
க�ொர�ொனொ ர�ொயொ-
ளர�ளின் எண்ணிக்� 
�ொளுககு �ொள் அதி�ரித்து 
வரும் நி்ையில் மொண-
வர�ளுககு க�ொர�ொனொ 
தடுப்பூசி�்ள துரிதமொ� 
வழங� தீரமொனிக�ப்்பட்-
டுள்ளது.   

பி�தி சு�ொதொ� ரே்வ�ள் ்பணிப் -
்பொளர �ொய�ம், விரேட ்வத்திய 

்ப ொ � ொ ளு மன் ்ற 
கூட்டத் கதொடர 
ஆ�ம்்ப நி�ழ்வு 
தினமொன �டநத 3 
ஆம் தி�தி, ்பொது -
�ொப்புக�ொ� ஈடு்ப-
டுத்தப்்பட்டிருநதர்பொது தியவன்னொ ஓயொவில் 
வீழ்நத ட்ர�ொ்ன �டற்ப்டயினர �ண்டுபி-
டித்துள்ளனர.  

திடீக�ன ஏற்பட்ட இயநதி�க 

ரைொ�ன்ஸ் கேல்வ�ொய�ம்   

நீதிமன்்றத்தில் ேொட்சிக கூண்டில் 
நின்்ற �்பர மீது துப்்பொககிச் சூடு �டத் -
தப்்பட்ட ேம்்பவம் ஒன்று ர�றறு �ல்கிஸ்்ே -
யில் இடம் க்பறறுள்ளது.   

துப்்பொககிச் சூட்்ட �டத்தியவர 

ஜ ன ொ தி -
்பதி �ணில் 
விககி�மசிங -
�விறகு பிரித்-
தொனியொவின் 
இ�ண்டொவது 
எலிேக்பத் ம�ொ�ொணி தனது வொழ்த்-
துக�்ள கதரிவித்துள்ளொர.  
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2022 ஓ்கஸ்ட் 5 வவள்ளிககிழமை
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90 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

Friday 05, August, 2022 1932 - 2022

ரைொ�ன்ஸ் கேல்வ�ொய�ம்
  
உை�ளொவிய ்பதற்றங -

�்ள ரமலும் அதி�ரிக-
கும் வ்�யிைொன ஆத்தி -
�மூட்டல்�்ள �ொடு�ள் 

தவிரத்துக க�ொள்ள 
ரவண்டும் என ஜனொ -
தி்பதி �ணில் விககி�ம-
சிங� கதரிவித்துள்ளொர.  

'ஒர� சீனொ' 
க�ொள்்� 

உலகளாவிய பதற்றஙகளள அதிகரிக்கும்

ரைொ�ன்ஸ் கேல்வ�ொய�ம்   

�ொலிமு�த்திடலில் 100 �ொட்�ளுககு ரமல் 
ஆரப்்பொட்டத்தில் ஈடு்பட்டுவநத த�ப்பினர 
ர�றறு அஙகிருநது கவளிரய்றத் கதொடஙகி -
யுள்ளனர.   

ர�றறும் ர�றறு முன்தினமும் அஙகிருநத 
்பை கூடொ�ங�ள் அ�ற்றப்்பட்டுள்ள -
துடன் ர�றறு �ண்்ப�ல் சிை 

இன்று மாளல வளையான காலக்்கடு

யாழில் மூன்று வர்த்தகரகளுக்கு
்தலா ஒரு இலட்சம் ரூபா அபரா்தம்

யொழில் அரிசியின் நிரணய 
வி்ை்ய விட அதி� 
வி்ைககு அரிசி விற்ப்ன 

கேயத இரு வரத்த�ர-
� ளு ம் , 
ே்மயல் 

அரிசிக்கு அதிக விளல: சிலிண்டர் பதுக்கல்

்தமிழரின் ககாரிக்்கக்ை ஏற்ால் 
அ்ைச்சு ப்தவிக்கு பரிசீல்ை

ரைொ�ன்ஸ் கேல்வ�ொய�ம் 

 
தமிழ் மக�ள் ேொரபில் தொன் 

முன் ்வத்துள்ள ரயொே்ன-

�ள் கதொடரபில் கி்டககும் 
்பதி்ை �வனத்திற க�ொண்ரட 
ேரவ �ட்சி அ�ேொங-
�த்தில் அ்மச்சுப் 

த.ம.தத கூட்டணி தளலவர் C.V. விக்கி ்தரிவிப்பு

ஆகக்குள்றநத கட்டணம் 34 ரூபா
பஸ் கட்டணஙகள் கேறறு
ேள்ளிரவு மு்தல் கு்்ப்பு

ரைொ�ன்ஸ் கேல்வ�ொய�ம்   

்பஸ் �ட்டணங�ள் ர�றறு �ள்ளி�வு முதல் 
கு்்றக�ப்்பட்டுள்ளதொ� ரதசிய ர்பொககுவ�த்து 

பஸ் சஙகஙகள் தவளல நிறுததததில் குதிப்பு

QR மு்்யிலாை டீ்சல் 
ோள் ஒன்றுக்கக கபா்தாது

�ொடு தழுவிய ரீதியில் ்பஸ் 
ரவ்ைநிறுத்தத்்த ஆ�ம்பிக� 
்பஸ் ேங�ங�ள் ர்பச்சுவொரத்்த 
�டத்தி வருகின்்றன.   

ரதசிய எரிக்பொருள் 
விநிரயொ� மு்்றயொன 

எதிர்வரும் 11ஆம் திகதி வியாழனன்று

ஜைாதிபதி்ய TPA
்தனியாக ்சந்திக்கும்

தமிழ் முறர்பொககு கூட்டணியின் 
குழு, ஜனொதி்பதி �ணில் விககி�மசிங -
�்வ எதிரவரும் 11ஆம் தி�தி ர��டி -
யொ� ேநதித்து ம்ைய� தமிழ் இைங்� -
யர�ளின் அபிைொ்ே�ள் கதொடரபில் 
குறிப்்பொ�வும், கதன்னிைங்�யில் 
வொழும் தமிழ் மக�ளின் பி�ச்சி -
்ன�ள் கதொடரபில்   

்காதைானா பைவல் தீவிைமாகி்றது

ைாணவரகளுக்கு ககாவிட 
்தடுப்பூசிகள் வி்ரவில்

சர்வகடசி அைசில் இளணய
குைார கவல்கைவும்   
இணக்கம் க்தரிவிப்பு  

ேரவ�ட்சி அ�ேொங�த்தில் 
இ்ணநது முழு ஆத�்வ 
வழஙகுவதொ� ஐககிய 
மக�ள் ேகதியின் �ளுத்து்்ற 
மொவட்ட ்பொ�ொளுமன்்ற 
உறுப்பினர குமொ� கவல்�ம 
கதரிவித்துள்ளொர.   

இது ேம்்பநதமொ� ஜனொதி-
்பதி்ய ர�றறு அவர ேநதித் -
துப் ர்பச்சுவொரத்்தயும் �டத்தியுள்ளொர.   

'�ொன் அ்மச்சுப் ்பதவி�ளுக�ொ� 

க்டநத 22 நாடகளில் 
சுைார 25 இலட்சம் எரிவாயு
சிலிண்டரகள் விநிகயாகம்  
�டநத 22 �ொட்�ளில் 25 

இைட்ேம் ே்மயல் எரிவொயு 
க�ொள்�ைன்�ள் விநிரயொகிக-
�ப்்பட்டுள்ளதொ� லிறர்றொ 
நிறுவனம் கதரிவித்துள்ளது.  

அத்துடன் பி�ரதே விற்ப்னயொளர�ளுககு 
கதொடரநதும் எரிவொயு க�ொள்�ைன்�ள் விநிரயொ-
கிக�ப்்பட்டு வருவதொ�வும் அதன் த்ைவர 
முதித்த பீரிஸ் கதரிவித்துள்ளொர.  

இன்்்றய தினத்தில் 140,000 ே்மயல் எரிவொயு 
க�ொள்�ைன்�்ள ேந்தககு விநிரயொகிக� எதிர-
்பொரத்துள்ளதொ�வும் அவர குறிப்பிட்டுள்ளொர.  

நாமலுக்கு எதிைான வழக்கு

டி்சம்பர 8 ஆம் திகதி
மீள் வி்சார்ணக்கு

்ப ொ � ொ ளு மன் ்ற 
உ று ப் பி ன ர 
்பதவி்ய வகித்-
துக க�ொண்டு ேட்-
ட வி ர � ொ த ம ொ � 
15 மில்லியன் 
ரூ்பொ்வ ேம்்பொ-
தித்து அத்ன  
முதலீடு கேய-
ததொன குற்றச்ேொட்டு கதொடரபில் 
முன்னொள் அ்மச்ேர �ொமல் 
�ொஜ்பக ஷ உள்ளிட்ட �ொன்கு 

பாைாளுமன்்ற பாதுகாப்பின்தபாது 

விப்ததுக்குள்ைாை 
டகரான் கணடுபிடிப்பு

ஜனாதிபதியின் உளையின் எதி்ைாலி

ககாழும்பு பஙகு வி்ல
சுடக்டண அதிகரிப்பு

ரைொ�ன்ஸ் கேல்வ�ொய�ம்  

ஜனொதி்பதி �ணில் விககி�ம-
சிங�வினொல் அ�ேொங�த்தின் 
ர�ரம்்றயொன க�ொள்்� 
விளக�ம் ்பொ�ொளுமன்்றத்தில் 
முன்்வக�ப்்பட்ட பின் க�ொழும்பு ்பஙகுச் ேந்த-
யில் ்பொரிய அதி�ரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  

சாடசிக் கூணடில் நின்்றவர் மீது சூடு

கல்கிஸ்்ச நீதிைன்்்ததில் 
துப்பாக்கிப் பிரகயாகம்

க�ொவிட் ர�ொய கதொடரபில் 
சு�ொதொ� தி்ணக�ளத்தினொல் வழங-
�ப்்படும் அறிவுறுத்தல்�ள் மறறும் 
வழி�ொட்டுதல்�்ள பின்்பற்றொவிட்-
டொல் ர�ொயொளர�ளின் எண்ணிக்� 
அதி�ரிப்்பதுடன் இ்றப்பு எண்ணிக-
்�யும் அதி�ரிககும் என   சு�ொதொ� 
ரே்வ�ள் ்பணிப்்பொளர 
�ொய�ம் கடொகடர அரேை   

ோடடில் ககாவிட ைரணஙகள்
கைலும் அதிகரிக்கும் அபாயம்

சிறிய ைறறும் ேடு்த்தர நிறுவை  
முயறசிகளுக்கு அரசு உ்தவும்

சிறு்தாழில் முயறசியாளர்களின் தகாரிக்ளகக்கு ்சவிசாய்ப்பு  

மூலப்்பாருடகளள இ்றக்குமதி ்சய்ய வரிசசலுளக வழஙக முடிவு

்சரவகடசி திட்ட்ததுக்கு   
TNA பூரண ஆ்தரவு ேல்கும்

(ரைொ�ன்ஸ் கேல்வ�ொய�ம்)
   
ேரவ �ட்சி ரவ்ைத் திட்டத்திறகு 

தமிழ்த் ரதசிய கூட்ட்மப்பு தமது 
பூ�ண ஆத�்வ வழஙகும் என ஜனொ-
தி்பதியிடம் அக�ட்சி இணக�ம் கதரி-
வித்துள்ளது.   

ஜனொதி்பதிககும் தமிழ் ரதசிய கூட்-
ட்மப்புககுமி்டயில் முககிய ர்பச்சு-

வொரத்்தகயொன்று �்டக்பறறுள்ளது. 
இநத ேநதிப்பின்ர்பொரத தமிழ்த் ரதசிய 
கூட்ட்மப்பினர தமது இ்ணக�ப் 
்பொட்்டத் கதரிவித்துள்ளனர.  

80 வருடங�ளுககு ரமைொ� �ொட்டில் 
கதொடரும் தமிழ் மக�ளின் உரி்ம�ள் 
கதொடர்பொன பி�ச்சி்ன�ளுககு அ�சி-
யல் தீர்வ க்பறறுகக�ொடுப்-
்பதறகு �ொைதொமதமற்ற 

நடபு்றளவ ்தா்டர்நதும் தபணுதவாம்

ஜைாதிபதிக்கு எலி்சகப்த
ைகாராணி வாழ்்தது!  

SJBயு்டனான சநதிப்பிலும் பஙதகறகும் துப்பாக்கிதாரி தப்பிதயாடி தளலமள்றவு

சுகாதாை முள்றகளள கள்டப்பிடிக்க பணிப்பு

06
06
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யாழ். நீதவான் நீதிமன்்றம் அதிைடி தீர்ப்பு
ததசிய தபாக்குவைதது ஆளணக்குழு  

ர்பரமிங�ொமில் �்டக்பறறுகக�ொண்டிருக-
கும் க்பொது�ைவொய வி்ளயொட்டுப் ர்பொட்டியில் 
இைங்�யின் யுபுன் அர்பர�ொன் ஆண்�ளுக-

�ொன 100 மீற்றர ஓட்டப் ர்பொட்டியில் கவண்�ைப் 
்பதக�ம் கவன்றுள்ளொர. ்பரிதிவட்டம் 
எறிதல் ர்பொட்டியில் ்பொலித்த ்பண்டொ�

ஜனாதிபதியு்டனான சநதிப்பில் சம்மதம் ்தரிவிப்பு

்பாதுநலவாய தபாடடியில் 
யுபுனுக்கு ்வணகலம்

 சீனத தூதுவரி்டம் ஜனாதிபதி ைணில் கருதது

முதலீட்டாளர்கள் நம்பிக்ளக ்வளியீடு

ஆரப்பாட்டக்காரரகள் பலர கேறறு  
காலிமுக்ததி்டலிலிருந்து கவளிகயற்ம்  

ஆ்ததிரமூட்டல்க்ை ோடுகள் 
்தவிர்ததுக் ககாள்ை கவணடும்

வொே�ர�ளுககு உடனடி கேயதி�்ள 
வழஙகும் ர�ொக�த்துடன், ரைக்ஹ-
வுஸ் மூன்று கமொழி�ளிலும் SMS 

தலக் ஹவுஸ் நிறுவனததின்  

'திைகரன்' News Alert   
க்ச்வ ஆரம்பி்தது ்வப்பு

'தினமின', '்்டய்லி நியூஸ்' 
தசளவகளும் ஆைம்பம்

்்டாலர்கள் மூலமான
க்டன் பததிைஙகளள 
வழஙகவும் அளமசசைளவ 
அனுமதி வழஙகியுள்ளது

(ரைொ�ன்ஸ் கேல்வ�ொய�ம்)
  
சிறு மறறும் �டுத்த� ்�த்கதொழில் து்்ற-

யினருககு வரிச்ேலு்� உள்ளிட்ட ்பல்ரவறு 
நிவொ�ணங�்ள வழஙகுவதறகு அ�ேொங-
�ம் தீரமொனித்துள்ளது.  

�ொட்டின் சிறு மறறும் �டுத்த� ்�த்-
கதொழில் து்்றயினர தமது உற்பத்திக�ொன 
மூைப்க்பொருட்�்ள க�ொள்வனவு கேயவ-
தறகு ரத்வயொன கடொை்�ப் க்பறறுக-
க�ொள்ளவும் உதிரிப்்பொ�ங�்ள இ்றககுமதி 
கேயயவும் மறறும் வஙகிக �டன்�்ளப் 
க்பறறுகக�ொள்வது கதொடரபிலும் விடுத்-
துள்ள ரவண்டுர�ொ்ளக �வனத்திற -

க�ொண்டு அதற�ொன அனுமதி்ய க்பற-
றுகக�ொள்வதறகு ்�த்கதொழில் அ்மச்ேர 
�ரமஷ் ்பத்தி�னவினொல் அ்மச்ே�்வப் 
்பத்தி�கமொன்று அ்மச்ே�்வககு ேமரப்-
பிக�ப்்பட்டு  அதற�ொன அனுமதி  அ்மச்ே-
�்வயினொல் வழங�ப்்பட்டுள்ளது.  

அதறகிணங�, ரதசிய ஆ்டத்கதொழில் 
உற்பத்தித் து்்றககு ரத்வயொன மூைப்-
க்பொருட்�்ள க�ொள்வனவு கேயவதற�ொ� 
வரிச்ேலு்��்ள வழஙகுவதறகும் தீரமொ-
னிக�ப்்பட்டுள்ளது.  

ஆ்டத்கதொழிறறு்்றயொளர�ள் எதிர-
ர�ொககும் மூைப்க்பொருள் வி்ை அதி�ரிப்பு 
மறறும் �ொட்டில் நிைவும் க�ருக�டி நி்ை 

�ொ�ணமொ� உற்பத்-
தி்ய நிறுத்தியுள்ள 
ஆ ் ட த் க த ொ ழி ற ே ொ -
் ை � ளு க கு 
ரத்வயொன 
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இடிந்து விழும் அபாயத்தில் 
ஹற்றன் நகர கட்ட்டம்

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர்

ஹற்றன் நகரின் டிக்கோயோ 
வீதியில் அமைந்துள்ள எம்.ஆர். 

நகர பகுதியில் இடிந்து விழும் 
கட்ட்டஙகள ைறறும் அதமை 
சூழவுள்ள பகுதிகம்ள நுவரரலியோ 
ைோவட்ட கட்ட்ட ஆய்வு நிறுவை 

புவியியலோ்ளர்கள ஆய்வு 
ரெய்தைர்.

அதமையடுத்து, சில கட்ட்டங -
கம்ளச் ்ெோதமையிட்ட்போது, 
இதில் சில கட்ட்டஙகள இடிந்து 
விழும் அபோயத்தில் இருபபமத 
அவதோனித்ததோக புவியியலோ்ளர் 
புத்திக வி்ே்கோன் ரதரிவித் -
தோர்.

குறித்த பகுதியில் அமைந்துள்ள 
மிகவும் ஆபத்தோை நோன்கு ைோடி 
கட்ட்டத்தில் ரவடிபபுகள கோணப-
பட்டதோகவும், இதைோல் அஙகி-
ருந்தவர்கம்ள ரவளி்யறுைோறு 
ரதரிவித்துள்ளதோகவும் அவர் ரதரி-
வித்தோர்.

தற்போதுள்ள நிலவரபபடி, கட -
்ட்டம் உ்டைடியோக இடிந்து விழோது 
என்பது ஆய்வு மூலம் உறுதி ரெய்-
யபபட்டதோகவும், கட்ட்டம் கட்ட 
ரப்றபபட்ட அனுைதி ைறறும் 
திட்டம் ைறறும் மும்ற ்கோபபு-
கம்ள ெரிபோர்த்து, இறுதி முடிவு 
எடுகக ந்டவடிகமக எடுககபபடும் 
எைவும் அவர் ்ைலும் ரதரிவித்-
தோர்.

வோகைஙகள ரெல்ல முடியோைல் 
இருந்த அபபகுதியில் உள்ள கோமி -
னிபுர நுமழவு வீதிமய தி்றபபதன் 
மூலம் இலகு ரக வோகைஙகளுககு 
ைடடும் ரெல்ல அனுைதிககபபட -
டுள்ளமை குறிபபி்டத்தககது.

உடனடியாக வெளியயறுைாறு புவியியலாளரகள் அறிவிப்பு

காசல்ரி நீர்த்தேகக கரை்�ாை 
வாழ் மககளுககு எசசரிகரக
்நோட்டன் பிரிடஜ் நிருபர் 

ைமலயகத்தில் ரதோ்டர்ந்து 
ரபய்து வரும் கடும் ைமழயி-
ைோல் நீ்ரந்தும் பகுதிகளில் 
நீர்ைட்டம் ரவகுவோக உயர்வ -
ம்டந்து வருகி்றது.

்நோட்டன் விைலசு்ரந்திர 
மின் நிமலயத்திறகு நீர் வழங-
கும் கோெல்ரி நீர்்தககத்்தோடு 
இமணயும் ரகெல்கமுவ ஓயோ, 
ஹற்றன் ஓயோ ஆறு ரபருகரக-
டுத்துள்ளமையிைோல் கோெல்ரி 
நீர்த்்தககத்தின் நீர்ைட்டம் 
ரவகுவோக உயர்வம்டந்து வோன் கத-
வுகளுககு ்ைல் நிரம்பி வழிவும் தரு-
வோயில் உள்ளது.

எை்வ கோெல்ரி நீர்த்்தகக கமர 

்யோர வோழ் ைககம்ளயும் கோெல்ரி 
்நோட்டன் ஓயோ கமர்யோரத்திலுள-
்ளவர்கம்ளயும் மிகுந்த அவதோைத்-
து்டன் இருககுைோறு மின்ெோரெமபயி-
ைர் ்வண்டு்கோள விடுத்துள்ளைர்.  

சுற்றுலாப் ப�ணிகள் நீரநிரலகளில் 
நீைாட ்வணடாம் 

ஹோலி எல வி்ெ்ட நிருபர்

ரதன்்ைறகு பருவ 
ைமழ தீவிரைம்டந்துள-
்ளமையோல் பதும்ள 
ைறறும் ரைோைரோகமல 
ைோவட்டஙகளில் ஆபத்-
தோை நீர்வீழ்ச்சிகள 
ைறறும் நீர்த்்தககஙக-
ளுககு அருகில் ைககள 
குளிபபமத தவிர்ககு-
ைோறு அைர்த்த திமணக-
க்ளம் ்வண்டு்கோள 
விடுத்துள்ளது.

 பதும்ள ைோவட்டத்தின் ரோவணோ 
நீர்வீழ்ச்சி, தியலுை நீர்வீழ்ச்சி, துன் -
ஹிந்த நீர்வீழ்ச்சி, ரைோைரோகமல 
ைோவட்டத்தில் எல்்லவல நீர்-
வீழ்ச்சி ஆகியவறறில் பலர் உயிரிழந் -

துள்ளதோக அைர்த்த 
முகோமைத்துவ பிரி -
விைரும் ரபோலிஸோ -
ரும் சுடடிககோடடி-
யுள்ளைர்.

பதும்ள ைறறும் 
ர ை ோ ை ர ோ க ம ல 
ை ோ வ ட ்ட ங க ளி ல் 
ரபய்து வரும் கடும் 
ைமழ கோரணைோக இப-
பிர்தெஙகளிலுள்ள 
அமைத்து நீர்வீழ்ச்சி -
களிலும் நீர் ைட்டம்  

அதிகரித்துள்ளது. 
 எல்ல - ரவல்லவோய வீதியில் 

உள்ள ரோவணோ எல்ல நீர்வீழ்ச்சியின் 
நீர் அ்ளவு ரநடுஞெோமலமய அண்-
மித்துள்ளமத ப்டத்தில் கோணலோம். 

அனர்த்த முகாமை்ததுெ 
ை்ததிய நிமலயம் அறிவுறு்த்தல் 

நானுஓ�ாவில் மண சரிவு
்பாககுவை்தது பாதிப்பு

நுவரரலியோ - தலவோககமல 
பிரதோை வீதியின் நோனுஓயோ பகு -
தியில் ்நறறு கோமல (4) ஏறபட்ட 
ைண்ெரிவு அைர்த்தம் கோரணைோக 
இவ்வீதியூ்டோை ்போககுவரத்து 
சுைோர் நோன்கு ைணித்தியோலஙகள 

தம்டபபட்டது.  
 ைண்ெரிவு கோரணைோக நுவ -

ரரலியோ, தலவோககமல ைறறும் 
ரைரோயோ வழியூ்டோக ்டயகமைககோை 
்போககுவரத்து முற்றோக போதிபபு ஏற -
படடிருந்தது.

இதமையடுத்து நீண்்ட ்நர சிரைத் -
தின் பின்ைர் நோனுஓயோ ரபோலிஸோர், 
நுவரரலியோ வீதி அபிவிருத்தி 
அதிகோர ெமபயிைர் ைறறும்  இரோ -
ணுவத்திைர் இமணந்து ைண்்ைட-
டிமை அகறறி இவ்வீதியின் ்போக-
குவரத்திமை வழமைககு ரகோண்டு 
வந்தைர். 

எவ்வோ்றோயினும் வீதியின் ஒரு 
ைருஙகில் ைோத்திரம் ்போககுவரத்து 
இ்டம்ரபறுவதறகோை ஏறபோடுகள  
ரெய்யபபடடுள்ளை. 

மீசாரல வவள்ரளைமாவடிப் பிள்ரளை�ார 
்காவிலில் திருப்பணிச சரப அங்குைாரப்பணம்

மீெோமல திருநீலகண்்ட ரவளம்ளைோவடிப பிளம்ளயோர் 
்கோவிலின் திருபபணிச்ெமபயின் அஙகுரோர்பபண நிகழ் -
வு-ஆலயக ரகோடி்யற்றத் திருவிழோவின் நிம்றவில் இ்டம்-
ரபற்றது. 

திருபபணிச் ெமப உறுபபிைரும் போ்டெோமல 
அதிபருைோகிய தி.அபரோஜிதன் தமலமையில் 
நம்டரபற்ற இந்நிகழ்வில் ஆலய முகோமையோ-
்ளர் சி.இரோைலிஙகம் முன்னிமல வகித்தோர். 
ஆலய ை்கோறெவ குரு சிவஸ்ரீ சி. கிருபோகரக 
குருககள ஆசியுமர வழஙகிைோர். ரெந்தமிழ்ச்-
ரெோல்லருவி ெ. லலீென் - ஆலயத்தின் ரதோன்மை 
ைறறும் ரபருமைகள குறித்துச் சி்றபபுமர ஆற-
றிைோர். ெோவகச்்ெரி இந்துக கல்லூரி முன்ைோள 
அதிபர்  அ.கயிலோயபிளம்ள நிம்றவுமரயோறறி-
ைோர். 

ஆலயத்தின் உளவீதிக ரகோட்டமக ைறறும் 
நிலம் என்பவறம்றப புைரமைககும் திருபபணி 
்வமலகள இ்டம்ரப்றவுள்ளை. இதறகு முதற-
கட்டைோக ஆலய அடியவர்கள ஆலய முகோமை-
யோ்ளரி்டம்  ெம்பிரதோயபூர்வைோகத் தைது திருபப-

ணிெோர் பஙகளிபபுகம்ள வழஙகிைர். 
ஆலய பகதர்க்ளோக உள்ள இம்ளஞர்கம்ள உள்ள்டககி 

திருபபணிச் ெமப அமைககபபடடுள்ளமை குறிபபி்டத் -
தககது.

சீைற்்ற காலநிரல காைணமாக 
இதுவரை 3800 ்பர பாதிப்பு 
அககு்றமை குறூப நிருபர் 

கண்டி ைோவட்டத்தில் 850 குடும்-
பஙகம்ளச் ்ெர்ந்த 3800 ்பர் 
இதுவமர இயறமக அைர்த்தம் 
கோரணைோக போதிககபபடடுள்ளதோக 
கண்டி ைோவட்ட அைர்த்த முகோமைத்-
துவ நிமலய உதவிபபணிபபோ்ளர் 
்தெபபிரிய பண்்டோர ரதரிவித்தோர். 

அவர் கருத்து ்ைலும் ரதரிவிக-
மகயில், 

க்டந்த 24 ைணித்தியோலயஙகளில் 
நோடடில் நோலோ பககத்திலும் கடும் 
ைமழ ரபய்த அ்த்நரம் கண்டி 
ைோவட்டத்தில் பல இ்டஙகளிலும் 
100 மில்லி மீற்றருககும் அதிகைோை 
ைமழவீழ்ச்சி பதிவோைதோக அவர் 
்ைலும் ரதரிவித்தோர். கண்டி ைோவட-
்டத்திலுள்ள 14 பிர்தெ ரெயலக பிரி-
வுகளில் ்ைறபடி ்ெதஙகள ஏறபட-
டுள்ளதோகவும் அவர் ரதரிவித்தோர். 

வவள்ளை்ததில் அடி்தது வசல்லப்படடவரகரளை 
மீடக ்மலதிக பரடயினரை ஈடுபடு்ததேவும் 

சீரற்ற கோலநிமல கோரணைோக  ரகட -
்டபுலோ அககரவத்த   ்தோட்டத்தில் 
ஆறறு ரவள்ளத்தோல் நீரில் அடித்து 
ரெல்லபபட்டவர்கம்ள மீடபதறகு 
்ைலதிக மீடபு பம்டகம்ள க்ளத்தில் 
இ்றகக ்வண்டுரைை பம்ட அதிகோ-
ரிகளுககு ஜீவன் ரதோண்்டைோன் எம்.
பி ்வண்டு்கோள விடுத்துள்ளோர். 

அத்து்டன் ரகட்டபுலோ அககர-
வத்த ்தோட்டத்திறகு ரென்று அைர்த்-
தத்தில்  கோணோைல் ்போைவர்களின் 
குடும்பஙகம்ள  ்நரில் ரென்று ெந்-
தித்து தைது அனுதோபஙகம்ள ரதரி-
வித்துள்ளோர்.

