mikr;R

Nghjdh itj;jparhiy> kl;lf;fsg;G

nghJ rpw;Wz;br;rhiy 
elhj;Jtjw;fhd Nfs;tp 
kDf;Nfhuy; -2022/2023

kl;lf;fsg;G Nghjdh itj;jparhiyapd; nghJ 
rpw;Wz;br;rhiyapid 2022/2023Mk; Mz;bd; xU tUl 
fhyg;gFjpf;F (vjph;tUk; 12 khjq;fSf;F) elhj;Jtjw;F 
jpwikAk; jFjpAk; tha;e;j kl;lf;fsg;G khefurigf;F 
cl;gl;l kDj;jhuh;fsplkpUe;J ,j;jhy; Nfs;tp kDf;fs; 
Nfhug;gLfpwJ.

1.   Mh;tKs;s Nfs;tpkD NfhUgth;fs; vOj;J %y 
tpz;zg;gj;jpid gzpg;ghsh;> Nghjdh itj;jparhiy> 
kl;lf;fsg;G mth;fSf;F rkh;g;gpg;gjd; %yk; 
rpw;Wz;br;rhiy Nritf;fhd kPsg;ngwKbahj 
Nfs;tpf;fl;lzkhf &gh 1>500.00I kl;/Nghjdh 
itj;jparhiy epjp cjtpahshplk; nrYj;jpg; ngw;Wf; 
nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld;> Njrpa milahs ml;iliaAk; 
fhz;gpj;J Nfs;tpapy; fye;J nfhs;tjw;fhd Mtzq;fis 
01/07/2022 Me; jpfjp njhlf;fk; 21/07/2022 Me; jpfjp 
tiuahd mYtyf Ntiy ehl;fspy; jpl;lkply; kw;Wk; 
mgptpUj;jpg;gpuptpy; fhiy 9.00 kzp njhlf;fk; gpw;gfy; 
3.30 kzptiu ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  G+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tp kDf;fs;; midj;Jk; fhfpj 
ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 'nghJ rpw;Wz;br;rhiy 
Nritfs; toq;Fjy; "2022/2023" vd vOjg;gl;L gjpTj; 
jghy; %yk; 22/07/2022 Mk; jpfjp fhiy 10.00 kzpf;F 
Kd;dh; fpilf;ff; $bajhf jiyth;> itj;jparhiy 
Nfs;tpr;rig> Nghjdh itj;jparhiy> kl;lf;fsg;G vd;w 
Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ kl;/ Nghjdh 
itj;jparhiyapd; gpujk fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s“Tender Box” ,y; ,lg;gly; Ntz;Lk;.

3.    ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpkDf;fs;; midj;Jk; 22/07/2022 
Mk;; jpfjpad;W fhiy 10.00 kzpf;F gzpg;ghsh; 
mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. jpwf;fg;gLk; Neuj;jpy; 
Nfs;tpkD rkh;g;gpj;jth; my;yJ mthpd; gpujpepjp xUth; 
rKfkspf;fKbAk;.

4.   epuhfhpf;fg;gl;Nlhh; gl;baypy; cs;NshUf;Fk; kw;Wk; mur 
xg;ge;jq;fis kPwp ele;jth;fSf;Fk; Nfs;tpkDf; 
Nfhhpf;if gw;wpa Mtzq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

5.   Nfs;tpkDf; Nfhhpf;if Mtzq;fis KOikahfNth 
my;yJ mjd; xU gFjpiaNah Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; 
my;yJ mjid epuhfhpg;gjw;Fkhd chpik Nfs;tpr; 
rigf;FhpaJ.

6.  Nkyjpf jfty;fis itj;jparhiy gpujk fzf;fhsiu 
065-2222261> 065-2222262 vd;Dk; njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; 
njhlh;G nfhz;L ngw;Wf; nfhs;sKbAk;.

itj;jparhiy Nfs;tpr;rig
Nghjdh itj;jparhiy>
kl;lf;fsg;G>

01.07.2022.

1961 Mk; Mz;bd; 29 Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; 
rl;lj;jpd; 29D nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; Vyk; 
tplg;gLfpd;wd Mk; gpuptpd; fPo; tpw;gidahdJ 1986 Mk; 

Mz;bd; 32 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;lJ>

kf;fs; tq;fp fz;b fpis 
nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; 

Vyk; tplg;gLfpd;wd
kj;jpa khfhzj;jpd; fz;b khtl;lj;jpy; Fz;lrhiy gpuNjr rigf;Fl;gl;l 

Fz;lrhiy gpuNjr nrayhsH gphpT kw;Wk; cj fk;g`h Nfhwis gy;Nyfy 

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT> g`jJk;gu gl;by; cs;s cjfk;g`h> nfhl;lfy;y 

fpuhkj;jpy; rHNtaH n[duyhy; cUthf;fg;gl;L mtuJ fhtypy; itf;fg;gl;lJ 

vz;. 54/20/3> ,J 2879 vd;w Gyj; jhspy; Njhd;Wk; ,Wjp fpuhkkhdJ 

mbg;gilj; jpl;lj;jpy; vz; 3If; nfhz;l epyj;jpd; gFjpapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

epyj;jpd; msT:  n`f;lahH 0.058 (A: 0 R: 0 P; 22.92) 
ngupa KO epyKk; mjw;Fs; cs;s fl;blq;fSk; kuq;fs;> 

goj;Njhl;lq;fs; kw;Wk; mjpy; cs;s midj;Jk; kw;Wk; 

(,J D/16/138  vd;w gbtj;jpy; fz;b fhzp gjpT mYtyfj;jpy; gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sJ.)

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo;

[_iy> 16> 2022 nts;spf;fpoik fhiy 10.00 kzpf;F fz;bapy; 

cs;s kf;fs; tq;fp tshfj;jpy; ehd; nghJ Vyj;jpy; tpw;fpNwd;. 

gzk; nrYj;Jk; Kiw: 

tpiy KbT nra;ag;gl;lTld;> ntw;wpfukhd thq;Fgtu; Vyj;jpd; 

Kbtpy; gpd;tUk; KOj; njhifiaAk; gzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk;.

1. nfhs;Kjy; tpiyapy; 10% (gj;J rjtPjk;) 

2   khfhz mjpfhurigf;F nrYj;j Ntz;ba 1% 

(xU rjtPjk;) tpw;gid tup 

3.   Vyjhuu; fkp\d; 2 1/2% [,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk; me;j 

fkp\d; njhlu;ghd midj;J tupfSk; 

4.    1500 &gh vOJtpidQu; kw;Wk; ntspapll; fl;lzk; tpw;gid 

nryT VNjDk; ,Ue;jhy;> kw;Wk; gpw nfhLg;gdTfs; mlq;Fk; 

6.  tpw;gid rhd;wpjopd; Kj;jpiu tup 

nfhs;Kjy; tpiyapy; kPjpahd 90% (90%) njhifia Vyk; tplg;gl;l 

ehspypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; Kfhikahsu;. kf;fs; tq;fp> fz;b nrYj;j 

Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gpl;Ls;sgb> 30 ehl;fSf;Fs; Nkw;fz;l njhif nrYj;jg;glhtpl;lhy;> 

Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l tpw;gid tpiyapy; 10% I gwpKjy; nra;J kPz;Lk; 

Vyk; tpl tq;fpf;F cupik cs;sJ. cupikg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; gpw 

njhlu;Gila jfty;fis Kfhikahsu;> kf;fs; tq;fp> fz;b fpisapy; my;yJ 

gpuhe;jpa Kfhikahsu;> fz;b ,Ue;J ngwyhk;.

'Kd; mwptpg;G ,y;yhky; NkNy cs;s Vyj;ij ,ilepWj;j / 
,uj;J nra;a tq;fpf;F cupik cs;sJ."

gpNukrpwp tLNf 
rkhjhd ePjthd; (midj;J jPTfSk;) Xa;Tngw;w cau;ePjpkd;w 

gjpthsu;
mq;fPfupf;fg;gl;l Vyjhuu;> ePjpkd;w Mizahsu;

'cj;gyh" rz;lfpuptj;j> fk;g`h"

ngWif mwptpj;jy;
myt;t gpuNjr rig

myt;t gpuNjr rigf;F chpj;jhd ghtidapypUe;J mfw;wg;gl;l 

gpd;tUk; thfdq;fspd; tpw;gidfspw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 

2022.07.01 Kjy; 2022.07.28 md;W K.g. 10.00 tiu vd;dhy; Vw;Wf; 

nfhs;sg; gLtJld; md;iwa jpdk; K.g. 10.30 ,w;F tpiykDj; 

jpwf;fg;gLk;.

2022.07.01 Kjy; 2022.07.27 tiu K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu gpuNjr 

rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; ,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fisg; 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.

,y. 7708 NWJH tif ifl;uf;lh; kw;Wk; l;Nuyh;

,y. 3002 NWGC tif ifl;uf;lh; kw;Wk; l;Nuyh;

Nkyjpf tpguq;fis myt;t gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; 

my;yJ njh.Ng. ,y. 037-2278175> 037-2278747I mioj;Jg; ngw;Wf; 

nfhs;syhk;.

2022.07.01Mk; jpfjp gj;kh Ntj;Njt>

myt;t gpuNjr rig jiyth;>

gpujhd mYtyfj;jpy;> myt;t gpuNjr rig.
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gzpg;ghsh; rig gpNuuiz epiwNtw;wk;
2011Mk; Mz;bd; 01Mk; ,yf;f kw;wk; 1995Mk; Mz;bd; 24Mk; ,yf;f rl;lq;fs; %yk; 

jpUj;jpaikf;fg;gl;l 1990Mk; Mz;bd; 04Mk; ,yf;f tq;fpfspdhy; fld;fis mwtPL nra;J 

nfhs;Sk; (tpNrl Vw;ghLfs;)) rl;lj;jpd; 08tJ gphptpd; fPo; 2021Mk; Mz;L 04 khjk; 21Mk; 

jpfjp eilngw;w Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; gzpg;ghsh; rig $l;lj;jpy; gpd;tUk; gpNuuiz 

tpNrlkhfTk; VfkdjhfTk; epiwNtw;wg;gl;lJ.

gpurpj;j nehj;jhhpR jpUkjp v];.Mh;.rP.Nf.gP. khurpq;` mth;fspdhy; 2019.09.19Mk; jpfjp 

vOjg;gl;Lk; cWjpg;gLj;jg;gl;Lk; gjpT nra;ag;gl;l ,yf;fk; 1346 cila Njrpa Nrkpg;G 

tq;fpapd; ngahpy; vOjg;gl;lJkhd <l;L Kwpapd; gpufhuk; mwtplg;gl Ntz;ba gzj;ij 

nrYj;Jtij Fwpj;j me;j <l;L Kwpapid mlF itj;jtuhfpa> nghuy];fKt> mgauj;d 

khtj;ij> mk;gtj;j tPjp> ,y. 61/45rP> vd;w ,lj;jpy; tjpAk; nkh`kl; rpahd; m`kl; r`uhd; 

vd;gth; fldhsp vd;w tifapy; nrYj;jhJ tpl;Ls;s fhuzj;jpdhy; 2011Mk; Mz;bd; 01Mk; 

,yf;f kw;Wk; 1995Mk; Mz;bd; 24Mk;  ,yf;f rl;lq;fs; Clhf NkYk; jpUj;jpaikf;fg;gl;l 

1990Mk; Mz;bd; 04Mk; ,yf;f tq;fpfspdhy; fld;fis mwtPL nra;J nfhs;Sk; (tpNrl 

Vw;ghLfs;) rl;lj;jpd; Vw;ghLfspd; gpufhuk; Fwpj;j Kwpapd; fPo; 2021 khh;r; 18Mk; jpfjpahfpd;w 

NghJ gjpide;J kpy;ypad; ehD}w;W Ik;gj;J ,uz;lhapuj;J vOE}w;W ehw;gj;J ehd;F &gh 

mWgj;J ,uz;L rjq;fs; (15>452>744>62)f;fhd njhifnahd;iw Njrpa Nrkpg;G tq;fpf;F 

jw;NghJ mwtplg;glTk; ngwg;glTk; cs;sjhy; Nkw;$wg;gl;l gjpide;J kpy;ypad; ehD}

w;W Ik;gj;J ,uz;lhapuj;J vOE}w;W ehw;gj;J ehd;F &gh mWgj;J ,uz;L rjq;fs; 

(15>452>744>62) gzj;njhifAk; 2021 khh;r; khjk; 18Mk; jpfjp Kjy; tpw;gid nra;ag;gLfpd;w 

jpfjp tiuapy; 12% tUlhe;j tl;bAk;> tpsk;gu gzpfSf;fhf nrytplg;gl;l njhifAk; 

Vida fl;lzq;fSk; mlq;fyhf ,J tiuapy; ngwg;gl;Ls;s VJk; gzj;njhiffs; ,Ug;gpd; 

mitfisf; fopj;Jf; nfhz;L Nkw;$wg;gl;l ,yf;fk; 1346 cila <l;L Kwp %yk; Njrpa 

Nrkpg;G tq;fpf;F ,q;F fPo; toq;fg;gl;Ls;s Mjd ml;ltizapy; ed;F tpghpf;fg;gl;Ls;s 

epyj;ijAk; tsitAk; nrhf;kd; md; rkutpf;uk vdw; Vy tpw;gidahsh;fspdhy; gfpuq;f 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lk; vd;w 1990Mk; Mz;bd; 04Mk; ,yf;f tq;fpfspdhy; 

fld;fis mwtPL nra;J nfhs;Sk; (tpNrl Vw;ghl;L) rl;lj;jpd; 13tJ ruj;jpd; gpufhuk; Njrpa 

Nrkpg;G tq;fpapd; gzpg;ghsh; rigahfpa vk;khy; gpNuuiz epiwNtw;wg;gLfpd;wJ.

NkNy Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s ml;ltiz

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk;> mSj;$W Nfhuis> Jdf` gj;Jt> fl;lhd 

gpuNjr nrayf kw;Wk; gpuNjr rig mjpfhu vy;iyf;Fs; ,yf;fk; 64> fl;lhd Nkw;F 

fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphptpw;Fs; fl;lhd Nkw;F fpuhkj;jpy; mike;Js;s Nfhd;f`tj;j 

vd;wiof;fg;gLfpd;w ~nfh];f`tj;j| vd;w fhzpf;F chpkk; ngw;w epy msitahsh; a+.v];. 

Nf. vjphprpq;` mth;fspdhy; 2018 xf;Nlhgh; 25Mk; jpfjp mstPL nra;ag;gl;L jahhpf;fg;gl;l 

,yf;fk; 6348 cila epy msitglj;jpd; (Survey Plan) gpufhuk; Jz;L (Lot) 01 vd;w 
epyj;jpw;F vy;iyfshf tlf;Nf: B. gg;yp]; gh;dhe;J kw;Wk; Vidath;fSf;F chpj;jhd 

epyk; kw;Wk; B Nltpl; gh;dhe;J vd;gtUf;Fr; nrhe;jkhd epyk; fpof;Nf: B. Nltpl; gh;dhe;J 

vd;gtUf;Fr; nrhe;jkhd epyk; kw;Wk; v];. V. njNurh vd;gtUf;Fr; nrhe;jkhd epyk; 

njw;Nf: 10 mb mfyk; nfhz;l ghij Nkw;Nf: vy;. Rre;j gh;dhe;J vd;gtUf;Fr; nrhe;jkhd 

epyk; Mfpatw;wpd; vy;iyfSf;Fs; mike;Js;s Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ,y. 6368 cila epy 

msitg;glj;jpd; (Survey Plan) gpufhuk; W}l; xd;W (Vf;.00 W}.01 gh;.00) tp];jPuzk; nfhz;l 

epykhFk;. ,f;fhzpj; Jz;lhdJ ePHnfhOk;G fhzpg;gjpT mYtyfj;jpy; H 481/04 vd;w 

Gj;jfj;jpd; (Volume Folio) gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

Nkw;$wg;gl;l ,yf;fk; 572 cila epy msitg;glj;jpd; (Survery Plan) Jz;L (Lot) ,y. 02 
(10 mb mfyk; nfhz;l ghij) ghijnahd;whf cgNahfpf;ff; $ba chpikiaAk; nfhz;L 

fhzg;gLfpd;wJ.

gpujpg; nghJ Kfhikahsh; - mwtPLfs;>

Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y. 255> fhyp tPjp> nfhOk;G 03.