இச்ெம்பவத்தில்  ரகட்டபுலோ கீழ்-
பிரிவு அககருதமத ்தோட்டத்மத 
்ெர்ந்த (45) வயதும்டய விேயலட -
சுமி (51) வயதும்டய ெத்தியசீலன் 
ைறறும் (35) வயதும்டய ெந்திர்ைோ-
கன் ஆகி்யோ்ர ஆறறு நீரில் அடித்து 
ரெல்லபபடடு உயிரிழந்துள்ளைர்.

இவர்கம்ள ்தடும் பணியில் 
நோவலபபிடடி ரபோலிஸோர் ைறறும் 
இரோணுவத்திைர் ஈடுபடடுள்ளைர். 

இவர்களில் ஆண் ஒருவரின் ெ்டலம் 
ைோத்திரம் இதுவமர மீடகபபட-
டுள்ளது.

இந்நிமலயில் ்ைலும் இருவமர 
்தடும் பணிககோக ்ைலதிக இரோ-
மணவத்திைமரயும், அதிரடிபப-
ம்டயிைமரயும் மீடபு பணியில் 
ஈடுபடுத்துைோறு போரோளுைன்்ற உறுப-
பிைர் ஜீவன் ரதோண்்டைோன் ்வண்டு-
்கோள விடுத்துள்ளோர்.

             ஆ.ர்ைஸ்.

மீணடும் காங்்கசன்துர்ற − 
கல்கிரச இைவு ்நை ையில் ்சரவ

கரரவடடி திைகரன் நிருபர்

நீண்்ட கோலத்தின் பின்ைர் கோங-
்கென்தும்ற – கல்கிமெ இம்ட்ய 
இரவு ்நர ரயில் ்ெமவமய ஆரம் -
பிகக ரயில்்வ திமணகக்ளம் திட்ட -
மிடடுள்ளது.

எதிர்வரும் ஓகஸ்ட 10ஆம் திகதி 
ரகோழும்பிலிருந்து ஆரம்பிககபப-
டும் ்ெமவ ஓகஸ்ட 11ஆம் திகதி 
இரவு கோங்கென்தும்றயிலிருந்து 
மீ்ள ரகோழும்புககு ஆரம்பிககபப-
டுரைை திமணகக்ளம் அறிவித்துள-
்ளது. 

முன்ைர் இரவு தபோல் ெோதோரண 
ரயில் ்ெமவயோக ந்டத்தபபட்ட 
இந்த ்ெமவமய குளிரூட்டபபட்ட 
ரபடடிகம்ள இமணத்து வ்டககுக-
கோை ்ெமவமய ஆரம்பிகக திட்ட-
மிடடுள்ளதோக ரயில்்வ திமணகக-
்ளம் குறிபபிடடுள்ளது. 

ஜீென் வ்தாணடைான் எம்.பி யெணடுயகாள்

தமிழக அரசின் மூன்்றாம் கட்ட நிவாரண 
பபாருடகள் முல்்லைத்தீ்வ வந்த்்டவு 

பரந்தன் குறுோப நிருபர்

முல்மலத்தீவு ைோவட்டத்துககு 
தமிழக அரசிைோல் இலஙமகககு 
அனுபபபபட்ட மூன்்றோம் கட்ட 
நிவோரண ரபோருடகள ்நறறு 
(04.08.2022) கிம்டககபரபறறுள-
்ளை. தமிழக அரசிைோல் இலங -
மகககு அனுபபபபட்ட மூன்்றோம் 
கட்ட நிவோரண ரபோருடகளில் 100, 
000 கி்லோகிரோம் அரிசி ைறறும் 3,375 
கி்லோகிரோம் போல்ைோ  ரபோதிகள 
கைரக வோகைரைோன்றில் முல்மலத்-
தீவு ைோவட்ட ரெயலகத்மத ்நறறு 
(04-.08-.2022) பகல் வந்தம்டந்தை. 

உணவு ஆமணயோ்ளர் திமணகக-
்ளம் ஊ்டோக முல்மலத்தீவு ைோவட-
்டத்திறகு அனுபபிமவககபபட-
டுள்ள நிவோரண ரபோருடகம்ள 
ைோவட்ட அரெோஙக அதிபர் க.விலநோ-
தன் ரபோறுப்பறறுகரகோண்்டமத-
யடுத்து, பிர்தெ ரெயலகஙகளுககு 
பகிர்ந்தளிககும் ந்டவடிகமககள 
முன்ரைடுககபபட்டை.

இதன்படி கமரதும்றபபறறு 
பிர்தெ ரெயலர் பிரிவில் 3,100 

குடும்பஙகளுககு அரிசியும் 
1,044 குடும்பஙகளுககு 
போல்ைோவும், துணுககோய் 
பிர்தெ ரெயலர் பிரிவில் 
900 குடும்பஙகளுககு 
அரிசியும் 305 குடும்பங-
களுககு போல்ைோவும், 
ைோந்மத கிழககு பிர்தெ 
ரெயலர் பிரிவில் 600 
குடும்பஙகளுககு அரிசியும் 
205 குடும்பஙகளுககு போல்-
ைோவும், ஒடடுச்சுட்டோன் 
பிர்தெ ரெயலர் பிரிவில் 
1,600 குடும்பஙகளுககு அரிசியும் 
540 குடும்பஙகளுககு போல்ைோவும், 
புதுககுடியிருபபு பிர்தெ ரெயலர் 
பிரிவில் 3,000 குடும்பஙகளுககு அரி -
சியும் 1,011 குடும்பஙகளுககு போல்-
ைோவும், ரவலிஓயோ பிர்தெ ரெயலர் 
பிரிவில் 800 குடும்பஙகளுககு அரிசி-
யும் 270 குடும்பஙகளுககு போல்ைோ-
வும் எை நிவோரணபரபோதிகள பகிர்ந் -
தளிககபபடடுள்ளை.

்நறம்றய திைம் புதுககுடியிருபபு 
பிர்தெ ரெயலக உணவுபரபோருட -

கள வந்தம்டந்தமையோல் ஏமைய 
ஐந்து பிர்தெஙகளுககோை நிவோரண 
பரபோருடகள பிர்தெ ரெயலோ்ளர்-
களி்டம் மகயளிககபபடடுள்ளை.  
இமவ ரதோ்டர்ந்து பிர்தெ ரெயல-
கஙகளு்டோக வழஙகி மவககபபடும். 

இதறகமைய, இரு கட்டஙக்ளோக 
நிவோரண ரபோருடகள அனுபபி 
மவககபபடடுள்ளை. இவறறில் 
்நறறு  மூன்்றோம் கட்ட நிவோரண 
ரபோருடகள முல்மலத்தீமவ வந்த-
ம்டந்துள்ளமை குறிபபி்டத்தககது.

நல்லூர கநதேசுவாமி ஆல� 
வருடாநதே திருவிழா

கரரவடடி திைகரன் நிருபர்

வரலோறறுச் சி்றபபுமிகக நல்லூர் கந்த-
சுவோமி ஆலய வரு்டோந்த திருவிழோவில் 
பங்கறகும் அடியவர்கள தஙக நமககள 
ைறறும் பணத்மத எடுத்துச் ரெல்வமதத் 
தவிர்ககுைோறு யோழ்பபோணம் ரபோலிஸோர் 
அறிவுறுத்தியுள்ளைர்.

அத்து்டன், வீடடில் ஒருவரோவது தங-
கியிருபபது்டன் அல்லது போதுகோபபோக 
வீடம்டப பூடடி ஆலயத்துககுச் ரெல்லு-
ைோறு யோழ்பபோணம் தமலமையக ரபோலிஸ் 
நிமலய ரபோறுபபதிகோரி ்கடடுள்ளோர்.

வரலோறறுச் சி்றபபுமிகக நல்லூர் கந்த-
சுவோமி ஆலய ரபருந்திருவிழோ ்நறறு 
ரகோடி்யற்றத்து்டன் ஆரம்பைோகியது. 25 
நோடகள திருவிழோ ைறறும் திருககல்யோ-
ணம், மவரவர் ெோந்தி எை ஆலயத்தில் அடி-
யவர்கள ரபருந்திர்ளோகப பங்கறபர்.

வழமை்போன்று சீரும்ட ைறறும் சிவில் 
உம்டயில் ரபோலிஸோர் க்டமைககு அைர்த்-
தபபடடுள்ளைர். எனினும், திரு்டர்கள 
ைறறும் ரகோளம்ளயர்களின் ந்டவடிகமக -
கள ரதோ்டர்பில் ரபோலிஸோர் எச்ெரிகமக 
விடுத்துள்ளைர்.

பக்்தரகள் திருடரகளிடம் 
அெ்தானம், ்தஙகநமககமள 

அணிெம்த ்தவிரக்கவும் 

2022 Xf];l; 09Mk; jpfjp Vy tpw;gidapD}lhf 85>000 kpy;ypad; 
&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;.

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

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

Iv];Ivd;* LKA09122K117 LKA18223B103 LKA36423H112

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

35,000 25,000 25,000 85,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 Xf];l; 09

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 Xf];l; 12

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 Xf];l; 12

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

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 Xf];l; 09> nrt;tha;;f;fpoik K.g. 11.00 

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

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

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

murhq;fg; gpizaq;fspYs;s Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J tpiyf;Fwpg;gPLfs; 
Nfhug;gLfpd;wd. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; 
tpiyf;Fwpg;gPl;L trjpa+lhf kl;LNk  tpiyf;Fwpg;gPLfs; mDg;gg;gl Ntz;Lk;.

re;ij epiyikfSf;fika ,yq;if kj;jpa tq;fp Vyq;fspy; KjpHTfSf;fpilapyhd 
njhiffis kPs; xJf;Fr; nra;tjd; %yk; xt;nthU KjpHTf;Fk; Kd;itf;fg;gl;l 
njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> Kd;itf;fg;gLfpd;w 
nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

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

,yq;if tq;fp 2541938

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

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

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

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

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

nghJg;gLfldpd; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> 
nfhOk;G-1.
njhiyNgrp: +94112477011> njhiyefy;: +94112477687
ntg;jsk;: www.cbsl.gov.lk

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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



ரயில்வே ப�ொது முகொமையொளர், 
்ைொ.்�ொ.ஆமைக்குழு தமைவேர் 
நியைனஙகள் மகயளிப்பு 
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2022 ஓகஸ்ட் 5 வெள்ளிக்கிழனை

                          திதி: --அஷடமி 

ராகுகாலம :  ்பகல் :  10.30  -  12.00ெனர
சு்பநேரம : கானல : 9.00  -  10.30ெனர

சு்பகிருது ெருடம - ஆடி  20

இன்னறைய சு்பதினமவ�ாழுனக 
நேரம

நயாகம: சித�நயாகம

3

கனடியன் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல276.09 289.20

யூர�ொ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.55 376.29

ஐப்ொன் டயன்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.5659 2.6696

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல257.32 268.29

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல431.68 449.77

சுவிஸ பி�ொஙக்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல369.23 386.78

அடெரிக்க ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல357.22 368.54

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல246.73 258.44

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 957.32

குவைத் டினொர் 1,176.03

ஓெொன் ரியொல் 937.45

கட�ொர் ரியொல் 98.04

சவூதி ரியொல் 95.99

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.26

நாணய
மாற்று

05 மு�ல் 09 ெனர

சு�ஹ்  - 04.45
லுஹர்  - 12.18
அஸர்  - 03.38
ைஃரிப்  - 06.29
இஷொ  - 07.43

பவேளிநொட்டமைச்சர் அலி ்சப்ரி
பகொரியத் தூதுவேரு்டன் ்சந்திப்பு  

க�ொழும்பிலுள்ள க�ொரியத் 
தூதுவர் வூன்ஜின் ஜியயொங், இலங்-
க�யின் கவளிநொட்டகைச்சர் அலி 
்சப்ரிகய  அகைசசில் (29) ைரியொகை 
நிமித்ைம் ்சந்தித்ைொர்.

அரசியல், க�ொரு்ளொைொரம், யவகல-
வொய்ப்பு, �ல்வி, அறிவுப் �ரிைொற்றம் 
ைறறும் ைக�ளு்டனொன கைொ்டர்பு�ள 
உளளிட்ட �ல்யவறு துக்ற�ளில் 
இருைரப்பு ஒத்துகைப்க� வலுப்�-
டுத்ைல் குறித்து இரு ைரப்பினரும் 
�ருத்து�க்ளப் �ரிைொறிக க�ொண்ட-
னர். அகைச்சர் அலி ்சப்ரி, �்டந்ை சில 
ஆணடு�ளில் இருைரப்பு ஈடு�ொடு�-
ளின் ைட்டத்தில் திருப்திகய 
கவளிப்�டுத்தியது்டன், 

விமான நிலையத்திலைலய   
எரிப�ாருள் அனுமதி அடலடை  

யலொரன்ஸ் க்சல்வநொய�ம்   

இலங்க�ககு வரும் கவளிநொடடு உல்லொ்சப் 
பிரயொணி�ள ைைக�ொன எரிக�ொருக்ளப் க�றறுக 
க�ொளவைற�ொ� எரிக�ொருள அனுைதி அடக்டகய 
விைொன நிகலயத்தியலயய க�றறுக க�ொடுப்�ைறகு 
ந்டவடிகக� எடுக�ப்�டடுள்ளைொ� எரி்சகதி மின்-
்சகதி அகைசசு கைரிவித்துள்ளது.   

  வொ�னங்�ள அல்லொை ஏகனய உ��ரணங்�-
ளுக�ொ� எரிக�ொருக்ள க�றறுக க�ொளவைறகு QR 
முக்றகை மூலம் �திவு�க்ள யைறக�ொளவைற�ொன 
வ்சதி�ள ஏற�டுத்ைப்�டடுள்ளது்டன் வர்த்ை� நிறு-
வனங்�ளிலுள்ள வொ�னங்�ளுககு அந்ை நிறுவனத்-
துககு வைங்�ப்�டடுள்ள �திவு இலக�த்து்டன் 
ஒன்றுககு யைற�ட்ட வொ�னங்�ளுககு எரி-
க�ொருக்ள 

பதொ்டரும் சீரற்ற கொைநிமை  

யலொரன்ஸ் க்சல்வநொய�ம்   

நொடடின் �ல்யவறு �குதி�ளி -
லும் கைொ்டரும் சீரற்ற �ொலநிகல 
�ொரணைொ� 09 ைொவட்டங்�ளில் 
அ�ொய நிகலகை ஏற�டடுள்ளைொ� 
அனர்த்ை மு�ொகைத்துவ ைத்திய 
நிகலயம் கைரிவித்துள்ளது.   

அது கைொ்டர்பில் நிகலயத் -
தின் �ணிப்�ொ்ளர் நொய�ம் யைஜர் 
கஜனரல் சுைந்ை ரணசிங்� கைரிவிக-

க�யில்,    நுவகரலியொ ைறறும் 
இரத்தினபுரி ைொவட்டங்�ளில் அதி -
�ரித்ை ைகை க�ய்து வருவைொ�வும் 
கைரிவித்துள்ளொர். நொடடின் சில �கு-
தி�ளில் 100 மில்லி மீற்றருககு அதி-
�ைொன ைகைக�ய்யுகைன்றும் சில 
�குதி�ளில் 60 கியலொமீற்றர் யவ�த்-

தில் �ொறறு வீ்சககூடும் என்றும் 
வளிைண்டலவியல் திகணக�-
்ளம் கைரிவித்துள்ளைொல் நொடடின் 
08 ைொவட்டங்�ளுககு விடுக�ப் -
�டடுள்ள ைண்சரிவு எச்சரிகக� 
கைொ்டர்ந்தும் நக்டமுக்றயில் 
இருககும் என்றும் அவர் கைரிவித்-

துள்ளொர்.    இயையவக்ள நொடடின் 
�ல்யவறு �குதி�ளில் க�ய்து 
வரும் �டும் ைகை �ொரணைொ� சில 
ஆறு�ள ைறறும் நீர்த்யைக�ங்�ளில் 
நீர் ைட்டம் கைொ்டர்ந்தும் அதி�ரித்து 
வருவைொ�வும் நீர்ப்�ொ்சன 
திகணக�்ளத்தின் அனர்த்ை 

சடைைங்கள் ப�ாடைர்பில்
உரிய விசாரலை அவசியம்

�்டந்ை சில வொரங்-
�்ளொ� இ்டம்க�ற்ற 
துப்�ொககி பிரயயொ�ம் 
ைறறும் �ொலிமு�த்தி-
்டலில் ்ச்டலங்�ள மீட-
�ப்�ட்டகை குறித்து 
க�ொலிஸ்ைொ அதி�ர் 
உ்டனடியொ� முழுகை-
யொன வி்சொரகண�க்ள 
யைறக�ொள்ள யவணடும் 
என இலங்க� ்சட்டத்ைர-
ணி�ள ்சங்�ம் யவணடுய�ொள விடுத்-
துள்ளது.   

 �்டந்ை சில வொரங்�்ளொ� நொடடின் 
�ல �குதி�ளில் இ்டம்க�ற்ற துப்-
�ொககி சூடடு ்சம்�வங்�ள �ொரணைொ� 
�ல ைனிந�ர்�ள க�ொல்லப்�டடுள-
்ளகை குறித்து இலங்க� ்சட்டத்-

ைரணி�ள ்சங்�ம் 
க�ொலிஸ்ைொ அதி�ரின் 
�வனத்திறகு க�ொணடு-
வந்துள்ளது.   

 யைலும் �கர -
ய ய ொ ர ப் � கு தி � ளி ல் 
�கரகயொதுங்கும் ்ச்ட -
லங்�ள குறிப்�ொ� 
� ொ லி மு � த் தி ்ட லி ல் 
� க ர க ய ொ து ங் கி ய 
்ச்டலங்�ள குறித்து 

ஊ்ட�ங்�ளில் கவளியொன ை�வல் -
�ள குறித்தும் வி்சொரகண�க்ள 
யைறக�ொளளுைொறு இலங்க� ்சட -
்டத்ைரணி�ள ்சங்�ம் யவணடுய�ொள 
விடுத்துள்ளது.     ்ச்டலங்�ள மீட�ப் -
�ட்டகை குறித்து அதி�ொரி -
�ள எந்ை விை 

பிரச்சினனகளுக்கு தீர்வுகாண

ஜனொதி�தி ரணில் விககிரைசிங்� -
வின் க�ொளக� வி்ளக� உகரயொனது 
அவர் இந்ை நொடு கைொ்டர்பில் கவத் -
துள்ள �ரந்ைப்�ட்ட அபிப்பிரொயம், 
இன, ைை, ்சமூ�, க�ொரு்ளொைொர பிரச-
சிகன�ளுக�ொன தீர்வு�ள ைறறும் 
கைொகலயநொககு இலகக� கவற-
றிகக�ொளவகை கவளிப்�டுத்துவ-
ைொ� அகைந்துள்ளது. வரலொறறில் 
ஜனொதி�தி�ள ஆறறிய க�ொளக� 
வி்ளக� உகர�ளில் மி�வும் சி்றந்ை -
கைொரு உகரயொ� இது அகைந்துள-
்ளைொ� ஐககிய யைசியக �டசியின் 
இரத்தினபுரி ைொவட்ட அகைப்�ொ-
்ளர் எஸ்.ஆனந்ைகுைொர் கைரிவித்துள-
்ளொர்.   

“இலங்க� இன்று எதிர்க�ொண-
டுள்ள ்சமூ�, அரசியல், க�ொரு்ளொ -

ைொர ைறறும் 
ஏ க ன ய 
பி ர ச சி க ன -
� ளு க கு 
பி ர ை ொ ன 
� ொ ர ண ம் 
இந் ை 
ந ொ ட டின் 
ஜ ன ொ தி � -
தி�்ளொ� கைரிவுக்சய்யப்�ட்ட எந் -
ைகவொரு ஜனொதி�தியும் நொடடின் 
அபிவிருத்திககு ைக்டயொ�வுள்ள 
�ொரணி�க்ள உரிய வக�யில் இனங்-
�ொணொகைைொன். நொடடின் வ்ளரச -
சிககு பிரைொன ைக்டயொ� உள்ளது 
இனப்பிரசசிகன என்�கை உணர்ந்ை 
ஒரு ைகலவர் ஜனொதி�தி 
ரணில் விககிரைசிங்�ைொன்.

ரயில்யவ க�ொது மு�ொகையொ்ளரொ� 
இலங்க� ரயில்யவ திகணக�்ளத்தின் 
விய்ச்ட பிரிவில் அனு�வம் வொய்ந்ை 

அதி�ொரியொன ்டபிளயூ.ஏ.டி.எஸ். குண-
சிங்� நியமிக�ப்�டடுள்ளொர்.  

ய�ொககுவரத்து, கநடுஞ்சொகல-
�ள ைறறும் ஊ்ட�த்துக்ற அகைச்சர் 

�லொநிதி �ந்துல குணவர்ைன இந்ை 
நியைனத்கை வைங்கியுள்ளொர்.   ஜனொ-
தி�தியின் யைலதி� க்சயலொ்ளரொ�வும் 
்டபிளயூ.ஏ.டி.எஸ். குணசிங்� �ணி-

யொறறியுள்ளொர். அத்து்டன் இலங்க� 
நிர்வொ� ய்சகவயின் விய்ச்ட ைர அதி�ொ-
ரியொன நிஷொந்ை அனுருத்ை வீர-
சிங்� புதிய யைொட்டொர் 

வெளிோட்டு உல்லாசப் ்பயணிகளுக்கு   

 எரிசக்தி மின்சக்தி அனைச்சு வ�ரிவிப்பு

-எஸ்.ஆனந�குைார் அனழப்பு -  

காலிமுகததிடலில் கனரவயாதுங்கிய  

சட்டத�ரணிகள் சங்கம நெண்டுநகாள்   

�மிழ் �லைலம்கள் ஜனாதி�தியுடைன்   
ல்கல்கார்்க்க முன்வர லவண்டும்!    

ஒன்பது  மாவட்டங்களில் அனர்த்த நிலைலம   
100 மி.மீற்றருக்கு அதி்கமான மலை ப்பய்யைாம்   

அனர்த்த முகொமைத்துவே நிமையம் எச்சரிக்மக   

மின்சாரம, எரிவ்பாருள் உட்்பட  

மு்ககிய லசலவ்கள் �ை  
அத்தியாவசியமாகின
யலொரன்ஸ் க்சல்வநொய�ம்   

மின்்சொர விநியயொ�ம் ைறறும் எரிக�ொருள விநியயொ�ம் உளளிட்ட 
சில ய்சகவ�ள அத்தியொவசிய ய்சகவ�்ளொ� பிர�்டனப்�டுத்ைப்-
�டடுள்ளன. இது கைொ்டர்�ொ� விய்ச்ட வர்த்ைைொனி அறிவித்ைல் 
கவளியி்டப்�டடுள்ளது.   ஜனொதி�தி ரணில் விககிரைசிங்�வின் 
�ணிப்புகரயின்�டி ஜனொதி�தியின் க்சயலொ்ளர் யைற�டி வர்த்ை-
ைொனி அறிவித்ைகல கவளியிடடுள்ளொர்.   

அைறகிணங்� மின்்சொர விநியயொ� ந்டவடிகக��ள,எரிக�ொருள 
விநியயொ�ம் ைறறும் வைங்�ல் ந்டவடிகக��ள, ைருத்துவைகன-
�ள, முதியயொர் இல்லங்�ள, ைருந்ை�ங்�ள ைறறும் அையனொடு 
இகணந்ை நிறுவனங்�ளின் யநொயொ்ளர்�ளின் �ரொைரிப்பு ைறறும் 
வரயவறபு, சிகிசக்ச ந்டவடிகக��ள உளளிட்ட ய்சகவ�ள, அைற-
�ொன ய்சகவ�க்ள வைங்குைல் ஆகியகவ அத்தியொவசிய 
ய்சகவ�்ளொ� பிர�்டனப்�டுத்ைப்�டடுள்ளன.   

 ஜனாதி்பதியினால் ெர்த�ைானி வெளியீடு  
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அனர்த்�ங்களிலிருந்து ம்க்கலை மீட்க  
விமானப�லடையினர் �யார் நிலையில்  
யலொரன்ஸ் க்சல்வநொய�ம்  

நொடடில் நிலவும் சீரற்ற �ொல 
நிகலயினொல் ஏற�டும் அனர்த்-
ைங்�ளிலிருந்து ைக�க்ள மீடகும் 
ந்டவடிகக��க்ள யைறக�ொள-
வைறகு விைொனப் �க்டயினர் 
ையொரொ�வுள்ளனர்.  அனர்த்ைங்�ள 
அதி�ைொ� இ்டம்க�றும் �குதி-
�ளில் மீடபு ந்டவடிகக��ள 
ைறறும் யைடுைல் ந்டவடிகக��க்ள யைறக�ொளவைற�ொ� விைொனங்�ள 
ைறறும் மீடபுப் �ணியொ்ளர்�ள ையொர் நிகலயில் கவக�ப்�டடுள்ளைொ�வும் 
விைொனப்�க்ட ை்ள�தி கைரிவித்துள்ளொர்.  �ொதிக�ப்�ட்டவர்�ளுககு ைனிைொ-
பிைொன உைவி�க்ள யைறக�ொளளுைல் ைறறும் நிவொரணங்�க்ள வைங்குவ-
ைற�ொ� �டடுநொயக�, இரத்ைலொகன ைறறும் ஹிங்குரொங்க�ொ்ட ஆகிய விைொ-
னப்�க்டத்ை்ளங்�ளிலிருந்து �ண�ொணிப்பு விைொனங்�ள, கெலி�ொப்்டர்�ள 
ைறறும் வியஷ்ட �யிறசி க�ற்ற சி்றப்பு விைொனப்�க்ட வீரர்�ள 
ையொர் நிகலயில் கவக�ப்�டடுள்ளைொ�வும் விைொனப் �க்டயினர்

DIG ந�ச்பநது வ�ன்னநகான் மீ�ான �ாக்கு�ல் சம்பெம  

சியரஷ்ட பிரதிப் க�ொலிஸ் ைொஅதி -
�ர் யை்ச�ந்து கைன்னய�ொன் உளளிட்ட 
04 க�ொலிஸ் உத்தியயொ�த்ைர்�க்ள ைொககி 
அவர்�க்ள �ொயப்�டுத்தியகை ைறறும் 
க�ொலிஸ் வொ�னத்கை ய்சைப்�டுத்திய ்சம்�-

வத்து்டன் கைொ்டர்புக்டய ்சந்யை�ந�ர்�க்ள 
அக்டயொ்ளம் �ொண க�ொலிஸொர் க�ொதுைக�-
ளின் உைவிகய நொடியுள்ளனர்.   யை்ச�ந்து 
கைன்னய�ொன், க�ொலிஸ் அத்தி-
யட்ச�ர் ஒருவர் 

சந்ல�்க ந�ர்்கலை அலடையாைம்   
்காை ப�ாதும்க்களின் உ�வி ல்காரல்  



உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த பல 
பிரச்சினனகளுக்கு வாழக்னக 
முனையும், உணவுபபழக்கஙக-

ளுமம பிர்தான காரணம். கானல எழு்ந்தவுடன் 
மகாபபி அல்லது ம்தநீர, ஒன்னலனில் புதுப-
புது வனகயான உணவு வனககள், இரண்டு 
கிமலா மீடடர பயணத்திற்கு கூட வீடடு வாசலில் 
முச்சக்கரவண்டி,  சிறு உடல் உபான்தகளுக்கும் 
சிைபபு மருத்துவர, பக்கத்து வீடடில் வசிபபவரக-
னைத் த்தரியாது ஆனால் முகநூலில் எஙமகா 
இருபபவரகளுடன் நடபு பாராடடும் வழக்கம், 
நினனத்்தவுடன் வீடடுக்மக வ்நது மசரும் சிற்-
றுண்டிகள், மமனலநாடடு உணவுகள்...

இவவாறு இன்னைய மனி்தன் பழகி விடடான். 
அ்தன் காரணமாக புதுபபுது மநாயகளும், மன-
உனைச்சலும் மக்களுக்கு வ்நது விடடன.   

40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு்தான் 
சனமயல் கண்டுபிடிக்கபபடட்தாக வரலாற்று 
நூல்கள் சான்று பகரகின்ைன. அன்ைாட 
வாழவில் முக்கிய பஙகு வகிக்கும் சனமயல், 
பல்மவறு பரிணாம வைரச்சியனட்நது தபாழுது-
மபாக்கு மற்றும் பனடபபாற்ைல் வடிவமாக மாற்-
ைமனட்நதுள்ைது. 

உணவுகனை சனமபப்தற்கு சக்தி மிக முக்கி-
யமான அஙகமாக இருக்கின்ைது. மின்சாரம், 
எரிவாயு, இயற்னக எரிவாயு, மண்தணண்-
தணய, விைகு மபான்ைவற்னைப பயன்படுத்தி 
உணவுகனை ்தயாரிக்கின்மைாம்.

இ்ந்த மாற்ைம் மனி்தனின் அன்ைாட தசயற்-
பாடுகனை இலகுவாக்கியதுடன், நவீன த்தாழில்-
நுடபஙகனை பயன்படுத்தி புதிய உணவுகனை 
்தயாரிபப்தற்கும் பழகிக் தகாண்டான். எரிவாயு, 
மின்சாரம் என்பன மனி்தத் ம்தனவக்கு இன்-
றியனமயா்தனவயாக திகழ-
கின்ைன.

எமது முன்மனார விைகு 
பயன்படுத்தி உணவு சனமத்்த-
னர. ஆனால் ்தற்மபான்தய நக-
ரமயமாக்கலினால் அடுக்குமாடி 
குடியிருபபுகளில் விைகு பயன்ப-
டுத்தி உணவு சனமபபத்தன்பது 
இயலா்த விடயமாக மாறியுள்-
ைது.  

மனி்தனின் ம்தனவக்கு ஏற்ப 
மபாதுமான அைவு சக்தி வைங-
கள் எக்காலமும் கினடக்குமாக 
இரு்ந்தால் இவற்னைப பயன்-
படுத்துவது சாலச் சிை்ந்தது. 
ஆனால், நாம் அ்ந்த காலகட-

டத்ன்தத் ்தாண்டிய துரபபாக்கிய நினலயில் 
வாழ்நது தகாண்டிருக்கிமைாம். எரிவாயு, எரி-
தபாருள் மபான்ை சக்தி வைஙகனை பணம் 
தகாடுத்து தவளிநாடுகளில் இரு்நது இைக்-
குமதி தசயகின்மைாம். இது எவவைவு காலத்-
துக்கு சாத்தியதமன்பது யாருக்கும் த்தரியாது.  

எரிதபாருள், எரிவாயுவுக்கு இலஙனகயில் 
பாரிய ்தடடுபபாடு ஏற்படும் என 20 ஆண்டு-
களுக்கு முன்னமர அறியபபடடுள்ை்தாகவும், 
இ்தற்கான நினலயான மவனலத்திடடதமான்று 
ஆரம்பிக்கபபடவில்னலதயனவும் தமாரட-
டுனவ பல்கனலக்கழக சிமரஷட விரிவுனரயாை-
ரும் இலஙனக மீள் புதுபபிக்கத்்தகு சக்தி வைங-
களின் முன்னாள் பணிபபாைர நாயகமுமான 
துசித்்த சுக்தபால த்தரிவித்துள்ைார.  

சக்தி மற்றும் சுற்ைாடல் த்தாடரபான ஊடக-
வியல் கற்னக தநறியின் மூன்ைாவது கருத்-
்தரஙகு மீள்புதுபபிக்கத்்தகு சக்தி அதிகார 
சனபயின் மகடமபார கூடத்தில் கட்ந்த தசவ-
வாயக்கிழனம  நனடதபற்ைது. இ்நநிகழவில் 

'சனமயலுக்கான சக்தி' என்ை 
்தனலபபில் கருத்துனரத்்த ச்ந-
்தரபபத்தில் அவர இவவாறு 
த்தரிவித்்தார.  

மனி்தன் இயற்னகமயாடு 
வாழவ்தற்கு பழகிக் தகாள்ை 
மவண்டும். எமது முன்மனார 
வாழ்ந்த வாழக்னகனய படிப-
பினனயாகக் தகாண்டு நாமும் 
எமது வாழக்னக முனையினன 
மாற்றிக் தகாள்ை மவண்டும். 
ஏதனனில், இலஙனக 
மபான்ை சிறிய தீவுகைால் 
த்தாடர்நதும் தவளிநாடடு ஆக்-
கிரமிபனப ்தாஙகிக் தகாள்ை 
முடியாது.  

்தற்மபான்தய எரிதபாருள், 
எரிவாயு பிரச்சினன உலக நாடுக-
ளுக்கும் தபாதுவானது. ஆனால், 
இலஙனகயில் ஏற்படடுள்ை இ்ந்தப 
பிரச்சினன த்தாடரபாக 20 வரு-
டஙகளுக்கு முன்னமர ஆரூடம் 
கூைபபடடது. ஆனால், அ்தற்கான 
முனையான மவனலத்திடடதமான்று 
கட்ந்தகால அரசாஙகஙகைால் முன்-
னவக்கபபடவில்னல.   

எரிதபாருள், எரிவாயு ஆகியவற்-
றில் ்தஙகியிரு்ந்த மக்கள் உணவு 
சனமபப்தற்கு மாற்றுவழிகள் இல்-
லாமல் ்தற்மபாது ்தவித்துக் தகாண்-
டிருக்கிைாரகள். 20 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர ம்தசிய ஆராயச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி 
நிறுவனத்தினால் பல்மவறு அடுபபு வனககள் 
அறிமுகம் தசயயபபடட மபாதிலும், அவற்றுக்கு 
ஊக்குவிபபு வழஙகி மபாதிய பிரசாரம் தசய-
யபபடவில்னல. எனமவ மக்களும் அது பற்றி 
கவனம் தசலுத்்தவில்னல. 

இன்னைய சூழநினலயில் சனமயல் அடுபபும் 
அ்தற்கான ம்தனவயும் அதிகரித்துள்ைதுடன் 
நாடைாவிய ரீதியில் புதிய உற்பத்திகளுக்கு 
பாரிய மகள்வியும் ஏற்படடுள்ைது. நாைா்ந-
்தம் புதிய புதிய சனமயல் அடுபபுகள் ச்நன்த-
யில் அறிமுகம் தசயயபபடடாலும் விைகினனப 
பயன்படுத்தி உணவு சனமபபதில் கிராமிய 
மக்கள் ்தற்மபாது ஆரவம் தகாண்டுள்ைாரகள்.   

அ்ந்த வனகயில், தடாலர தகாடுத்து வாஙகப-
படும் எரிசக்திகளுக்கு பதிலாக இயற்னகயாகக் 
கினடக்கும் சக்தி வைஙகைான விைகு, மரத்-
தூள், சிரடனடக்கரி மபான்ைவற்றின் மூலம் 
சனமபப்தற்கான பழக்கத்ன்த உருவாக்க 
மவண்டியுள்ைது. இ்ந்தப தபாருடகனை உள்-
நாடடில் இலகுவாக தபற்றுக் தகாள்ை முடியும்.  

நாம் இவற்னைப பயன்படுத்துவ்தால் தவளி-
நாடடு பல்ம்தசிய கம்பனிகளுக்கு வழஙகும் 
பணம் மசமிக்கபபடுவதுடன் நாடடின் தபாருைா-
்தாரம் வைரச்சிக்கும் அபிவிருத்திக்கும் தபரும் 
உ்நதுசக்தியாக அனமயும் என சிமரஷட விரிவு-
னரயாைர துசித்்த சுக்தபால மமலும் த்தரிவித்-
்தார.
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நாடடில் நிலவுகின்ை தபாருைா்தார தநருக்-
கடினய முடிவுக்குக் தகாண்டு வ்நது, 
நாடனட மீைக்கடடிதயழுபபுவ்தாயின் 

அரசியல் மப்தஙகளுக்கு அபபால் அனனவரும் 
ஒன்றுபடடு தசயற்படுவம்த அவசியமாகும். நாடடின் 
நலன்கனை மை்நது அரசியல் ஆ்தாயம் ம்தடி அரசி-
யல்வாதிகள் தசயற்படுவாரகைானால், இன்னைய 
தபாருைா்தார வீழச்சியில் இரு்நது மீண்தடழுவத்தன்-
பது இயலா்த காரியமாகிப மபாய விடும்.  

இ்ந்த விடயத்ன்த எமது அரசியல்வாதிகள் அனன-
வரும் கவனத்தில் தகாள்ை மவண்டியது அவசியமா-
கும். இது அரசியல் தசயவ்தற்கான மவனையல்ல. 
தபாருைா்தாரத்ன்தப தபாறுத்்தவனர எமது நாடு 
அ்தலபா்தாைத்தில் வீழ்நது கிடக்கின்ைது. நாடனட 
மீைக்கடடிதயழுபபுவம்த அனனத்து ்தரபபினரதும் 
கடனமயாக இருக்க மவண்டும்.  

இ்ந்த விடயத்ன்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரம -
சிஙக கட்ந்த பு்தனன்று பாராளுமன்ைத்தில் ஆற்றிய 
தகாள்னகப பிரகடன உனரயின் மபாது த்தளிவா-
கச் சுடடிக் காடடியிரு்ந்தார. சரவகடசி அரசாஙகம் 
அனமபப்தற்கான மபச்சுவாரத்ன்தகள் ஏற்கனமவ 
ஆரம்பிக்கபபடடு விடட்தாகத் த்தரிவித்துள்ை ஜனா -
திபதி, நாடனட மீைக்கடடிதயழுபபுவ்தற்கு அனனவ-
ரும் ஒன்ைாக தசயற்பட மவண்டுதமன்றும் அனைகூ-
வல் விடுத்துள்ைார.  

நாடடின் அரசியலனமபபுக்கு ஏற்ப பாராளுமன்ை 
உறுபபினரகளின் தபரும்பான்னம ஆ்தரவில் ஜனா-
திபதியாக ரணில் விக்கிரமசிஙக த்தரிவு தசயயபபட-
டுள்ைார. நாடனட தபாருைா்தார வீழச்சியில் இரு்நது 
மீடதடடுக்கக் கூடிய வல்லனம பனடத்்தவதரன்ப்தனா-
மலமய பாராளுமன்ைத்தில் கூடு்தலான உறுபபினர-
கள் ரணில் விக்கிரமசிஙகனவ ஜனாதிபதியாகத் ம்தர்ந-
த்தடுத்்தனதரன்பன்த எவரும் மை்நது விடலாகாது.  

அதிக உறுபபினரகளின் ஆ்தரவிலும் நம்பிக்னக-
யிலுமம ரணில் விக்கிரமசிஙக ஜனாதிபதியாகத் 
த்தரிவானார. அவரிடம் பாராளுமன்ைம் அ்ந்தப 
தபாறுபனப ஒபபனடத்திருக்கின்ைது. அபப்தவியா-
னது அவராக வ்நது ஏற்றுக் தகாண்ட்தல்ல. பாரா-
ளுமன்ைத்தில் தபரும்பான்னம உறுபபினரகமை 
அவனர அபப்தவினய ஏற்றுக் தகாள்ளுமாறு ஆ்தர-
வளித்துள்ைனதரன்பம்த உண்னம.  

கட்ந்த காலத்தில் அரசினால் கனடபபிடிக்கபபடட 
்தவைான தபாருைா்தாரக் தகாள்னககளும் இன்னைய 
தபாருைா்தார தநருக்கடிக்குக் காரணதமன்பதில் 
மாற்றுக் கருத்து கினடயாது. அவவாைான ்தவைான 
தபாருைா்தாரக் தகாள்னககனைச் சீரனமத்து, நனடமு-
னைச் சாத்தியமான வழியில் நாடனட முன்தகாண்டு 
தசல்வ்தற்கான நடவடிக்னககள் ்தற்மபாது முன்தன-
டுக்கபபடடு வருகின்ைன. எனமவ மக்கள் சிறிது காலம் 
தபாறுனம காக்க மவண்டியது அவசியமாகின்ைது.  

ஆரபபாடடஙகனை முன்தனடுபப்தனாமலா 
அல்லது எரிதபாருள் வழஙகுமாறு மகாரி தபற்மைால் 
நினலயஙகளில் அனமதியின்னமனய ஏற்படுத்து-
வ்தாமலா தநருக்கடி நினலனமக்குத் தீரவு ஏற்படடு 
விடப மபாவதில்னலதயன்பன்த மக்கள் அனனவ-
ரும் மு்தலில் புரி்நது தகாள்ை மவண்டும். இன்னைய 
இக்கடடான நினலனமயிலிரு்நது விடுபடுவ்தற்கான 
காத்திரமான நடவடிக்னககள் ஜனாதிபதி ரணில் விக் -
கிரமசிஙக அவரகைால் முன்தனடுக்கபபடடு வரு-
கின்ைன. அ்தற்கான ஒத்துனழபனப வழஙக மவண்-
டியம்த நாடடின் தநருக்கடியிலிரு்நது மீள்வ்தற்கான 
ஒமர வழியாகும்.  

தபாறுனமமய இன்னைய மவனையில் மக்களுக்கு 
அவசியமாகின்ைது. ஜனாதிபதி முன்தனடுக்கும் தபாரு-
ைா்தார மீடபுத் திடடஙகளுக்கு அரசியல்வாதிகள் அனன-
வரும் நிப்ந்தனனயின்றி ஒத்துனழபபு வழஙக மவண்-
டியது அவசியம். அரசாஙகத்தின் தகாள்னகப பிரகடன 
உனரயின் மபாது, இன்னைய தநருக்கடி நினலனம 
த்தாடரபாக தவளிபபனடயாக எடுத்து விைக்கியுள்ைார 
ஜனாதிபதி. ஆகமவ தபாறுனமயும் அரபபணிபபுமம 
இன்னைய நினலயில் அவசியமாகின்ைன.  

நாடடில் மிகவும் முக்கியமான சிக்கலாக இரு்ந்தது 
எரிதபாருள் பிரச்சினன ஆகும். சனமயல் எரிவாயு-
வுக்கான கியூவரினசகள் முடிவுக்கு வ்நது விடடன. 
தபற்மைால், டீசல் ஆகியவற்னைப தபற்றுக் தகாள்வ -
திலும் சிரமஙகள் தபருமைவில் குனை்நது தகாண்டு 
வருகின்ைன. கியூவரினசகள் வினரவில் இல்லாமல் 
மபாய விடுதமன்பம்த நம்பிக்னகயாகும்.  

முன்னனரப மபாலன்றி ்தற்மபாது கூடு்தலான எரி-
தபாருள் கபபல்கள் நாடடுக்கு வருகின்ைன. எரிதபா-
ருள் விநிமயாகமும் ஓரைவு சீரனமக்கபபடடுள்ைது. 
எரிதபாருள் பற்ைாக்குனை படிபபடியாக நீஙகி விடு-
தமன்று அரசாஙகத் ்தகவல்கள் த்தரிவிக்கின்ைன. 
ஆகமவ மக்கள் தபாறுனமனயப மபணி இன்னைய 
தநருக்கடி நினலனமனயக் கடபப்தற்கு ஒத்துனழபபு 
வழஙக மவண்டியது அவசியம்.  

அரசியலில் அனுபவம் மிகு்ந்தவர ஜனாதிபதி 
ரணில் விக்கிரமசிஙக ஆவார. அவரது ஆற்ைனலயும் 
அனுபவத்ன்தயும் எதிரணியினமர புகழ்நது மபசுவ-
ன்தக் மகடடிருக்கின்மைாம். இன்னைய நினலயில் 
அனனத்து அரசியல்வாதிகளும் நினலனமனயப 
புரி்நது தகாண்டவாறு, தபாருைா்தார மீடசித் திடடஙக-
ளுக்கு ஒத்துனழபபு வழஙக மவண்டியது அவசியம். 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙக பாராளுமன்ைத்தில் 
ஆற்றிய தகாள்னகப பிரகடன உனரயின்படி அரசி-
யல் கடசிகள் மப்தஙகனை மை்நது தசயற்பட அனன-
வரும் ஒன்றுபடடு தசயற்பட மவண்டியது அவசியம்.
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செளபாக்கியங்கள் வேண்டி சபண்்கள்  
அனுஷ்டிக்கும் ேரசெட்சுமி விரதம்

சபாறுபபற்ற பயண மு்கேர் ஒருேரால்  
விமானநிலெயத்தில் பரிதவித்த முதியேர்!

இருபது ேருட ்காெத்துக்கு முனனர் 
சபாருட்படுத்தியிருபபின இனல்றய 
செருக்்கடி எமக்கு ஏறபட்டிருக்்காது!

ப�ொருளில்லாம்தாருக்கு இவ 
உலகில்னல அருளில்-
லாம்தாரக்கு அவவுல-

கில்னல என்ப்தற்கு அனமவாக மானிடர-
கனை சீரதூக்கிபபாரக்கும் தசல்வத்திற்கு 
அதிபதியான மகாலஷமிக்குரிய விர்த-
மான வரதலடசுமி விர்தம் சகல வீடுகள் 
மற்றும் ஆலயஙகளிலும் சிைபபாக நனட-
தபறுகின்ைது.   

தபண்கைால் வரதலடசுமி விர்தம் 
கனடபபிடிக்கபபடுவது சகலவி்தமான 
தசல்வமயாகஙகள், தசைபாக்கியஙகள், 
புத்திரபமபறு, கன்னிபதபண்களுக்கு 
மனம் ஒத்்த கணவன் மபான்ை சகல 
ஐஸ்வரியஙகனையும் மவண்டியாகும். 
ஆவணி மா்த தபைரணமிக்கு மு்நதிய 
தவள்ளிக்கிழனமயான இன்று (05) வீடு-
களிலும் ஆலயஙகளிலும் இவவிர்தத்-
தினன மநாற்பதுடன், ஒன்பது ஆண்டுகள் 
த்தாடரசியாக ஆனுஷடித்்தல் விர்தத்தின் 
நியதியும் தபண்களுக்கு சிைபபுமாகவும் 
அனம்நதுள்ைது.   

வரதலடசுமி விர்தத்ன்த முன்னிடடு 
அனனத்து இ்நது ஆலயஙகளிலும் சிைப -
பாக அம்மனுக்கு சிைபபு அபிமேக ஆரா்த-
னனகள் விமசட பூனச நிகழவுகள் இடம்தபறு-

வதுடன் சுமஙகலிப தபண்கள் விர்தமிரு்நது 
மஞசள் நிைத்்தால் ஆன காபபினன பிர -

சா்தமாக தபற்றுக் தகாண்டு அணி்நது 
தகாள்வதும் வழக்கமாகும்.   

இவமவனையில் விரத்த்தின் மகினம-
யினன அறி்நது தகாள்வது சிைபபாகும்.   

வரலடசுமி விர்தத்துக்கு புராணக் 
கன்தகள் உள்ைன. அன்னன பாரவதி-
யின் சாபத்துக்கு ஆைான ம்தவர உலகின் 
சித்ரமநமி என்ை கணம்தவன்த, அபசரஸ் 
தபண்கள் கனடபபிடித்்த வரலடசுமி விர-
்தத்ன்தக் கண்டு அனுஷடித்து சாபவிமமா-
சனம் தபற்ைார.   

பூவுலகில் தசௌராஷடிர நாடடின் ராணி 
சுச்நதிரா, தசல்வ வைத்தின் மமன்த -
யால், மகாலடசுமினய அவமதித்்தாள். 
அ்தனால், அனனத்து தசல்வஙகனை-
யும் இழ்நது வரு்நதினாள். சுச்நதிரா-
வின் மகள் சாருமதி, த்தயவ அனுகூலத்-
்தால் வரலடசுமி விர்தம் பற்றி அறி்நது, 
அன்தக் கனடபபிடித்்தாள். அ்தனால் 
மகிழ்ந்த மகாலடசுமித் ்தாய, அவளுக்கு 
சகல நலன்கனையும் அருளினாள். 
சுச்நதிராவும் ்தன் மகனைப பாரத்து வர-
லடசுமி விர்தம் கனடபபிடித்து, இழ்ந்த 
தசல்வத்ன்த மீண்டும் தபற்று வைமமாடு 

வாழ்ந்தாள்.   
இபபடி சகல வைஙகனையும் ்தரும் இ்ந்த 

வரலடசுமி விர்த பூனஜனய, ஆவணி மா்த 
தபௌரணமிக்கு முன்வரும் தவள்ளிக்கி -
ழனம அன்று தசயய மவண்டும். முக்கியமா-
கச் தசயய மவண்டியவரகள் தபண்கள்.   

திருமணமான தபண்கள், ்தஙகள் திரும-
ணத்ன்த அடுத்துவரும் வரலடசுமி பூனஜயி-
லிரு்நது இன்த ஒவதவாரு வருடமும் தசயய 
மவண்டும். ஆண்டும்தாறும் வரதலடசுமி 
விர்தத்தின் மபாது, திருமணமான சுமஙக -
லிப தபண்கள் விர்தம் இரு்நது, வீடுகளில் 
லடசுமி ஆவகணம் தசயது வழிபாடு நடத்தி, 
குஙகுமம், பூ, தவற்றினல, துணிமணிகள் 
உள்ளிடடவற்னை ஏனனய தபண்களுக்கு 
வழஙகி வழிபாடு நடத்துவது வழக்கம். 
அ்தன்படி, உலகம் முழுவதும் வாழுகின்ை 
இ்நது மக்கைால் இன்று வரதலடசுமி 
மநான்பு, அனுஷடிக்கபபடடு வருகின்ைனம 
குறிபபிடத்்தக்க்தாகும்   

இபபுனி்தமான நன்னாளில் மகாதலடசுமி 
ம்தவியினன விர்தமிரு்நது பூசித்து அவளின் 
அருடகடாடசத்தினன தபற்று தசல்வச் 
தசழிபபுடன் வாழமவாமாக.

ப�ொழும்பில் வசிக்கின்ை நான், 
75 வயது நிரம்பிய எனது 
மாமானவ அவசரமாக தசன்-

னனக்கு பயணம் அனுபப மவண்டியிரு்ந்தது. 
அவருக்கு விமானப பயணச்சீடனட ஏற்பாடு 
தசயவ்தற்காக கட்ந்த 18. 07.2022  அன்று 
கானல பம்பலபபிடடியில் இயஙகும் Travel 
Agent நிறுவனம் ஒன்றுக்குச் தசன்று தசன்னன 
தசல்வ்தற்காக எனது மாமாவுக்காக விமான 
பயணச்சீடனடப தபற்றுக் தகாண்மடன்.  

பயணத் திகதி 30.07.2022 அன்று 
அதிகானல 2.50 ஆகும். நாம் நண்பகலுக்குப 
பின்னர 12.05 மணியைவில் கடடுநாயக்க 
விமான நினலயத்ன்த அனட்நம்தாம். வழனம-
யான நனடமுனைகள் முடிவனட்ந்த பின்னர 
எனது மாமானவ விமானநினலயத்தின் உள்மை 
அனுபபி விடடு நான் வீடு திரும்ப ஆயத்்தமான 
மபாது, மாமா உள்மை இரு்நது ப்தற்ைமாக 
எஙகனை மநாக்கி வினர்நது வ்ந்தார.  

அவர என்னிடம் பின்வருமாறு கூறினார:  
"மபாரடிங காரட வழஙகும் கவுண்டரில் என்-

னிடம் அறிவித்்ததலான்னை கூறுகிைாரகள். 
ஒன்னலன் பதிதவான்று உள்ை்தாகச் தசால்-
கிைாரகள். எமது Travel Agency ஐ அணுகி 
அ்ந்தப பதினவ தசயது தகாண்டு வருமாறு 
கூறுகிைாரகள்".   

இவவாறு எனது மாமா கூறினார.  
விமானம் புைபபடவிருக்கும் இறுதி மநரத்தில் 

இபபடிதயாரு அறிவிபனபக் கூறி எஙகனை 
குழபபத்தில் ஆழத்தி விடட்தால் நாம் ்தடுமாறிப  
மபாமனாம். எமது பயண முகவர நிறுவனத்தின் 
பிரதிநிதினய நாம் த்தாடரபு தகாண்ட மபாதிலும் 
அவரிடமிரு்நது பதிலில்னல.த்தாடர்நது நாம் 
த்தானலமபசியில் த்தாடரபு தகாண்டும் அவரி-
டமிரு்நது பதிலில்னல.  

பின்பு நான் இனணயத்தில் ம்தடி பல விட-
யஙகனை அலசி ஆராய்நது அ்ந்த ஒன்னலன் 
பதினவ முடிக்கும் மபாது விமானம் புைபபடும் 
மநரம் வ்நது விடடது. எனது மாமனார ப்தற்ைத்-
தில் நடுஙக ஆரம்பித்து விடடார.   

அவர 75 வயது முதியவர. அதுவும் விமான 
நினலயத்தின் உள்மை கண்ணாடித் ்தடுபபின் 
மறுபக்கம் நிற்கின்ைார. அவருடன் சரியாகப 
மபசவும் என்னால் முடியவில்னல. ஒருவாறு 
ஒன்னலன் பதிவு முடி்நது அவனர வழியனுபபி 
னவத்ம்தன்.  

அதுவனர விமான பயணச்சீடடு முகவர பிரதி-
நிதியுடன் த்தாடரபு தகாள்ைமவ முடியவில்னல. 
கானல ஒன்பது மணியைவில் எனக்கு த்தாடரபு 

எடுத்்தார பயண முகவர. ஆனால் அவரிடம் 
குற்ைஉணரமவா ப்தற்ைமமா சிறிதும் இருக்க-
வில்னல. அச்சம்பவத்ன்த சரவசா்தாரணமாக 
அவர எடுத்துக் தகாண்டார.  

"இ்ந்த விடயம் உஙகளுக்குத் த்தரியும் 
என்று நினனத்ம்தன்" என்ைார அவர. விமானப 
பயணத்துக்காக மு்தன் மு்தலாக அஙகு 
வருமவார அனனத்ன்தயும் த்தரி்நது தகாண்-
டு்தான் வர மவண்டுதமன அவர கருதுகிைாமரா 
த்தரியவில்னல. இம்த மபான்று பலர விமான 
நினலயத்தில் பரி்தவித்்த தசயதினய பின்னர-
்தான் நான் அறி்நது தகாண்மடன்.   

இவவாைான தபாறுபபற்ை பயண முகவரக-
ைால் எத்்தனனமயா பயணிகள் இறுதி மநரத்-
தில் பரி்தவிக்க மவண்டியுள்ைது. இ்ந்த அனு-
பவத்ன்த வாசிக்கும் வாசகரகளுக்கு இ்ந்த 
அனுபவம் நல்லத்தாரு அனுபவப பாடமாக 
அனமயடடும்.

ஒன்றிணைந்து செயலாற்ாவிடின்  
ச�ாருளாதார மீட்சி ொத்தியமிலணல

தூது செல்பவருக்குத் தேவவப்படும்
மூன்று முக்கியமான ்பண்புகள் அன்பு,
அறிவு, ஆராய்ந்து த்பசும் சொலவன்வம.

அன்பறிவு ஆராய்ந்த தசால்வன்னம தூதுனரபபாரக்கு
இன்றி யனமயா்த மூன்று

ஸ்ரீகா்நத்...?

எம்.ஐ.நிோம்தீன்...?

ஆர.நடராஜன் ஹரன்...?
பனஙகாடு

சமையல் எரிவொயுவுக�ொ�
பவளிநொடு�ளுககு �ணதமதை
வொரியிமைப�மதை �ட்டுப�டுதது
வதைற்கு இலஙம� முயற்சிக� 
வவண்டியது அவசியம்

விைொனப �யணம் பசல்வவொருககு
இதுபவொரு அனு�வப �ொடைொ� அமையட்டும்!
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ஒ ரு முறை நபி (ஸல்) அவர்கள் 
நர்கத்தின் தன்றமை்கள் குறித்து 
விளக்கம் அளிககும்்போது, 

'நர்கவோசி்களுககுப் பசி ஏறபடுத்தப் -
படும். அது அவர்கள் அனுபவித்துக 
க்கோண்டிருககும் ஏறைய ்வதறை -
்களுககு நி்கரோைதோ்க இருககும். நர -
்கவோசி்கள் உணவு ்்கடபோர்கள்.  
அப்்போது முடகசெடி்ய அவர்க -
ளுககு உணவோ்க அளிக்கப்படும். 
அது அவர்கறளக க்கோழுக்கவும் 

றவக்கோது, பசிறயயும் ்போக்கோது. 
அவர்கள் மைறுபடியும் உணவு ்்கட -
போர்கள். அப்்போதும் அவர்க -
ளுககு விககிக க்கோள்ளும் உண்வ 
வழங்கப்படும். உலகில் விககிக -
க்கோள்ளும்்போது தண்ணீர ்போன்ை 
போைங்களோல் அறதச் செரிகசெய்து 
க்கோண்்டறத நிறைவுகூரவர. 

எை்வ பருகுவதறகுத் தண்ணீர 
்்கடபோர்கள். அப்்போது அவர்களி -
்டம் இரும்புக கிடுககியில் றவத்துக 

க்கோதிநீர க்கோடுக்கப்படும். அது 
அவர்களின் மு்கத்தரு்்க கசெல்லும்-
்போது அவர்களின் மு்கம் கபோசுஙகிவி-
டும். 

அநதக க்கோதிநீர அவர்களின் 
வயிறறினுள் கசென்ைோல் அவர்களின் 
வயிறறிலுள்ள அறைத்றதயும் துண் -
டுதுண்்டோககிவிடும்.  

அப்்போது அவர்கள், 'நர்கத் -

தின் ்கோவலர்களோை வோைவர்கறள 
அறழயுங்கள். அவர்கள் நமைக்கோ்க 
இறைவனி்டம் பிரோரத்திக்கடடும்' 
என்று கூறுவோர்கள்.