1961 Mk; Mz;bd; 29D Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; 
rl;lj;jpd; 290nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs; Vyk; 

tplg;gLfpd;wd Mk; gpuptpd; fPo; tpw;gidahdJ 1986 Mk; 
Mz;bd; 32 Mk; ,yf;f rl;lj;jpd; %yk; jpUj;jg;gl;lJ>

kf;fs; tq;fp njy;njdpa fpis 
nghJ Vyj;jpy; ngWkjpahd nrhj;Jf;fs;  Vyk; tplg;gLfpd;wd
kj;jpa khfhzj;jpy; fz;b khtl;lj;jpy; kj;jpa Jk;giu> njw;F topj;jlk; 

cjrpag;gw;W kj;jpa Jk;gu gpuNjr rigf;Fl;gl;l nkl;bnjdpa fpuhkj;jpy; 

'fyhgplfe;jtj;j" vd miof;fg;gLk; mq;fPfhpf;fg;gl;l rHNtaH rp.b. 

jahuj;dtpdhy; 15.07.2016 Njjpapl;l jpl;l ,yf;fk; 3053,y; cs;s nyhl; ,y 1 

epyj;jpd; msT: A: 00 R: 02 P: 18 
ngupa KO epyKk; mjw;Fs; cs;s fl;blq;fSk; kuq;fs;> 
goj;Njhl;lq;fs; kw;Wk; mjpy; cs;s midj;Jk; kw;Wk;

kj;jpa khfhzj;jpd; fz;b khtl;lj;jpy; kj;jpa Jk;giu> njw;F topj;jlk;> 
cjrpag;gw;W kj;jpa Jk;gu gpuNjr rigf;Fl;gl;l nkl;bnjdpa fpuhkj;jpy; 
'fyhgplfe;jtj;j" vd miof;fg;gLk; mq;fPfhpf;fg;gl;l rHNtaH rp.b. 

jahuj;dtpdhy; 08.01.2012 Njjpapl;l jpl;l ,yf;fk; 2343,y; cs;s nyhl; ,y. 1

 epyj;jpd; msT: A: 00 R: 01 P: 00
(nghpa KO epyKk; mjw;Fs; cs;s fl;blq;fSk; kuq;fs;> 

goj;Njhl;lq;fs; kw;Wk; mjpy; cs;s midj;J kw;Wk;)

[_iy> 15> 2022 nts;spf;fpoik fhiy 10.30 kzpf;F njy;njdpatpy; 

cs;s kf;fs; tq;fp tshfj;jpy; ehd; nghJ Vyj;jpy; tpw;fpNwd;. 

gzk; nrYj;Jk; Kiw: 

tpiy KbT nra;ag;gl;lTld;> ntw;wpfukhd thq;Fgtu; Vyj;jpd; 

Kbtpy; gpd;tUk; KOj;njhifiaAk; gzkhfr; nrYj;j Ntz;Lk;.

1. nfhs;Kjy; tpiyapy; 10% (gj;J rjtPjk;) 

2   khfhz mjpfhurigf;F nrYj;j Ntz;ba 1% 

(xU rjtPjk;) tpw;gid tup 

3.   Vyjhuu; fkp\d; 2 1/2% [ ,uz;liu rjtPjk;) kw;Wk; me;j 

fkp\d; njhlu;ghd midj;J tupfSk; 

4.    1500 &gh vOJtpidQu; kw;Wk; ntspapll; fl;lzk; tpw;gid 

nryT VNjDk; ,Ue;jhy;> kw;Wk; gpw nfhLg;gdTfs; mlq;Fk; 

6.  tpw;gid rhd;wpjopd; Kj;jpiu tup 

nfhs;Kjy; tpiyapy; kPjpahd 90% (90%) njhifia Vyk; tplg;gl;l 

ehspypUe;J 30 ehl;fSf;Fs; Kfhikahsu;. kf;fs; tq;fp> njy;njdpatpw;F 

nrYj;j Ntz;Lk;. 

NkNy Fwpg;gpl;Ls;sgb> 30 ehl;fSf;Fs; Nkw;fz;l njhif 

nrYj;jg;glhtpl;lhy;> Vw;fdNt nrYj;jg;gl;l tpw;gid tpiyapy; 10% I 
gwpKjy; nra;J kPz;Lk; Vyk; tpl tq;fpf;F cupik cs;sJ. 

cupikg; gj;jpuq;fs; kw;Wk; gpw njhlu;Gila jfty;fis Kfhikahsu;> kf;fs; 

tq;fp> njy;njdpa fpisapy; my;yJ gpuhe;jpa Kfhikahsu;> fz;b ,Ue;J 

ngwyhk;.

'Kd; mwptpg;G ,y;yhky; NkNy cs;s Vyj;ij ,ilepWj;j / 
,uj;J nra;a tq;fpf;F cupik cs;sJ."

gpNukrpwp tLNf 
rkhjhd ePjthd; (midj;J jPTfSk;) Xa;Tngw;w cau;ePjpkd;w gjpthsu;

mq;fPfupf;fg;gl;l Vyjhuu;> ePjpkd;w Mizahsu;
'cj;gyh" rz;lfpuptj;j> fk;g`h"

njhiyNgrp :- 0777003939> 0716172804> 0711659616 

kf;fs; tq;fp
1986k; Mz;bd; 32k; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961k; 

Mz;bd; 29k; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; gpuptpd; fPohd 

jPu;khdk;.

1986k; Mz;bd; 32k; ,yf;fr; rl;lj;jhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961k; Mz;bd; 

29k; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D vd;Dk; gpuptpd; fPohd jPu;khdk; 

kf;fs; tq;fpg; gzpg;ghsu; rigahy; 2021.10.29 jpfjp eilngw;w mtu;fsJ 

$l;lj;jpy; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;lnjd ,j;jhy; mwpaj; jug;gLfpd;wJ.

fk;g`h gpurpj;j nehj;jhupR v];.gP.vy;.tpN[rpuptu;jd mtu;fshy; Kiwahf 

01.12.2011> 16.10.2012 kw;Wk; 10.09.2014 k; jpfjpfspy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

18833> 20282 kw;Wk; 22178 ,yf;fq;fisf; nfhz;l <l;L Kwpfspd; gpufhuk; 

kw;Wk; fk;g`h gpurpj;j nehj;jhupR B.v];. Nyhud;]; mtu;fshy; 25.07.2017 

k; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 11275 <l;L Kwpapd; gpufhuk; tUkjpahd 

nfhLg;gdtpy; nrYj;jf; flikg;gl;ltu;fshd ky;ypfh mg;G`hkpyhNf 

netpy; cja Fkhu Nfufy kw;Wk; gjpud;d`yhNf mDyh rpupahdp 

vd;gtu;fs; jtiz jtwpAs;sikahYk; Fwpg;gpl;l Kwpapd; fPo; jw;NghJ 

vOgj;jp %d;W ,yl;rj;J ehw;gj;jp xd;gjhapuj;J vl;L &gha; njhd;D}

w;wp VO rjk; (&gh 7>349>008.97) gzj;njhif jw;NghJ kf;fs; tq;fpf;F 

tUkjpahf tuNtz;bAs;sJ. NkYk; Ik;gj;jp Iahapuj;J vOE}w;wp 

gd;dpuz;L &gha; vOgj;jp vl;L rjk; (&gh 55>712.73) gzj;njhiff;fhf 

17.08.2021 k; jpfjpapypUe;J Vyk; nra;ag;gLk; jpfjp tiu 17% tUlhe;j 
tl;bAlDk; gj;njhd;gJ ,yl;rj;J gjpidahapuj;J ehD}w;wp xd;gJ &gha; 

Kg;gj;jp MW rjk; (&gh 1>915>409.36) gzj;njhiff;fhf 17.08.2021 k; 

jpfjpapypUe;J Vyk; nra;ag;gLk; jpfjp tiu 17.50% tUlhe;j tl;bAlDk; 

kw;Wk; ehw;gj;jp %d;W ,yl;rj;J Ik;gj;jp xd;gjhapuk; &gha; Ie;J rjk; 

(&gh 4>359>000.05) gzj;njhiff;fhf 17.08.2021 k; jpfjpapypUe;J Vyk; 

nra;ag;gLk; jpfjp tiu 18% tUlhe;j tl;bAld; jw;NghJ vOgj;jp %d;W 

,yl;rj;J ehw;gj;jp xd;gjhapuj;J vl;L &gha; njhd;D}w;wp VO rjk; 

(&gh 7>349>008.97) gzj;njhif jw;NghJ kf;fs; tq;fpf;F tUkjpahf 

tuNtz;bAs;sJ. NkYk; kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; "29L" gpuptpd; 

gpufhuk; mwtplg;gl Ntz;ba gzq;fSk;> fl;lzq;fSk; NkYk; VjhtJ 

nfhLg;gdTfs; ngwg;gl;L ,Ug;gpd; mit ePq;fyhf Fwpg;gpl;l vOgj;jp 

%d;W ,yl;rj;J ehw;gj;jp xd;gjhapuj;J vl;L &gha; njhd;D}w;wp VO 

rjk; (&gh 7>349>008.97) gzKk; me;jg; gzj;jpw;fhd tl;bj;njhifAk;> 

fl;lzq;fSk; NkYk; VjhtJ nfhLg;gdTfs; ngwg;gl;L ,Ug;gpd; mit 

ePq;fyhf Fwpg;gpl;l gzj;njhiffis mwtpLtjw;F KiwNa fk;g`h 

gpurpj;j nehj;jhupR v];.gP.vy;.tpN[rpuptu;jd mtu;fshy; Kiwahf 

01.12.2011> 16.10.2012 kw;Wk; 10.09.2014 k; jpfjpfspy; mj;jhl;rpg; gLj;jg;gl;l 

18833> 20282 kw;Wk; 22178 ,yf;fq;fisf; nfhz;l <l;L Kwpfspd; gpufhuk; 

kw;Wk; fk;g`h gpurpj;j nehj;jhupR B.v];.Nyhud;]; mtu;fshy; 25.07.2017k; 

jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 11275 <l;L Kwpapd; gpufhuk; Fwpg;gpl;l tq;fpf;F 

<L itf;fg;gl;Ls;s MjdKk; tsTfSk; nfhOk;G cj;juT ngw;w 

Vyjhuu; nrhf;kd; kw;Wk; rkutpf;uk vd;gtu;fspdhy; gfpuq;f Vyj;jpy; 

tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lk; vd kf;fs; tq;fpg; gzpg;ghsu; rig 1986k; 

Mz;bd; 32k; ,yf;fr; rl;lj;jhy; mjw;Fwpj;jhf;fg;gl;l jpUj;jg;gl;lthwhd 

1961k; Mz;bd; 29k; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jhy; mjw;Fwpj;jhf;fg;gl;l 

jj;Jtq;fspd; fPo; ,j;jhy; jPu;khdpf;fg;gLfpd;wJ.

<L itf;fg;gl;l Mjdj;jpd; tptuzk;

(1)  Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk;> cLf` gj;Jt rpaNd Nfhuis 

mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iyf;Fs; mj;jdfy;iy gpuNjr 

nrayhsu; gpuptpy; ,yf;fk; 350 nfhz;l ty;nghy fpuhk Nritg; 

gpuptpy; fk;Guhfy;y fpuhkj;jpy; mike;Js;s ~~fk;Guhfy;y v];Nll;" 

vDk; fhzpf;F cj;juT ngw;w epy msitahsu; V.rP.vy;.[P. 

mj;JNfhuis mtu;fshy; 14.08.2008 k; jpfjp mse;J jahupf;fg;gl;l 

,yf;fk; 3567 vDk; tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ,yf;fk; A1 vdg;gLk; 
gpupf;fg;gl;l fhzpj;Jz;bd; vy;iyfshf tlf;fpy; gpujhd ghijAk; 

fpof;fpy; cLf` ty;nghy kfhtpj;jpahyaj;jpd; fhzpAk; Mu;.

tP.Nrhktu;jd kw;Wk; VidNahu;fspd; fhzpAk; njw;fpy; [P.V. rpupahdp 

vd;gtupd; fhzpAk; kw;Wk; Nkw;fpy; mNj fhzpapd; kpFjpg; gFjpAk; 

vy;iyfshf mike;j ,uz;L W}l; (00 V.02&.00Ng) tprhykhd 

fhzpAk; mjw;Fw;l;gl;l kuq;fs;> gapu;r; nra;iffs;> fl;blq;fs; 

midj;JkhFk;. ,e;jf; fhzp mj;jdfy;iy fhzpg;gjptfj;jpy; 

,yf;fk; B179/72 d; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.
(2)  Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk;> cLf` gj;Jt rpaNd 

Nfhuis mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iyf;Fs; mj;jdfy;iy 

gpuNjr nrayhsu; gpuptpy; ,yf;fk; 350 nfhz;l ty;nghy fpuhk 

Nritg; gpuptpy; fk;Guhfy;y fpuhkj;jpy; mike;Js;s ~~fk;Guhfy;y 

v];Nll;" vDk; fhzpf;F cj;juT ngw;w epy msitahsu; V.rP.vy;.

[P.mj;JNfhuis mtu;fshy; 14.08.2008k; jpfjp mse;J jahupf;fg;gl;l 

,yf;fk; 3567 vDk; tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ,yf;fk; A2 vdg;gLk; 
gpupf;fg;gl;l fhzpj;Jz;bd; vy;iyfshf tlf;fpy; ghijAk; (tPjp 

mgptpUj;jp mjpfhu rig) fpof;fpy; vk;.V.vd;.A+. Nfufy vd;gtupdhy; 

cupik Nfhug;gLk; 3567 tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ,yf;fk; A1 nfhz;l 

fhzpj;Jz;L njw;fpy; [P.V. rpupahdp vd;gtupdhy; cupik Nfhug;gLk; 

5825 tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ,yf;fk; 1 nfhz;l fhzpj;Jz;L 

kw;Wk; Nkw;fpy; [P.V. rpupahdp vd;gtupdhy; cupik Nfhug;gLk; 5825 

tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ,yf;fk; nfhz;l fhzpj;Jz;Lk; vy;iyfshf 

mike;j xU Vf;fu; ,uz;L W}l; (01V.02&.00Ng) tprhykhd fhzpAk; 

mjw;Fl;gl;l kuq;fs;> gapu;r; nra;iffs;> fl;blq;fs; midj;JkhFk;. 

,e;jf; fhzp mj;jdfy;iy fhzpg;gjptfj;jpy; ,yf;fk; B179/73d; fPo; 
gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ghij XJf;fPLk;

  NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s A2 vdg;gLk; fhzpj;Jz;L fPNo 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpia kPs mstplg;gl;Ls;sJ.

  Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lk;> cLf` gj;Jt rpaNd Nfhuis 

mj;jdfy;iy gpuNjr rig vy;iyf;Fs; mj;jdfy;iy gpuNjr 

nrayhsu; gpuptpy; ,yf;fk; 350 nfhz;l ty;nghy fpuhk Nritg; 

gpuptpy; fk;Guhfy;y fpuhkj;jpy; mike;Js;s "fk;Guhfy;y v];Nll;" 

vDk; fhzpf;F cj;juT ngw;w epy msitahsu; gP. [af;nfhb 

mtu;fshy; 03.09.2000 k; jpfjp mse;J jahupf;fg;gl;l ,yf;fk; 5771 

vDk; tiuglj;jpy; fhzg;gLk; ,yf;fk; A2 vdg;gLk; gpupf;fg;gl;l 

fhzpj;Jz;bd; vy;iyfshf tlf;fpy; Utd;nty;iyapypUe;J 

Ntad;nfhil tiuAs;s gpujhd ghijAk; fpof;fpy; ,yf;fk; 1 

nfhz;l fhzpj;Jz;Lk; njw;fpy; lg;spA+.vr;.rP.N[. gTyp]; vd;gtupdhy; 

cupik Nfhug;gLk; fk;Guhfy;ytj;j vdg;gLk; fhzpj;Jz;L kw;Wk; 

Nkw;fpy; lg;spA+.vr;.rP.N[. gTyp]; vd;gtupdhy; cupik Nfhug;gLk; 

fk;Guhfy;ytj;j vdg;gLk; fhzpj;Jz;Lk; vy;iyfshf mike;j xU 

Vf;fu; ,uz;L W}l; (01V.02 W}.00Ng) tprhykhd fhzpAk; mjw;Fl;gl;l 

kuq;fs;> gapu;r; nra;iffs;> fl;blq;fs; midj;JkhFk;. ,e;jf; 

fhzp mj;jdfy;iy fhzpg;gjptfj;jpy; ,yf;fk; F310/90 d; fPo; gjpT 
nra;ag;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsu; rigapd; fl;lisg;gb

gpuhe;jpa Kfhikahsu; - fk;g`h

kf;fs; tq;fp 

gpuhe;jpa jiyik mYtyfk; fk;g`h 

131>fz;b tPjp ngYk;k`u KJd;nfhil.

fk;g`h gpurpj;j nehj;jhupR v];.gP.vy;. tpN[rpuptu;jd mtu;fshy; Kiwahf 

01.12.2011> 16.10.2012 kw;Wk; 10.09.2014 k; jpfjpfspy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 

18833> 20282 kw;Wk; 22178 ,yf;fq;fisf; nfhz;l <l;L Kwpfspd; gpufhuk; 

kw;Wk; fk;g`h gpurpj;j nehj;jhupR B.v];.Nyhud;]; mtu;fshy; 25.07.2017 

k; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 11275 <l;L Kwpapd; gpufhuk;> <l;L Kwpfspy; 

cs;s cg ml;ltizAld; ,e;j Vy tpw;gidAld; njhlu;Gila cg 

ml;ltiz rupghu;f;fg;gl;l gpd;du; rupnad cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk;.

kf;fs; tq;fp 

gpuhe;jpa jiyik mYtyfk; fk;g`h 

131>fz;b tPjp> ngYk;k`u KJd;nfhil.

rl;l mYtyu;

Njrpa cg;G epWtdk;
(murpw;F nrhe;jkhd fk;gdp)

WPP igfs; (nts;is)
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

50kg iodized crystals edible cg;ig nghjp nra;tjw;F fPo;f;fhZk; 

cUg;gbia nfhs;tdT nra;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 

fk;gdp miof;fpd;wJ. jaT nra;J cq;fsJ nghwpaplg;gl;l tpiy 

kDf;fis fPNo Fwpg;gplg;gLk; Kfthpf;F fpilf;FkhW 2022.07.14k; jpfjp 

gp.g. 3.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; mDg;gp itf;fTk; my;yJ fPNo 

Fwpg;gplg;gLk; Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; itg;gplyhk;

1) WPP igfs; (nts;is)

 msT :  cauk; 9.00 mm kw;Wk; mfyk; 500 mm (50 fp.fp. 

,w;F)

 vz;zpf;if : 50>000

 tpepNahfk; : kd;dhh;> kd;dhh; cg;gsj;jpw;F

tpiykD Mtzq;fs; ngw;Wf; nfhs;sy;:

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf &gh 1500.00 nrYj;Jtjd; Nghpy; thuehl;fspy; 

K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu fPo;f;fhZk; Kfthpapy; tpiykD 

Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk; tpiykD juTg; gj;jpuj;jpy; 

Fwpg;gplg;gLkhW kPsspf;fg;gLk; tpiykDg; gpizia tpiykD 

Mtzq;fSld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

jaT nra;J fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykDtpd; 

jiyg;ig vOjp fPo;f;fhZk; Kfthpf;F mjid mDg;gp itf;fTk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa cg;G epWtdk;>

,y. 561/3> vy;tpl;bfy khtj;j>
nfhOk;G -05.

njh. Ng. 011-2368904

ngf;];: 011 2368974
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மாணிக்கவாச்கர் சுவாமி குருபூசச நாசை மறுதினம் 3 ஆம் 
தி்கதி ஞாயிற்றுககிழசம ்காசை 10.00 மணிககு க்காழும்பு, 
அளுதமாவதசதை அகிை இைஙச்க ஆனநதை ஐயப்பன் ததைவஸதைான 
அறகநறிப ்பாடசாசை மணட்பததில் நசடக்பறவுளைது.    இந-
நி்கழ்வின் த்பாது விதசட பூசச வழி்பாடு்கள, மாணவர்்களின் 
்பஜசன, ஆன்மி்க கசாற்க்பாழிவு மற்றும் சமய நி்கழ்வு்களுடன் 
ஸ்ரீததைவி ்கருமாரியம்மன் அறகநறிப ்பாடசாசை மாணவர்்களுக-
கிசடயிைான அறகநறி அறிவு புதிர்ப த்பாட்டியும் நசடக்பறவுள-
ைது என்று ஸ்ரீ ஐயப்பன்அறகநறிப ்பாடசாசை க்பாறுப்பாசிரியர் 
்ப.முததுககுமார் கதைரிவிததைார்.   

 இது்பற்றிய தமைதி்க தை்கவல்்களுககு 0725875785 என்ற 
கதைாசைத்பசி இைக்கததுடன் கதைாடர்பு க்காளளுமாறு அவர் 
த்கட்டுளைார்.   

அளுத்மாவத்தையில் 
்மாணிக்கவமாச்கர் குருபூ்ச   

யாழ்ப்பாணம் நீர்தவலி அருளமிகு ்கநதைசுவாமி 
ததைவஸதைானததில் நடாததும் வாராநதைச் சிறபபுச் 
கசாற்க்பாழிவு ஆைய சணமு்க விைாச மணட -
்பததில் எதிர்வரும் இன்று மாசை 5.00 மணிககு 
நசடக்பறும்.

சமயதஜாதி ்கதிர்்காமன் நிஜலிங்கததின் ஒழுங -
்கசமபபில் ஆையததின் பிரதைம குருக்கள சிவஸ்ரீ 
இராதஜநதிர சுவாமிநாதைக குருக்களின் ஆசியுசர -
யிசன கதைாடர்நது ்பரி்பாைன சச்பத தைசைவர் 
தை.தசாதிலிங்கம் தைசைசமயுசர ஆற்றுவார்.  சிறப -
புச்கசாற் க்பாழிவிசன சசவப புைவர் கச.்கநதை. 
சததியதைாசன்  'கநஞ்சுககு நிம்மதி ஆணடவன் சன்னிதி 
'என்னும் விடயபக்பாருளில் சிறபபுச் கசாற்க்பாழிவு 
இடம்க்பறும்.

நீர்்வலியில் சிறப்பு சசமாறசபமாழிவு

அநுராதைபுரம் தின்கரன் நிரு்பர்                                          

கதைால்க்பாருள க்பறுமதிமிக்க தைங்கம் 
என சநததைகிக்கப்படும் புததைர் சிசை-
கயான்றிசன நான்கு த்காடி ரூ்பாவிற்கு  
விற்்பசன கசயவதைற்கு முயற்சிததை 
சநததை்க ந்பர் ஒருவசர ்கைன்பிநதுனு-
கவவ கமாறக்காட ்பகுதியில் சவதது   
விதசட க்பாலிஸ அதிரடிப்பசடயினர் 
ச்கது கசயதுளைனர்.

விதசட க்பாலிஸ அதிரடிப்பசட-
யின் வவுனியா மு்காம் அதி்காரி்களுககு 
கிசடததை புைனாயவுத  தை்கவகைான்-
றுக்கசமய (29)  இரவு  கமாறக்காட 
க்பாலிஸ பிரிவின் கமக்காடகவவ 
்பகுதி வீகடான்றில் நடததிய சுற்றிவ-
சைபபின் த்பாது சநததை்க ந்பசர ச்கது 
கசயதுளைதுடன் க்பறுமதிமிக்க புததைர் 
சிசைகயான்சறயும் த்பார் 12 துப்பாக-
கிககு ்பயன்்படுததும் ததைாட்டாக்கள 

சிைவற்சறயும் க்பாலிஸ விதசட அதி-
ரடிப்பசடயின் வவுனியா மு்காம் அதி-
்காரி்கள ச்கப்பற்றியுளைனர்.

ச்கது கசயயப்பட்டவர் 38 வய-
துசடய உணக்காளைாவ,கமக்கா-
டகவவ,கமாறக்காட ்பகுதிசய 
வசிபபிடமா்க க்காணடவர் என்்பது 
ஆரம்்ப்கட்ட விசாரசண்களில் 
இருநது கதைரியவநதுளைது.சம்்பவம் 
்பற்றி தமலும் கதைரியவருவதைாவது.

புததைர் சிசையிசன க்காளவனவு 
கசயவதைற்்கா்க தவணடி விதசட 
க்பாலிஸ அதிரடிப்பசடயினதர மாறு-
தவடம் பூணடு கசன்றுளைனர் என்்பது 
தமலும் கதைரியவநதுளைது. தமைதி்க 
விசாரசண்கசை தமற்க்காளவதைற் -
்கா்க தவணடி சநததை்க ந்பசரயும் ச்கப-
்பற்றிய புததைர் சிசையும் கமாறக்காட 
க்பாலிஸ நிசையததில் அதிரடிப்ப-
சடயினர் ஒப்பசடததுளைனர்.சம்-

்பவம் கதைாடர்்பான தமைதி்க விசார -
சண்கசை கமாறக்காட க்பாலிஸ 
நிசைய க்பாறுப்பதி்காரி பிரதைான 
க்பாலிஸ ்பரிதசாதை்கர் மஹிநதை குண-
ரதன தைசைசமயிைான க்பாலிஸ குழு-
வினர் தமற்க்காணடு வருகின்றனர்.

்கநதைப்பசை க்பாலிஸ பிரிவுககு 
உட்்பட்ட ்பார்க ததைாட்ட பிரிவான 
ததையிசை மசை ததைாட்ட ஸ்ரீ்பாைதைண-
டாயுதை்பாணி ஆையதசதை உசடதது 
இரணடசர அடி உயரமான சில்வர் 
உணடியல்  க்காளசையடிக்கப்பட்-
டுளைது. 

இநதை சம்்பவம் (29) இரவு இடம்-
க்பற்றுளைது.

இநதை திருட்டு சம்்பவததில் ஆையத-
தில் ்கடநதை ஐநது வருடங்கைா்க தசமிக-
்கப்பட்டு சவததிருநதை உணடியசை 
உசடதது அதில் உளை ்பணதசதை 
இனந கதைரியாதைவர்்கள க்காளசைய-
டிதது கசன்றுளைதைா்க ்கநதைப்பசை 
க்பாலிஸ நிசைய க்பாறுப்பதி்காரி 
டி.டி.விககிரமசிங்ஹ கதைரிவிததைார்.

ஆையததின் மூைஸதைான ்பகுதிககு 
கசல்லும் கவளிபபுற ்கணணாடி 
ஜன்னசை உசடதது உள நுசழநதுளை 
க்காளசையர்்கள ஆையததின் கதைற்கு 
வாசல் ்கதைசவ திறநது உணடியசை 

கவளியில் க்காணடு வநது உசடதது 
்பணதசதை க்காளசையடிதது உணடி-
யசை ஆையததின் வைா்க ்பகுதியில் 
வீசிகயறிநது கசன்றுளைனர்.

அததைதநரததில் ஆையததின் உளதை 
ஜன்னல் வழியா்க கசல்ை த்காபபி ்கததி 
ஒன்சற ்பாவிததுளைனர். இதைன்த்பாது 
யன்னல் ்கணணாடி ஒன்று உசடநது 
க்காளசையில் ஈடுப்பட்டவருககு 

்பைததை ்காயம் ஏற்்பட்டு அதி்க இரததைம் 
கவளியாகி உளைசம ்கணடுபிடிக்கப-
்பட்டுளைது அததுடன் த்காபபி ்கததி-
யும் ்கணடுபிடிக்கப்பட்டுளைது.

தமலும் ஆையததில் சுபர்பாதைம் 
ஒலிககும் ஒலிக்பருககி க்பட்டி இரண-
டும் இதைன்த்பாது க்காளசையிடப்பட்-
டுளைது.

ஆ.ரதமஸ

நமான்கு ்்கமாடி சபறு்தியமான புததைர் 
சி்ையுடன் ஒருவர் ்்கது

்கநதைப்ப்ை பமார்க ்தைமாடடததில் ஆைய உண்டியல் 
உ்டதது ச்கமாள்ை

்மாணவி்கள பமாலியல் துஷ்பிர்யமா்கம் சசயதை 
ஆசிரியருககு ்்லும் இரு வழககு்கள
புதுககுடியிருபபு விதசட நிரு்பர்

முல்சைததீவு மாணவி்கள துஷ்-
பிரதயா்கததில் விைக்கமறியலில் 
சவக்கப்பட்டுளை ஆசிரியர் கதைாடர் -
பிைான வழககு விசாரசண தநற்று 
முல்சைததீவு மாவட்ட நீதைவான் 
நீதிமன்றில் எடுததுக க்காளைப்பட் -
டது.

முல்சைததீவு ந்கர்்பகுதியில் 
உளை ்பாடசாசை ஒன்றில் திட்ட -
மிட்ட வச்கயில் ்பாடசாசை மாண -
வி்கசை மாணவர்்களுடன் ்காதைல் 
வசையில் விழசவதது 6 மாணவர் -
்கள ஊடா்க மாணவி்களின் ்பாலியல் 
புச்கப்படங்கசை எடுதது அதைசன 
சவதது மாணவி்களிடம் ்காணபிதது 
அச்சுறுததி வநதுளைதுடன் ்பாலியல் 

துஷ்பிரதயா்கததிற்கு உட்்படுததியுள -
ைசமயும் விசாரசணயில் கதைரியவந -
துளைது. இநதை வழஙகு விசாரசண 
தநற்று முல்சைததீவு மாவட்ட 
நீதைவான் நீதிமன்றின் நீதி்பதி ரி.சர -
வணராஜா முன்னிசையில் எடுததுக 
க்காளைப்பட்டுளைது.

28 அ்கசவயுசடய ஆசிரியர் 
விைக்கமறியலில் சவக்கப்பட்டுளை 
நிசையில் ்காகணாளிகதைாழில்நுட்்பம் 
ஊடா்க விசாரிததை நீதைவான் சநததை்க 
ந்பசர கதைாடர்நதும் விைக்கமறிய -
லில் சவக்க உததைரவிட்டுளைார்.

இநதை வழககு கதைாடர்பில் முல் -
சைததீவு க்பாலிசார் ஆறு மாணவி-
்களிடம் க்பறப்பட்ட வாககுமூைத -
திசன கதைாடர்நது ஆறு மாணவி்களும் 
சட்ட சவததிய அதி்காரியின் ்பரி-

தசாதைசனககு உட்்படுததைப்பட்டுளை 
நிசையில் அதில் இரணடு மாணவி்கள 
்பாலியல் துஸபிரதயா்கததிற்கு உளைா-
கியுளைசம கதைரியவநதுளைதுடன் 
தமலும் குறிததை சநததை்க ந்பரான ஆசி-
ரியருககு எதிரா்க தமலும் இரணடு 
வழஙகு்கசை (்கற்்பழிபபு குற்றச்-
சாட்டு)  முல்சைததீவு க்பாலிசார் 
நீதிமன்றில் தைாக்கல் கசயதுளைார் -
்கள. இநதை இரணடு வழககின் விசார-
சணக்கா்க சநததை்க ந்பசர எதிர்வரும் 
07.07.2022 ஆம் தி்கதி நீதிமன்றில் 
முன்னிசைப்படுததுமாறும் ்பணிததை 
நீதைவான்  ஆசிரியரின் ்பாலியல் குற்றத -
திற்கு உதைவிய மாணவனும் விைக்கம-
றியலில் சவக்கப்பட்டுளை நிசையில் 
குறிததை மாணவனுககு தநற்று மன்றில் 
பிசண வழங்கப்பட்டுளைது. 