அப்்போது நர்கத்தின் ்கோவலர -
்கள்(வோைவர்கள்) நர்கவோசி்கறள 
்நோககி, 'உங்களின் இறைத்தூதர -
்கள் உங்களி்டம் கதளிவோை செோன் -
று்கறளக க்கோண்டு வநதிருக்க -
வில்றலயோ?' என்று ்்கடபோர்கள். 
அதறகு இவர்கள், 'ஆம்..க்கோண்டு 

வநதிருநதோர்கள்.' (ஆைோல் நோங்கள் 
அவர்கறளப் பின்பறறுபவர்களோய் 
இருக்கவில்றல என்போர்கள்). 'அப் -
படியோைோல் நீங்க்ள இறைவனி்டம் 
பிரோரத்தித்துக க்கோள்ளுங்கள்' என்று 
அநதக ்கோவலர்கள் கூறிவிடுவோர -

்கள். இநத நர்கவோசி்கள் பிரோரத்திப் -
போர்கள். ஆைோல் அநத நிரோ்கரிப்போ -
ளர்களின்  பிரோரத்தறை பயைறறுப் 
்போய்விடும். நர்கவோசி்கள் ்வத -
றையோல் தவித்துக க்கோண்டிருப் -
போர்கள். 

இப்படித் துன்புறுவதறகுப் 
பதிலோ்க ஒ்ர அடியோ்கத் தங்கறள 
இறைவன் அழித்துவிட்டோல் நன்ைோ்க 
இருககு்மை என்று நிறைத்து 

நர்கக ்கோவலர்களின் தறலவரோை 

மைோலிக (அறல) எனும் 
வோைவறர அறழத்து, 'மைோலிக்்க, 
இறைவன் எங்கள் ்கறத்கறள முடித் -
துவிட்டோல் நன்ைோ்க இருககு்மை' 

என்போர்கள். அதறகு மைோலிக, 'நர்கத் -
தில் வோழ்வும் இல்றல.. மைரணமும் 
இல்றல.. நீங்கள் இப்படி்யதோன் 
கி்டப்பீர்கள்' என்று கூறிவிடுவோர என்று 
குறிப்பிடடுள்ளோர்கள். 

அ்த்நரம், நர்க வோசி்கள் மைோலிகற்க 
அறழத்ததும் அவர உ்ட்ை பதில் 
அளிக்க மைோட்டோர. நர்கவோசி்களின் ்கதை -
லுககும் ்கோவலர தறலவர பதில் அளிப் -
பதறகுமைோை இற்டகவளி ஆயிரம் 
ஆண்டு்கள் ஆகும்.

இவவோறு நர்கத்தின் ்்கோரக ்கோட-
சி்கள் குறித்தும் நர்கவோசி்களுககுத் தரப்-
படும் தண்்டறை்கள் குறித்தும் ஏரோள-
மைோை நபிகமைோழி்கள் உள்ளை. இநதக 
்கடுறமையோை இழிநிறலயிலிருநது 
தப்பிக்க ்வண்டுமைோைோல் ஒ்ர வழி 
உலகில், 

இறைவனுககும் இறைத்தூதருககும் 
முழுறமையோ்கக கீழ்ப்படிநது வோழ்வது-
தோன். 

அதைோல் 'இறைவோ, நர்க கநருப்-
பிலிருநது எங்கறளக ்கோப்போறறுவோ -
யோ்க' என்று கதோ்டரநது இறைவனி்டம் 
பிரோரத்தித்த வண்ணம் இருப்்போம்.

னமறைய காலகட்்டத்தில் வ�ாருளா -
தார வெருக்கடிக்கு ொம் முகங்-
வகாடுத்துள்்ளாம். வ�ாருளாதார 

ரீதியிலான சொல்களும் ெறுமையும் ைனி-
தனின �ண�ாடுகளில் ் ைாசைான �ாதிப்பு-
கமள ஏற�டுத்தக் கூடியனொகும்.  குறிப் -
�ாக களவு, வ�ாய், ்ைாசடி, �துக்கல், 
ெழிப்�றி வகாள்மள ்�ானறைன ைாத்திர-
ைல்லாைல் வ�ாருளாதாரத் ்தமெகமள 
நிமறை்ெறறிக் வகாள்ெதறகாக வி�சாரத்-
தின �க்கம் கூ்ட இட்டுச் வசல்ல முடியும். 
க்டநத சில தினங்களாக வெளியாகும் தக -

ெல்களும் இதமன உறுதிப்�டுத்து�ெனா-
க்ெ உள்ளன. ஆனால் இஸ்லாம் இச்வச-
யற�ாடுகள் அமனத்மதயும் வெறுத்து 
ஒதுக்கி தம்ட வசய்திருக்கினறைன. 

அதனால் தான ெபி (ஸல்) அெரகள் 
ஒவவொரு வதாழுமகயின பினனரும்,  
'இமறைொ! இமறை நிராகரிப்பிலிருநதும் 
ெறுமையிலிருநதும் கப்ரும்டய ்ெத-
மனயிலிருநதும் �ாதுகாத்துவிடு' எனறு 
பிராரத்தமன வசய்து �ாதுகாப்பு ்தடினார -
கள். (ஆதாரம்: ெஸாஈ) 

அ்த்ெரம் ஒரு த்டமெ ெபி (ஸல்) 
அெரகள், 'ெறுமைமய இமறை நிராக -
ரிப்பு' என்றை குறிப்பி்டலாம்' எனறைாரகள். 
(ஆதாரம்: ம�ஹகி). அதிக ்தமெகள் 
ெறுமைமய ஏற�டுத்தும் (ஆதாரம்: முுஃஜ-
முத் த�ரானி). ம�ஹகி, த�ரானி ்�ானறை 
அறிவிப்புகளில் விைரசனங்கள் இருந-
த்�ாதிலும் இவெறிவிப்புகள் ெறுமை, 
இமறை நிராகரிப்பு ்�ானறை �ாெச் வசயல்-
களுக்கும் கப்ரும்டய ்ெதமனகளுக்கும் 
இம்டயில் வதா்டரபு இருப்�தமன எடுத்து-
காட்டுகினறைன.

அதனால் �ாெச்வசயல்கள் ஏற�டுெ-
தறகான சூழ்நிமலகமள 

பு ரிந து 

அெறமறை நீக்கி மெப்�தறகான ெ்டெ-
டிக்மககமள முனவனடுப்�து அெசியம்.  
ஏவனனில் ஒரு முுஃமின �ாெச்வசயல்-
களில் ஈடு�டுகினறை �ாவிமய வெறுக்க 
ைாட்்டான. ைாறறைைாக �ாெச்வசயல்க-
மள்ய வெறுப்�ான. அெனது பிரச்சி-
மனகமள தீரத்து அெமன காப்�ாறறை 
முமனொன. இவெமகயில் கீழ்ெரும் 
வி்டயங்களில் கெனத்மத குவிப்�து அெ-
சியம். 

குறிப்�ாக ைனிதனின �ாலியல் உணரவு 
இயல்�ானது. அதமன தீரத்து மெப்�தற -

காக இஸ்லாம் திருைணத்மத முனமெத்-
திருக்கினறைது. இதமன ெணக்கைாகவும் 
ஈைானு்டன வதா்டர�ானதாகவும் கருது -
கினறைது. அதனால் சட்்டத்துக்கு முரணான 
ெமகயில் �ாலியல் உணரவுகமள தீரத்-
துக் வகாள்ெதமன இஸ்லாம் தம்ட வசய்-
திருக்கினறைது. அதறவகன தண்டமனமய-
யும் நிரணயித்து இருக்கினறைது. அத்்தாடு 
அதமன தூண்டக்கூடிய தூண்டறகாரணிக-
மளயும் அது தம்ட வசய்துள்ளது. 

இது வதா்டரபில் அல் குரஆன 'நீங்கள் 
வி�சாரத்மத வெருங்க ்ெண்டாம். நிச்ச-
யைாக அது ைானக்்க்டானதாகும். அது 
்ெறு ்கடுகளின �ால் இட்டு வசல்லும் 
்ைாசைான ெழியாகவும் காணப்�டுகிறைது. 
(ஆதாரம்: இஸ்ரா 32) எனறுள்ளது.

்ைலும் வி�சாரம் என�து �யங்கர-
ைான �ாலியல் வதாறறு ்ொய்களுக்கு 
இட்டுச் வசல்லக்கூடியதும் கூ்ட. இெற -
றில் சில �ரம்�மரயாக �ரெக்கூடிய 

்ொய்களாவும் உள்ளன. அெறறில் 
எய்ட்ஸ், சிபிலிஸ், 

வகா்னாரியா, வஜனி்டல் ்ொட்ஸ் 
்�ானறை �ாலியல் வதாறறு ்ொய்கள் 
குறிப்பி்டத்தக்கமெ. இந்ொய்கமள கட் -
டுப்�டுத்தவென முழு உலகமும் முயற-
சித்த ெணணமுள்ளன.

ஆனால் ஒரு த்டமெ ெபி (ஸல்) அெர-
கள், 'ஒரு சமூகத்தில் வி�சாரம் ்�ானறை 
ைானக்்க்டான �ாெச்வசயல்கள் �ரவி-
னால் அங்கு முனவசனறை சமூகத்தினர 
அறிநது மெத்திராத ்ொய்கள் ஏற�டும்' 
எனறு கூறினாரகள்.  (ஆதாரம்: இப்னு 
ைாஜா, த�ரானி, ஹாகிம்)

அத்்தாடு, 'உங்களது �ாரமெகமள 
தாழ்த்திக்வகாள்ளுங்கள். உங்களது 
ைமறைொன உறுப்புகமள �ாதுகாத்துக் 
வகாள்ளுங்கள். இல்லாத்�ாது உங்க -
ளது முகங்கள் சினனாபினனைாகி விடும்' 
எனறும் அனனார கூறியுள்ளாரகள். 
(ஆதாரம்: த�ரானி)

வி�சாரைானது, குடும்�ம் எனறை நிறு -
ெனத்மத �ாழ்�டுத்தக்கூடியதாகும். 
கணென ைமனவியி்டத்தில் பிரச்சிமன-

கமளயும் பிள்மளகள் த்டம்புரழ -
வும் ெழிசமைக்கும். ஹலாலும் 
ஹராமும் வதளிொக முனமெக்கப்-
�ட்டுள்ளன. அல்லாஹ் ைனிதமன 
அழகாகப் �ம்டத்து அெனுக்கு ெல் -
லமதயும் வகட்்டமதயும் பிரித்து 

அறியும் விதைாக அறிமெயும் ெழங்கி 
ஏமனய �ம்டப்புகமளவி்ட உயரநத 
�ம்டப்�ாக அெமன அமைத்து பிர�ஞசத்-
தில் இருக்கும் அமனத்மதயும் அெனுக்கு 
�ணிவிம்ட வசய்யக்கூடியதாக �ம்டத்துள்-
ளான. இமெ அமனத்துக்கும் ்ைலாக 
ெபிைாரகமளயும் அெரகளுக்கு ்ெதங்க -
மளயும் வகாடுத்து ெல்லமெ வகட்்டமெ 
�றறி வதளிொக புரியச்வசய்ததன பினன -
ரும் ைனிதன சரி பிமழ வதா்டரபில் தரக்-
கம் புரியக்கூடியெனாக்ெ இருக்கிறைான. 

ெவீன �ரி்சாதமனகளும், ஆய்வுக-
ளும், யதாரத்த உலகின நிகழ்வுகளும் 

எய்ட்ஸ் ்�ானறை �ாலியல் 

்ொய்கமள ஏற�டுத்தும் 
பிரதான காரணியாக இருப்�து வி�ச் -
சார்ை என�தமன உறுதிப்�டுத்தியுள்ளது. 

என்ெ வதளிொன ஹலாமல எடுத்து 
ெ்டநது வெறறி வ�றுெது்டன ஹராம்கமள 
தவிரநது எம்மை �ாதுகாத்துக்வகாள்ெ-
தில் கெனம் வசலுத்து்ொம். �ாெத்மத 
வெறுப்்�ாம். �ாவிக்கு கருமண காட்டு -
்ொம். ஒரு முஸ்லிம் ைனித குலத்துக்கு 
ெனமை �யப்�ெனாக்ெ இருப்�ான. 
�ம்டப்புகள் அமனத்மதயும் அல்லாஹ்-
வின குடும்�ைாக கருதுொன. ஈஸா( -
அமல) அெரகளின ஒரு கூறறு இங்கு 
குறிப்பி்டத்தக்கது. 'இமறை நிமனவு இனறி 
அதிகம் ்�ச ்ெண்டாம், உங்களது உள் -
ளங்கள் இறுகிப்்�ாய்விடும். இறுகிய 

உள்ளங்கள் அல்-

லாஹ்மெ விட்டு தூரைா-
கி்ய இருக்கும். எஜைானரகள் 

்�ானறு �ம்டப்புகளின �ாெச்வசயல்-
கமள ்ொக்க ்ெண்டாம். ைாறறைைாக 
அடிமைகள் தங்களது தெறுகமள ்ொக்-
குெது ்�ானறு ்ொக்குங்கள். ைனிதர-
கள் இரணடு ெமகப்�டுொரகள். �ாெங்-
களிலிருநது �ாதுகாக்கப்�ட்்டெரகள். 
�ாெச்வசயல்களில் ஈடு�டு�ெரகள். �ாவி-
க்ளாடு கருமணயாக ெ்டநதுவகாள்ளுங்-
கள். �ாெங்களிலிருநது �ாதுகாக்கப்�ட்-
்டமைக்காக அல்லாஹ்மெ புகழுங்கள். 
(ஆதாரம்: முெத்தா)

ஆக்ெ வி�சாரத்தின தீங்குகமள கருத் -
தில் வகாணடு அதமன தவிரத்துக்வகாள் -
ெதிலும் இஸ்லாமிய ெழிகாட்்டல்களுக்கு 
ஏற� ொழ்மெ அமைத்துக் வகாள்ெதிலும் 
கெனம் வசலுத்து்ொம். அது ஈருலகின 

வி்ைாசனத்திறகும் அடித்தளைாக 
அமையும். 

அஷவஷெய்க் யூ.்க. றைமீஸ் எம்.ஏ  
               (சமூகவியல்)

   -ஹஸன சிராஜ் ...

இஸ்லாத்தில் முஹரரம் ைாதம் என�து 
புனிதைான ொனகு ைாதங்களில் 
ஒனறைாகும். ஹிஜ்ரி ஆணடின முதல் 

ைாதமும் இது்ெ. அல்லாஹ்வின ைாதம் 
என ெபி(ஸல்) அெரகள் கூறிய ைாதமும் 
கூ்ட. இம்ைாதத்தில் ்ொறகப்�டும் ்ொனபு 
குறித்து ெபி (ஸல்) அெரகள் இவொறு குறிப்-
பிட்டுள்ளாரகள். 

'ரைளான ைாத ்ொனபுக்கு அடுத்த�டியா-
கச் சிறைநத ்ொனபு யாவதனில், அல்லாஹ்-
வின ைாதைான முஹரரமில் ்ொறகப்�டும் 
்ொன�ாகும். க்டமையாக்கப்�ட்்ட வதாழு-
மகக்கு அடுத்த�டியாகச் சிறைநத வதாழுமக, 
இரவுத் வதாழுமக (தஹஜ்ஜஜுத்) ஆகும்'. 

(ஆதாரம்: முஸ்லிம்).
ஆஷெூரா ்ொனபு முஹரரம் �த்தாெது 

ொளில் ்ொறகப்�ட்டு ெநதது. இது குறித்து 
ெபி (ஸல்) அெரகளி்டம் வினெப்�ட்்ட ்�ாது, 
'அது க்டநத ஆணடின �ாெப்�ரிகாரம்' எனறு 
கூறினாரகள். (ஆதாரம்: முஸ்லிம்)

அறியாமைக் காலத்தில் குமறைஷியர 
ஆஷெூரா தினத்தில் ்ொனபு ்ொறகக்கூடி-
யெரகளாக இருநதனர. ரைளான ்ொனபு 
க்டமையாக்கப்�டும் ெமர அல்லாஹ்வின 
தூதர (ஸல்) அெரகளும் ஆஷெூரா ்ொனபு 
்ொறகுைாறு கட்்டமளயிட்்டாரகள். (ரைளான 
்ொனபு க்டமையாக்கப்�ட்்ட) பினனர 
‘(ஆஷெூரா ொளின ்ொனம�) ்ொறக 
விரும்பு�ெர அமத ்ொறகட்டும். விட்டுவி்ட 
விரும்பு�ெர அமத விட்டுவி்டட்டும்' எனறு 
ெபி (ஸல்) அெரகள் கூறியதாக ஆயிஷொ 
(ரலி) அெரகள் அறிவித்துள்ளாரகள். 
(ஆதாரம்: புஹாரி).

இ்த்ெமள  ஜாபிர பின சமுரா (ரலி) 
அெரகள், 'முஹரரம் �த்தாெது ொளில் 
(ஆஷெூரா) ்ொனபு ்ொறகுைாறு ெபி(-
ஸல்) அெரகள் எங்களுக்குக் கட்்டமளயிட்டு 
ெநதாரகள். அந்ொனம� ்ொறகுைாறு 
எங்கமள ஊக்குவிக்கவும் வசய்ொரகள். அந-
ொளில் (ொங்கள் ்ொனபு ்ொறகி்றைாைா 
என) எங்கமளக் கெனித்தும் ெநதாரகள். 
ரைளான ்ொனபு க்டமையாக்கப்�ட்்ட -
்�ாது, (ஆஷெூரா ்ொனபு ்ொறகுைாறு) 
எங்களுக்குக் கட்்டமளயி்டவுமில்மல. எங் -
களுக்குத் தம்ட விதிக்கவுமில்மல. அநத 
ொளில் எங்கமளக் கெனிக்கவுமில்மல' 
எனறு கூறியுள்ளாரகள். 

(ஆதாரம்: முஸ்லிம்).
 ெபி (ஸல்) அெரகள் ஆஷெூரா ்ொனபு 

்ொறறைாரகள். அதில் ்ொனபு ்ொறகு-
ைாறு (ைக்களுக்குக்) கட்்டமளயிட்்டாரகள். 
ரைளான ்ொனபு க்டமையாக்கப்�ட்்டதும் 
ஆஷெூரா ்ொனபு (கட்்டாயம் என�து) 
மகவி்டப்�ட்்டது' எனறு இப்னு உைர (ரலி) 
அெரகள் குறிப்பிட்டுள்ளாரகள். (ஆதாரம்: 
புஹாரி).

ஒரு த்டமெ ெபி (ஸல்) அெரகளி்டம் 
முஹரரம் �த்தாெது ொள் (ஆஷெூரா) 
குறித்து வினெப்�ட்்ட ்�ாது, 'அது, அறி -

யாமைக் காலத்தார ்ொனபு ்ொறறை 
தினம். உங்களில் அனமறையதினம் ்ொனபு 
்ொறக விரும்புகினறைெர ்ொனபு ்ொற-
கட்டும்! விரும்�ாதெர ்ொனம� விட்டுவி-
்டட்டும்!' எனறு கூறியுள்ளாரகள். (ஆதாரம்: 
முஸ்லிம்).

அ்த்ெரம் ரைளான ்ொனபு க்டமை-
யாக்கப்�டுெதறகு முனனர ைக்கள் ஆஷெூரா 
்ொனபு ்ொறறுெநத்தாடு  குஃ�ாவுக்குப் 
புதிய திமரச்சீமல ்�ாரத்தப்�டும் ொளா-
கவும் இருநதது. அல்லாஹ் ரைளான 
்ொனம�க் க்டமையாக்கிய்�ாது, 'யார 
ஆஷெூரா ்ொனபு ்ொறக விரும்புகிறைா்ரா 
அெர அமத ்ொறறுக்வகாள்ளட்டும்.

 யார அமத விட்டுவி்ட விரும்புகிறைா்ரா 
அெர அமத விட்டுவி்டட்டும்' என ெபி 
(ஸல்) அெரகள் கூறியதாக ஆயிஷொ (ரலி) 
அெரகள் குறிப்பிட்டுள்ளாரகள். (ஆதாரம்: 
புஹாரி).

இமெ இவொறிருக்க, ஒரு த்டமெ  
ெபி (ஸல்) அெரகள், ஆஷெூரா ொளனறு 
ஒருெமர அனுப்பி, ‘(இனறு) சாப்பிட்டுவிட் -
்டெர (இரவு ெமர தைது ்ொனம�) ‘முழு-
மையாக்கட்டும். அல்லது ‘்ொறகட்டும். 
சாப்பி்டாைல் இருப்�ெர (்ொனம�த் வதா்ட-
ரட்டும்) சாப்பி்ட ்ெண்டாம்!' என ைக்களுக்கு 

அறிவிக்கச் வசய்தாரகள்' எனறு சலைா பின 
அல்அக்ெஉ (ரலி) அெரகள் கூறியுள்ளார-
கள். (ஆதாரம்: புஹாரி).

்ைலும் முஹரரம் �த்தாம் ொள் 
காமலயில் (ைதீனா புறைெகரங்களில் உள்ள) 
அனசாரிகளின கிராைங்களுக்கு ஆள-
னுப்பி, ‘(இனறு) யார ்ொனபு ்ொறகாத-
ெராகக் காமலப் வ�ாழுமத அம்டநதுவிட்-
்டா்ரா அெர இனமறைய தினத்தின எஞசிய 
்ெரத்மத (்ொனபிருநது) நிமறைவு வசய்-

யட்டும், யார ்ொன�ாளியாகக் காமலப்-
வ�ாழுமத அம்டநதா்ரா அெர ்ொனம�த் 
வதா்டரட்டும்!' எனறு அறிவிக்கச் வசய்தார-
கள். 'ொங்கள் அதன பினனர அநொளில் 
்ொனபு ்ொறகலா்னாம். எங்கள் சிறுெரக-
மளயும் ்ொனபு ்ொறகச் வசய்்ொம். கம்-
�ளியாலான விமளயாட்டுப் வ�ாருட்கமள 
அெரகளுக்காக ொங்கள் (தயார) வசய்து, 
அெரகளில் ஒருென (�சியால்) உணவு 
்கட்டு அழும்்�ாது ் ொனபு துறைக்கும் ் ெரம் 
ெரும்ெமர (அெரகள் �சிமய ைறைநதிருப்�-
தறகாக) அெரகளி்டம் அநத விமளயாட்டுப் 
வ�ாருட்கமளக் வகாடுப்்�ாம்' எனறு ரு�ய்-
யிஉ பினத் முஅவவித் (ரலி) கூறியுள்ளார-
கள். (ஆதாரம்: புஹாரி)

ஆஷெூரா எனும் இநத ொமளயும் ரைளான 
எனும் இநத ைாதத்மதயும் தவிர, ்ெவறை-
மதயும் ஏமனயெறமறைவி்டச் சிறைப்�ாகத் 
்தரநவதடுத்து ெபி (ஸல்) அெரகள் ்ொனபு 
்ொற�மத ொன �ாரத்ததில்மல' என 
இப்னு அப்�ாஸ் (ரலி) அெரகள் குறிப்பிட்-
டுள்ளாரகள்.

 (ஆதாரம்: புஹாரி).
ெபி (ஸல்) அெரகள் ைதீனா ெகருக்கு 

ெநத்�ாது யூதரகள் ஒரு ொளில் ்ொனபு 
்ொற�மதக் கண்டாரகள். அதாெது ஆஷெூரா-

வும்டய ொளில் (யூதரகள்) ்ொனபு ் ொறறு-
ெநதமத இப்னு அப்�ாஸ் (ரலி) அெரகள் 
குறிப்பிடுகிறைாரகள். இது குறித்து யூதரக -
ளி்டம் வினவிய ்�ாது, ‘இது ைாவ�ரும் 
ொள். மூஸா (அமல) அெரகமள இநத 
ொளில்தான அல்லாஹ் காப்�ாறறினான. 
ுஃபிரஅவனின கூட்்டத்தாமர (க்டலில்) 
மூழ்கடித்தான. 

ஆக்ெ, மூஸா (அமல) அெரகள் அல் -
லாஹ்வுக்கு ெனறி வசலுத்தும் விதத்தில் 
்ொனபு ்ொறறைாரகள்' எனறு வசான-
னாரகள். அப்்�ாது ெபி (ஸல்) அெரகள், 
‘ொன அெரகமளவி்ட மூஸா (அமல) 
அெரகளுக்கு மிக வெருக்கைானென எனறு 
கூறிவிட்டு, அநொளில் தாமும் ்ொனபு 
்ொறறு, தம் ்தாழரகளுக்கும் (கூடுத-
லான) ்ொனபு ்ொறகும்�டி ஆமணயிட்-
்டாரகள். (ஆதாரம்: புஹாரி).

ஆஷெூரா ொள் என�து அறியாமைக் 
காலத்தில் குமறைஷியர ்ொனபு ்ொற -
கினறை ொளாக இருநதுெநதது. ெபி 
(ஸல்) அெரகளும் அநொளில் ்ொனபு 
்ொறறு ெநதாரகள். ெபி (ஸல்) அெர -
கள் ைதீனாவுக்குச் வசனறை ்�ாது அநத 
ொளில் தாமும் ்ொனபு ்ொறறு, ்ொனபு 
்ொறகும்�டி (முஸ்லிம் களுக்கு) உத்தரவு-
மிட்்டாரகள். ரைளான (்ொனபின கட்்டமள) 
ெநத்�ாது ஆஷெூரா தினம், விரும்பிய-
ெரகள் ்ொனபு ்ொறகவும் வசய்யலாம், 

விரும்�ாதெரகள் ்ொனபு ்ொறகாைலும் 
இருக்கலாம் எனறை நிமலக்கு ெநது விட்்டது. 
(ஆதாரை: புஹாரி).

அல்லாஹ்வின தூதர (ஸல்) அெரகள் 
ஆஷெூரா ொளில் தாமும் ்ொனபு ்ொறறு, 
்ொனபு ்ொறகுைாறு (ைக்களுக்கும்) கட்்ட -
மளயிட்்டாரகள். 

அப்்�ாது ைக்கள், 'அல்லாஹ்வின 
தூத்ர! இது யூதரகளும் கிறிஸ்தெரக -
ளும் கணணியப்�டுத்தும் ொளாயிற்றை?' 
எனறைனர. அதறகு அல்லாஹ்வின தூதர 
(ஸல்) அெரகள், 'இனஷொ அல்லாஹ் 
(அல்லாஹ் ொடினால்) அடுத்த ஆணடில் 
ொம் (முஹரரம்) ஒன�தாெது ொளில் 
்ொனபு ்ொற்�ாம்' எனறு கூறினார -
கள். 

ஆனால், அடுத்த ஆணடு ெருெதற -
குள் அல்லாஹ்வின தூதர (ஸல்) அெர -
கள் ெ�ாத்தாகி விட்்டாரகள். (ஆதாரம்: 
முஸ்லிம்).

இவொறைான சிறைப்ம�யும் ைகத்துெத்மத-
யும் வகாண்டதாக முஹரரம் �த்தாம் ொள் 
விளங்குகினறைது. அதனால் ஆஷெூரா ் ொனபு 
்ொறறு அதன பிரதி�லனகமள அம்டநது 
வகாள்ள முயறசிப்்�ாம். 

ஆஷூரா ந�ான்பை 
அறிந்து க�ாளநவாம்

   அப்துல்லாஹ்  ...
 

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

அல் ல ோ ஹ் வி ்ட த் தி ல் 
உள்ளறவ தோம் என்றும் நிறலத்-

திருப்பறவ. ்மைலும் எவர்கள் கபோறுறமைறயக 
ற்கக்கோள்கிைோர்க்ளோ அவர்களுககு அவர்கள் கசெய்-

கின்ை உன்ைதமைோை கசெயல்்களுககு ஏறப நோம் கூலி வழங-
கு்வோம். ஆணோயினும் கபண்ணோயினும் எவர ஈமைோன் க்கோண்-

்டவரோய் இருககும் நிறலயில் நறகசெயல்்கள் புரிகின்ைோ்ரோ அவறர 
(இவவுலகில்) தூய வோழ்வு வோழச் கசெய்்வோம். (மைறுறமையிலும்) 

அத்தற்க்யோருககு அவர்களின் உன்ைதமைோை கசெயல்்களுககு ஏறப நோம் 
கூலி வழஙகு்வோம்'. (அல் குரஆன் 16:96,97)
எல்லோவிதமைோை ஆறசெ்கள், ஏக்கங்கள், மைை இச்றசெ்கள் மைறறும் சின்ை 

சின்ை மைகிழ்ச்சி்கள் எை எல்லோவறறையும் வி்ட ்நரவழியில் நிறலத்து நிற-
பதற்்க முன்னுரிறமை தநதவர்களும் அனுமைதிக்கப்ப்டோத தவைோை குறுககு 
வழி்கறள ்மைறக்கோள்வதோல் கிற்டக்கககூடிய உல்க இலோபங்கறளயும் நன் -
றமை்கறளயும் ஒதுககித் தநதவர்களும் எல்லோவறறுககும் ்மைலோ்க, நறகசெயல்்க-
ளுக்கோை நறபலன்்களும் நறகூலியும் நல்ல விறளவு்களும் இநத உலகி்ல்ய 
கிற்டத்து வி்ட ்வண்டும் எை அவசெரப்ப்ட மைோட்டோர்கள். இநத உல்க வோழ்வு 
முடிநத பிைகு வரககூடிய மைறுறமை வோழ்வு வறர அநதப் பலன்்கறள அனுபவிப்ப-
தறகு ்கோத்திருநது கபோறுறமை ்கோப்போர்கள். இத்தற்கய பண்பு்கறளக க்கோண்்டவர-
்கறளத் தோன் இஙகு அல்லோஹ் கபோறுறமைறய ்மைறக்கோள்பவர்கள் எைக குறிப்-
பிடடிருககின்ைோன். 