நுவகரலியா- ்கநதைப்பசை ந்கரில் 
தமாசடி கசயயப்பட்டதைா்க கூறப -
்படும் க்காஙத்காடியா ததைாட் -
டததிற்கு கசாநதைமான 80 த்பர்ச் 
்காணிசய நுவகரலியா பிரததைச 
சச்பககு (29) புதைன்கிழசம மாசை 
ததைாட்ட நிர்வா்கம் உததிதயா்கப -
பூர்வமா்க ச்கயளிததுளைது.

க்காஙத்காடியா ததைாட்டததிற் -
குரிய இைக்கம் 13 ததையிசை 
மசையில் ்கநதைப்பசை ந்கர் ்பகு -
தியில் 80 த்பர்ச் இடதசதை  நுவ -
கரலியா பிரததைச சச்ப தைவிசாைர்  
தவலு தயா்கராஜ் ச்கய்கப்படுததி 
தமாசடி கசயதைார் என ஊட்கங -
்கள சிை மற்றும் மக்கள மததியில் 
த்பசப்பட்டது.

இநதை நிசையில் தைான் இக 
்காணிசய தமாசடி கசயயவில் -
சை,யாருககும் விற்்பசண கசய -
யவில்சை என ்கடநதை ஜூன் 
(23)  நானுஓயா பிரததைச சச்பயில் 
விதசட சச்ப அமரசவ கூட்டி தைவி -
சாைர் தவலு தயா்கராஜ் ்பகிரங்க -
மா்க கதைரிவிததிருநதைார்.

அததைதநரததில் இவவாறு இநதை 

இடதசதை தமாசடி கசயதைதைா்க 
தைனககும் தைனது குடும்்பததைாருக -
கும் எதிரா்க க்பாயயான குற்றச் -
சாட்சட ்பரபபி வநதுளைதைா்க 
்கவசையும் தைவிசாைர் சச்பயில் 
கதைரிவிததிருநதைார்.

அததுடன் இநதை விவ்காரம் ்பரவ -
ைா்க த்பசப்பட்ட நிசையில் தைவிசா -
ைர் தவலு தயா்கராஜிககு இ.கதைா.
்காவில் ஒழுக்காற்று விசாரசணயும் 
இடம்க்பற்றது.

இதைனால் ்காஙகிரஸில் தைான் 
வகிதது வநதை உ்ப தைசைவர் ்பதைவி -
சயயும் தூககிகயறிநதைதைா்க தவலு 
தயா்கராஜ் ஊட்கங்களுககு கதைரிவித -
திருநதைார். 

இருபபினும் தமாசடி கசயயப -
்பட்டதைா்க கூறப்படும் இவவிடம் 
கதைாடர்்பா்க ்பல்தவறு சர்ச்சச்கள 
இருநது வருவதைால் அவவிடதசதை 
நுவகரலியா பிரததைச சச்ப ச்கதயற் -
கும் என உறுதியா்கவும் விதசட 
சச்ப அமர்வில் கதைரிவிததிருநதைசம  
குறிபபிடததைக்கது.

தமலும் இவவிடததிசன பிரததைச 
சச்பககு க்பற்றுகக்காளை சச்ப 

உறுபபினர்்கள தைமது சம்மதைதசதை 
ச்கயுயர்ததி ஆதைரவு கதைரிவிக்க 
தவணடும் என விதசட சச்ப அமர் -
வில் தைவிசாைர் முன்சவததை பிதர -
ரசணககு  சச்ப உறுபபினர்்கள 
ச்கயுயர்ததி ஆதைரவு கதைரிவிதது 
பிதரரசனசய நிசறதவற்றினர்.

அதைற்கு அசமய சர்ச்சசககுள -
ைான ்கநதைப்பசை இடதசதை பிரததைச 
சச்பயின் அதி்காரததிற்கு க்காணடு -
வர நடவடிகச்கசய எடுககுமாறு 
பிரததைச சச்ப கசயைாைருககு தைவி -
சாைர் உததைரவு பிறபபிததிருநதைார்.

இதைன் பிர்காரம் நடவடிகச்க -
்கசை தமற்க்காணடு (29) மாசை 
இவ இடததிற்கு உரிய 80 த்பர்ச் 
இடததிற்்கான கதைாச்கயான 32 
இைட்சதது 3 6ஆராயிரதது 554 
ரூ்பாய 74 சதைதசதை உததிதயா்க -
பூர்வ ்காதசாசைசய பிரததைச சச்ப 
உடபபுஸ்ஸைாசவ க்பருநததைாட்ட 
மு்காசமததுவததின் கீழ் இயஙகும் 
க்காஙத்காடியா ததைாட்டததிற்கு 
வழஙகி, நுவகரலியா பிரததைச சச்ப 
இக ்காணிசய ச்கதயற்றுளைது.

ஆ.ரதமஸ.

மைோசடி வசய்யப்படவிலலை;

்கமாணி்ய நிர்வமா்கததிடம் இருநது 
சபமாறுப்்பறறது பிர்தைச ச்ப

    

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; kdpjNeaq;fs; kw;Wk;

r%f tpQ;Qhdq;fs; gPl AHEAD nraw;ghl;bw;fhf kbf;fzpdpfspd;
toq;fy;> xg;gilj;jy; kw;Wk; epWTjy;

1.  = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; kdpjNeaq;fs; kw;Wk; r%f tpQ;Qhdq;fs; gPl AHEAD nraw;ghl;bw;fhf 
kbf;fzpdpfspd; toq;fy;> xg;gilj;jy; kw;Wk; epWTjYf;fhf = [ath;jdGu gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;gpy; nraw;wpl;l 
ngWiff; FOj; jiyth; jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 
,g;NghJ miof;fpd;whh;. 

  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; fPNo Fwpg;gpl;Ls;s mk;rq;fspd; KOj; njhiff;Fkhf tpiykDf;fis Kd;itj;jy; 
Ntz;Lk;. 

 

Nfs;tp ,yf;fk;
AHEAD/RA2/IT/USJP/FHSS/ GOODS/03 kbf;fzpdpfspd; toq;fy;> xg;gilj;jy; kw;Wk; epWTjy;

mk;r ,yf;fk; mk;rj;jpd; ngah; msT tpiykDg;gpiz

1 kbf;fzpdpfspd; toq;fy;> 
xg;gilj;jy; kw;Wk; 
epWTjy;

61 vz;zpf;iffs;
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2.  kbf;fzpdpfspd; epfuhd msTfis epWtdq;fSf;F toq;Fjy;> xg;gilj;jy; kw;Wk; epWTjy; Mfpatw;wpy; Mff; 
Fiwe;jJ Ie;J tUl mDgtKs;s tpiykDjhuh;fs; tpiykDf;Nfhuy;fis rkh;g;gpf;fyhk;. 

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

4.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld;  toq;fg;gl;Ls;s cUkhjphpapy; tq;fp cj;juthjg; 
ghq;fpy; ,yq;if &ghtpw;fhd njhifapy; tpiykDg;gpizAld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD 
cj;juthjkhdJ ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l ,yq;ifapy; nraw;gLk; tq;fpnahd;wpdhy; 
cWjpg;gLj;jg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg;gpizahdJ epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; nuhf;fg; gzkhf 
khw;wf;$ba tifapy; mike;jjhfTk; 2022.11.21 Mk; jpfjp tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jYk; Ntz;Lk;. 

5.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy = [ath;jdGu gy;fiyf;fof AHEAD nraw;ghL> 
OTS mYtyfk;> OTS ,w;fhd ngWiff;fhd gpujp gzpg;ghshplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk; (njhiyNgrp ,yf;fk;: 
011-2801639).

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022.07.25 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 3>500 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh;> ENfnfhl> fq;nfhltpy> = [ath;jdGu 
gy;fiyf;fofk;> gl;lg;gbg;Gf;fs; gPlj;jpw;F mUfhikapYs;s JizNte;jhpd; tpLjpapd; AHEAD  nraw;ghL> 
2 Mk; khb> OTS mYtyfk;> OTS ngWiff;fhd gpujp  gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;W 
rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;W 
Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdTfs; 2022.07.01 Mk; jpfjpapypUe;J 
2022.07.25 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2.30 kzp tiuAk; Nkw;nfhs;sg;glyhk;. 

7.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; jdpj;jdpahd ciwfspy; Nrh;f;fg;gl;L 
~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vd milahskplg;gl;L mitapuz;Lk; jdpahdnjhU ciwapy; Nrh;f;fg;gl;L 
%d;W ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapYk; “Supply, delivery and installation of Desktop Computers for 
AHEAD Operation, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Sri Jayawardenepura, AHEAD/RA2/IT/
USJP/FHSS/GOODS/03, Kj;jpiuaplg;gl;L JizNte;jh;/ ngWif (OTS), OTS mYtyfk;> 2 Mk; khb> AHEAD
nraw;ghL> JizNte;jhpd; tpLjp (gl;lg;gbg;Gfspd; gPlj;jpw;F mUfhikapy;) = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> 
fq;nfhltpy> ENfnfhl vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ ENfnfhl> fq;nfhltpy> 
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> gl;lg;gbg;Gf;fs; gPlj;jpw;F mUfhikapYs;s JizNte;jhpd; tpLjpapd; AHEAD 
nraw;ghL> 2 Mk; khb> OTS mYtyfj;jpy; xg;gilf;fg;glyhk;. 

8. efy;gpujpahdJ %yg;gpujpapd; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l epow;glg;gpujpahftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

9.  tpiykDf;fs; 2022.07.26 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1 kzp tiuAk; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;L mNj ehspy; mNj 
Neuj;jpy; ENfnfhl> fq;nfhltpy> = [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;> gl;lg;gbg;Gf;fs; gPlj;jpw;F mUfhikapYs;s 
JizNte;jhpd; tpLjpapd; AHEAD  nraw;ghL> 2 Mk; khb> OTS mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fisj; 
jpwf;Fk;  Ntisapy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ (Mz;/ngz;) gpujpepjpahdth; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;. 

10.  g+h;j;jp nra;ag;glhj kw;Wk; jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; tpiykDf;fis Vw;Wf; nfhs;tjw;Fk; 
my;yJ epuhfhpg;gjw;fhd chpikia ngWiff; FOthdJ nfhz;Ls;sJ. 

11.  2022.07.12 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1 kzpf;F = [ath;jdGu gy;fiyf;fof kdpjNeaq;fs; kw;Wk; r%f tpQ;Qhdq;fs; 
gPl rig miwapy; tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lk; eilngWk;. Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; gq;Fngw Nfl;Lf; 
nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

jiyth;/ nraw;wpl;l ngWiff; FO>
= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk;>
fq;nfhltpy> ENfnfhl.

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhurig (Nk/kh)
(kpd;rhuk; kw;Wk; vhprf;jp khfhz tPjp> tPlikg;G kw;Wk; eph;khzk;> ePH toq;fy;  kw;Wk; 

tbfhyikg;G r%f eyd;Ghp kw;Wk; khefu kw;Wk; Njhl;l cw;fl;likg;G trjpfs; 

mikr;R - Nky; khfhzk;)

Nfs;tp ,y - PRDA/WP/PRO/2022/20

,e;j mjpfhu rigapd; jiythpd; cj;jpNahf g+Ht tPlhfg; ghtpg;gjw;fhf nghUj;jkhd 
jdp  khb my;yJ ,U khbf; fl;blnkhd;iw MW khj fhyj;jpw;F thlif mbg;gilapy; 
ngw;Wf; nfhs;sy; rhh;ghf fl;bl chpikahsh;fsplkpUe;J ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 
jpwe;j Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd.

cj;Njr fl;blk; ENfnfhil> gj;juKy;y> ghnfhl> ehty nfh];tj;j> ngjntypf;fl> 
uh[fphpa> nfh`{ty> nghuy];fKt my;yJ nfhOk;G Gwefu; gpuNjrnkhd;wpy; mike;jpUj;jy; 
Ntz;Lk;. mt;thNw Fiwe;jgl;rk; 03/04 miwfs; ,Uj;jy; ,uz;L thfdq;fisahtJ xNu 
Kiwapy; epWj;jp itf;ff; $bajhf ,Uj;jy; kw;Wk; jilapd;wpa gpuNtr ghijnahd;W 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. cq;fshy; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; kw;Wk; mJ gw;wpa mur 
kjpg;gPl;Lg; ngWkjpAk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;L ,f; Nfs;tpfs; xg;gilf;fg;gLk;.

Nfs;tpfs; tpepNahfpj;jy;

,jw;fhd Nfs;tp Mtzq;fs; kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 + 12% ntl; gbtf;fl;lzj;ij 
nrYj;jp 2022.07.01k; jpfjp Kjy; 2022.07.15k; jpfjp thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; 
gp.g. 2.30 tiu ,t; mYtyfj;jpd; ngWifg; gphptpy; my;yJ www.prda.wp.gov.lk ,izajs 
Kfthp %yk; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. mt;thW gjptpwf;fk; nra;J nfhs;Sk; gpiz 
itg;Gld; Nfs;tpg; gbtf;fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; gpiz itg;Gldhd &. 6120.00 
njhifia fPo;f;fhZk; ,yq;if tq;fp fzf;F ,yf;fj;jpw;Fr; nrYj;jpa gw;Wr; rPl;Lld; 
,izj;J rh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sy;/jpwj;jy;

g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fis fPo;f;fhzk; Kfthpapy; cs;s ,lj;jpd; ,uz;lhk; 
khbapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022.07.18k; jpfjp gp.g. 2.30 ,w;F Kd;G 
cs;spLjy; my;yJ mj;jpdj;jpw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. (fbj 
ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~tPnlhd;iw thlif mbg;gilapy; toq;Fjy;| vd;W 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;).

,yq;if tq;fp GJf;fil fpis - fzf;F ,y. 71752231

jiyth;>
ngWiff; FO>
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk/kh)>
,y. 59> nrd; nrg];jpad; NkL>
nfhOk;G -12.
njhiyNgrp ,yf;fk; 011-5676903

ngWif mwptpj;jy;

tPnlhd;iw thliff;F ngwy;
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

fkj;njhopy; mikr;R

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)
IDA Credit No.: P163742

khjhe;j mbg;gilapy; 3000 fp.kPw;wUf;fhd vhpnghUs; 
kw;Wk; rhujpAld; thfdq;fis toq;fy;

1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha jp;l;l MFnrytpw;fhf rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) – cyf 

tq;fp> flndhd;iw  ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw fPNo toq;fg;gl;Ls;s 

xg;ge;jq;fspd; fPohd jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.  fPNoAs;s ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;lthwhd  toq;fYf;F fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha jpl;lj;jpd; rhh;ghf jFjpAk; jifikAKs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. 

cyf tq;fpapdhy; epjpaplg;gl;l fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrhaj; jpl;lj;jpd; fPo; nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid kw;Wk; fpof;F 

khfhzk;> tl kj;jpa khfhzk;> tl khfhzk;> tl Nkw;F khfhzk;> njd; khfhzk; kw;Wk; Cth khfhzq;fspd; gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;fspd; 

mYtyfq;fSf;F khjhe;j thlif mbg;gilapy; 3000 fp.kPw;wUf;fhd vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; thfdq;fis toq;fy;. 

xg;ge;j ,y.: MOA/CSIAP/PMU/05/2022
(jdpahd njhFjpfs; kw;Wk;/ my;yJ ve;jnthU ,ize;j njhFjpfSf;fhf tpiykDf;fs;

miof;fg;gLfpd;wd)

n
j
h
F
j
p 

,
y
.

toq;fTs;s thfdj;jpd; tpsf;fk; kw;Wk; vz;zpf;if

,yq;if 

&ghtpy; 

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk;

,yq;if &ghtpy; 

tpiykDg;gpiz 

cj;juthj njhif 

kw;Wk; nry;YgbahFk; 

jpfjp

thfdq;fs; toq;fg;glTs;s 

miktplk;

01. ,uh[fphpatpYs;s nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myfpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F 

vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig 

toq;fy;.

3500 

,yq;if 

&gh

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;

nraw;wp;l;l Kfhikj;Jt gzpkid> 

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd 

tptrha nraw;wpl;lk;> 

,y. 61/1, vk;.b.Vr;;. [ath;jd 
khtj;ij> khjpdhnfhl> 

,uh[fphpa.

njhlh;G ,y.: 

011-2053252

02. ,uh[fphpatpYs;s nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myfpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F 

vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig 

toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;

03. ,uh[fphpatpYs;s nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myfpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F 

vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig 

toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;

04. ,uh[fphpatpYs;s nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myfpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F 

vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 vz;zpf;ifahd cah;e;j $iu Ntid 

(15 Mrdq;fs;) toq;fy;

90>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;

05. ,uh[fphpatpYs;s nraw;wpl;l Kfhikj;Jt myfpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F 

vhpnghUs; kw;Wk; rhujp ,y;yhky; 1 vz;zpf;ifahd v];Atp [Pg;ig 

toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk;

06. fpof;F khfhzj;jpd; jpUNfhzkiyapYs;s nraw;wpl;l gpujp 

gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; 

rhujpAld; 1 vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;.

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;

nraw;wp;l;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfk;> fhyepiyf;F 

rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha 

nraw;wpl;lk;> yt; xOq;if> 

cg;Gntsp> jpUNfhzkiy. 

njhlh;G ,y.: 

026-2054999

07. fpof;F khfhzj;jpd; jpUNfhzkiyapYs;s nraw;wpl;l gpujp 

gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; 

rhujpAld; 1 vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;.

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;

08. fpof;F khfhzj;jpd; jpUNfhzkiyapYs;s nraw;wpl;l gpujp 

gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; 

rhujpAld; 1 vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;.                                        

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;

09. fpof;F khfhz jpUNfhzkiyapd;  nraw;wpl;l gpujp Kfhikj;Jt 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd cah;e;j $iu Ntid (10 Mrdq;fs;) toq;fy;

60>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;

10. tl kj;jpa khfhzj;jpd; mEuhjGuj;jpy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;
nraw;wp;l;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfk;> fhyepiyf;F 

rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha 

nraw;wpl;lk;> ,y. 596/15,
gz;lhuehaf;f khtj;ij> 1 Mk; 

gbepiy> mEuhjGuk;. 

njhlh;G ,y.: 025-2054434

11. tl kj;jpa khfhzj;jpd; mDuhjGuj;jpy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 

6 Mk; jpfjp tiuAk;

12. tl kj;jpa khfhzj;jpd; mDuhjGuj;jpy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd cah;e;j $iuAila Ntid (10 Mrdq;fs;) toq;fy;

60>000 ,yq;if &gh 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk;

13. tl khfhzj;jpd; fpspnehr;rpapy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh.

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk;
nraw;wp;l;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfk;> fhyepiyf;F 

rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha 

nraw;wpl;lk;> Nfhtpe;jd;fil re;jp> 

tpy;rd; ghij> fpspnehr;rp.

njhlh;G ,y.: 021-2284881>            

021-2284882

14. tl khfhzj;jpd; fpspnehr;rpapy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk

15. tl khfhzj;jpd; fpspnehr;rpapy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd cah;e;j $iuAila Ntid (10 Mrdq;fs;) toq;fy;

60>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk;

16. tl Nky; khfhzj;jpd; FUehfypy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk;

nraw;wp;l;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfk;> fhyepiyf;F 

rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha 

nraw;wpl;lk;> ,y. 51> kp`pJ 

khtj;ij> af;fgpl;ba `T];> 

FUehfy;.

njhlh;G ,y.: 

037-2227950

17. tl Nky; khfhzj;jpd; FUehfypy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk;

18. tl Nky; khfhzj;jpd; FUehfypy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd cah;e;j $iuAila Ntid (10 Mrdq;fs;) toq;fy;

60>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk;

19. njd; khfhz `k;ge;njhl;ilapy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk

nraw;wp;l;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfk;> fhyepiyf;F 

rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha 

nraw;wpl;lk;> 3 Mk; khb> khtl;l 

nrayf epUthf fl;blj;njhFjp> 

`k;ghe;Njhl;il.

njhlh;G ,y.: 047-2256304

20. njd; khfhz `k;ge;njhl;ilapy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd cah;e;j $iuAila Ntid (10 Mrdq;fs;) toq;fy;

60>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk;

21. Cth khfhzj;jpd; nkhduhfsapy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd 4WD  lgps; nfg;ig toq;fy;

75>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk

nraw;wp;l;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfk;> fhyepiyf;F 

rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha 

nraw;wpl;lk;> ,y. 12> 1 Mk; 

xOq;if> nts;stha tPjp> 

nkhduhfs;.

njhlh;G ,y.: 055-2280334

22. Cth khfhzj;jpd; nkhduhfsapy; nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; 

mYtyfj;jpw;F 3000  fp.kPw;wUf;F vhpnghUs; kw;Wk; rhujpAld; 1 

vz;zpf;ifahd cah;e;j $iuAila Ntid (10 Mrdq;fs;) toq;fy;

60>000 ,yq;if &gh. 

2022 brk;gh; 6 Mk; 

jpfjp tiuAk;

3. tpiykDf;NfhuyhdJ Njrpa Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ,uh[fphpa> khjpdhnfhl> vk;.b.Vr;. [ath;jd khtj;ij> 61/1  Mk; ,yf;fj;jpYs;s fhyepiyf;F 

rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid> nraw;wpl;l ngWif tpN\lj;JdhplkpUe;J ngw;W (njhiyNgrp ,y.: 011-

2053252. njhiyefy;: 011-2053252) 2022 [_iy 1 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 [_iy 19 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 

kzp tiuAk; mNj ,lj;jpy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhd jFjpf;fhf> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpYs;s 

Njitg;ghLfis g+h;j;jp nra;gtuhfTkpUj;jy; Ntz;Lk;. NkYk;> rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghu gjpitf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDjhuh;fs; xd;wpw;F Nkw;gl;l xg;ge;jq;fSf;F vt;tpj jilAkpy;yhky; tpiykDf;fis rkh;g;gpf;fyhk; Mdhy; tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;sthwhd epjpaply; kw;Wk; Vida Mw;wy; kl;Lg;gLj;jy;fSf;fikthfNt njhpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

6.  2022 [_iy 1 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 [_iy 19 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 2 kzp tiuAk; nuhf;fg; gzj;jpy; 

khj;jpuk; 3>500 &ghit (NkNyAs;s ml;ltizia njhiff;fhf jaT nra;J ghh;itaplTk;) kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,uh[fphpa> khjpdhnfhl> 

vk;.b.Vr;. [ath;jd khtj;ij> 61/1  vd;w ,yf;fj;jpYs;s fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid> 

nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F %yg;gpujp jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzj;ij jFjpAs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. 

7.  ,uh[fphpa> khjpdhnfhl> vk;.b.Vr;. [ath;jd khtj;ij> 61/1 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;l> nraw;wpl;l 

Kfhikj;Jt gzpkidapy; 2022.07.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 9 kzpf;F tpiykD Kd;Ndhbf; $l;lj;jpw;fhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. tsKs;s 

tpiykDjhuh;fs; Njitg;gbd;> mth;fspd; nrhe;j nrytpNyNa chpj;jhd mYtyh;fspd; cjtpAld; miktplq;fis ghPl;rpf;FkhW Nfl;Lf; 

nfhs;sg;gLfpd;wdh;. 

8.  NkNyAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s njhif kw;Wk; jpfjpf;fhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpjpf;fg;gl;Ls;s cUkhjphpapy; epge;jidaw;w tpiykD 

cj;juthjj;Jld; tpiykDthdJ ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;Jiuf;fg;gl;lthW nry;YgbahFk; jd;ikapypy;yhj tpiykD cj;juthjj;Jld; 

,izf;fg;glhj ve;jnthU tpiykDTk; gjpypWf;fg;gltpy;iy vd fUjg;gl;L ve;jnthU IatpdhTkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;. 

9. tpiykDf;Nfhuypd; midj;J gf;fq;fSk; tpiykDjhuhpdhy; ifnahg;gkpl;L mth;fspd; ,yl;rpid gjpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

10.  tpiykDf;fs; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp Mfpad jdpj;jdpahd jghYiwfspy; Nrh;f;fg;gl;L> 

Kj;jpiuaplg;gl;L KiwNa ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd milahskplg;gly; Ntz;Lk;. gpd;dh;> mt;tpuz;L jghYiwfSk; jdpnahU jghYiwapy; 

Nrh;f;fg;gl;L> Kj;jpiuaplg;gl;L Ntiyapd; tpsf;fk; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; Mfpad jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; vOjg;gly; Ntz;Lk;. 

11.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; 2022 [_iy 19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy; jiyth;> nraw;wp;l;l ngWiff; FO> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkid> 

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> 61/1, vk;.b.Vr;. [ath;jd khtj;ij> khjpdhnfhl> ,uh[fphpa vd;w Kfthpf;F mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. 

12.  2022 [_iy 19 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2 kzpf;F tpiykDf;fis ngw;Wf; nfhs;sy; %lg;gLk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. 

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

jiyth;>
nraw;wp;l;l ngWiff; FO>
nraw;wp;l;l Kfhikj;Jt gzpkid>
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;>
,y. 61/1, vk;.b.Vr;. [ath;jd khtj;ij>
khjpdhnfhl> ,uh[fphpa.

jpfjp: 2022.06.30.  

kf;fs; tq;fp
Nfs;tp mwptpj;jy; 

FUehfy; kypaNjt fpis 
Jy;`pupa> ehq;fs;s> kq;nfjiuapy; mike;Js;s ghykfht 

m];ntj;JNktj;ij vd;w ngWkjpahd Mjdj;ijf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf 
Kj;jpiuaplg;gl;l  Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

fhzpapd; gug;gsT. Ngu;r;. 51.0

1.  NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpf;F Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis kf;fs; 
tq;fp> FUehfy; gpuNjr Kfhikahsupdhy; Nfhug;gLfpd;wJ

2.  Nfs;tpg;gj;jpu Mtdq;fis 2022.07.08k; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; 
K.g 9.00 kzpKjy; gp.g. 4.00 kzp tiuapy; FUehfy;> tj;`pkp ghijapy; 
mike;Js;s FUehfy; kf;fs; tq;fpapd; gpuNjr jiyik mYtyfj;jpd; gpuNjr 
KfhikahsuplkpUe;J jpUg;gp nrYj;jg;glhj  &gh. 3>000/- gzj;ij tR+ypg;Gf; 
fzf;F ,yf;fk;. 226-100192473892y; itg;Gr; nra;jjd; gpd;du;. ngw;Wf; nfhs;sKbAk;. 

3.  NkNy  Fwpg;gpl;l kypa Njt fpisapd; t#ypg;Gf; fzf;F ,yf;fj;jpy; jpUg;gp 
ngw;Wf; nfhs;sf;$ba &gh. 50>000/- gzj;ij ve;j xU kf;fs; tq;fp fpisapYk; 
itg;Gr; nra;J itg;Gr; nra;j gzj;Jf;fhd mry; gw;Wr;rPl;il Nfs;tpg;gj;jpuj;Jld; 
,izj;jy; Ntz;Lk;.

4.  2022.07.12k; jpfjp gp.g 2.00 kzpf;F Nfs;tpg;gj;jpuk; Nfhuy; KbtiltJld; 2022.07.12k; 
jpfjp gp.g.3.00 kzpf;F FUehfy; gpuNjr gpujhd mYtyf tstpy; itj;J Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk;.

5.  Nfs;tpg; gj;jpuk; rk;ge;jkhd Vida epge;jidfs; kw;Wk; tpjpKiwfs; Nfs;tpg; 
gj;jpuq;fSld; toq;fg;gLk;. 

6.  tpz;zg;gjhuu; ,Uf;fpd;w epiyikapd; fPo; nrhj;ij nfhs;tdT nra;a cld;gl 
Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fis FUehfy;> tj;`pkp ghijapy; mike;Js;s FUehfy; 
kf;fs; tq;fpapd; gpuNjr jiyik mYtyfj;jpd; gpuNjr KfhikahsuplkpUe;J 
ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. njhiyNgrp ,yf;fk;. 037-2222572> 037-2220670 cld; 
njhlu;Gnfhs;s KbAk;.

gpuNjr Kfhikahsu; 
gpuNjr jiyik mYtyfk;> 
kf;fs; tq;fp> tj;`pkp ghij> 
FUehfy;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
tspkz;lytpay; jpizf;fsk;

jd;dpaf;f kio khdpia toq;Fjy;
jd;dpaf;f kio khdpia toq;Fjy;> epWTjy;> Muk;gpj;jy; kw;Wk; 

guhkhpg;gjw;fhf jifikAk; jFjpAk; cs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis tspkz;lytpay; jpizf;fsj;jpd; 

ngWiff; FOj; jiytHmiof;fpd;whH.

nfhOk;G -07> ngsj;jhNyhf;f khtj;j> ,y. 383> gzpg;ghsH ehafj;jpw;F 

XH vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s 

tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd njhFjp 

tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;a KbAk;.

xt;NthH Mtzj;jpw;Fk; &gh 2000/- kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

nrYj;Jtjd; Nghpy; tspkz;lytpay; jpizf;fsk;> ngWifg; gphptpypUe;J 

2022 [{iy 04 Kjy; 2022 [{iy 26 tiu nts;spf;fpoik jtpHe;j 

rhjhuz Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 ,w;Fk; ,ilapy; 

tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

XH tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; 2022 [{d; 19k; jpfjp K.g. 10.00 

kzpf;F tspkz;lytpay; jpizf;fsj;jpd; Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;.

jiytH

ngWiff; FO

kf;fs; tq;fp - gj;juKy;y fpis
ngWkjpahd Mjdj;ij gfpuq;f 

Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;
1986Mk; Mz;bd; 32Mk; ,yf;fr; rl;lj;jpdhy; jpUj;jg;gl;lthwhd 1961Mk; Mz;bd; 

29Mk; ,yf;f> kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gpuptpd; fPohd tpw;gid mwptpj;jy;

Nky; khfhzk;> fk;g`h khtl;lj;jpy;> kPhpfk gpuNjr nrayhsh; gphptpy; 40B ,yf;f 
tp[a u[j`d kw;Wk; 40C ,yf;f jpypdfk fpuhk Nritahsh; gphpTfspy;> mk;gd 

fpuhkj;jpy; mike;Js;s> epy msitahsh; ehafk; mth;fshy; rhd;WgLj;jg;gl;l 

510216Mk; ,yf;f flj;jpuy; tiuglk; (Cadastral Map) tyak; 01,y; 01Mk; ,yf;f 

gj;jpuj;jpy; 0002Mk; ,yf;ff; fhzpj;Jz;lhff; fhl;lg;gLk; tiuglj;jpd; gpufhuk;  

g+r;rpak; jrk; g+r;rpak; %d;W MW xd;W n`f;lahh; (0.0361 n`f;lahh;) tp];jPuzkhd 

fhzp kw;Wk; mjDs; mike;Js;s fl;blq;fs; kuk;> nrb> nfhbfs;> go kuq;fs; 

Nghd;w midj;JkhFk;.  ,e;jf; fhzp ePh;nfhOk;G fhzpg; gjptfj;jpy; chpikj;Jt 

gj;jpuk; 2516235Mk; ,yf;fj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

kf;fs; tq;fpapdhy; vdf;F toq;fg;gl;l mjpfhuj;jpd; fPo;

2022 [_iy 22Mk; jpfjp gp.g. 12.30 kzpf;F Mjdk; 

mike;Js;s ,lj;jpy;;

gfpuq;f Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gLk;.