இநத உலகில் வோய்றமையோளர்களோ்கவும் வோககுறுதிறயப் ்பணுபவர்களோ்க-
வும் கசெோல்லிலும் கசெயலிலும் தூய்றமையோைவர்களோ்கவும்  செத்தியப் போறதயில் 
்பணுதலு்டன் வோழ்நதோல் மைறுறமையில் கவறறியும் வளமும் கிற்டக்கப்கபற-
றுவிடும். இநத உணரவு்டன் இவவுல்க வோழ்வில் இழப்பு்களும் ்செோறை்க-
ளும் ஏறபட்டோலும் கபோறுறமை கவறறிககு வழிவகுககும் என்ைபடி வோழ்-

வறதக குறித்து நிறகும்.  
ஆ்க்வ தூய்றமையோை ந்டத்றத க்கோண்்டவர்கள், அல்லோஹ்வுககு 

அஞ்சி ்பணுதலு்டன் வோழ்பவர்கள் ஓறலககுடிறசெ்களில் வோழ்ந-
தோலும் மைை நிம்மைதியும் மைகிழ்ச்சியும் க்கோண்்டவர்களோ்க  

வோழ்வோர்கள். 

வதாகுப்பு: அபூ ஸஹீத் ஸாபித்

 தூ
ய்

மையான வாழ்க்
கை

மைனிதன் நெருஙகை்ககூடாத கைாரியம்

வாழநவா சாநவா இல்ாத இடம்
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'தினகரன்' News Alert...   
News Alert சேவைவை ஆரம்பித் -

துள்ளது.  
 Reg (space) TKN என வைப் 

சேய்து 77010 என்ற எண்ணுக்கு 
SMS அனுப்புைதன மூலம், தினக -
ரன SMS News Alert சேய்தி சேவையு -
ைன இவைை முடியும். அவைவாச்ற 
Reg (space)  DIN என வைப் சேய்து 
77010க்கு SMS அனுப்புைதன மூலம் 
தினமின சேய்திகவ்ளயும்,  Reg 
(space) DAILYNEWS என வைப் 
சேய்து 77010க்கு SMS சேய்து 
அனுப்்பைதன மூலம் சைய்லி நியூஸ் 
SMS சேய்திச் சேவையிலும் இவை-
ைலவாம்.  

சைகுேன ஊைக அவைச்சின சேை-
லவா்ளர், சலக்்ஹவுஸ் நிறுைனத்தின 
தவலைர் அனுஷ ச்பல்பிடை இநத 
குறுஞசேய்தி சேவைவை   உத்திசைவா-
கபூர்ைைவாக ஆரம்பித்து வைத்தவார்.  

புதிை தவலமுவ்றயினர் புதிை 
ஊைகஙகளில் அதிக நவாடைம் 
சகவாண்டுள்ள இனவ்றை கவாலகட -
ைத்தில், இலஙவக ்பத்திரிவககளின 
தவாய்வீைவான சலக்்ஹவுஸ் புதிை 

ஊைக முவ்றகளுக்கு ஏற்றைவாறு தக-
ைல்கவ்ள ைவாேகர்களுக்கு சதரிவிக்க 
சைண்டுசைன நிறுைன சகடச்பவார் 
கூைத்தில் இைம்ச்பற்ற ஆரம்்ப 
விழவாவில் கலநது சகவாண்டு உவரைவாற-
றும் ச்பவாது தவலைர் சதரிவித்தவார்.  
சைலும், புதிை சதவாழில்நுட்ப முவ்ற-

களுக்கு ஏற்றைவாறு, ைவாேகர்களுக்கு 
தகைல் சதரிவிக்கும் ஆதவாரஙகவ்ள 
ைவாற்ற சைண்டும் எனறும், சேய்தித்-
தவாளில் இவைநத ைவாேகர்கள, தகைல் 
்பரிைவாற்றம் சேய்ைதறகவான பி்ற 
புதிை முவ்றகளுைன உைனடிைவாக 
இவைை சைண்டுசைனறும் அைர் 

கூறினவார்.  புதிை இலத்திரனிைல் ஊை-
கஙகளுைன வகசகவார்த்து ஆரம்பிக்-
கும் இநத குறுஞசேய்தி சேவை ஒரு 
சிறிை சேடிவைப் ச்பவான்றது எனறும், 
ஆனவால் அது விவரவில் ்பவாரிை விருட-
ேைவாக ை்ளரும் எனறும் நம்புைதவாக-
வும் அைர் கூறினவார்.  

தறச்பவாவதை ச்பவாரு்ளவாதவார சநருக்-
கடியின கவாரைைவாக அதிகரித்து ைரும் 
அச்ேடிப்புச் சேலவு அவனத்து அச்சு 
நிறுைனஙகளுக்கும் தவாக்குப் பிடிக்க 
முடிைவாததவாகி ைருைதவாகத் சதரிவித்த 
தவலைர், நவாடடில் அவைதிைவான 
சூழவலப் ச்பை முடிநதவால் எதிர்கவா-
லத்தில் இநநிவலவைவை ஓர்ளவுக்கு 
தணிக்க முடியும் எனவும் சதரிவித்-
தவார்.  

ஆசிரிைர் பீை ்பணிப்்பவா்ளர் 
சிசரஷை ஊைகவிைலவா்ளர் சிசிர ்பர-
ைதநதிரி,நிறுைனத்தின ேடை அலு-
ைல்கள ்பணிப்்பவா்ளர் ஜனக ரைதுஙக, 
நிதி அலுைல்கள ்பணிப்்பவா்ளர் ச்பரவா-
சிரிைர் ்ஹசரநதிர கவாரிைைேம், பிரதை 
ஆசிரிைர்கள உளளிடசைவார்  நிகழ்-
வில் கலநதுசகவாண்ைனர்.

வ�ொதுநலெொய ப�ொட்டியில்... 
சைளளிப்்பதக்கம் சைனறுள்ளவார்.
இலஙவக சநரப்்படி  சநறறு 

அதிகவாவல 2 ைணிக்கு இைம்-
ச்பற்ற இறுதிப் ச்பவாடடியில் யுபுன 
அச்பசகவான 10.14 வினவாடிகளில் ஓடி 
மூன்றவாம் இைத்வத அவைநது சைண்-
கலப் ்பதக்கத்வத சைன்றவார்.  

 முனனதவாக, இலஙவக சநரப்்படி 
புதனகிழவை (3) இரவு 11.40 ைணிக்கு 
நவைச்பற்ற மூன்றவாைது அவரயிறு-
திப் ச்பவாடடியில் 10.20 வினவாடிகளில் 
கைநது நவானகவாைது இைத்வதப் பிடித்த 
27 ைைதவான ஓடைப்்பநதை வீரர் 

இறுதிப் ச்பவாடடிக்குத் தகுதி ச்பற்றவார்.  
 சகனைவாவின ஃச்பர்டினவாண்ட 

ஓைனைவாலவா (10.02), சதனனவாப்பிரிக்-
கவாவின அகவானி சிம்வ்பன (10.07), 
இஙகிலவாநதின சநதனீல் மிடசேல் 
- பிச்ளக் (10.13), சகைரூனின இம்ைவா-
னுசைல் எசேம் (10.14), சைல்ஸின 
சஜர்மிைவா அசு (10.15), அவுஸ்திசர-
லிைவாவின சரவா்ஹன பிரவுனிங 17 
(10.15), சரவா்ஹன பிரவுனிங.7 (10.18) 
ஆகிசைவாரும் இறுதிப் ச்பவாடடிக்கு 
தகுதி ச்பற்றனர்.   

 சேவைவாய்க்கிழவை (02), 

அச்பசகவான 2022 ச்பவாதுநலைவாை 
விவ்ளைவாடடுப் ச்பவாடடியில் 100 
மீற்றர் ஆைைர் நிகழ்வின முதல் 
சுறறின எண் 06 இல் முதலிைத்வதப் 
ச்பறறிருநதவார்.ஆண்களுக்கவான 100 
மீற்றர் ஓடைப் ்பநதைத்தின அவரயிறு-
திப் ச்பவாடடிக்கு அைர் 10.06 வினவாடி -
களில் ஓடித் தகுதி ச்பற்றவார்.

இசதசைவ்ள, ச்பவாதுநலைவாை 
ச்பவாடடியில் ்பவாலித்த ்பண்ைவார ்பரிதி-
ைடைம் எறிதல் ச்பவாடடியில் சைள-
ளிப்்பதக்கம் சைனறுள்ளவை குறிப்பி -
ைத்தக்கது.  

நொட்டில் வகொவிட் ைரணஙகள்...
குைைர்தன   எச்ேரிக்வக விடுத் -

துள்ளவார்.
சகவாவிட சநவாைவா்ளர்களின எண்-

ணிக்வக நவாளுக்கு நவாள அதிகரித்து 
ைருைதவாகவும், சநவாவைத் தடுப்-
்பதறகு ச்பவாதுைக்களின ஆதரவு 
மிகவும் அைசிைைவானது எனறும் 
சுகவாதவார சேவைகள ்பணிப்்பவா்ளர் 
நவாைகம் சதரிவித்துள்ளவார்.   

சதவைக்கு ஏற்ப முகக்கைேம் 
அணிநது சநவாய்த்தடுப்பு ைருநது -
கவ்ள ச்பறறுக்சகவாளளுைவாறு ச்பவாது -
ைக்களிைம் எதிர்்பவார்க்கப்்படுைதவாக -
வும் அைர் குறிப்பிடடுள்ளவார்.   

மூன்றவாைது ைறறும் நவானகவாைது 
தடுப்பூசி ச்பவாைவாதைர்கள அருகில் 
உள்ள ைருத்துைைவன அல்லது 
சுகவாதவார ைருத்துை அலுைலர் அலு -

ைலகத்திறகுச் சேனறு தடுப்பூ -
சிவை ச்பறறுக்சகவாள்ள சைண்டும் 
என்றவார்.   

தடுப்பூசி ச்பவாடுைதவால், ைக்கள 
சகவாவிட சநவாைவால் இ்றப்்பவத முடிந-
தைவர தடுக்க முடியும் எனறு குறிப்-
பிடடுள்ள அைர் , சிக்கல்கள ைறறும் 
இ்றப்பு அ்பவாைத்வதக் குவ்றக்க தடுப்-
பூசி ச்பவாடுைது முக்கிைம் எனறும் 
கூறினவார்.  

60 ைைதுக்கு சைற்படைைர்கள, 
தீரவாத சநவாைவால் ்பவாதிக்கப்்படை-
ைர்கள, புறறுசநவாய்க்கு சிகிச்வே 
ச்பறறு ைரு்பைர்கள, உறுப்பு ைவாறறு 
அறுவை சிகிச்வே சேய்தைர்கள, 
சிறுநீரக சநவாைவால் ்பவாதிக்கப்்படை -
ைர்கள கடைவாைம் தடுப்பூசி ச்பவாை 
சைண்டும் என அைர் சதரிவித்தவார்.

ஆத்திரமூட்்டல்கமை நொடுகள்... 
சதவாைர்்பவான இலஙவகயின 

பின்பற்றல் ைறறும் பிரவாநதிை ஒரு-
வைப்்பவாடடு ேவாேன சகவாட்பவாடுகள 
சதவாைர்்பவான இலஙவகயின அர்ப் -
்பணிப்பு சதவாைர்பிலும் ஜனவாதி்பதி 
இதனச்பவாது ைலியுறுத்தியுள்ளவார்.  

ஜனவாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிங-
கவுக்கும் சீனத் தூதுைர் சீ சேன 
ச்ஹவாங ஆகிசைவாருக்குமிவையில் 
ேநதிப்ச்பவானறு சநறறு ஜனவாதி்பதி 
சேைலகத்தில் நவைச்பறறுள்ளது. 
இதனச்பவாது இரு நவாடுகளுக்குமி-
வையிலவான நல்லு்றவை ைலுப்்படுத்-
துைது சதவாைர்பில் முக்கிை கைனம் 
சேலுத்தப்்படடுள்ளது.  

புதிை ஜனவாதி்பதிைவாக ்பதவிசைற -
றுள்ள ரணில் விக்கிரைசிஙகவுக்கு 
இதன ச்பவாது சீனத் தூதுைர் ைவாழ்த்-
துக்கவ்ள சதரிவித்துள்ளவார்.  

'ஒரு சீனவா' சகவாளவக சதவாைர்பில் 
இலஙவகயின பின்பற்றல்,ஐக்கிை 
நவாடுகளின இவ்றைவாண்வை ைறறும் 
பிரவாநதிை ஒருவைப்்பவாடு சதவாைர்-
்பவான ேவாேன சகவாட்பவாடுகளுக்கவான 
இலஙவகயின அர்ப்்பணிப்வ்பயும் 
ஜனவாதி்பதி இதனச்பவாது மீண்டும் 
ைலியுறுத்தியுள்ளவார்.  

அத்துைன தறச்பவாது நிலவும் 
உலக்ளவாவிை ்பதற்றஙகவ்ள 
சைலும் அதிகரிக்கும் ஆத்திரமூட-
ைல்கவ்ள நவாடுகள தவிர்த்துக் 
சகவாள்ள சைண்டும் எனறும் ்பரஸ்-
்பர ைரிைவாவத ைறறும் நவாடுகளின 
உள விைகவாரஙகள தவலயிைவாவை, 
அவைதிைவான ஒத்துவழப்பு சைவாத-
லினவைக்கு முக்கிை அடிப்்பவை-
ைவாக அவையும் எனறும் அைர் சதரி-
வித்துள்ளவார். 

சரெகட்சி திட்்டத்துக்கு...   
ச்பச்சுைவார்த்வதகள ஆரம்பிக்க-

சைண்டிைது சதவாைர்பிலும் தமிழ்த் 
சதசிைக் கூடைவைப்பினர் ஜனவா-
தி்பதியின கைனத்திறகு சகவாண்-
டுைநதுள்ளனர். தமிழ்ைக்களின 
நலனேவார்நத முக்கிை விைைஙகவ்ள 
அைர்கள ஜனவாதி்பதியிைம் முன-
வைத்து அதறகு தீர்வுச்பறறுத்தரு-
ைவாறு சகவாரியுள்ளனர்.  

அதவன சேவிைடுத்துள்ள ஜனவா-
தி்பதி அதறகு இைக்கம் சதரிவித்-
ததவாக தமிழ்த் சதசிைக் கூடைவைப்-
பின ்பவாரவாளுைன்ற உறுப்பினர் 
இரவாஜைவாணிக்கம் ேவாைக்கிைன சதரி-
வித்துள்ளவார்.   இதனச்பவாது ஜனவாதி-
்பதி சதரிவு ைவாக்சகடுப்பின ச்பவாது 
தமிழ்த் சதசிைக் கூடைவைப்பின 
சிலர் தைக்கு ஆதரைவாக ைவாக்களித்தி-
ருநதவை சதவாைர்பில் நனறி சதரிவித்-
துள்ளவார்.   

நீண்ைகவாலைவாக சிவ்றயில் அவைக்-
கப்்படடுள்ள தமிழ் அரசிைல் வகதி-
களில் ஒரு சதவாகுதியினவர மூனறு 
ைவாத கவாலத்திறகுள விடுதவல 
சேய்ைது, கல்முவன ைைக்கு உ்ப 
பிரசதே சேைலக விைகவாரம், 
ைைக்கு கிழக்கில் நிலவும் தமிழ் -
ைக்களின கவாணிப் பிரச்சிவனகள, 
இரவாணுைத்தினர் ைேப்்படுத்திக் -
சகவாண்டுள்ள கவாணிகவ்ள மீ்ளப் -
ச்பறறுக்சகவாளளுதல், கவாைவாைற 
ச்பவாசனவாருக்கு நீதிவைப் ச்பற -
றுக்சகவாடுத்தல் உளளிடை ்பலவி -
ைைஙகள சதவாைர்பில் இதனச்பவாது 
தமிழ்த் சதசிைக் கூடைவைப்பி -
னர் ஜனவாதி்பதியின கைனத்திறகுக் 
சகவாண்டுைநதுள்ளனர். 

அதறகு ஜனவாதி்பதி இைக்கம் சதரி-
வித்துள்ளதவாக அைர்கள சதரிவித்துள-
்ளனர்.  

வகொழும்பு �ஙகு விமல...
அதன்படி மீண்டும் அநத அதி-

கரிப்பு எடைப்்படடுள்ளதுைன 
சகவாழும்பு ்பஙகுச் ேநவதயின 
அவனத்து ்பஙகு விவலச்சுடடிகளின 
அலகுகளும் 8,000 யும் கைநதுள-
்ளன.  

சகவாழும்பு ்பஙகுச் ேநவத -
யின பிரதவான விவலச்சுடசைண் 
அவனத்து விவல சுடடிகவ்ளயும் 
சநறவ்றை தினம் கவாடசிப்்படுத்திைது-
ைன அன்றவாை சகவாடுக்கல் ைவாஙகல் 
இறுதியின்படி அலகு ஒனறு 
8,229.14 ஆக உைர்ைவைநதுள்ளது. 
சநறறு முனதினத்சதவாடு அதவன 
ஒப்பிடுவகயில் அதன அலகு 149.00 

ஆக அதிகரித்துள்ளது. அது நூற-
றுக்கு 1.84 அதிகரிப்வ்ப கவாடடுகின-
்றது.  

அத்துைன S & P SL20 சுடடிைவா-
னது சநறவ்றை தினத்தில் அலகு 
ஒனறு 91.62 ஆக அதிகரித்ததுைன 
சநறவ்றை தினத்தின இறுதியில் 
அலகு ஒனறு 2,677.67 ஆக ்பதிைவா-
கியிருநதது. அது சநறறு முனதினத்-
சதவாடு ஒப்பிடுவகயில் 3.54 அதிகரிப் -
்பவாகும்.  

அசதசைவ்ள, சநறவ்றை தினம் 
3.79 பில்லிைன சகவாடுக்கல் ைவாஙகல் 
இைம்ச்பறறுள்ளதவாக ்பதிைவாகியுள-
்ளது. 

தமிழரின் பகொரிக்மககமை...
்பதவிவை ஏறறுக்சகவாளைது சதவாைர்பில் ஆரவாை 

முடியும் என தமிழ் ைக்கள சதசிை முனனணியின தவல-
ைரும் ்பவாரவாளுைன்ற உறுப்பினருைவான சி.வி. விக்கி-
சனஸ்ைரன   சதரிவித்துள்ளவார். அது சதவாைர்பில் சி.வி. 
விக்கிசனஸ்ைரன எம்பி சதரிவிக்வகயில்:   

தைது ஆசலவாேவனகளுக்கு ஜனவாதி்பதியிைமிருநது 
கிவைக்கும் ்பதிவல கைனத்தில் சகவாண்சை ேர்ை கடசி 
அரேவாஙகத்திறகு தமிழ் ைக்கள சதசிை முனனணி ஆதர-
ைளிப்்பதவா- இல்வலைவா எனறு முடிவை சைறசகவாளளு-
சைனறும் குறிப்பிடடுள்ளவார்.  

அவைச்ேர் ்பதவிவை ச்பறறுக் சகவாளளும் எத்த-
வகை சநவாக்கமும் தைக்குக் கிவைைவாசதன சதரிவித்-
துள்ள அைர், தமிழ் ைக்களின பிரச்சிவனகளுக்கு தீர்வு 

ச்பறறுக் சகவாடுப்்பசத தனது முக்கிை சநவாக்கம் எனறும் 
சதரிவித்துள்ளவார்.  

முனனவாள ைைைவாகவாை முதலவைச்ேரவான சி.வி விக்-
கிசனஸ்ைரன, ேர்ை கடசி அரேவாஙகத்வத அவைப்்ப-
தறகவான ஆதரவை ைழஙகுைவாறு ஜனவாதி்பதி எழுத்து 
மூலைவாக அவழப்பு விடுத்துள்ளதவாக சதரிவித்துள்ளவார். 

இத்தவகை நிவலயில் ேர்ை கடசி அரேவாஙகத்தில் 
அவைச்சுப் ்பதவிவை ஏறறுக்சகவாளவீர்க்ளவா?என ஊை-
கவிைலவா்ளர் ஒருைர் எழுப்பிை சகளவிக்கு ்பதில் அளித்-
துள்ள அைர், தமிழ் ைக்கள ேவார்பில் தவான முன வைத்-
துள்ள சைவாேவனகள சதவாைர்பில் கிவைக்கும் ்பதிவல 
கைனத்திற சகவாண்சை அது சதவாைர்பில் ஆரவாை 
முடியும் எனறும் சதரிவித்துள்ளவார்.

ஆர்ப�ொட்்டக்கொரரகள் �லர... 
குழுக்கள அஙகிருநது சைளிசைறி -

யுள்ளனர்.   
இனறு 5 ஆம் திகதி ைவாவல 5.00 

ைணிக்கு முன்பதவாக கவாலிமுகத்தி -
ைலில் ஆர்ப்்பவாடைத்தில் ஈடு்பட -
டுள்ளைர்கள அஙகிருநது சைளி -
சை்றசைண்டுசைன ச்பவாலிேவாரவால் 
உத்தரவு பி்றப்பிக்கப்்படடிருநதது. 
அதவனைடுத்து ஆர்ப்்பவாடைக்கவாரர் -
கள அஙகிருநது சைளிசை்ற ஆரம் -

பித்துள்ளனர்.   
அத்துைன சநறவ்றை தினம் ஆர்ப் -

்பவாடை பிரசதேத்தில் முதலுதவி 
சேைற்பவாடுகவ்ள சைறசகவாண்டு -
ைநத சேனசஜவானஸ் அம்பியூலனஸ் 
சேவை சேைற்பவாடைவா்ளர்களும் 
சநறறு அஙகிருநதிருநது சைளிசை -
றியுள்ளனர். சதவாைர்நதும் கூைவா -
ரஙகள அகற்றப்்படடுைருைவத 
சநறறுக் கவாைமுடிநதது.  

ஜனொதி�திமய TPA...
ச்பவாதுைவாகவும் கலநதுவரைவாடும். 

“ச்பவாரு்ளவாதவார ைறறும் ேமூக ஸ்தி-
ரத்தனவைவை ஏற்படுத்துைதறகவான 
சதசிை ேர்ைகடசி சைவலத்திடைம் 
ஒனவ்ற சேைல்்படுத்துதல்” சதவாைர்-
பில், ஜனவாதி்பதி தமிழ் முறச்பவாக்கு 
கூடைணிக்கு விடுத்துள்ள அவழப்-
பின ச்பரிசலசை இநத ேநதிப்பு நவை-

ச்ப்றவுள்ளது.   
அசதசைவ்ள, இனறு 05ஆம் திகதி 

ஐக்கிை ைக்கள கூடைணியின தூதுக்கு-
ழுவிலும் நவைச்பறறு ச்பவாதுைவான 
சதசிை பிரச்சிவனகள சதவாைர்பிலும் 
கலநதுவரைவாடுசைவாசைன தமிழ் 
முறச்பவாக்கு கூடைணி தவலைர் ைசனவா 
கசைேன எம்பி சதரிவித்துள்ளவார். 

ஜனொதி�திக்கு எலிசவ�த்...
இலஙவக ைறறும் பிரித்தவானிைவா-

வுக்கு இவையிலவான நடபு்றவை 
சதவாைர்நதும் ச்பணுைதறகு எதிர்ப்-

்பவார்துள்ளதவாக இரண்ைவாைது எலிே-
ச்பத் ைகவாரவாணி தனது ைவாழ்த்துச் சேய்-
தியில் சைலும் சதரிவித்துள்ளவார்.  

யொழில் மூன்று ெரத்தகரகளுக்கு...
எரிைவாயு சிலிண்ைவர ்பதுக்கி 

வைத்திருநத ைர்த்தகர் ஒருைரும் நீதி-
ைனறில் குற்றத்வத ஒப்புசகவாண்ை-
வைவை அடுத்து மூைருக்கும் தலவா 
ஒரு இலடே ரூ்பவாய் தண்ைம் அ்றவி-
ைப்்படடுள்ளது.  

ைவாழ்.ைவாைடை ்பவாைவனைவா்ளர் 
அதிகவாரேவ்பயினருக்கு கிவைக்கப்-
ச்பற்ற முவ்றப்்பவாடடிறகு அவைை 
ைர்த்தக நிவலைஙகளில் திடீர் சேவாத-
வனகவ்ள நைவாத்தி , அரிசிவை 
நிர்ைை விவலவை விை அதிக 

விவலக்கு விற்பவன சேய்த இரு 
ைர்த்தகர்கள ைறறும் எரிைவாயு சிலிண்-
ைவர ்பவாைவனைவா்ளருக்கு ைழங-
கவாது ்பதுக்கி வைத்திருநத ைர்த்தகர் 
ஒருைர் என மூைருக்கு எதிரவாக தனித்-
தனிைவாக நீதிைனறில் ைழஙகு தவாக்கல் 
சேய்தனர்.   

குறித்த ைழக்கு விேவாரவைகளின 
ச்பவாது ைர்த்தகர்கள குற்றத்வத ஒப்-
புக்சகவாண்ைவைவை அடுத்து , மூை-
ருக்கும் நீதிைனறு தலவா ஒரு இலடே 
ரூ்பவாய் தண்ைம் அ்றவிடடுள்ளது.  

�ஸ் கட்்டணஙகள் பநற்று...
ஆவைக்குழு சதரிவித்தது.   
டீேலின விவல குவ்றைவைநதுள்ள-

வதைடுத்து ்பஸ் கடைைத்வத 11. 14 
வீதைவாக குவ்றப்்பதறகு நைைடிக்வக 
எடுத்துள்ளதவாகவும் அநத ஆவைக்-
குழு சதரிவித்தது.   அதன்படி சநறறு 
நளளிரவு முதல் ஆகக் குவ்றநத ்பஸ் 
கடைைம் 34 ரூ்பவாைவாக குவ்றக்கப்்பட-

டுள்ளதவாகவும் ஆவைக்குழு சதரிவித்-
துள்ளது.   எவைவாச்றனினும் டீேலின 
விவல 10 ரூ்பவாைவால் ைவாத்திரசை குவ்றக்-
கப்்படடுள்ளதவால் ்பஸ் கடைைத்வத 
குவ்றப்்பது ேவாத்திைைற்றசதன தனிைவார் 
்பஸ் ச்பவாக்குைரத்து உரிவைைவா்ளர் ேங-
கத்தின தவலைர் சகமுனு விசஜரத்ன 
சதரிவித்துள்ளவார்.  

கல்கிஸ்ச நீதிைன்்றத்தில்... 
அஙகிருநது தப்பிச் சேனறுள்ளது -

ைன எைருக்கும் கவாைஙகள எதுவும் 
ஏற்பைவில்வலசைன ச்பவாலிேவார் 
சதரிவித்துள்ளனர்.   

கல்கிஸ்ே நீதைவான நீதிைன்ற கட -
ைைத் சதவாகுதியில் சநறறு பிற்பகல் 
இநத துப்்பவாக்கிச் சூடடு ேம்்பைம் 
இைம்ச்பறறுள்ளதவாகவும் நீதிைன-
்றத்தில் விேவாரவை நவைச்பறறுக் 
சகவாண்டிருநத ச்பவாது ேவாடசிக் 
கூண்டில் நினறு ேவாடசிைைளித்த-
ைவர இலக்கு வைத்து சைளியி-

லிருநது ைநத ந்பர் ஒருைர் துப் -
்பவாக்கி சூடு நைத்தியுள்ளதவாகவும் 
ச்பவாலிேவார் சதரிவித்துள்ளனர்.   

இலக்குத் தைறிைதவால் ேவாடசி 
கூண்டில் நின்றைருக்சகவா அல்லது 
சைறு எைருக்கும் கவாைஙகள எதுவும் 
ஏற்பைவில்வல எனறும் துப்்பவாக்-
கிச் சூடு நைத்திை ந்பர் அஙகிருநது 
தப்பிச் சேனறுள்ளதவாகவும் அைவர 
வகது சேய்ைதறகவான நைைடிக்வக-
கவ்ள சைறசகவாண்டுள்ளதவாகவும் 
ச்பவாலிேவார் சதரிவித்துள்ளனர்.  

ைொணெரகளுக்கு வகொவிட்... 
நிபுைர் ச்ஹைநத ச்ஹரத் இநத விை-

ைத்வத சதரிவித்துள்ளவார்.   
இது சதவாைர்பில் ைருத்துை அதிகவாரிக-

ளுக்கு அறிவுறுத்தல் ைழஙகப்்படடுள-
்ளதவாகவும் அைர் குறிப்பிடடுள்ளவார். 