Mjdj;jpw;Fg; gpuNtrpf;Fk; top:

nfhOk;G - fz;b tPjpapy; g];ahy re;jp tiu gazk; nra;J mt;tplj;jpypUe;J kPhpfk 

tPjpapd; Clhf gazk; nra;Ak; NghJ ,lJGwkhfTs;s tp[a u[j`d tPjpapy; 

(kNfe;jpu tpN[uj;d khtj;ij) 150 kPw;wh; tiuapy; gazk; nra;Ak;NghJ Gifapujf; 

flitiaj; jhz;baJk; cs;s re;jpapy; tyJGwkhfTs;s jpypdfk tPjpapy; 600 kPw;wh; 

tiu Kd;dhy; nry;Yk;NghJ (ePh;j;jhq;fpf; NfhGuj;ijj; jhz;baTld;) tyJGwkhfTs;s 

tPjpapd; ,Wjpapy; 71/1Mk; ,yf;f ,lj;jpy; ,e;j Mjdk; mike;Js;sJ.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 2019-11-15Mk; jpfjpa murhq;f th;j;;jkhdp kw;Wk; 2019-11-15Mk; 

jpfjpa jpdkpd kw;Wk; nla;yp epa+]; gj;jphpiffspy; gpuRukhd Vytpw;gid gpNuuiz 

tpsk;guq;fisg; ghh;f;fTk;.

nfhLg;gdT Kiw:

Vytpw;gid Kbtpy; ntw;wpfukhd nfhs;tdthsuhy; gpd;tUk; tifapy; nfhLg;gdTfisr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

01. nfhs;tdT tpiyapy; 10%
02. cs;@uhl;rp mjpfhurigf;fhd thpahf cs;@uhl;rpf;F 1%
03. Vyjhuhpd; juFj; njhifahf tpw;gid tpiyapd; 2 ½  %
04. vOJtpidQh; kw;Wk; $TNthh; fl;lzkhf 4000.00 &gh

05. tpw;gidr; nryTfSld; Vida fl;lzq;fs; ,Ue;jhy; mj;njhif

06. tpw;gidr; rhd;wpjOf;fhd Kj;jpiuf; fl;lzk;

nfhs;tdT tpiyapd; kpFjp 90% njhifia tpw;gid ehs; Kjy; 30 ehl;fSf;Fs; 

ENfnfhl> i`nyty; tPjpapy; 177Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s kf;fs; tq;fp> gpuNjr 

gpujhd mYtyfk;> gpuNjr KfhikahsUf;F (nfhOk;G ntsp) nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. 

njhiyNgrp ,yf;fk;: 2768018>2812260> 4305863 njhiyefy; ,yf;fk;: 2817737> 2813969.

chpj;J cWjpfs; kw;Wk; ,iaGila Vida tpguq;fis Nkw;Fwpg;gpl;l Kfthpapy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tifapy; Fwpg;gpl;l njhifia 30 ehl;fSf;Fs; 

nrYj;jhtpl;lhy; Vw;fdNt nrYj;jpa 10% njhifia kPz;Lk; nrYj;jhkYk; tplTk; 

Mjdj;ij kPz;Lk; tpw;gid nra;Ak; chpikia tq;fp jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ. 

~~fpq;];tpt; nurpld;];|| Vh;tpd; ngNuuh>

282/3, 5Mk; khb> rkhjhd ePjthd;> Vyjhuh;>

Nfhl;Nl tPjp> ENfnfhl. ePjpkd;w Mizahsh;> kjpg;gPl;lhsh;>

njhiyNgrp: 071-8021206 rj;jpagpukhzk; nra;j nkhopngah;g;ghsH
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கே: இலங்ே ப�ொருளொதொர பெருகேடிக -
குள் வொழும் விளிம்புநி்ல மகே்ள �ொது -
ேொகே அரசசொர�ற்ற  நிறுவனஙேளின் �ஙே -
ளிப்பு குறிப்�ொே உஙே்ள க�ொல கதசிய 
மறறும் உலேளொவிய அ்மப்�ொன கரொட் -
டரிக ேழேஙேளின் �ணி எவவொறு இருகே 
கவண்டும் என்று நி்னககிறீரேள்?

�தில்: நீஙேள் கேட்ட கேள்விககுள் �தி -
்லயும் ்வத்துள்ளீரேள் இலங்ேயில் 
விளிம்பு நி்ல மகேளின் பதொ்ே அதிே-
ரித்கத பசல்கின்்றது. ெொட்டின் ப�ொருளொதொர 
வளரச்சி எவ விதத்திலும் விளிம்பு நி்ல  
மகேளின் வொழ்வில் ப�ரிதொன மொற்றஙே்ள 
ஏற�டுத்தவில்்ல. குறிப்�ொே சுதந்திர இலங -
்ேயின் வரலொறறில் அரச சொர�ற்ற நிறுவ -
னஙேளின் நிதி �ஙேளிப்பும் விளிம்பு நி்ல 
மகேளின் வொழ்வில் ஏற�ட்ட மொற்றமும் 
என்்ற �ொர்வயில் இதுவ்ர ப�ொதுவொன 
ஆய்வுேள் கமறபேொள்ளப்�டவில்்ல.

ஏபனனில் இலங்ேயில் அரச சொர�ற்ற 
அ்மப்புகேளின் எண்ணிக்ே அதிேரித்த -
தும் அ்வ வருடொந்தம் வழஙகும் பசயற -
றிட்டஙேள் பிரதொனமொன ஊககுவிப்�ொே 
விருந்து ப�ொருளொதொர பெருகேடி நி்லவ்ர 
விளிம்பு நி்ல மகேள் அ்ழத்துவரப்�ட்-
டுள்ளொரேள். ெமது �ணிே்ள ெொம் இன்னும் 
கூர்மப்�டுத்த கவண்டியுள்ளது. இந்த முக -
கியமொன தருணத்தில் ெமது �ணிே்ள ெொம் 
சரியொன தி்சயில் ெேரத்துவதறகு நிவொர -
ணம், வொழ்வொதொர கமம்�ொடு க�ொன்்ற �ணி-
ேளின் தன்்மேளில் மொற்றஙேள் அவசிய -
மொகியிருககின்்றது. அ்த ெொம் கரொட்டரிக 
ேழேத்தில் பசய்து முன்கனொககி பசல்கவொம் 
என்று நி்னககின்க்றன். 

கே: இலங்ேயில் எத்த்ன கரொட்டரி ேழ -
ேஙேள் பசயற�ட்டு வருகின்்றன அ்வேள் 
ெ்டமு்்றப்�டுத்தும் �ணிேள்?.

�தில்: இலங்ே கரொட்டரி ேழேம்  72 உ� 
ேழேத்கதொடும் இரண்டொயிரத்துககு கமற -
�ட்ட அஙேத்தவரேகளொடும் இயஙகி வரு-
கின்்றது. இகேழேஙேள் ஒவபவொன்றும் தத் -
தமது  பிரகதசஙேளில் அப்பிரகதசஙேளின் 
கத்வேளின் அடிப்�்டயில் கச்வயொறறி 
வருகின்்றன.

குறிப்�ொே கரொட்டரியின் கச்வ �குதியில் 
ஏழு பிரிவுேள் இருககின்்றன.

1.  சமொதொனத்்த ேட்டிபயழுப்புதல்
2.  கெொய் வருமுன் ேொப்�தும் மறறும் மருத் -

துவ �ணியும்
3. சுேொதொரம் மறறும் நீரவசதி
4.  ேரப்பிணித்தொய்மொர �ரொமரிப்பு, 

குழந்்த ெலன்
5.  அடிப்�்ட ேல்வி வழஙகுதல்
6.  சமூே ப�ொருளொதொர அபிவிருத்தி
7.  சூழலியல் �ொதுேொப்பும் 

கமம்�ொடு ஆகிய ஏழு 
பிரிவுேளின் கீழ் ெொம் �ணி-
யொறறி வருகின்க்றொம். 
குறிப்�ொே உலே அளவில் 
க�ொலிகயொ கெொ்ய 
முற்றொே இல்லொமல் பசய்-
வதறகு கரொட்டரிக ேழேம் 
வழஙகிய �ஙேளிப்பு முக -
கியமொனது.

கே: நீஙேள் கமறகுறிப்பிட்-
டுள்ள �ணிேளில்  கிளிபெொச்சி 
கரொட்டரிக ேழேம் எவவித-
மொன �ணிேளில் அதிேமொன 
�ஙேளிப்பு பசய்து வருகின் -
்றது. 

�தில்: கிளிபெொச்சி கரொட்-
டரிக ேழேம் 2014ம் ஆண்டு 
்வத்தியர சத்தியமூரத்தியின் 
முதலொவது  த்ல்மத்துவத்-
துடன் பதொடஙேப்�ட்டது. ஐம் -

�துககும் கமற�ட்ட அஙேத்தவரேகளொடு 
இயஙகும் எமது ேழேத்தில் மருத்துவரேள், 
அதி�ரேள், ஆசிரியரேள் மறறும் வரத்தே 
து்்றசொரந்தவரேள் என �ல தரப்�ட்ட ஆளு-
்மேள் இருககின்்றொரேள். எனகவ கிளி-
பெொச்சி மண்ணில் யுத்தத்திறகு பின்னொன 
வறு்ம ஒழிப்பு மறறும் ேல்வி நி்லயி்ன 
உயரத்துதல் க�ொன்்ற விடயஙேளிலும் சுேொதொர 
கமம்�ொட்டு �ணிேளிலும் ெொம் அதிேமொன �ங-
�ளிப்்� பசய்து வருகின்க்றொம். 

கே: குறிப்�ொே கிளிபெொச்சி கரொட்டரிக 
ேழேம் கிளிபெொச்சி மொவட்டத்திறகு பசய்த ஒரு 
�ணி்ய கூ்றலொமொ?

�தில்: ஒன்்றல்ல �ல இருககின்்றது. கிளி-
பெொச்சி ்வத்தியசொ்லயில் சிறுநீரே கெொயொ-
ளிேளுகேொன இரத்த சுத்திேரிப்பு நி்லயத்்த 
அ்மத்து பேொடுத்துள்ளது. இரண்டு கேொடி 
மதிப்புள்ள இந்த பசயறறிட்டம் மூலம் எமது 
பிரகதச கெொயொளிேள் எதிரகெொககிய �ொரிய பிரச் -
சி்னககு தீரவு ேொணப்�ட்டுள்ளது.

கே: கரொட்டரி ேழேஙேள் இ்ணந்து 
ப�ொதுவொன �ணிேள் இலங்ேயில் பசய்வ-
துண்டொ?

�தில்: க�ொலிகயொ ஒழிப்பு பசயறறிட்-
டத்்த ஒரு ப�ொது திட்டமொே முன்பனடுத்து 
வருகின்க்றொம். ெொன் முன்பு குறிப்பிட்டது 
க�ொன்று ஏழு �ணி இலககுே்ள அ்னத்து 
ேழேஙேளும் பசய்து வருவதன் மூலம் 
அ்னத்து �குதி மகேளும் ஓர ஒரு்மப்-

�ட்ட ெலன்ே்ள எமது ேழேஙேளூடொே 
ப�றுகின்்றொரேள்.

கே:கரொட்டரி ேழேத்தில் ஒவபவொரு வரு-
டமும் புதிய த்ல்மேளும் நிரவொேமும் 
மொறும் க�ொது �ணியின் தன்்மேள் மொற்றம-
்டயுமொ?

�தில்:அப்�டி மொற்றம்டவதில்்ல 
ஆனொல் அப்�ணிேளின் எண்ணிக்ேேள் 
அதிேரிப்�தும் வீச்சு ப�றுவதும் வழகேம். 
அ்னத்து வருடஙேளிலும் �ணிேள் சி்றப்�ொ-
ேகவ இருககும்.

கே: 2022-/2023ம் ஆண்டு புதிய நிரவொேத்-
தில் சமூே கச்வ �குதியின் த்லவரொேவி-
ருககும் நீஙேள் ப�ொருளொதொர பெருகேடியில் 
உள்ள மகேளுககு எப்�டியொன �ணிே்ள 
பசய்யப்க�ொகின்றீரேள்.

�தில்: “மலரும் கிளிபெொச்சி” என்்ற 
பதொனிப்ப�ொருளில் விவசொய உணவு உற�த்-
தி்ய ஊககுவிப்�தறேொன ஓர விகசட பசயற-
றிட்டத்்த தயொரிககின்க்றொம்.அதன் மூலம் 
உணவு �ொதுேொப்பு விழிரப்புணரவு தொனிய 
உற�த்திகேொன உதவிேள் க�ொன்்ற �ணிே்ள 
முன்பனடுகே இருககின்க்றொம்.

கே: உஙேள் ேழேம் இந்த ப�ொருளொதொர 
பெருகேடியில் வொழும் மகேளுககு எவவொ-
்றொன முன்மொதிரி்ய வழஙே விரும்புகின்்றது.

�தில்: எமது ேழே அஙேத்தவரேள் �ல தட-
்வேள் ெ்ட �யிறசி மறறும் ்சககிளில் 
�யணிப்�து க�ொன்்ற விழிப்புணரவு விடயங-
ே்ள முன்பனடுத்துள்ளொரேள். சவொல்ேள் 
வரும்க�ொது அ்தபேொண்டு வரும் சந்தரப்-
�ஙே்ள ெொம் உணர கவண்டும். எமது ேழே 
உறுப்பினரேள் �லர சமூேத்தில், இயல்�ொன 
மு்்றயில் வொழ்வதறேொன முன்மொதிரி்ய 
விழிரப்புணரவொே பசயற�டுத்தி வருகின்்றொர-

ேள். குறிப்�ொே நுேரவு குறித்த 
விழிரப்புணரவு மிேவும் முக-
கியமொனது. இவவொ்றொன 
முன் மொதிரிேள் வழஙேப்�டு-
கின்்றன.

கே: கிளிபெொச்சி கரொட்டரி 
ேழேத்தின் சூழலியல் சொர 
�ணிேள்?

�தில்: ேடந்த எட்டு வரு-
டஙேளில் கிளிபெச்சி மொவட்-
டத்தில் ஆயிரகேணகேொன 
மரஙேள் ெட்டும், சுறறுச் சூழல் 
குறித்த விழிரப்புணரவும் ஏற-
�டுத்தியிருககின்க்றொம். ெொம் 
ெட்ட மரஙேள் �ல இன்று 
கிளிபெொச்சியின் பசழு்மககு 
வழிவகுகே  பதொடஙகியிருக-
கின்்றது. கமலும் இவ வருடத்தில் கரொட்டரி 
“விருட்சம் விருது” வழஙகும் நிேழ்வு ெடொத்-
தவுள்ளது.இந்த விருது  வழஙகுவதன் மூலம் 
சூழலியல்  �ணி்ய பமருகூட்டும் என்று 
நி்னககின்க்றன்.

கே: பேொகரொனொ பதொறறுக ேொலத்தில் முன்-
பனடுகேப்�ட்ட கவ்லத்திட்டஙேள்?

�தில்: பேொகரொனொ பதொறறுக ேொலத்தில் 
ெொடு முடகேப்�ட்ட சூழ்நி்லயில் பதொழில் 
வொய்ப்பின்றி �ொதிகேப்�ட்ட மகேளுககு 
கரொட்டரிக ேழேம் மிேப்ப�ரிய �ணி பசய்தது. 
கிளிபெொச்சி நீரப்�ொனசனத் தி்ணகேளத்தின் 
உதவிப் �ணிப்�ொளர ப�ொறியிலொளர சுேொதொ-
ேரன் தொன் அகேொல ேட்டத்தில் கரொட்டரிக 
ேழேத்தின் த்லவர.அவரு்டய வழிேொட்ட-
லுடன் நி்்றயப் க�ருககு உலருணவு நிவொ-
ரணப் ப�ொதிேள்  வழஙகுதல், பேொகரொனொ 
பதொறறுத் பதொடர�ொன விழிப்புணரவூட்டல்-
ேள க�ொன்்ற �ல கவ்லத் திட்டஙேள்  முன்-

பனடுகேப்�ட்டன.
கே:இந்த கரொட்டரிக ேழத்தின் ஆரம்� 

வரலொறு �றறிக கூ்ற முடியுமொ?
�தில்:நிச்சயமொே. இந்த கரொட்டரிக ேழேம் 

2014 ஆம் ஆண்டு  பதொடஙேப்�ட்டது. 
்வத்தியர சத்தியமூரத்தி அவரேளினொல்  
பதொடஙேப்�ட்டது. அன்று அவரு்டய  ெண்-
�ேகளொடு இ்ணந்து பதொடஙகினொர.அவர 
கிளிபெொச்சி மொவட்டத்தில் �டித்து முதன் 
முதலொே ் வத்தியரொே வந்தவர.  கிளிபெொச்சி 
மொவட்டத்திறகும் வட மொேொணத்திறகும் 

ப�ரும் கச்வயொறறிக பேொண்டிருககின்்ற 
ஒருவர. அத்னத் பதொடரந்து �ல த்லவர -
ேள் கரொட்டரிக ேழேத்்த ெடத்திக பேொண்டு 
வந்தொரேள். அகத க�ொன்று க�ொரினொல் ேடு -
்மயொேப்�ொதிகேப்�ட்ட கிளிபெொச்சி மக -
ேளுககு  இத்த்ேய த்லவரேள் உன்னத 
கச்வயொறறி வந்துள்ளொரேள். ஒவபவொரு 
த்ல்மயும் தனித் தன்்மயொன �ொர்வ -
கயொடு தி்றன்�ட பசயலொறறியுள்ளொரேள் 
என்�து குறிப்பிடத்தகேது.

கே: இவரேளொல் ஆறறிய �ணிேள் யொ்வ?
�தில்: யுத்தத்திறகுப் பிற�ொடொன ேொலப் 

�குதிேளில்  பேொழும்பு கரொட்டரிக ேழ-
ேமும் கிளிபெொச்சி கரொட்டரிக ேழேமும் 
இ்ணந்து கிளிபெொச்சி மொவட்டத்தில் 100 

ககும் கமற�ட்ட விவசொ -
யக கிணறுேள் அ்மத்து 
விவசொய ெடவடிக்ே -
ே்ள முன்பனடுத்து வந்-
துள்களொம்.  விவசொயப் 
ப�ொருளதொரத்்த கமம் -
�டுத்துவதுதொன் எஙேளு-
்டய  பிரதொன கெொகே -
மொே இருந்தன.

அது பவறறிேரமொன 
மு்்றயில் அ்மந்துள்-
ளது. அதனொல் சி்றந்த 
மு்்றயில் கமட்டு நிலப் 
�யிரச் பசய்்ே்ய  கமற 
பேொண்டு வருகின்்றனர.  
அது ஒரு பிரதொனமொன 
விடயம்.

யுத்தம் முடிந்த பின்பு 
கரொட்டரிக ேழேம் 
பதொடஙகிய க�ொது 1500 
ககும் கமற�ட்ட யுத்தத் -

தொல்  அவயவஙே்ள  
இழந்த மொறறுத் தி்ற-
னொளிேள் நி்்றயப் 
க�ர இருந்தனர. அவர-
ேளுககு தஙேளு்டய 
அ வ ய வ ங ே ் ள ப் 
�ரொமரிப்�தறகு உரிய 
பசயற்ேக ேொல்ே்ள 
க�ொட்டுக பேொள்ள 
கவண்டும் என்்றொல் 
அவரேள் யொழ்ப்�ொ-
ணம் தொன் பசல்ல 
கவண்டும். உண்்ம-
யிகலகய அ்வேளுக-
குப் க�ொககுவரத்துச் 
பசய்வதில் �ல்கவறு 
சிரமஙேள் இருககின்-

்றன.  கிளிபெொச்சி சுேொதொர �ணிம்னயுடன் 
இ்ணந்து பசயற்ே ேொல்ப�ொருத்துதலுக -
ேொன ெடவடிக்ேே்ள கரொட்டரிக ேழேம் 
இ்ணந்து பசயற�டுத்திய்ம கமலும் 
இன்னும் பசயற�டுத்திக பேொண்டிருப்�து 
மிேமுககியமொன விடயகம.

இ்வ தவிர  கிளிபெொச்சி மொவட்டத்தில் 
பின்தஙகிய  வறிய குடும்�ஙே்ளச் கசரந்த 
பிள்்ளேளின் ேல்வி ெடவடிக்ேேளுககுத் 
கத்வயொன  ஊககுவிப்பு  �ணம் மொதம் 
ரூ�ொ 5000 வழஙகி வருகின்க்றொம். நூறறுககு 
கமற�ட்ட பிள்்ளேள் இந்த விகசட ஊககு-
விப்புத் திட்டத்தில் �ஙகு பேொண்டு �டித்து 
�ல்கவறு து்்றேளுககுச் பசன்றிருகின்்றொர -
ேள். இது ஒரு முககியமொன பசயற�ொடொகும்.

கிளிபெொச்சி மொவட்டத்தில்   மிே முககிய-
மொன பசயறறிட்டமொே கிளிபெொச்சி ்வத்தி-
யசொ்லயில் சிறு நீரே கெொயொளிேளுகேொன 
இரத்தம் சுத்தேரிப்பு திட்டத்்த கிளிபெொச்சி 
கரொட்டரிக ேழேம் மீளத் திருத்திய்மத்து 
தி்றந்து ்வத்தது. ஏறபேனகவ இந்த சிகிச் -
்சப் பிரிவு இருந்தது.எனினும் இந்த 
வொட்்ட புனரநிரமொணம் பசய்ய கவண்டிய 
கத்வ இருந்தது. அந்த வ்ேயில்  புதிய 
மருத்துவ இயந்திரஙே-
்ளக பேொண்டு வந்து 
ப�ொது மகேளின் �யன்-
�ொட்டுகேொே தி்றந்து ்வக-
ேப்�ட்டுள்ளது. இது ஒரு 
மேத்தொன கச்வயொகும்.

இதறகுக ேொரணம் 
என்ன பவன்்றொல் கிளி-
பெொச்சியிலுள்ள சிறுநீரே 
கெொயொளிேள் அநுரொதபு-
ரத்திறகுத் தொன் பசல்ல 
கவண்டும். சிலகவ்ள 
ஒரு கிழ்மககு ஒரு 
தட்வ பசல்ல கவண்டி 
இருககும். மொதத்திறகு 
ஐந்து தட்வ அநுரொதபு-
ரம் பசன்று வர உள ரீதி -
யிலொன �ொதிப்பு அதிேம். 
கரொட்டரிக ேழேம் இவற்்றபயல்லொம் 
ேருத்திற பேொண்டு சுமொர 2 கேொடி ரூ�ொய் 
�ணத்்த பசலவு பசய்து ்வத்தியசொ்ல-
யில்  இரத்த சுத்தேரிப்பு நி்லயத்்த மீளவும் 
ெவீன வசதிேளுடன் ஆரம்பித்து ்வத்தது.
இது ேடந்த ேொலத்தினு்டய  கரொட்டரிக 
ேழேத்தின் பசயறதிட்டஙேளொகும்.இவவொறு 
�லவற்்ற குறிப்பிட முடியும்.

கே: கிளிபெொச்சி ேொகவரி ேலொ மன்்றத்தின் 
நி்்றகவறறு இயககுனர வண மு்ன. சி.து. 
கயொசுவொ அடிேளொர இன்று கரொட்டரிக ேழ -
ேத்தின் த்ல்மப் ப�ொறுப்்� ஏற�தொே  
அறிகின்க்றொம். அது �றறி உஙேள் ேருத்து 
என்ன?

�தில்:வண.மு்ன.சி.து. கயொசுவொ அடிே -
ளொர  சமூே இயகேச் பசயற�ொட்டில் ஆழ்ந்த 
புல்ம பேொண்டவர. இவரு்டய சமூப் 
�ணிேள் வொயிலொே மகேளி்டகய அவரது 
ஆளு்மயும் ப�றுமதியும் ென்கு அறியப் -
�ட்ட ஒருவர. இவர இன்று கிளிபெொச்சி 
கரொட்டரிக ேழத்தின் த்ல்மத்துவத்்த 
ப�ொறுப்க�ற�்தயிட்டு ெொம் ப�ரு மகிழ் -
வ்டகின்க்றொம். இந்தச் சந்தரப்�த்தில் என் -
னு்டய உள்ளொரந்த ெல்வொழ்த்துகே்ளயும் 
பதரிவித்துக பேொள்கின்க்றன்.

கே: ப�ொருளொதொர பெருகேடியொன இக 
ேொலேட்டத்தில் எத்த்ேய திட்டஙே்ள 
கிளிபெொச்சி வொழ் மகேளுகேொே முன்பனடுக-
ேப் க�ொகின்்றொர என்று கூறுவீரேளொ?

�தில்: வண. மு்ன.சி.து. கயொசுவொ 
அடிேளொரின் த்ல்மயில் �ல்கவறு பிர -
கதசஙேளில் மரஙே்ளக ெடுவதறேொன 
பசயறதிட்டத்்த முன்பனடுகேவுள்களொம்.
இ்த இன்று 2022 ஜூ்ல ஒன்று முதல்   
2023 ேொலப் �குதிேளில் மிே முககியமொன 
கவ்லத் திட்டமொே ெொஙேள் முன்பன-
டுகேவுள்களொம்.  பிரதொனமொே  இன்்்றய 
ப�ொருளொதொர பெருகேடியொன ேொல ேட்டத் -
தில் மகே்ளப்�ொதுேொகே கவண்டும்  என்று 

உணவுப் �ொதுேொப்புத் திட்டத்்த ெொஙேள் 
கமறபேொள்ளவுள்களொம்.  உணவு உற�த்தி-
ே்ள ஊககுவிப்புத் திட்டத்்த முன்பனடுக-
ேவுள்களொம். மிேமுககியமொன விடயமொே 
ப�ொருளொதொர பெருகேடியில் இருந்து மகே-
்ளப் �ொதுேொப்�தொகும்.  

உணவு உற�த்தி, உணவு �ொதுேொப்பு 
இந்த இரண்டு திட்டஙே்ள  எண்ணகே -
ருகேளொேக பேொண்டு கிளிபெொச்சி விவசொய 
மொவட்டம் என்்ற வ்ேயில்   விவசொயிே-
்ளத்  பதரிவு பசய்து மொத ேொலத்திறகு தலொ 
ரூ�ொ 5000 ரூ�ொய்  என்்ற   அடிப்�்டயில் 
உலருணவுப் ப�ொதிேள் வழஙேவுள்களொம். 
இ்வ 6 மொதஙேளுககு பதொடரசியொ வழங-
ேப்�டும்.   இரண்டு ஏகேர  ேொணியில் முறறு 
முழதொே  விவசொயம் பசய்்ே �ண்ணப்�ட 
கவண்டும்.

விவசொயத்்தப் ப�ொறுத்தவ்ரயில் இப் -
ப�ொழுது மண்பணண்பணய் இல்்ல. மின்சொ-
ரம் இல்்ல. க�ொன்்ற இப்ப�ொழுதுள்ள சூழ் -
நி்லே்ள  எதிர பேொண்டு பசய்யக கூடிய 
�யிரச் பசய்்ேயொளரேளுககு இந்த நிவொரண 
உதுவிே்ள வழஙேவுள்களொம்.

உதொரணமொே  தொனிய �யிரச் பசய்்ேககு 
அதறகு அதிேமொன நீர உரம் கத்வயில்்ல. 
உதொரணமொே குரகேன் க�ொன்்றற்்றப் �யிரச் 
பசய்்ே  �ண்ணலொம். உடனடியொே  �ரீட் -
சொரத்த மு்்றயில் முன்பனடுகேவுள்களொம். 
சுமொர  100 க�ர பதரிவு பசய்யப்�ட்டுள்ளொர-
ேள். இப்�டிச் பசய்யும்  க�ொது 2000 ஏகேர 
ேொணிேளில் �யிர பசய்யக கூடியதொே இருக -
கும் அ்வ மட்டுமல்ல  பதொடரச்சியொே  
ஏ்னயவரேளுககும் மற்ற ஏ்னய மொவட்-
டஙேளில் உள்ளவரேளுககு இ்வ ஒரு 
விழிப்புணரவொே இருககும்.  அவரேளும் 
கூட  இத்ன முன்னுதொரணமொே இந்த திட்-
டத்்த  ெ்டமு்்றப்�டுத்தலொம்.  

இரண்டொவது திட்டம்  ேல்விகேொன 
பதன்்ன. மொணவரே்ளக பேொண்டு 
பசயற�டுத்தவுள்களொம்.  கவலி ஓரஙேளில்-
மரஙேள் ெடுதல். அகதகவ்ள கிரொமப்பு -

்றஙேளில் அதிேமொே எந்த 
மரஙேள்  ெடப்�ட்டு இருக -
கின்க்றொ அதிேமொே எந்த 
மரஙே்ள  �ரொமரித்து வரு -
கின்க்றொரேகளொ அந்த கிரொ-
மஙே்ளத் பதரிவு பசய்து 
அந்தக கிரொமஙேளுககு �ரிசு 
வழஙேவுள்களொம். கிரொமங-
ேளில் விழிப்புணரவு  வரும். 
எஙேளு்டய கிரொமஙேளில் 
கூட மரஙேள் �ொதுேொப்�ொ�  
இருககும்.  அதிே   மரஙேள் 
இருந்தொல் உலேத்திலுள்ள 
ேொல நி்லககும் சூழ்நி-
்லககும் ெொஙேள் �ஙே -
ளிப்புச் பசய்கிக்றொம் என்்ற 
�ரி்ச ெொஙேள் தரலொம்.  
எல்லொ கிரொமஙே்ளயும் 

மரஙே்ள பவட்டக கூடொபதன்்ற மனநி-
்ல்ய உருவொககுகி்றது. இ்வேகள   எஙே -
ளு்டய   2022 முதல்  2023 ஆண்டினு்டய 
பிரதொன கெொகேமொே இருககி்றது.

அகதகவ்ளயில் பிள்்ளேளின் �டிப்புக -
ேொே பதன்்ன மரஙேள் ெடுதல், உணவுப்�ொ -
துேொப்புத்  திட்டத்திறேொே கவ்ளககு உணவு 
என்்ற பசயறதிட்டத்த ெ்டமு்்றப்�டுத் -
துதல்,  விவசொயக ேொடுே்ள கமம்�டுத்தல் 
க�ொன்்ற பிரதொனமொன மூன்று பசயற திட்டங -
ேள் 22-/23 ஆண்டுேளில் ெ்டமு்்றப்�டுத்-
தவுள்களொம்.