அத்துைன, சகவாசரவானவா சநவாைவாளிக-
ளின எண்ணிக்வக அதிகரித்து ைருை-
தவால், சுகவாதவாரப் ்பழக்கைழக்கஙகவ்ள 
கண்டிப்்பவாக கவைபிடிக்க சைண்டும் 
எனவும் அைர் ைலியுறுத்தியுள்ளவார்.  

QR மும்றயிலொன டீசல்... 
க்யூஆர் முவ்றயில் ச்பருநதுகளுக்கு 

ைழஙகப்்படும் டீேல் அ்ளவு ச்பவாதவாது 
எனறு கூறி இநத சைவல நிறுத்தம் நைத்-
தப்்பைவுள்ளது.   தினமும் ்பைணிகவ்ள 

ஏறறிச் சேல்ைதவால் இநத முவ்றயில் 
ைழஙகப்்படும் எரிச்பவாருள  நவாள ஒன-
றுக்குக் கூை ச்பவாதுைவானதவாக இல்வல 
என ்பஸ் டிவரைர்கள கூறுகின்றனர். 

வி�த்துக்குள்ைொன... 
சகவா்ளவாறு கவாரைைவாகசை இநத 

டசரவான வி்பத்துக்குள்ளவானது என 
உ று தி ப் ்ப டு த் த ப் ்ப ட டு ள ்ள த வா க 
இலஙவக விைவானப்்பவையின 
ச்பச்ேவா்ளர் குரூப் கப்ைன துஷவான 

விசஜசிஙக சதரிவித்துள்ளவார்.  இநத 
டசரவான கைநத 3 ஆம் திகதி, ்பவாரவா-
ளுைன்றத்தின ்பவாதுகவாப்புக்கவாக 
இலஙவக விைவானப்்பவையின -
ரவால் ்பைன்படுத்தப்்படைது. 

டிசம்�ர 8 ஆம் திகதி...
பிரதிைவாதிகளுக்கு எதிரவாக தவாக்கல் 

சேய்ைப்்படை முவ்றப்்பவாடவை டிேம்-
்பர் 8ஆம் மீ்ள விேவாரவைக்கு எடுக்கு-
ைவாறு சகவாழும்பு நீதிைவான நீதிைன்றம் உத்-
தரவிடடுள்ளது. இநத ைழஙகு சநறறு (04) 
சகவாழும்பு பிரதவான நீதைவான நநதன அை-
ரசிஙக முனனிவலயில் விேவாரவைக்கு 
ைநதது.  இதனச்பவாது, இது சதவாைர்்பவான 
விேவாரவைகள நிவ்றைவைநதுள்ளதவாக-

வும் விேவாரவை அறிக்வககள ேடை ைவா 
அதி்பரிைம் ேைர்ப்பிக்கப்்படடுள்ளதவாகவும் 
குற்றப்புலனவாய்வு திவைக்க்ளம் நீதிைன-
றில் சதரிவித்துள்ளது.  இதன்படி, இநத 
முவ்றப்்பவாடு சதவாைர்பில் எடுக்கப்்பை 
சைண்டிை அடுத்தக்கடை நைைடிக்வக-
கள குறித்து ேடை ைவா அதி்பரின ஆசலவாே-
வனக்கவாக கவாத்திருப்்பதவாக ச்பவாலிேவார் 
நீதிைனறில் சதரிவித்தனர். 

குைொர வெல்கைவும்...   
ஆவேப்்படு்பைன அல்லன. 8 

ஆண்டுகள ்பதவிகள இனறி இருந-
தைன. ரணிவல ஆதரிக்கவில்வல. 
ஆனவால், ேர்ைகடசி அரேவாஙகத்தில் 
இவைசைன, அதவன ஆதரிப் -
ச்பன' என அைர் ஊைகஙகளுக்கு 

சதரிவித்துள்ளவார்.   
ேர்ை கடசி அரேவாஙகசைவானவ்ற 

உருைவாக்குைது சதவாைர்பில் மூனறு 
கடசிகள சநறறு முனதினம் ஜனவாதி-
்பதி ரணில் விக்ரைசிஙகவுைன கலந-
துவரைவாைலில் ஈடு்படடிருநதன.

வெளிநொட்்டமைசசர... (03 ஆம் �க்கத் வதொ்டர)

இலஙவகக்கும் சதன சகவாரிைவா-
வுக்குமிவையிலவான ைர்த்தக ைறறும் 
முதலீடடு ்பஙகவாளித்துைத்வத ஒருங-
கிவைப்்பதன மூலம் சைகத்வத 
முனசனடுப்்பதன முக்கிைத்து-
ைத்வத ைலியுறுத்தினவார். இரு நவாடு-
களுக்குமிவைசை ைர்த்தகம் ைறறும் 
சதவாழில்நுட்பப் ்பரிைவாற்றத்வத 
விரிவு்படுத்துைதறகவான கூடடுப் 
ச்பவாரு்ளவாதவாரக் குழுவை புதுப்பிக்க 

சைண்டிை அைேரத் சதவைவை 
அவைச்ேர் சுடடிக் கவாடடினவார். இலங-
வகைர்களுக்கவான சைவல ைவாய்ப்-
புக்கவ்ள அதிகரிப்்பதறகு சகவாரிைவா 
ேரிைவான சநரத்தில் ்பரிசீலித்து ைருை -
வதயும் சைளிநவாடைவைச்ேர் ்பவாரவாட -
டினவார். இலஙவகக்கு சகவாரிைவா 
சதவாைர்நதும் உதவிகவ்ள ைழஙகு-
ைவத தூதுைர் வூனஜின உறுதிை-
ளித்தவார்

ஒன்�து  ைொெட்்டஙகளில்... (03 ஆம் �க்கத் வதொ்டர)

முகவாவைத்துைப் பிரிவு ்பணிப் -
்பவா்ளர் ச்பவாறியிைலவா்ளர் எஸ்.பி.சி. 
சுகீஸ்ைர சதரிவித்துள்ளவார்.  

அத்துைன சைல் ைவாகவாைம், 
சதன ைவாகவாைம் உட்பை நவாடடில் 
்பல்சைறு ்பகுதிகளிலும் சதவாைர்ந -
தும் அதிகரித்த ைவழ வீழ்ச்சி 
இைம்ச்பறும் எனறும் சில பிரசத -
ேஙகளில் 100 மில்லி மீற்றருக்கும் 
அதிகைவான ைவழ வீழ்ச்சி இைம்ச்ப -
றும் எனறும் ைளிைண்ைலவிைல் 

திவைக்க்ளம் அறிவித்துள்ளது.    
ைைக்கு, ைைைத்திை ைவாகவாைஙகள 
ைத்திை ைவலைகப் பிரசதேஙகளில் 
60 கிசலவாமீற்றர் சைகத்தில் அதிக -
ைவான கவாறறு வீேக்கூடும் எனறும் 
இைறவக அனர்த்தஙகளிலிருநது 
தம்வைப் ்பவாதுகவாத்துக் சகவாளை -
தறகு  

 ச்பவாதுைக்கள ச்பவாதிை கைனம் 
சேலுத்த சைண்டும் எனறும் அநதத் 
திவைக்க்ளம் சதரிவித்துள்ளது.

தமிழ் தமலமைகள்... (03 ஆம் �க்கத் வதொ்டர)

  அவனத்துக் கடசி அரேவாஙகத்தின 
ஊைவாகசை தறச்பவாவதை சநருக்கடிக்கு 
தீர்வுகவாை முடியும் என்பதில் அைர் 
உறுதிைவாக உள்ளவார். ஆகசை, தமிழ், 
முஸ்லிம் தவலவைகள கைநதகவால 
ேம்பிரதவாைப்பூர்ை அரசிைல் நிகழ்ச்சி 
நிரலில் இருநது நவீன யுகத்திறகவான 
அரசிைல் ைவாற்றஙகவ்ள உைர்நது 
ஜனவாதி்பதியுைன வகசகவார்த்து 
அவனத்து பிரச்சிவனகளுக்கும் தீர்வு-

கவாை முனைர சைண்டும்.  ைவலைக 
ைக்கள மீது ஜனவாதி்பதி சகவாண்-
டுள்ள கரிேவன சதவாைர்பில் அைரது 
சகவாளவக வி்ளக்க உவர சதளிவுப்-
்படுத்துகி்றது. ஜனவாதி்பதியுைன 
இவைநது எம்ைவால் முடிநத ்பணிகள 
அவனத்வதயும் ைவலைக ைக்களுக்கு 
உறுதிைவாக சேய்சைவாம்” எனறும் 
எஸ்.ஆனநதகுைவார் ைலியுறுத்தி -
யுள்ளவார். 

சநபதக ந�ரகமை... (03 ஆம் �க்கத் வதொ்டர)

ைறறும் சைலும் இரு ச்பவாலிேவாவர 
கைநத சை 10ஆம் திகதி சகவாளளு -
ச்படடி ச்பரச்ஹர ைவாைத்வதயில் 
வைத்து தவாக்கி  கவாைப்்படுத்திை ேம்-
்பைம் சதவாைர்பில் சகவாழும்பு குற்றத்-
தடுப்பு பிரிவினர் (CCD) விேவாரவை-
கவ்ள சைறசகவாண்டு ைருகின்றனர்.  

அதறகவைை, இது சதவாைர்பில் 
ச்ப்றப்்படை கண்கவாணிப்பு கசைரவா 
(CCTV) கவாடசிகள ைறறும் விேவார-
வைகளின அடிப்்பவையில் ேநசதக-
ந்பர்கள ்பலர் இனம்கவாைப்்படடுள-
்ளதவாக, ச்பவாலிஸ் ஊைகப் ச்பச்ேவா்ளர் 
அலுைலகம் அறிவித்துள்ளது.  

ேநசதகந்பர்களின அவைைவா-
்ளத்வத உறுதிப்்படுத்துைதற-
கவாக ச்பவாலிேவார் ச்பவாதுைக்களின 
உதவிவை நவாடியுள்ளனர். எனசை, 
ேம்்பைத்துைன சதவாைர்புவைை 
ேநசதக ந்பர்கள சதவாைர்பில் பின-
ைரும் சதவாவலச்பசி இலக்கங -
கள மூலம் தகைல் ைழஙகுைவாறு 
ச்பவாலிேவார் ச்பவாதுைக்களிைம் 
சைண்டுசகவாள விடுத்துள்ளனர். 071 
859 17 35, 071 859 27 35, 071 859 
17 33 என்ற சதவாவலச்பசி இலக்கங-
களுக்கு அறிவிக்குைவாறு சகடடுக்-
சகவாள்ளப்்படடுள்ளது.

அனரத்தஙகளிலிருநது... (03 ஆம் �க்கத் வதொ்டர)

சதரிவித்துள்ளனர். விைவானப்-
்பவை த்ள்பதி எைவார் ைவார்ஷல் சுதர்-
ேன ்பத்திரனவின ்பணிப்புவரக்கி -

ைஙக அதறகவான நைைடிக்வககள 
முனசனடுக்கப்்படடு ைருைதவாகவும் 
விைவானப்்பவை சதரிவித்துள்ளது. 

ரயில்பெ வ�ொது... (03 ஆம் �க்கத் வதொ்டர)
ச்பவாக்குைரத்து ஆவைைவா்ளர் 

நவாைகைவாக நிைமிக்கப்்படடுள்ளவார். 
அவைச்ேரினவால் இநத நிைைனம் ைழங-
கப்்படடுள்ளது.  இதறகு முனனர் 
ஜனவாதி்பதியின சைலதிக சேைலவா்ள-
ரவாக கைவைைவாறறிை நிஷவாநத அனு-

ருத்த வீரசிஙக ைறறும் புதிை ரயில்சை 
ச்பவாது முகவாவைைவா்ளர் ைபிளயூ.ஏ.டி.
எஸ். குைசிஙக தனது நிைைனக் கடி-
தஙகவ்ள அவைச்ேர் கலவாநிதி ்பநதுல 
குைைர்தனவிைமிருநது சநறறு (04) 
ச்பறறுக்சகவாண்ைனர். 

விைொன நிமலயத்திபலபய  ... (03 ஆம் �க்கத் வதொ்டர)

ச்பறறுக் சகவாள்ள முடியுசைன 
அவைச்சு சதரிவித்துள்ளது.   

அசதசைவ்ள கியூ.ஆர் 
முவ்றவைவை ேடை விசரவாதைவாக தைவா-

ரித்து எரிச்பவாருவ்ள ச்பறறுக்சகவாள்ள 
முைறசிக்கும் ந்பர்களுக்சகதிரவாக ேடை 
நைைடிக்வக எடுக்கப்்படும் எனறும் 
அவைச்சு சதரிவித்துள்ளது.  

ச்டலஙகள் வதொ்டரபில்... (03 ஆம் �க்கத் வதொ்டர)

வி்ளக்கத்வதயும் சைளியிைவாததவால் 
ச்பவாதுைக்கள ைத்தியில் அச்ேம் ஏற-

்படடுள்ளது என இலஙவக ேடைத்தர-
ணிகள ேஙகம் சதரிவித்துள்ளது.  

சிறிய ைற்றும் நடுத்தர...
மூலப்ச்பவாருடகவ்ள சகவாளைனவு 

சேய்ைதறகு இதனமூலம் ைரிச்ேலு-
வககள ைழஙகப்்படுசைன அவைச்-
ேர் ்பநதுல குைைர்தன அவைச்ே-
ரவை தீர்ைவானஙகவ்ள அறிவிக்கும் 
சேய்திைவா்ளர் ைவாநவாடடில் சதரிவித் -
தவார்.  

அதறகிைஙக, எஸ்எச் முவ்ற-
வையின 19 ஆம் இலக்கத்தின கீழ் 
மூலப்ச்பவாருடகள ைறறும் ஏவனை 
உதிரிப்்பவாகஙகளுக்கவாக ைரிச்ேலு-
வகவை ச்பறறுக்சகவாடுப்்பதறகும் 

அவைச்ேரவை தீர்ைவானித்துள்ளது. 
ஏறறுைதி ைறறும் இ்றக்குைதி சேய் -
ைப்்படும் அவனத்து ச்பவாருடகளுக்-
கும் சுஙகத்தின மூலம் சைற்படி 
இலக்கம் விநிசைவாகிக்கப்்படடு 
ஒத்திவேைவான ரகம் பிரித்தல் 
மூலம் (எஸ்எச்) இனஙகவாணும் 
ைவகயில் 19 ஆம் இலக்கத் -
திறகு இைஙக உதிரிப்்பவாகஙகள 
ைறறும் மூலப்ச்பவாருடகளுக்கவாக 
இவைவாறு ைரிச் ேலுவக ைழஙகப் -
்பைவுள்ளது.  
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யாழ். ப�ோதனோ வைத்தியசோவையின் 
�ணிப�ோளர் வைத்தியர் தங்கமுத்து 
சத்திய மூர்த்தி. தறப�ோவதய ப�ோரு -

ளோதோர பெருக்கடியோன சூழலில்  ப�ோது சு்கோதோர ைழி -
முவை்கவளயும் தமது உடல்  ஆபரோககியத்வதயும் 
எவைோறு �ோது்கோ த்து க  ப்கோளள பைண்டும்.அத்பதோடு 
எரிப�ோருள இன் வம யோல் தமது வைத்தியசோவையில் 
்கடவமபுரியும்  �ல்பைறு மடடத்திலுளள ச்கை ஊழி -
யர்்களும் தமது ்கடவம்கவளச் பசயைதறகும் �ணிககு 
ைருைத றகும் மறறும் அைர்்களுவடய ப�ோருளோதோர 
பெருக்கடி நிவைவய குவைப�தற்கோன புதிய திடடங -
்களு டன் வைத்தியத் துவையில் தியோ்கத்பதோடு பசயற -
� டும் ஒரு நிர்ைோ்கத் திைன் ைோய்நத இயககுனர். இைர் 
மர தன் ஓடடப ப�ோடடியில் ஆர்ைத்துடன் ஈடு�டடு 
ை ரும் இைர் ைண்டனில் ெவடப�றை மரதன் ஓடடப 
ப�ோடடியில் ்கை்நது ப்கோண்டு ெம் ெோடடுககு ப�ருவம 
பசர்த்துளளோர். சு்கோதோரத் துவையில் ப�ோது மக்கள 
�ோது்கோக்கப�ட பைண்டும் என்ை ெல்பைண்்ணத்பதோடு 
என்றும் உயிர்பபுடன் �ணியோறறி ைரும் யோழ்.ப�ோதனோ 
வைத்தியசோவையின் பிரதோன இயககுனர் சத்திய மூர்த்தி 
தின்கரன் �த்திரிவ்கககு ைழஙகிய ்கை்நதுவரயோடல்,...  

இஙகிைோ்நதில் நீங்கள உயர்்கல்வி ப�றைது இப �குதி 
மக்களுககு புதிய ெம்பிகவ்கவய ஏற�டுத்தியுளளது.
அது பதோடர்பில் உங்கள ்கருத்து?  

ெோன் ஒரு ைருடம் இஙகிைோ்நது பைடப�ோசியோ வைத் -
தியோசவையில் ( என். எச். எஸ்) யூப்க வைத்தியசோவை -
யில் �யிறசிவய முடித்து விடடு ெோடு திரும்பியுளபளன். 
என்னுவடய �டிபபு “எம். டி” மருத்துைப பின் �டடப -

�டிப�ோகும். நிர்ைோ்கம் துவை சோர்்நதது. இக்கறவ்க 
பெறிவயபபூர்த்தி பசயத பின்பு பைளிெோபடோன்றில் 
�யிறசிவயப ப�றறிருக்க பைண்டும்.   

அஙகுளள வைத்தியசோவைககும் இஙகுளள வைத்தி -
யசோவைககும் பரோம்� வித்தியோசம். ஏபனன்ைோல் ைச -
தி்கள கூடிய வைத்தியசோவை்கள. அஙகுளள வைத்திய -
சோவை்கவளயும் இஙகுளள வைத்தியசோவை்கவளயும் 
ஒபபிடடுப �ோர்ககும் ப�ோது அஙகுளள வைத்தியசோ -
வை்கள எப�டி சிைப�ோ்க இயககுைது என்ைோல் பெோயோ -
ளிககு எப�டிப �ோது்கோபபு ைழஙகுைது என்�பத மி்க 
முககியமோனதோ்க பெோக்கப�டுகிைது.  

அஙகு எவைோைோன நிர்ைோ்க ்கடடவமபபுக்கவள 
பமறப்கோளளுகின்ைோர்்கள என்�வத ென்கு ெோன் அறி்நது 
ப்கோண்படன். அவை எனககு �யனுளளதோ்க இருககி -
ைது. ப�றை �யிறசிவய இஙகு பெரடியோ்க அமுல்�டுத்த 
இயைோது.   

உண்வமயிபைபய அஙகு ப�றை �யிறசி்கவள 
அல்ைது �ோர்த்த விடயங்கவள அவத இஙகு இைகு -
ைோ்க அமுல்�டுத்தும் ைழிவய ்கண்டு பிடித்து அதற -
குரிய ெவடமுவை்கவளச் பசயய பைண்டும். அஙகு 
்கடவமயோறறும் உத்திபயோ்கஸ்தர்்கள தங்களுவடய 
வைத்தியசோவை என்று நிவனத்து ப�ருவமயோ்கக 
ப்கோளளுகின்ை மன நிவைவய ப்கோண்டு ைருைதறகு 
அைர்்கள �ல்பைறு விடயங்கள பசயகிைோர்்கள. அ்நத 
விடயங்கவள எல்ைோைறவையும் பசயய முற�டடோல் 
இஙகுளள உத்திபயோ்கஸ்தர்்கள அளவுககு அதி்கமோன 

சைோல்்கவள எதிர்பெோககுைோர்்கள.   
ஆனோல் அஙகுளள அவனத்து உத் -
திபயோ்கத்தர்்களும் சிைப�ோ்கவும் 
அைதோனமோ்கவும் பெர்த்தியோ்கவும் 
பசயது முடிப�ோர்்கள. இஙப்க �ை 
�றைோககுவை்கள ்கோ்ணப�டுகின் -
ைன. ஆதைோல் விவரைோ்க நிவைய 
பைவை்கவள பசயது முடிப�தறகு 
இவடயில் சிை சமயங்களில் பெோயோ -
ளி்களுககும் உத்திபயோ்கஸ்தர்்களுககு -
மிவடபய சிை பிரச்சிவன்கள, முரண் -
�ோடு்கள பதோன்றும். இதனோல் ஒரு 
�க்கம் வைத்தியசோவைவயப �றறி 
குவை கூறு�ைர்்களோ்க இருப�ோர்்கள. 
ஆனோல் உண்வமயில் இஙப்க �ோர்த் -
தோல் உத்திபயோ்கஸ்தர்்களுவடய 
பைவைப �ளு மி்க அதி்கம். அதவன 
ஓரளபைணும் மடடுப�டுத்தி ச்நபதோ -
சத்பதோடு ்கடவம்கவளச் பசயைதற -
்கோன ைழி்கவள ஏற�டுத்தைோம்.   

ப�ோருளோதோர தோக்கம் மருத்துைதுவையிலும் தோக -
்கத்வத ஏற�டுத்தியுளள நிவையில் உங்கள �ணி 
எவைோறு இருககிைது?

ப�ோருளோதோர பெருக்கடியில் எரிப�ோருள மடடுப -
�டுத்தப�டடுளளதோல் ப�ோககுைரதத்துககு ப�ரும் 
சிக்கல் ஏற�டடுளளது.தனியோர் ைோ்கனங்கவள தவிர்த்து 
ப�ோதுப ப�ோககுைரத்து அல்ைது துவிச்சக்கர ைண்டியில் 
உத்திபயோ்கஸ்தர்்கள ்கடவமககு சமு்கமளிப��தற்கோன 
ைழிைவ்க்கவளயும் மறறும் ஏவனய ்கடவம்கள தவடப -
�ோடோமல் இயஙகுைதற்கோன ஊககுவிபவ� பசயது ைரு -
கின்பைோம்.ப�ோருளோதோர ரீதியில் ஊழியர்்கள �ோதிப� -
வடயோத ைவ்கயில் பைவைத்திடடங்கவள ஏற�டுத்தி 
ைழி்கோடடுதல்்கவளயும் ஆபைோசவன்கவளயும் பைகு 
விவரவில் ைழங்கவுளபளோம். 2100 ப�ர் இஙகு எல்ைோ 
மடடத்திலும் ்கடவமயோறறும் ஊழியர்்கள இருககிைோர் -
்கள.இத் திடடங்கள அைர்்களுககு ப�ரும் �யனோ்க 
அவமயும் என எதிர்�ோர்ககின்பைன்.  

அபதபைவளயில் வைத்தியசோவையிலுளள உத்தி -
பயோ்கஸ்தர்்கள மி்கவும் முககியமோனைர்்கள. அைர்்கள 
சிை்நத மனநிவைபயோடு பசவையோறறுைதறகும் ப�ோட -
டி்கவளத் ெடத்தி அைர்்களுககு �ரிசில்்கள ைழஙகி ஊக -
குவிக்கைோம் என்று ்கருகின்பைன்.  

ப�ோதுைோ்க அரச திவ்ணக்களங்கவள குறைம் ்கோண்� -
தும் குவை பிடிப�தும் ஒரு ப�ோதுைோன ைோடிகவ்கயோ்க 
இருககிைது. குவை்கவளக ப்கடடறி்நது ெடைடிகவ்க 
எடுப�பதோடு அவை்களுக்கப�ோல் அைர்்கவள ஊககு -
வித்து அைர்்களுவடய �ங்களிபப�ோடுதோன் இவைோ -
ைோன �ோரிய நிறுைனங்கள இயங்க முடியும்.   

�ை இக்கடடோன ்கோை்கடடத்தில் நீங்கள மக்கள �ணி 
பசயது மக்கள மனவத பைன்ைைரோ்க ்கருதப�டுகிறீர் -
்கள.இ்நத ப�ோருளோதோர பெருக்கடியோன சூழ்நிவையில் 
மக்கள எவைோைோன சு்கோதோர ெவடமுவை்கவள ப�்ண -
பைண்டுபமன நிவனககிறீர்்கள?  

இவைோைோன சூழ்நிவையில் ஒவபைோருைரும் ்கண் -
டிப�ோ்க ஆபரோககியமோ்க இரு்நது ப்கோளள பைண்டும்.
நிவைவு உ்ணவு, உடற �யிறசி பசயய பைண்டும்.
பெோய்கள பதோறைோமல் மி்க அைதோனமோ்க இருக்க 
பைண்டும். 40 ையதிறகு பமற�டடைரோ்க இரு்ந -
தோல் உடல் குருதிபயோடடத்வத �ரிபசோதவன பசயது 
ப்கோளள பைண்டும்.ஏதோைது சிறிய பிரச்சிவன்கள 
இரு்நதோல் அருகிலுளள சிறிய வைத்தியோசவையில் ்கட -
வமயோறறுகின்ை வைத்தியவர ெோடி உரிய ஆபைோசவன -
்கவளப ப�றறுக ப்கோளள பைண்டும்.   

40 ையதுககு பமற�டடைருககு பெடுங்கோைமோ்க 
உயர் குருதி அழுத்தம் இரு்நதோல் அ்நத்நத வைத்தியசோ -
வைககுச் பசன்று மரு்நது எடுத்திரு்நதோல் பிரச்சிவன 
இல்வை. ஆனோல் இறுதியில் மோரவடபபு, இரத்த 
அழுத்தம் இரு்நதோல் ்கைனம் பசலுத்த பைண்டும்.  

அதோைது ஒரு மனிதனுவடய ஆபரோககியத்திறகு 
7 மணி முதல் 9 மணித்தியோையம் நித்திவர ப்கோளள 
பைண்டும்.சீரோன நித்திவர, உ்ணவு அரு்நதோமல் இரு்ந -
தோல் உடலில் மோறைங்கள ஏற�டடு �ோதிப�வடயக 
கூடும்.   

ஒருைர் சு்கபதகியோ்க இருப�தறகு சிை ெல்ை ்கோரி -
யங்கவளக ்கவடபபிடித்தோல் பெோய்கவளத் தவிர்த்துக 
ப்கோளள முடியும். உதோர்ணமோ்க ஓயவு, உடற�யிறசி, 
ப�ோருத்தமோன உ்ணவு, ப�ோவதப ப�ோருள �ோைவன, 
புவ்கத்தல் அல்ைது பைறு ஏதோைது தைைோன �ழக்க 
ைழக்கங்களில் இரு்நதும் மறறும் தமககு தீஙகு இவழக -
்கக கூடிய உ்ணவு ைவ்க்களில் இரு்நது மி்கவும் அைதோன -
மோ்க ெட்நது ப்கோளள பைண்டும்.  

அவை தவிர வீதி வி�த்துக்களும் முககியமோன பிரச் -
சிவன்களில் ஒன்ைோ்க ்கோ்ணப�டுகின்ைது. வி�த்துக்க -
வளத் தவிர்த்துக ப்கோளள பைண்டும். இதில் மி்கமி்க 
அைதோனமோ்க இருக்க பைண்டும்.   

வி�த்துக்களின் ப�ோது ஒரு குடும்�த்தில் இருப�ை -
ருககு திடீபரன ஏதோைது ஒரு அபசௌரியம் ஏற�டடோல் 

அ்நதக குடும்�ம் ஒரு இக்கடடோன சூழ் நிவைககுத் தள -
ளப�டுகின்ைது. பைளிெோடடில் இவைோறு வி�த்து ஏற -
�டடோல் அைர்்கள அரச பசைவில் �ரோமரிக்கப�டடு 
அரச பசைவில் அைர்்களுககு நிவைய ைசதி்கள ைழங்கப -
�டுகிைது. இைஙவ்கயில் அவைோைோன ைசதி்கள மி்கவும் 
குவைவு. ஒரு குடும்�த் தவைைர் ஒருைருககு இப�டி -
யோன ஒரு நிவை ஏற�டடோல் அ்நதக குடும்�த்திறகு 
ைருமோனத்வதப ப�ை ைழி இருக்கோது.  

மரு்நது தடடுப�ோடு்கள பதோடர்பில் உங்கள வைத்தி -
யசோவையின் நிவைப�ோடு என்ன?  

ெோன் ்கடவம்கவளப ப�ோறுபப�றறு ஒரு சிை ெோட -
்களதோன். மரு்நது விநிபயோ்கப பிரிவுககு அரசோங்கத் -
தின் ஊடோ்க மரு்நது்கள ைருகின்ைது. எனினும் ்கட்நத 
்கோைங்களிலும் எதிர்ைரும் ்கோைங்களிலும் சிை ென் -
ப்கோவடயோளர்்களின் ஊடோ்க மரு்நது்கவளப ப�றறுக 
ப்கோளளுகின்ை பைவை்கவள வைத்தியசோவையின் 
ெைன்புரிச் சங்கம் மறறும் வைத்தியசோவையின் அபி -
விருத்திச் சவ� என்ை அவமபபின் ஊடோ்கப ப�றறுக 
ப்கோளைதறகு ைழி ைவ்க பமறப்கோள -
ளப�டுகிைது.  