ெல்ல மு்்றயில் விவசொயத்்தச் பசய்து 
இரசொயனப் �ச்ள இல்லொமல் மண்பணண்-

பணய் இல்லொமல்.  தறேொல பிரச்சி்ே்ள 
எதிர பேொண்டு ெல்ல மு்்றயில் விவசொயம் 
பசய்தவரேள் எமது சமூேத்தில் உள்ளனர. 
அப்�டியொன விவசொயிே்ள இனஙேண்டு  
அவரே்ள சி்றந்த பவறறியொளரேளொே  மிேச் 
சி்றந்த �ொரொடுககுரியவரேளொே நிறுத்தி  அவர -
ேளுககு விருது வழஙேல் திட்டத்்த ெொஙேள் 
பதொடஙகி இருககின்க்றொம். 

இன்று ஜு்ல முதலொம் திேதி 9 ப�ண் 
விவசொயிேளுககு �ணப் �ரிசில்ேள் வழஙே 
இருககின்க்றொம். இகேொல ேட்டத்தில் அவர -
ேளுககு �ணம் வழஙகினொல் பிரகயொசமொே 
இருககும் தலொ 12000- --40000 வ்ர பேொடுக-
ேப்�டவுள்ளது. 

அவரேளுககு ஒருமதிப்பீட்டு அடிப்�்ட-
யில் இந்தப் �ண உதவிப் �ரிசில்ேள் இன்று 
வழஙேப்�டும்.

நீஙேள் கூறிய �தில்ேளுககூடொே சமேொல 
ப�ொருளொதர பெருகேடிககுள் வொழும் மக -
ேளுககு கரொட்டரி ேழேம் ்வத்திருககும் 
�ணிேள் குறித்து அறிந்து பேொள்ள வொய்ப்பு 
கி்டத்துள்ளது. 

எஙேளு்டய தினேரன் சொர�ொே உஙேள் 
�ணிேள்  சி்றகே ெொஙேள் சி்றப்பு்ற வொழ்த்து -
கின்க்றொம்.

நேர்காணல் 

இக்பால் அலி...?

கிளிந�ொச்சி ர�ொட்டரிக் கழகத்தின் 
ந�ொருளொதொ� மீடசிக்கொன �ொரிய திட்டம்...

இந்த ர�ோட்டரிக் கழகம் 2014 ஆம் ஆண்டு வைத்தியர் 
சத்தியமூர்த்தி அைர்களினோல்  த்தோ்டஙகப்பட்டது. 
அன்று அைருவ்டய  நண்்பர்கர�ோடு 
இவைநது த்தோ்டஙகினோர். கிளிதநோச்சி மோைட்டத்திற்கும் 
ை்ட மோகோைத்திற்கும் த்பரும் ரசவையோற்றியைர். 

கிளிவேகாச்சி ந�காட்ரிக் ்ழ்த்தின் 
தலைெர ந�காட்்டரியன் என். ஜய-
சுநத� ஒரு சிறநத சமூ்ப் பணியகா-
ளர.வபகாருளகாதகா� வேருக்்டிக்குள் 
ெகாழும் விளிம்பு நிலை ைக்்ளுல்டய  
உணவுப் பகாது்காப்புத் வதகா்டரபகா -்
வும் இன்று முதைகாம் தி்தி முதல் 
2023 ஆண்டும் ஜுலை முதைகாம் 
தி்தி ெல� புதிய தலைெ�கா் 
வபகாறுப்நபற்கும் ெண  முலை து. 
சி. நயகாசுெகா அடி்ளகாரின் தலை-
லையில் சை்காைத்தில் முன்வைடுக்-
்ப்ப்டவுள்ள நெலைத்திட்்டம் வதகா்டர-
பகா்வும் கிளிவேகாச்சி ந�காட்்டரிக் 
்ழ்த்தின் தலைெர ந�காட்்டரியன் 
என்.  ஜயசுநத�  திை்�ன்  பத்திரி-
ல்க்கு ெழங்கிய ்ருத்துக்்ள்...



இலங்கை அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் 
ப�ாட்டியில் அவுஸ்திபரலிய அணி 101 ஓட்-
ெஙகைளால் முன்னி்ல ட�ற்றுளள நி்லயில் 
ப�ாதிய டெளிச்சம் இன்்மையால் இரணொம் 
நாள ஆட்ெம் நி்ைவுக்கு ெநதது. அவுஸ்திபர-
லிய அணி 8 விக்டகைட்டுக்கை்ள இழநது 313 
ஓட்ெஙகைள ட�ற்றுளளது. அவுஸ்திபரலிய 
அணி ்சார�ாகை கைமைரூன் கிரின் 77 ஓட்ெஙகை்ள-
யும் அலக் பகைரி 45 ஓட்ெஙகை்ளயும் மிச்சல் 
ஸ்பொரக் 10 ஓட்ெஙகை்ளயும் ட�ற்று ஆட்-
ெமிழக்கை அணியின் த்லெர �ட்கைமின்ஸ் 26 
ஓட்ெஙகைளுெனும் நதன் லயன் 8 ஓட்ெஙகைளு-
ெனும் ஆட்ெமிழக்கைாமைல் கைளத்தில் உளளனர. 
�நதுவீசசில் ரபமைஷ் டமைன்டிஸ் 107 ஓட்ெஙகை-
ளுக்கு 4 விக்டகைட்்ெயும் பேப்ரி டென்ெரப்ச 
இரணடு விக்டகைட்்ெயும் தனஞ்சய டி சில்ொ 
ஒரு விக்டகைட்்ெயும் �தம் �ாரத்தனர.

உஸ்மைான் கைொோவின் ஒரு அற்புதமைான 
அ்ர்சதமும், பகைமைரூன் கிரீன் மைற்றும் 
அடலக்ஸ் பகைரி ஆகிபயாரின் அ�ாரமைான ஆட்-

ெமிழக்கைாத இ்ைப்�ாட்ெமும் கைாலியில் 
டெடித்துச சிதறும் இரணொெது நாள ஆடுகை-
ளத்்த வி்ளயாெக்கூடியதாகைத் பதாற்ைமைளிக்-
கைச ட்சயததுென், இரணொெது நாள பதநீரில் 
அவுஸ்திபரலியா முன்னி்ல ட�ை உதவியது.

கைொோ மிகைசசிைநத 71 ஓட்ெஙகைள எடுத்-
தார, கிரீனுென் 57 ஓட்ெஙகைள இ்ைப்�ாட்-
ெத்்த �கிரநது டகைாணொர, பகைரி மைற்றும் 
கிரீன் டெறும் 80 �நதுகைளில் 76 ஓட்ெஙகைள 
இ்ைப்�ாட்ெத்்த அ்மைத்து அவுஸ்திபர-
லியா்ெ 21 ஓட்ெஙகைள 
முன்னி்லக்கு டகைாணடு 
ட்சன்ைனர. க்ரீன் பதநீரில் 
ஆட்ெமிழக்கைாமைல் 48 ஓட்-
ெஙகைள எடுத்த நி்லயில், 
பகைரியின் ஸ்வீப்பிங மைாஸ்ெர 
கிளாஸ் ஒரு �நதில் ஆட்ெ-
மிழக்கைாமைல் 43 ஓட்ெஙகைள 
எடுத்தார.

இலங்கையின் சுழற்�நது 
வீச்சாளரகைள அ்த ்சரியா-
கைப் ட�ற்ைப�ாது இன்னும் 
நி்ைய உதவிகை்ளப் ட�ற்-
ைனர, ஆனால் ெலுொன 
கைாற்று மைற்றும் ஆஸ்திபரலி-
யாவின் ெலுொன விருப்�ம் 
அெரகைளின் நான்கு சிைப்பு 
�நதுவீச்சாளரகைளில் மூன்று 
ப�ர,  ரபமைஷ் டமைணடிஸ், 
ஓெருக்கு ஐநது ஓட்ெஙகை-
ளுக்கு பமைல் ெழஙகினர.

கைாலி ்சரெபத்ச ்மைதானத்்த இரபொடு 
இரொகை சூைாெளி தாக்கியதால் இரணொம் 
நாள ஆட்ெம் 3 மைணி பநரம் 45 நிமிெஙகைள 
தாமைதமைானது. கூ்ர ஒரு தற்கைாலிகை ஸ்ொண-
டில் ்சரிநதது, அபத பநரத்தில் மைற்டைாரு 
கூொரத்தின் மீது கைணைாடி  வீ்சப்�ட்ெது. 
�ார்ெத் தி்ர்யப் ப�ாலபெ �ல கைமைரா கைட்-
ெ்மைப்புகைள ப்சதமை்ெநதன.

்மைதானம் முழுெதும் மூெப்�ட்டு 
மை்ழயில் ந்னநதிருப்�்தப் �ாரக்கை வீரர-
கைள ெநதனர. அவுஸ்திபரலிய அணி சிறிது 
பநரம் ்மைதானத்்த விட்டு டெளிபயறி 
ப�ாட்ெலுக்குத் திரும்புெது குறித்து பயாசித்-

தது, ஆனால் பமைகைஙகைள 
பிரிநதன, ெலுொன கைாற்று 
்மைதானத்்த வி்ரொகை 
உலரத்தியது, உளளூர பநரப்-
�டி பிற்�கைல் 1.45 மைணிக்கு 
ஆட்ெம் டதாெஙகியது, 
இரணடு �ருெத்தில் 59 ஓெர-
கைள நாள திட்ெமிெப்�ட்-
ெது.முதல் நாள ஆட்ெத்தில் 
ஆஸி அணி 3/98 ஓட்ெஙகைள 
ட�ற்றிருநதது.

இறுதியாகை ஆட்ெம் 
டதாெஙகிய ப�ாது டிரவிஸ் 
ட�ட் 7 �நதுகைள மைட்டுபமை 
தாக்குபிடித்தார. ரபமைஷ் 
வீசிய முதல் ஓெரில் அெர 
�ல மு்ை ஆட்ெமிழந-
தார. பின்னர இரணொெது 
ஓெரின் முதல் �நதில், தனஞ-
்சய டி சில்ொவின் ஒஃப் ஸ்-

பின்னுக்கு எதிராகை பமைா்சமைாகை பெ்ல ட்சயய 
முயற்சித்த அெர, முன்னணி விளிம்பில் 
இருநது ஒரு ரிட்ெரன் பிடி்ய ெழஙகை அெர 
ஆட்ெமிழநதார.

ஆனால் ட�ட் ஒரு துடுப்பு இல்லாமைல் 
கைெ்லப் �ாரத்த இெத்தில், கைொோவும் 
க்ரீனும் தஙகைள து்ெப்�ஙகை்ள டெளிபய 
டகைாணடு ெநது தஙகைள திட்ெஙகை்ள முழு-
்மையாகை நி்ைபெற்றினர. மிருதுொன, துல்-
லியமைான கைால்தெத்்தயும் கூர்மையான 
முடிவு எடுப்�்தயும் �யன்�டுத்தி அெரகைள 
ஸ்டி்ரக்்கை எளிதாகை சுழற்றினர. இலங-
்கையின் சுழற்�நது வீச்சாளரகைள ஒரு நீளம் 
அல்லது பகைாட்டில்  அனுமைதிக்கைாமைல் இருக்கை 
டதாெரநது ஸ்வீப் ட்சயதபதாடு மைட்டுமைல்லா-
மைல், இருெரும் கிரீஸில் பமைலும் கீழும் நகைரந-
தனர.

இன்று ப�ாட்டியின் 3 ஆெது நாளாகும்.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜூக� மா்தம 1ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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துலான்பொக்கிபயா �ாராலிம்பிக் ஈட்டி 
எறிதலில் டெணகைலப் �தக்கைம் டென்று 
இலங்கைக்கு ட�ரு்மை ப்சரத்த ்சமித்த 
துலான்,  (29) ந்ெட�ற்ை பதசிய �ரா டமைய -
ெல்லுநர ்சம்பியன்ஷிப்பில் ஆணகைளுக்கைான 
F44 ஈட்டி எறிதல் ப�ாட்டியில் 66.60 மீற்ைர 
தூரம் எறிநது உலகை ்சாத்ன தூரத்்தக் 
கைெநது அ்சத்தினார.

இலங்கை �ாராலிம்பிக் ்சஙகைத்தினால் 
ஏற்�ாடு ட்சயயப்�ட்டுளள இநத ஆணடுக் -
கைான பதசிய �ாரா டமையெல்லுநர ்சம்பியன் -
ஷிப் டதாெர கைெநத (28) டகைாழும்பு சுகைததா்ச 
அரஙகில் ஆரம்�மைாகியது.

இம்மு்ை பதசிய �ரா டமையெல்லுநர 
்சம்பியன்ஷிப் டதாெரில் சுமைார 450 இற்கும் 
அதிகைமைான வீர, வீராஙகை்னகைள �ஙகு�ற்றி -
யுளளனர.

ப�ாட்டிகைளின் இரணொெது மைற்றும் 
கை்ெசி நாளான கைெநத (29) ந்ெட�ற்ை 
ஆணகைளுக்கைான F44 ஈட்டி எறிதல் ப�ாட்டி-
யில் �ஙகுடகைாணெ ்சமித்த துலான், 66.60 
மீற்ைர தூரம் எறிநது தஙகைப் �தக்கைத்்த சுவீ -
கைரித்தார.

்சமித்தவின் குறித்த ட�றுப�ைானது உலகை 
்சாத்னயாகை கைருதப்�ட்ொலும், உலகை �ரா 
ஒலிம்பிக் ்சஙகைத்தின் அனுமைதி்யப் ட�ற்-
றுக்டகைாளளதாகை ஒரு ப�ாட்டித் டதாெராகை 
இது அ்மைநதால் அெரது ட�றுப�று உலகை 
்சாத்னயாகை கைருத்தில் டகைாளளப்�ெவில்்ல.

இலங்கை �ரா ஒலிம்பிக் ்சஙகைத்தின் 
த்லெர உயர அதிகைாரிடயாருெர கைருத்து -

டதரிவிக்்கையில், ்சமித்த துலானின் ட�று -
ப�ைானது உலகை ்சாத்னயாகை ஏற்றுக்-
டகைாளளப்�ொது எனவும், அவொறு உலகை 
்சாத்னயாகை ஏற்றுக்டகைாளள ்சரெபத்ச 
�ாராலிம்பிக் ்சஙகைத்தின் அனுதி்யப் ட�ற்ை 
டதாெராகை இருக்கை பெணடும் எனவும் குறிப்-
பிட்ொர.

முன்னதாகை கைெநத ஆணடு ந்ெட�ற்ை 
பொக்கிபயா �ாராலிம்பிக்கில் ஆணகைளுக் -
கைான F44 ஈட்டி எறிதல் ப�ாட்டியில் 66.29 
மீற்ைர தூரத்்த எறிநது

குறித்த அவுஸ்திபரலிய வீரர ்மைக்கைல் 
புரியனுக்கு ்சமித்த துலான் �லத்த ப�ாட் -
டி்யக் டகைாடுத்திருநதார. எனினும், 65.61 
மீற்ைர தூரத்்தப் �திவு ட்சயத ்சமித்த 
துலானுன் டெணகைலப் �தக்கைம் டென்று 
ஆறுதல் அ்ெநதார.

இலங்கை இராணுெ ட�ாலிஸ் �்ெப்-
பிரிவு ்சாரபில் பதசிய மைற்றும் ்சரெபத்ச 
ப�ாட்டிகைளில் �ஙகு�ற்றி ெருகின்ை 32 ெய-
து்ெய ்சமித்த துலான் கைணுக்கைால் ட்சயலி -
ழநதெராகைக் கைாைப்�டுகின்ைார.

பரா ஈட்டி எறிதலில் உலக 
சாதனைனை தவறவிட்்ட சமிதத

இலஙனகக்கு எதிராை முதல் ட்டஸ்ட்

அவுஸ்திரேலியா 101 ஓட்டங்களால் முன்னிலை;
2ஆம் நாள் ஆட்டம் 3 மணி 45 நிமி்டங்கள் தாமதம்
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