்கட்நத சிை தினங்களில் வைத்தியசோ -
வைககு ஒருபதோகுதி மரு்நது்கள ை்நத -
வட்நதன. ெோன் இல்ைோத ்கோைங்களி -
லும் இவைோறு ப�ைப�டடிருககிைது. 
ஆ்கபை அைறவையும் ஊக்கப�டுத்தி 
இல்ைோத மரு்நது ைவ்க்கவள கிரம -
மோ்கப ப�றறுக ப்கோளைதற்கோ்க ைழி -
்கவளக ்கண்டு பிடித்து அமுல்�டுத்த 
பைண்டும். ஏபனனில் இைஙவ்கயில் 
ப�ோருளோதோர பெருக்கடி நிைவுைதோல் 
அைதோனம் அைசியம். இது ஒரு �ோரிய 
வைத்தியசோவை. மரு்நது்கள இல்ைோமல் 
ப�ோனோல் பெோயோளி்களுககு சிகிச்வச 
பசயய முடியோமற ப�ோய விடும். 

ஆ்கபை ென்ப்கோவடயோளர்்கள, 
அவமபபு்கள குறிப�ோ்க புைம்ப�யளோ -
ளர்்கள, இ்நத உதவி்கவள ப�ோதுைோ்க 
எங்களுககு பசயகின்ைோர்்கள. அைர் -
்கபளோடு ஏறப்கனபை பதோடர்பு்க -
வளப ப�ணி ைருகிபைோம். பதோடர்்நது 
ப�றறுக ப்கோளைதற்கோன ஏற�ோடு்கவள 
முன்பனடுப�தறகு இஙகு அறிவுறுத்தல் 
விடுத்துளபளோம்.  

்கோைத்திறகு ்கோைம் சிை மரு்நது ைவ்க -
்களுககு தடடுப�ோடு ைருைது உண்டு. 
இஙப்க ்கடவமயோறறும் மரு்நதோளர்்கள, 
அ்நத்நத வைத்திய நிபு்ணர்்கபளோடு ்கை்ந -
துவரயோடி அைர்்கள முன் கூடடிபய இவ -
ைோைோன மரு்நது தடடுப�ோடு்கள நிை -
வுைதறகு முன்னபர அதவன நிைர்த்தி 
பசயைதற்கோன ைழிைவ்க்கவள பமற -
ப்கோண்டு ைருகிைோர்்கள.  

�ல்்கவைக்கழ்கம் புகு மோ்ணைர்்க -
ளுககு உங்களுவடய கிளிபெோச்சி அைக -
்கடடவள �ோரிய சமூ்கத் பதோண்டுப 
�ணி்கவள ஆறறி ைருகின்ைது.அது 
பதோடர்பில் சிை ்கருத்துக்கள...  

கிளிபெோச்சியில் ்கல்வி ைளர்ச்சி அைக -
்கடடவள என்ை நிறுைனத்வத �ை ைரு -
டங்களுககு பமைோ்க ெடத்தி ைருகின் -
பைோம். அஙப்க இருககின்ை ்கல்வி ைளர்ச்சி 
அைக்கடடவள உறுபபினர் சகிதம் �ல் -
்கவைக்கழ்கம் புகு மோ்ணைர்்களுககு 
மோதோ்நதம் ஒரு ப்கோடுப�னவை ்கடன் 
திடடத்தின் ஊடோ்க ப�றறுக ப்கோளைதற -
்கோன ைழி ைவ்க்கவளச் பசயகின்பைோம்.
இ்நத ைருடமும் 150 ககும் பமற�டட 

மோ்ணைர்்கள இ்நத ்கடன் திடடத்தில் இவ்ண்நது உதவி -
வயப ப�றறுக ப்கோளளுகின்ைோர்்கள.  

சுமோர் 600 ககும் பமற�டட மோ்ணைர்்கள இ்நத ்கடன் 
திடடத்தில் �யன்ப�றறு �யிறசிவய முடித்தைர்்கள 
�ை பதோழில் ைோயபபுக்கவளப ப�றறிருககிைோர்்கள. 
பதோழில் ைோயபவ� ப�றைைர்்கள அைர்்கள ப�றை 
�்ணத்வத அைர்்களுககு ஏறைைோறு கிரமமோ்க ்கடடி 
முடிப�தன் ஊடோ்க ஏவனய மோ்ணைர்்களுககு உதவித் 
பதோவ்க பசர்ைதற்கோன ைழி பமறப்கோளளப�டுகிைது. 
குறிப�ோ்க ஆரம்�த்தில் இரு்நது இன்று ைவரயிலும் 
புைம்ப�யர்்நதைர்்கள இஙகுளள நிறுைனத்தின் ஊடோ்க 
ஒருதிடடமிடட அடிப�வடயில் பசயது ைருகின் -
பைோம். இது பைறறி்கரமோ்க ெவடப�றறு ைருகின்ைது.  

100ககு பமற�டட மோ்ணைர்்கள தோம் ப�றை ்கடவன 
மீளவும் திரும்பிச் பசலுத்தி ைருகிைோர்்கள. இதவன 
பைறறி்கரமோ்கச் பசயைதறகு சிை ென்ப்கோவடயோளர்்கள 
ஊடோ்கவும் ென்ப்கோவட அவமபபின் ஊடோ்கவும் இ்நத 
பசயறதிடடம் பைறறி்கரமோ்க முன்பனடுக்கப�டடு 
ைருகிைது. ்கல்வி ைளர்ச்சி அைக்கடடவளக்கோன அலுை -
ை்கம் இருகின்ைது. அதில் ெோன்கு ப�ர் ்கடவம புரிகின் -
ைோர்்கள. இது மோ்ணைர்்களுககு மி்கவும் பிரபயோசனமோ்க 
அவம்நதிருககிைது. ப�ோருளோதோர ைலுவில் பின்னவட -
வு்களிலுளள மோ்ணைர்்களுககு இ்நத உதவித் திடடம் 
ைழங்கப�டுகிைது. குடும்� சுவம்கள அதி்கமோ்க 
இருககின்ை �ல்்கவைக்கழ்க மோ்ணைர்்கள பதோடர்பு 
ப்கோண்டோல் ெோங்கள அைர்்களுககு ப்கோடுப�னவை 
எங்களோல் ைழங்க முடியும்.  

மரதன் ஓடடத்தில் தீரோத ஆர்ைமுடன் ஈடு�டும் 
நீங்கள அது பதோடர்பில்  

ெோன் ்கட்நத ்கோைங்களில் விவளயோடடுத்துவைவய 
ஊககுவித்து ைருகின்பைன். வைத்தியசோவை்களுககி -
வடபய விவளயோடடுப ப�ோடடி, உவதப�்நதோடடப 
ப�ோடடி, ஓடடப ப�ோடடி, எல்பை, கிரிகப்கட என 
ெடத்தி ைருகின்பைன்.  

சுகாதார வழிமுறைகறை 
கறைபிடிப்பது நெருககடிறை 
குறைகக வழிவகுககும்... 

கலந்துமையாடியெர்:- 

இக்்ால் அலி

ந்பாருைாதார நெருககடியில் 

யாழ். ப�ாதனா வைத்தியசாவை �ணிப�ாளர் வைத்தியர் தங்கமுத்து சத்திய மூர்த்தி  
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தரம்_5 ெகுப்பு ைாணெரகளுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீட்மசை ைாதிரி வினாததாள் --– I 1 ைணிததியாலம்

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

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

vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;Ff. 
rupahd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 
 

1.  +  = 
 

  +  = 
  

  + ? = 
 
  

 i.     ii.    iii. 
 
2. ,t;tikg;gpd; gb ,yf;fk; 1f;F   

vjpuhd ,yf;fk; vJ? 

 i. 5 
 ii. 6 
 iii. 4 
 

3. gR – fd;W vdpy; G+id …………… 

 i. fspW   ii. Fl;b   iii. fd;W  
 
4. mrhdpd; je;ij etpf;rdpd; je;ijf;F kfdhthu; vdNt mrhd; etpf;rDf;F 

vd;d Kiw? 

 i. kfd;   ii. mg;gh   iii. jhj;jh 
 
5.  
 
 

 i. 32    ii. 64    iii. 28 
 
6. 1kg fj;jupf;fha; &. 240.00 vdNt 1kg 250g fj;jupf;fhapd; tpiy vd;d? 
 i. &gha; 200.00  ii. &gha; 280.00  iii. &gha; 300.00 
 
7. ,t;TUtpYs;s nrq;Nfhzq;fspd; 

vz;zpf;if ahJ? 

  i. 6       ii. 4      iii. 2 
 

1
2     3     4

5
6

25 
10  5 

21
7 6

?
8 8 

8. 20 khztu;fs; 20 epkplj;jpy; xU km XLthu;fs;. 40 khztu;fs; mNj 
J}uj;ij vj;jid epkplj;jpy; XLthu;fs;? 

 i. 20 epkplj;jpy;  ii. 40 epkplj;jpy;  iii. 60 epkplj;jpy; 
 

9. arpf;fpd; epiw 37kg> N[haypd; epiw 32kg 750g ,UtupdJk; nkhj;j epiw 
ahJ? 

 i. 70 kg 250g   ii. 69kg 750g   iii. 68kg 750g 
 
10. fhw;W tPrpdhy; ntg;gk; FiwAk;. fhw;W tPrtpy;iy vdNt 

 i. ntg;gk; mjpfupf;fpd;wJ  ii. ntg;gk; Fiwfpd;wJ 
 iii. ntg;gk; khwhjpUf;fpd;wJ 
 
11.  
 
  

i.    ii.    iii. 
 

12. 3> 7> 9> 13> 15> ……. ,t;ntz; Nfhyj;jpy; mLj;J tUk; vz; ahJ? 

 i. 19    ii. 17    iii. 15 
 
13. 480 khk;goq;fspy; 40 khk;goq;fs; mOfptpl;ld. kpFjpia 4 rk gFjpahf 

gpupj;J nghjpapl;lhy; xU nghjpapy; cs;s khk;goq;fspd; vz;zpf;if 
ahJ? 

 i. 105    ii. 110    iii. 120 
 
14. 78021 ,t;ntz;zpy; 0 Fwpf;Fk; ,lkhdJ 

 i. E}wpdplk;   ii. Mapuj;jpdplk;  iii. gj;jpdplk; 
 

15. 4/10 ,jd; jrk tbtk; ahJ? 
 i. 4.0    ii. 0.4    iii. 0.04 
 
16. New;W Kd;jpdk; Gjd;fpoik vdpy; ehis kWjpdk; vd;d fpoik? 

 i. jpq;fs;   ii. rdp   iii. QhapW 
 
17.     ,t;TUtpd; tpspk;Gfspd; vz;zpf;if ahJ? 

     i. 8   ii. 10   iii. 12 
 
 
18. &gha; 1000 j;jpid Mff; Fiwe;j vj;jid ehzaj;jhs;fspd; %yk; 

khw;wyhk;?  

 i. 2    ii. 4    iii. 10 

? 

19. XX – V + X = ? 
 i. 10    ii. 25    iii. 35 
 
20.  
 
 
  

 

i. 49    ii. 14    iii. 72 
 
21. gj;jhapuj;J E}w;W gj;J vd;gjid ,yf;fj;jpy; vOjpdhy;; 

 i. 11110   ii. 10110   iii. 10100 
 
22. ehd;F egu;fSf;F MW Gj;jfq;fs; tPjk; nfhLj;j NghJ ,uz;L 

Gj;jfq;fs; vQ;rpaJ vdpy; nkhj;j Gj;jfq;fs; vj;jid? 

 i. 22    ii. 24    iii. 26 
 

23. BIRD = 8367 vdpy; ROD vd;gJ ……….. 

 i. 673    ii. 657    iii. 687 
 
24. gpd;tUtdtw;Ws; rkr;rPu; mw;w cU vJ? 

 i.     ii.    iii. 
 
 
 
25. xU xw;iw vz;Zld; xU xw;iw vz;izAk; xU ,ul;il vz;izAk; 

$l;bdhy; ngwg;gLtJ ahJ? 

 i. xw;iw vz;  ii. ,ul;il vz;  iii. $wKbahJ 
 
26. ,f;fbfhu Kfj;jpy; epkplKs; ,d;Dk; 5 Kiw  

Rod;why; ngwg;gLk; Neunkd;d? 

 i. 8 kzp   ii. 7 kzp    

iii. 6 kzp 
 

27. xU gz;izapy; 30 khLfSk; 15 NfhopfSk; 3 MLfSk; ,Ue;jd. 
,tw;wpd; fhy;fspd; nkhj;j vz;zpf;if ahJ? 

 i. 48    ii. 177    iii. 163 
 
28. mz;zhit tpl jk;gpf;F 4 taJ FiwthFk;. jk;gpapd; taJ 8 vdpy; 

,d;Dk; 3 tUlq;fspy; ,UtupdJk; taJfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 12    ii. 20    iii. 26 

2 2

16

4 4

64

3 4

?

19. XX – V + X = ? 
 i. 10    ii. 25    iii. 35 
 
20.  
 
 
  

 

i. 49    ii. 14    iii. 72 
 
21. gj;jhapuj;J E}w;W gj;J vd;gjid ,yf;fj;jpy; vOjpdhy;; 

 i. 11110   ii. 10110   iii. 10100 
 
22. ehd;F egu;fSf;F MW Gj;jfq;fs; tPjk; nfhLj;j NghJ ,uz;L 

Gj;jfq;fs; vQ;rpaJ vdpy; nkhj;j Gj;jfq;fs; vj;jid? 

 i. 22    ii. 24    iii. 26 
 

23. BIRD = 8367 vdpy; ROD vd;gJ ……….. 

 i. 673    ii. 657    iii. 687 
 
24. gpd;tUtdtw;Ws; rkr;rPu; mw;w cU vJ? 

 i.     ii.    iii. 
 
 
 
25. xU xw;iw vz;Zld; xU xw;iw vz;izAk; xU ,ul;il vz;izAk; 

$l;bdhy; ngwg;gLtJ ahJ? 

 i. xw;iw vz;  ii. ,ul;il vz;  iii. $wKbahJ 
 
26. ,f;fbfhu Kfj;jpy; epkplKs; ,d;Dk; 5 Kiw  

Rod;why; ngwg;gLk; Neunkd;d? 

 i. 8 kzp   ii. 7 kzp    

iii. 6 kzp 
 

27. xU gz;izapy; 30 khLfSk; 15 NfhopfSk; 3 MLfSk; ,Ue;jd. 
,tw;wpd; fhy;fspd; nkhj;j vz;zpf;if ahJ? 

 i. 48    ii. 177    iii. 163 
 
28. mz;zhit tpl jk;gpf;F 4 taJ FiwthFk;. jk;gpapd; taJ 8 vdpy; 

,d;Dk; 3 tUlq;fspy; ,UtupdJk; taJfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 12    ii. 20    iii. 26 

2 2

16

4 4

64

3 4

?

29. %d;W ghj;jpuq;fspy; ,Ue;j ghypd; msTfs; KiwNa  

350 ml, 720 ml, 1330 ml vdpy; nkhj;j ghypd; msT ahJ? 

 i. 2450 ml   ii. 2400 ml   iii. 2410 ml 
 
30. ,t;TUtpy; epow;wg;gl;l gFjp KO 

cUtj;jpd; vd;d gq;F? 

 i. 3/8   ii.  3/4   iii. 4/8 
 
31. bNthd; tPl;bypUe;J K.g. 10.30f;F Gwg;gl;L 11.25f;F jdJ khkhtpd; 

tPl;il mile;jhd;. mtd; gp.g. 3.30f;F kPz;Lk; tPl;Lf;F jpUk;gpdhd;. mtd; 
jdJ tPl;Lf;F ntspNa fopj;j fhy msT vt;tsT Neuk;? 

 i. 4 kzpj;jpahyk;  ii. 5 kzpj;jpahyk;  iii. 6 kzpj;jpahyk; 
 
32. ,uz;L lrd; Ngdhtpd; tpiy &gha; 480.00 vdpy; xU Ngdhtpd; tpiy 

vd;d? 

 i. &gha; 20.00  ii. &gha; 40.00  iii. &gha; 60.00 
 

33. 300m ehlh xd;wpypUe;J 115m ePskhd Jz;nlhd;W ntl;b vLf;fg;gl;lhy; 
vQ;rpa Jz;bd; ePsk; ahJ? 

 i. 185m   ii. 285 m   iii. 175 m 
 
34. gjpdhwhtJ xw;iw vz; ahJ? 

 i. 17    ii. 25    iii. 31 
 
35. ,f;$l;bDs; ,Ue;J ve;j ,yf;fj;ij ePf;fpdhy; kw;w 

,yf;fq;fspd; $l;Lj; njhif 21 Mf tUk; 

i. 6     ii. 4    iii. 7 
 

36. 10000 – 10 = ? 
 i. 10001   ii. 9910   iii. 9990 
 
37. P = 7,   Q = 6,    R = 5   vdpy;   P + Q – R = ? 
 i. 8    ii. 10    iii. 11 
 
38. rJuq;fSf;F Nfhzq;fs; cz;L ,t;TUTf;F Nfhzkpy;iy vdNt> 

 i. ,J xU tl;lk;  ii. ,J rJuky;y  iii. $wKbahJ 
 

39. xt;nthd;Wk; 100g epiwAs;s 20 rtu;f;fhu fl;bfs; 2kg epiwAs;s xU 
ngl;bapy; milf;fg;gl;ld vdpy; jw;NghJ ngl;bapd; nkhj;j epiw ahJ? 

 i. 3kg    ii. 4 kg   iii. 6 kg 

7  4 8 
0  6 

29. %d;W ghj;jpuq;fspy; ,Ue;j ghypd; msTfs; KiwNa  

350 ml, 720 ml, 1330 ml vdpy; nkhj;j ghypd; msT ahJ? 

 i. 2450 ml   ii. 2400 ml   iii. 2410 ml 
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(நேற்றைய த�ொடர்)

அபிவிருத்தி த�ொருளொ�ொரம் 
ஒன்றி்ை நேொக்கி ேொம் �யணிக் -
கும் �ொ்�யி்ை மிகவும் �லப�-

டுத்திக் தகொள்வ�றகொக ேொம் கடந� கொலத்்� 
�றறி திரும்பிப �ொர்த்�ல் ந்வண்டும். எமது 
த�ொருளொ�ொரம் இந� அளவு வீழ்ச்சி அ்ட்வ-
�றகு கொரணம் என்ை? எதிர்ம்றையொை பிரதி-
�லன்கள எம்்ம ஏன் ்வந�்டந�ை? �னிே -
�ர்கள தெய� �்வறுகள மூலமொ? அல்லது 
தகொள்க ரீதியொை கு்றை�ொடுகள கொரண-
மொக்வொ? ஒவத்வொரு ே�ரும் ேொம் விரும் -
பிய்வொறு த�ொருளொ�ொரத்்� ்வழிேடத்� 
எவ்வொறு ்வொயபபு ஏற�டடது? ே�ருக்கு 
ே�ர் ேொடடின் த�ொருளொ�ொரக் தகொள்க 
மொறறைம் அ்டயலொமொ? கொலத்திறகு கொலம் 
அவ்வொறு தகொள்கக்ள மொறறு்வது ேொட -
டிறகு �யன்மிக்க�ொ? அல்லது �யைறறை�ொ?  

இது �றறி ேொம் ஆழமொக ந�டிப �ொர்த்-
ந�ொம். அ�றகு தீர்்வொக எதிர்்வரும் 25 ்வரு -
டஙகளுக்கு ேொஙகள ந�சிய த�ொருளொ�ொர 
தகொள்க ஒன்றி்ை �யொரிக்க உளநளொம். 
்வறிய மறறும் கு்றைந� ்வருமொைம் த�று-
கின்றை குழுக்க்ள க்வனித்து த�ொழில்முயற-
சியொளர்க்ள ஊக்குவித்து உரு்வொக்குகின்றை 
ெமூக ெந்�ப த�ொருளொ�ொர மு்றை்மக்குத் 
ந�்்வயொை அடித்�ளத்்� இடுந்வன்.  

 2025 ஆம் ஆண்டளவில் ஆரம்� நி்ல 
்வரவுதெலவுத் திடடத்தில் மி்க ஒன்றி்ை 
ஏற�டுத்து்வது எமது முயறசியொகும். த�ொரு -
ளொ�ொர அபிவிருத்தி ந்வகத்்� நி்லயொை 
�ன்்மக்கு உயர்த்து்வதும் ேமது முயறசி-
யொகும். 2026 ஆம் ஆண்டொகும் ந�ொது 
நி்லயொை த�ொருளொ�ொர அடிப�்ட 
ஒன்றி்ை உரு்வொக்கிக் தகொள்வது எமது 
எதிர்�ொர்ப�ொகும் �றந�ொது அரெ கடன் அள -
்வொைது தமொத்� ந�சிய உற�த்தியின் நூற -
றுக்கு 140 ெ�வீ�ம் ஆகும். இ�்ை 2032 
ஆம் ஆண்டளவில் தமொத்�த் ந�சிய உற�த்-
தியில் நூறு ெ�வீ�த்்� விடவும் கு்றைப�து 
எமது திடடமொகும்.   

அவ்வொறு ந�சிய த�ொருளொ�ொரக் தகொள-
்கயின் ஊடொக ேொடடி்ையும் ேொடடு 
மக்க்ளயும் கடடிதயழுபபும் தெயற�ொட -
டி்ை முன்தைடுத்துச் தென்றைொல், 2048 ஆம் 
ஆண்டிநல சு�நதிர திை நூறறைொண்டி்ைக் 
தகொண்டொடும் ந�ொது, முழு்மயொை அபி -
விருத்தி அ்டந� ஒரு ேொடொக எம்மொல் மொறை 
முடியும்.  

ேொன் இவ்வொறைொை நீண்டகொல இலக்குக-
ளுக்குத் திடடஙக்ளத் �யொரிக்கும்ந�ொது 
சிலர் �ரிகொெமொகப �ொர்க்கின்றைொர்கள. நகலிக் -
க்�கள தெொல்கின்றைைர். ஆம். ேொன் ஏ்ைய 
அரசியல்்வொதிகள ந�ொன்றை்வர் அல்ல. என் -
னிடம் இருப�து நீண்டகொலத் திடடஙகள. 

ேொன் திடடமிடு்வது எைது முன்நைறறைத்துக்-
கொக அல்ல. இ்ளஞர் ெமு�ொயத்துக்கொகந்வ. 

ேொ்ளய ேொளுக்கொகந்வ. ேொன் இன்று 
ேொடடும் மரத்தின் அறு்வ்ட்ய எைக்கு 
அனு�விக்க கி்டக்கொது என்�்� ேொன் 
ேன்றைொக அறிந்வன். ஆைொலும் ேொ்ளய 
திைம் எமது பிள்ளகளொை எதிர்கொலப �ரம் -
�்ரகள அந� அறு்வ்ட்ய அனு�விப-
�ொர்கள.  

எமது ேொடடின் த்வளிேொடடுக் தகொள்க 
த�ொடர்பிலும் விநெடமொகக் குறிபபிட ேொன் 
விரும்புகின்நறைன். த்வளிேொடடுக் தகொள்க -
யில் உறுதியறறை �ன்்ம கொரணமொக எமக்கு 
ெர்்வந�ெ மடடத்தில் அதிகளவிலொை இழப-
பீடுகள மறறும் பின்ை்டவுகள ஏற�டடை. 
ேொன் இந� நி்ல்ம்ய மொறறுந்வன். உல-
கத்தில் ெகல ேொடுகளும் எைது ேண்�ர்கள. 
எமக்கு எதிரொளிகள இல்்ல. ேொம் எந�-
த்வொரு கடசி்யயும் நெர்ந�்வர்கள அல்லர். 
ெகல ேொடுகநளொடும் ேடபுரீதியொை தகொள்க-
்யப பின்�றறு்வ�்ை ேொன் உறுதிப�டுத்து-
கின்நறைன்.  

   ஆடசி மு்றையில் மொறறைதமொன்்றை ஏற-
�டுத்தும் நேொக்கில், ேொடு பூரொக ஆஙகொஙநக 
ஆரம்பிக்கப�டட ந�ொரொடடஙகள பிறகொ -
லத்தில் கொலிமுகத்திடலில் நகநதிரமொைது. 
ேொடடின் பிர�ொை ேகரஙகள சில்வறறுக்கும் 
அது வியொபித்�து. இந�ப ந�ொரொடடமொைது 
மிகவும் அஹிம்்ெயொகவும் ஆக்கபூர்்வமொக-
வும் இடம்த�றறைது. இபந�ொரொடடக்கொரர்-
கள எந�த்வொரு ்வன்மு்றைகளிலும் ஈடு�ட-
வில்்ல. அ�ன் கொரணமொகந்வ குடும்�ம் 
குடும்�மொக ்வநது ந�ொரொடடத்திறகு ஒத்து-
்ழபபு ்வழஙகிைர். சிறு குழந்�க்ளயும் 
ந�ொரொடட பூமிக்கு அ்ழத்து ்வரு்வ�றகு 
த�றநறைொர் அச்ெம் தகொண்டிருக்கவில்்ல.  

ஒரு ெந�ர்ப�த்தில் ந�ொரொடடக்கொரர்கள 
ஜைொதி�தி தெயலகத்தின் சு்வர்களில் சித்திரம் 
்வ்ரந�ைர். ஆைொல் எந�வி�மொை �ொதிப -
பும் இல்லொ�்வொறு டிஜிடடல் மு்றையில். 
ஆைொல் அ�ன் பின்ைர் இபந�ொரடடத்தில் 
அஹிம்ெொ்வொ�ம் கீழ்�டிநது ்வன்மு்றை 
நமதலழுந�து. ஒரு சில குழுக்கள ந�ொரொட -
டத்தின் ஒறறு்ம்ய மிதித்து ந�ொரொடடத் -
தின் உரி்மயொளர்களொக மொறிைர். அ்வர்கள 
அன்பிறகு �திலொக ந�ொரொடடத்தில் ்வன்-
மு்றை்ய திணித்�ைர்.  ேொன் ஒருந�ொதும் 
்வன்மு்றை மறறும் �யஙகர்வொ�த்திறகு இட-
மளிக்க மொடநடன்.   ஆயினும் அஹிம்்ெ 
மறறும் ஜைேொயகத்்�ப �ொதுகொபந�ன்.  

அ்மதியொக ந�ொரொடடத்தில் ஈடு�டு -
்வது அடிப�்ட உரி்மயொகும். அந� 
உரி்ம்ய ேொன் ஏறறுக் தகொளகிநறைன். ேொன் 
இந�ப ந�ொரொடடக்கொரர்க்ள ந்வட்ட -
யொடப ந�ொ்வ�ொக �ொரிய பிரெொரத்்� சில 
குழுக்கள ெமூக ஊடகஙகளின் ்வொயிலொக 
�ரப� முயறசித்து ்வருகின்றைைர். ஆயினும் 
அது உண்்மயல்ல. ேொன் அ்மதியொை 
ந�ொரொடடக்கொரர்களுக்கு எந�த்வொரு ்வ்க -
யிலும் �ொதிப்� ஏற�டுத்� இடமளிக்கப 
ந�ொ்வதில்்ல. 

அ்மதியொை ந�ொரொடடக்கொரர்க்ளப 
�ொதுகொக்கவும், அ்வர்களுக்கொக முன்்வரு்வ-
�றகும் ேொன் விநெட தெயலணிதயொன்்றை 
�ொபிபந�ன்.   

அ்மதியொை ந�ொரொடடக்கொருக்கு அநீதி 
வி்ளவித்�ொல் அந�ச் தெயலணிக்கு ேொளில் 
24 மணித்தியொலத்தில் எந� ஒரு நேரத்தி-
லும் மு்றைப�ொடு தெயய முடியும். அவ-
்வொறைொை அறிவித்�ல்கள குறித்து விெொரித்து 
ந�்்வயொை ேட்வடிக்்கக்ள முன்தை -

டுப��றகு ஓயவுத�றறை 
நீதி�தி ஒரு்வரின் �்ல-
்மயில் குழுத்வொன்்றை 
�ொபிபந�ன்.   

ஆயினும், திடட-
மிடடு ெடடத்்� மீறி, 
்வன்மு்றை மறறும் �யங-
கர்வொ� தெயற�ொடுக-
ளில் ஈடு�டட்வர்களும்; 
உளளைர். அ்வர்களுக்கு 
எதிரொக ெடடரீதியொக ேட-
்வடிக்்க எடுக்கப�டும். 
ெடடத்்� மீறி தெயல்�ட 
எ்வருக்கும் இடமளிக்கப 
ந�ொ்வதில்்ல. ெடடம் 
எைக்கும், உஙகளுக்கும், 
அ்ை்வருக்கும் ஒன்று.   

நம 09 ஆம் திகதி 
அ்மதியொை ந�ொரொடடக்-
கொரர்கள மீது �ொக்கு�ல் 
ேடத்திய ே�ர்கள மறறும் 
ந�ொரொடடத்தின் த�யரில் 
்வன்மு்றை மறறும் �யங-
கர்வொ�த்்� �ரபபும் 
ே�ர்கள குறித்தும் அந�-
ந�ொன்று ெடடத்்� 
அ மு ல் � டு த் து ந ்வன் . 
இந�ச் தெயற�ொடடின்-
ந�ொது எந� ஒரு அரசியல் 
அழுத்�ம் இடம்த�றைொ� 
்வ்கயில் த�ொறுபபுக் கூறுந்வன்.  

எரித�ொருள நிரபபு நி்லயஙகளுக்கு 
அருகில் ்வன்மு்றை்யத் தூண்டும் குழு உள -
ளைர். ேொடகணக்கொக ்வரி்ெயிலுளள மக்-
களுக்கு எரித�ொருள த�றறுக்தகொள்வ�றகு 
இடமளிக்கொது, �ல்வந�மொக ்வரி்ெக்ள 
கடநது முன்்வருந்வொர் குறித்து மு்றைப�ொடு -
கள ்வந� ்வண்ணம் உளளை. இவ்வொறைொை 
�ொ�ொள உலக நகொஷ்டிகளுக்கு இடமளிக்க 
முடியொது. 

இபந�ொது ேொம் எரித�ொருள தேருக்கடிக்கு 

முகம் தகொடுக்கும் நேரம். ஆகந்வ எமக்கு 
விநிநயொகிக்கக் கூடிய கு்றைந�ள்வொை எரி-
த�ொரு்ள நியொயமொை மு்றையில் விநிநயொ-
கிக்க ந்வண்டும். 

்வரி்ெ்ய அத்துமீறு�்வர்களுக்கு எதி-
ரொகச் ெடடத்்� ்வன்்மயொக பிரநயொ -
கிக்க ந்வண்டுதமை ேொன் த�ொலிெொருக்கு 
ஆநலொெ்ை ்வழஙகியுளநளன்.  

 ஓகஸ்ட மொ�ம் த�ௌத்� மறறும் இநது 
ெமய பிர�ொை �ல நிகழ்வுகள இடம்த�-
றுகின்றைை. ஆகஸ்ட மொ�ம் அதிகமொை 
சுறறுலொ �யணிகளும் ்வரு்க �ரு்வ�றகொை 
கொரணஙகளில் ் ்வ�்வமும் ஒன்று. ஆயினும் 
ேொடடின் குழப�மொை பின்ைணி ஏற�டுத்தி 
்்வ�்வஙக்ள சீர்கு்லப��றகும் ஒரு சில 
குழுக்கள முயறசித்து ்வரு்வ�ொக அறிக்்கயி -
டப�டடுளளது. �ொதுகொபபு பிரிவிைர் இது 
குறித்து அ்வ�ொனிபபுடன் உளளைர். இவ -
்வொறைொை சூழ்ச்சிகளில் சிக்கி ேொடடின் எதிர்-
கொலத்்� சீர்கு்லக்கும் முயறசிக்கு ஒத்து-

்ழபபு ்வழஙக ந்வண்டொதமை ேொன் உஙகள 
அ்ை்வரிடமும் நகடடுக் தகொளகின்நறைன்.  

 அ்மதியொை மு்றையில் எதிர்பபி்ைத் 
த�ரிவிப��றகொக தகொழும்பு மொேகர ெ்� 
மறறும் கண்டி மொேகர ெ்� என்�்வறறின் 
இடஙகள ஒதுக்கப�டடுளளை. அந� இடங-
களில் எதிர்பபுத் த�ரிவிக்கின்றை ந�ொரொட -
டக்கொரர்களுக்குத் ந�்்வயொை ்வெதிக்ள 
்வழஙகு்வ�றகு மொேகர ெ்� ேட்வடிக்்க 
எடுக்கும். எைந்வ ேொன் மிகவும் விையமொக 
ந்வண்டிக் தகொள்வது அத்துமீறியுளள இடங -
களில் த�ொடர்நதும் �ஙகியிருக்க ந்வண்டொம் 
என்��ொகும். எைந்வ அவ்வொறைொை அத்துமீ -
றிய இடஙகளிலிருநது த்வளிநயறி, ெடடத் -
்�யும் ஒழுஙகி்ையும் �ொதுகொப��றகு 
ஒத்து்ழபபு ்வழஙகுமொறு அ்மதியொை 
ந�ொரொடடக்கொரர்களிடம் ந்வண்டுநகொள 
விடுக்கின்நறைன். இலங்க ந�ெத்்�க் கட-
டிதயழுபபு்வ�றகொக உஙகளது ஒத்து்ழப-
பி்ை எதிர்�ொர்க்கின்நறைன்.     அரசியல் கடசி 
மு்றை �றறி ேொம் புதி�ொக சிநதிக்க ந்வண்டி -
யுளளது. கடசிகளின் தெயற�ொடொைது எதிர்-
கொலத்திறகு த�ொருந�க்கூடிய்வொறு மொறறிய -
்மக்கப�டு�ல் ந்வண்டும். அரசியல் ஒன்று 
ேொம் இன்று நி்ைத்துக்தகொண்டிருப�்்வ, 
அரசியல் ஒன்று ேொம் இன்று நமறதகொள -

�்்வ அ்ைத்்�யும் அந� வி�த்தில் ேொம் 
முன்தைடுத்துச் தெல்்வ�ொ எை சிநதித்�ல் 
ந்வண்டும். அரசியல் கல்வி �றறி ஆழமொக 
க்வைம் தெலுத்� ந்வண்டியுளளது.   எைந்வ 
அ�றகு இடம் அளிக்கக் கூடிய ்வ்கயில் 
புதிய மைப�ொன்்மக்ளக் தகொண்ட 
புதிய அரசியல்மபபு ஒன்றி்ை உரு்வொக்க 
ந்வண்டிய்ம இஙகு �ணிதயை ேொன் கருது -
கின்நறைன்.  

�றந�ொது ந�ர்�ல் ஆ்ணக்குழு, அர-
ெொஙக நெ்்வகள ஆ்ணக்குழு, த�ொலிஸ் 
ஆ்ணக்குழு, நீதிச் நெ்்வகள ஆ்ணக் -
குழு உளளிடட அ்ைத்திறகும் உறுபபிைர்-
க்ள நியமிக்கும் பூரண உரி்ம ஜைொதி�-
திக்நக உண்டு. அது ஜைேொயகத்திறகு உகந� 
நி்ல ஒன்றைல்ல என்��்ை ேொன் நேரடியொக 
குறிபபிட விரும்புகின்நறைன். ேொம் அந� 
நி்லயி்ை மொறறிய்மத்�ல் ந்வண்டும். 
�றந�ொது ெைொதி�தியிடம் இலங்கயின் 
ஆதிகொலத்தில் அரெர் ஒரு்வரிடம் இருந� 
அதிகொரஙக்ள விடவும் அதிகமொை அதிகொ -
ரஙகள ்வழஙகப�டடுளளை. அ�்ை உடை-
டியொக மொறறி அ்மத்�ல் ந்வண்டும்.  

ஒரு ேொடடின் ஜைொதி�தி என்�்வர் மக் -
களுக்கு நமலொல் ்வொழுகின்றை அரெரொக 
அல்லது கடவுளொக இருக்க ந்வண்டிய -
தில்்ல. அ்வரும் பிர்ெயில் ஒரு்வர். 
எைந்வ �னியொை தகொடி, இலச்சி்ை, 

�னியொை தகௌர்வஙகள மூலம் புனி�த்�ன் -
்மக்கு ஆளொக்க ந்வண்டியதில்்ல.  

அரசியல்மபபு மறுசீர்மபபு தெயற -
�ொடடின் ஆரம்�மொக, 19 ஆ்வது திருத்-
�த்திலிருந� அ்ைத்து நேர்ம்றையொை 
விடயஙக்ளயும் உளளடக்கி 22 ஆ்வது அர-
சியல்மபபுத் திருத்�த்்� நி்றைந்வறறிக்-

தகொளள ேொம் எதிர்�ொர்க்கின்நறைொம். அ�றகொக 
இந� தகௌர்வ ெ்�யின் முழு்மயொை ஆ�-
ரவி்ை ேொன் எதிர்�ொர்க்கின்நறைன்.  

22 ஆ்வது அரசியல் அரசியல்மபபுத் 
திருத்� ்வ்ரவு �றந�ொது �ொரொளுமன்றைத்தி-
டம் ெமர்பபிக்கப�டடுளளது. இது �றறி கலந-
து்ரயொடி த�ொது இணக்கப�ொடு ஒன்றுக்கு 
்வரு்வது த�ொருத்�ம் எை ேொன் கருதுகிநறைன். 

எமக்கு ந�்்வயொை 
அ்ைத்தும் 22 ஆ்வது 
திருத்�த்தின் ஊடொக நி்றை-
ந்வறறிக்தகொளள முடியொது 
ந�ொகலொம். அது எமது மறு -
சீர்மபபுத் த�ொடரின் மு�-
லொ்வது அடித்�ொளமொகும். 
இச்ெ்�யிலுளள அ்ை்வ-
ரும் ஏகமொை�ொக அ�்ை 
நி்றைந்வறறிக்தகொள்வது 
மிகவும் சிறைந� முன்நைொக்-
கிய ேகர்்வொக அ்மயும்.  

ேொன் இ�றகு முன்ைரும் 
ெ்�யில் குறிபபிடடது 
ந�ொன்று �ொரொளுமன்றை 
நமற�ொர்்்வக் குழுக்க்ள 
உடைடியொக நிறுவு்வ�றகு 
ேட்வடிக்்க எடுபந�ன். 
அந� குழுக்கள ஊடொக-
வும் அ்ைத்து அரசியல் 
கடசிகளுக்கும் ஒன்றைொக 
இ்ணநது தெயல்�டு்வ�ற-
கொை ்வொயபபுக் கிடடும். 
ெொ�ொரண ெமூகதமொன்றிற-
கொை ந�சிய இயக்கம் இது 
த�ொடர்�ொக ெமர்பபித்� 
அறிக்்கயி்ை ேொன் ஏறக-
ைந்வ இச்ெ்�யில் ெமர்ப-
பித்துளநளன்.   

அவ்வொநறை அரசியல் கடசித் �்ல்வர்-
க்ள உளளடக்கிய ந�சிய ெ்� ஒன்றி்ை 
நிறுவு்வ�றகு ேொன் ேட்வடிக்்க எடுபந�ன். 
முன்தைடுக்கும் நேொக்கில் அ்ை்வரிைதும் 
ஆகக் கு்றைந� த�ொது இணக்கப�ொதடொன்-
றுடன் கூடிய ந்வ்லத்திடடம் ஒன்றி்ை 
இந� ந�சிய ெ்�யின் ஊடொக �யொரித்துக் -
தகொளள எம்மொல் முடியும்.   

1977 இல், அரசியலில் பிரந்வசித்� ேொள 
மு�ல் எைக்கு ந�்்வப�டட ஒரு விடயம் 
இவ்வொறைொை பிரிவுகளறறை இலங்கதயனும் 
ஆள்டயொளத்்�க் தகொண்ட ெமூகதமொன்-
றி்ை உரு்வொக்கு்வ�ொகும். ஒரு�ொயின் பிள-

்ளகளொக ஒறறு்மயொக ்வொழக்கூடிய ந�ெ-
தமொன்்றை உரு்வொக்கு்வ�ொகும். 

இம்முயறசியில் த�ொடர்ச்சியொக ஈடு�ட-
ட�ன் கொரணமொக ேொன் அரசியல் ரீதியொக 
ந�ொல்விக்ள ெநதித்ந�ன். ந�ொல்விக்ள 
ெநதித்ந�ன். சிஙகள ந�ரிை்வொதிகளின் மொத் -
திரமன்றி, �மிழ், முஸ்லிம் ந�ரிை்வொதிக -
ளின் விமர்ெைஙகளுக்கு ஆளொநைன். இை -
்வொதிகளுக்கும். ெமய்வொதிகளுக்கும் எதிரொக 
த�ொடர்ச்சியொக ஈடு�டட்மயொல் சில அரசி-
யல் கடசிகள என்்ை ந�ெத்துநரொகியொகவும் 
ெமய எதிரியொகவும் அ்வதூறுக்கு உட�டுத் -
திை.  எனினும் ேொன் எைது தகொள்கயில் 
இருநது விலகிச் தெல்லவில்்ல. ஒருந�ொ-
தும் ேொன் அந�க் தகொள்கயிலிருநது விலக-
வும் மொடநடன்.  

இந� இ்ளஞர் யு்வதிகளின் ஒத்து்ழபபு-
டன், முழு ேொட்டயும் அக்தகொள்கயின் 
�க்கம் ஒன்றுதிரடடு்வ�றகொை ்வொயபபு 
�றந�ொது எமக்கு கி்டத்துளளது. இை, ம�, 
கடசி, குலம் உளளிடட அ்ைத்து ந்வ�ஙக -
்ளயும் ஒழிப��றகு ்வொயபபுக்குக் கிடடி-
யுளளது. அந� ந��ஙகள கொரணமொக சில ெம -
யஙகள �டுகின்றை துன்�த்்� ஒழிப��றகு 
்வொயபபு கிடடியுளளது. 

திறை்ம மறறும் ந�ர்ச்சி மூலம் ே�ர்களின் 
எதிர்கொலப �யணத்்�த் தீர்மொனிப��றகு-
கொை அடித்�ொளத்்� உறுதிப�டுத்து்வ�ற-
கும் ்வொயபபுக் கிடடியுளளது. அ்ைத்துப 
பிர்ெகளும் சு�நதிரமொக ்வொழக் கூடிய 
சூழ்ல உரு்வொக்கு்வ�றகொை பின்ைணி ஏற-
�டடுளளது.  

இஙகு �ல ்வருட கொலமொக �மிழ் மக்கள 
முகம்தகொடுக்கும் பிரச்சி்ைகளுக்கு அரசி-
யல் தீர்வி்ைப த�றறுக்தகொடுக்க ந்வண் -
டிய்ம அத்தியொ்வசியமொை கொரணி ஒன்-
றைொகும். யுத்�த்தின் மூலம் �ொதிக்கப�டட 
அ்வர்கள ெமூக மறறும் த�ொருளொ�ொரப பிரச் -

சி்ைகள �ல்வறறிைொல் �ொதிக்கப�டடுளள-
ைர். தீர்க்க ந்வண்டிய கொணிப பிரச்சி்ைகள 
�ல உளளை. ்வடக்கின் அபிவிருத்திச் தெயற-
�ொடுகள த�ொடர்�ொக ேொம் புதி�ொக சிநதிக்க 
ந்வண்டியுளளது. த்வளிேொடுகளில் ்வொழு-
கின்றை இலங்க �மிழ் மக்களுடன் தேருங -
கிச் தெயற�டடு, இலங்கயி்ை மீளக் 
கடடிதயழுபபும் ந்வ்லத் திடடத்திறகு 

அ்வர்களது ஒத்து்ழபபி்ைப த�றறுக் -
தகொள்வ�றகும் ேொம் எதிர்�ொர்க்கின்நறைொம்.  

எமது ேொடடின் ெைத்த�ொ்கயில் த�ரும் -
�ொன்்மயொக கொணப�டுகின்றைை த�ண்கள 
இன்ைமும் த�ண்களுக்கு எதிரொை ்வன்மு-
்றைகள, ஏ்ைய வித்தியொெஙகள, கு்றை�ொ-
டுகள �ல்வறறிறகு முகம்தகொடுத்து ்வருகின்-
றைைர். 

இநநி்லயி்ை மொறறிய்மத்�ல் 
ந்வண்டும். அ�றகுத் ந�்்வயொை அரசியல் 
மறறும் ெமூக தெயற�ொடுக்ள ேொம் எடுக்க 
ந்வண்டியுளளது.  

இந� அ்ைத்துப �ணிக்ளயும் நமற-
தகொள்வ�றகு முழு்மயொை அரசியல் மறு-
சீர்மபபுத் திடடதமொன்று ந�்்வப�-
டுகின்றைது.  அந� மறுசீர்மப்� எைது 
��விக்கொலத்தினுள ேொன் நமறதகொளந்வன். 
எனினும் அது எைது �னிப�டட அபிபபிரொ -
யத்திறகு அ்ம்வொக அல்ல. இ்ளஞர்க-
ளின், த�ண்களின் மறறும் ஏ்ைய மக்களின் 
கருத்துக்க்ள அடிப�்டயொக் தகொண்டு 
மக்களிைதும் �ொரொளுமன்றைத்திைதும் இணக் -
கப�ொடடிறகு அ்மயந்வ அ�்ை நமற -
தகொளந்வன்.  

ந�சிய இணக்கப�ொடடிறகு ்வரு்வது கட -
டொயமொை ஒரு விடயமொகும். அது�றறி 
ேொன் சிறிது விளக்க விரும்புகின்நறைன். ேமது 
ேொடடில் �ல ெைொதி�தி ந�ர்�ல்களின் ந�ொது 
முன்்்வக்கப�டட பிர�ொை ்வொக்குறுதி �ொன் 
நி்றைந்வறறு அதிகொரம் தகொண்ட ெைொதி-
�தி மு்றை்ம்ய ஒழிக்கப�டும் என்��ொ-
கும். எனினும் அந� ்வொக்குறுதி்ய ்வழஙகி 
அ�ன் மூலம் அதிகொரத்திறகு ்வந� எ்வரும் 
நி்றைந்வறறு அதிகொரம் தகொண்ட ஜைொதி-
�தி மு்றை்ம்ய ஒழிக்கவில்்ல. மொறைொக 
ஒரு்வர் நி்றைந்வறறு ஜைொதி�தி மு்றை்ம-
யி்ை ஒழித்�ொலும், அ�ன் பின்ைர் ஆட-
சிக்கு ்வரும் கடசியிைொல் மீண்டும் அ�்ை 
மொறறிய்மக்கும் இயலு்ம உளளது. 
அ�ைொல் �ொன் ேொஙகள மக்கள ெ்� ஊடொக 
த�ொது்வொை ந�சிய இைக்கப�ொடு ஒன்றிறகு 
்வரந்வண்டிய ந�்்வயுளளது.  

மக்கள ெ்� என்�து முழு்மயொக சுயொதீ-
ைமொக தெயற�டும் ஒரு நிறு்வைமொகும். அர -
ெொஙகம் அ�றகுத் ந�்்வயொை ்வளஙக்ள 
்வழஙகு்வ்� மொத்திரநம நமறதகொளளும். 
அ�ன் �ணிகளுக்கு அல்லது தீர்மொைஙக -
ளுக்கு அரெொஙகத்தின் வி�வி� �ொக்கமும் 
இருக்கொது. மக்கள ெ்�யின் அ்மவு �றறி 
ேொம் �ல்ந்வறு �ரபபிைருடன் கலநது்ர-
யொடி தீர்மொனிபந�ொம்.  

ேண்�ர்கநள, ேொன் 1977 ஆம் ஆண்டு 
இளம் உறுபபிைர் ஒரு்வரொக �ொரொளுமன்றைத் -

தில் பிரந்வசித்ந�ன். ேொடடிநல �ல்ந்வறு 
��விக்ள ்வகித்ந�ன். 

அ்வமொைப�டுத்�ல்கள - �ொரொடடுக்கள 
மத்தியில் மைச்ெொடசிக்கு ஏற� ெரிதயை 
நி்ைத்�்வறறி்ை ேொடடிறகொக நமறதகொண்-
நடன். கடந� இரண்டு மூன்று ்வருட கொலப 
�குதியினுள ேொடு �டிப�டியொக நி்லயறறைத் 
�ன்்மயி்ை நேொக்கிப �யணிப�்� ேொன் 
கண்நடன். அ்்வ அ்ைத்்�யும் மீண்டும் 
திரும்பிப �ொர்க்கும் ந�ொது எைக்கு நி்ைவில் 
்வரு்வது ேொன் நறைொயல் கல்லூரியில் கல்வி 
கறகும் ந�ொது ்வொயப�ொடம் தெய� உலக 
புகழ்த�றறை க்லஞர் ஒரு்வரொை ருத்யொத் 
கிபலிங எழுதிய 'இப' எைப�டும் கவி்� 
்வரிகளொகும்.  

அ�ன் ஒரு �குதி்ய ேொன் இஙகு குறிப-
பிட விரும்புகின்நறைன்.   If you can meet with 
Triumph and Disaster And treat those two 
impostors just the same; If you can bear to hear 
the truth you've spoken Twisted by knaves to 
make a trap for fools, Or watch the things you 
gave your life to, broken, And stoop and build 
'em up with worn-out tools:

– you'll be a Man, my son! 
'நீஙகள ட்ரயம்ப மறறும் ந�ரழி்்வ ெந-

திக்க முடிந�ொல்  அந� இரண்டு ஏமொறறுக்கொ-
ரர்க்ளயும் ஒநர மொதிரியொக ேடத்துஙகள;   

நீஙகள தெொன்ை உண்்ம்யக் நகடக 
உஙகளொல் முடிந�ொல்  முடடொளகளுக்கு 
ஒரு த�ொறி்ய உரு்வொக்க கத்திகளொல் முறுக்-
கப�டட,   அல்லது உஙகள ்வொழ்க்்க்ய 
நீஙகள தகொடுத்�,    உ்டந� விடயஙக்ளப 
�ொருஙகள,   நமலும் ந�யநது ந�ொை கருவிக-
்ளக் தகொண்டு   குனிநது அ்வற்றை உரு்வொக்-
குஙகள:  - நீ ஒரு மனி�ைொக இருப�ொய, என் 
மகநை!'  எைந்வ ேொம் நேர்்மயொை உளளத் -
துடனும் உன்ை� எதிர்�ொர்பபுடனும் புதிய-
ந�ொரு �யணத்்� ஆரம்பிபந�ொம். உண் -
்மயின் மறறும் சு�நதிரத்தி்ை வி்�க்ள 
ேடடுந்வொம். நிகழ்கொலத்தில் எம்்மப �றறி 
அதிகமொை குறறைச்ெொடடுக்களும் விமர்ெைஙக-
ளும் எழலொம். எனினும் ேடடிய உண்்மயின் 
மறறும் சு�நதிரத்தின் வி்�கள ்வளர்நது �ல-
ைளிக்கும் எதிர்கொலத்தில் ஒரு ேொள, ேொம் ெரி-
தயன்�து நிரூபிக்கப�டும்.  

எைது உ்ரயி்ை நி்றைவு தெயது ேொம் புத்-
�த�ருமொன் அ்வர்கள ந�ொதித்� கருத்த�ொன்-
றி்ை உஙகளுக்கு நி்ைவூடட விரும்புகின்-
நறைன். �ல ெந�ர்ப�ஙகளில் புத்�த�ருமொன் 
அ்வர்கள இ�்ை ்வலியுறுத்திய�ொக திரிபிட-
கத்தில் குறிபபிடப�டடுளளது.  

'அத்�தீ�ொ விஹர�......'  
�ொம் �மக்நக தீ�மொக இருஙகள.  
ேொம் எமக்கு தீ�மொக அ்மந்வொம். அந� 

தீ�த்தின் ஒளியொல் இலங்க தீ�த்்� ஒளிம-
யமொக்குந்வொம்.  

                     ேன்றி.  

வன்முறைக்கும் பயங்கரவாதத்துக்கும்
ஒருபபாதும் இடமளிக்்க மாடபடன்!

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
நேற்று முன்தினம் பாராளுமன்்றத்தில் 
ஆற்றிய க்காள்்கப் பிர்கடன உ்ர

நாட்டில் அஹிமமசை ைற்றும 
ஜனநாயகதமதைப் பாதுகாப்்பன்  

சைட்்டதமதை மீறி வசையல்ப்ட எெருக்கும 
இ்டைளிக்கப் ்பாெதில்மலை. சைட்்டம எனக்கும, 
உஙகளுக்கும, அமனெருக்கும ஒன்்ாகும  

சூழ்ச்சிகளில் சிக்கி நாட்டின் எதிரகாலைதமதை 
சீரகுமலைக்கும முயற்சிக்கு  ஒததுமழப்பு 
ெழஙக ்ெண்டாவைன உஙகள் 
அமனெரி்டமும ்கட்டுக்  வகாள்கின்்்ன்

பலை ெரு்ட காலைைாக தைமிழ் ைக்கள் 
முகமவகாடுக்கும பிரச்சிமனகளுக்கு 
அரசியல்  தீரவிமனப் வபற்றுக் வகாடுக்க 
்ெணடும.  யுததைததின் மூலைம பாதிக்கப்-
பட்்ட அெரகள் சைமூக ைற்றும வபாருளாதைாரப்  
பிரச்சிமனகள் பலைெற்றினால் பாதிக்கப்பட்-
டுள்ளனர. தீரக்க ்ெணடிய காணிப்  
பிரச்சிமனகள் பலை உள்ளன. ெ்டக்கின் 
அபிவிருததிச் வசையற்பாடுகள் வதைா்டரபாக 
நாம  புதிதைாக சிந்திக்க ்ெணடியுள்ளது
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"வன்முறை ராசா "
வீதி நாடகம் அரங்கறைம்

(புதிய காத்ான்குடி தினகரன் நிருபர்)

கிழக்கு பலகலைக்கழக நுண் கலைததுலை மாணவர்களால, வன்முலை 
ராசா எனும் ்லைப்பில வீதி நாடகம் ஒன்று இயறைப்படடது. மடடக்க-
ளப்பு மண்முலனப்பறறு பிரத்ச சசயைக வளாகததில தநறறு (04) வியா-
ழக்கிழலம இநநாடகம் அரஙதகறைப்படடது.

கிழக்கு பலகலைக்கழகததின் முதுநிலை விரிவுலரயாளர் எஸ்.சநதிரகு-
மாரின் எழுததுருவிலும்,  சநறியாளலகயிலும்  இந  ்வீதி நாடகம் ்யா-
ரிக்கப்படடுளளது.

வன்முலை,  தீவிரவா்ததின் சவாலகளும் மனி  ் வாழ்வியல சநருக்-
கடிகளிலிருநது மீண்சடழு்லும் என்ை ச்ானிப்சபாருளில இந  ் வீதி 
நாடகம் அலமநதிருந்து. த்சிய சமா்ான தபரலவ சகல விடடா ஐதராப்-
பிய ஒன்றியம் ஆகிய நிறுவனஙகளின்  அனுசரலணயுடன், ்கவல 
பயிறசி நிலையததினால இநநாடகம் அரஙதகறைப்படடுளளது. மண்மு-
லனப்பறறு பிரத்ச சசயைக வளாகததில நலடசபறை இந  ்வீதி நாடக 
அரஙதகறை நிகழ்வில, மண்முலனப்பறறு பிரத்ச சசயைாளர் திருமதி 
சததியானநதி நமசிவாயம் மறறும் பிரத்ச சசயைக உததிதயாகத்ர்கள, 
பல சமய ஒன்றியததின் பிரதிநிதிகள எனப் பைரும் கைநது சகாண்டனர். 
்மிழ், முஸ்லிம் மக்களிலடதய  இன நலலுைவு,  சகவாழ்வு மறறும் புரிந-
துணர்லவ கடடி எழுப்பும் வலகயில இந  ்நாடகம் அலமநதிருந்து.

ஹெர�ோயின் வைத்திருந்தைர் வைது
(பாைமுலன தினகரன் நிருபர்)

அக்கலரப்பறறு பிரத்சததில செதராயின் லவததிருந்வர் லகது 
சசயயப்படடுளளார். அக்கலரப்பறறு சபாலிஸாருக்கு கிலடத் இர -
கசிய ்கவலின் பிரகாரம், அந் பிரத்சததிறகு சசன்ை சபாலிஸார் 
சநத்க நபலரக் லகது சசய்னர். அவரிமிருநது 150 மிலலி கிராம் 
சொதராயினும் லகப்பறைப்படடது.

Kd;nkhopTfSf;fhd Ntz;LNfhs; (RFP)

ePu;g;ghrd mikr;R

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; 

xUq;fpize;j ePu; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; - CRIWMP

MNyhrfu; - GIS ts tiuglq;fis mgptpUj;jp nra;tjw;Fk; 

gapw;rpj; jpl;lq;fis elhj;Jtjw;Fk; GIS epGzu;

RFP ,y. CRIWMP/PMU/PROC/2022/SER/09

1.  ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ UNDP ,d; ju mq;fPfhuk; ngw;w Kftu; 

epiyaj;Jld; gRik fhyepiy epjpaj;jpypUe;J (GCF) fhyepiy khw;wj;jpidj; 

jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePu;; Kfhikj;Jt nraw;wpl;l  fpuar; nrytpw;fhf 

epjpnahd;iw ngw;Ws;sJld; ,e;epjpaj;jpd; gFjpnahd;W Nkw;gb Nritf;fhd 

cupa gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ.

2.  fhyepiy khw;wj;jpidj; jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePu;; Kfhikj;Jt 

nraw;wpl;lk;; mDuhjGuk;> tTdpah> Gj;jsk;> FUehfy;> jpUNfhzkiy> 

kd;dhu; kw;Wk; nghyd;dWit khtl;lq;fspy; mjd; nraw;ghl;il 

eilKiwg;gLj;jpAs;sJ. jpl;l jiyik mYtyfk; nfhOk;gpYk;> Jiz 

mYtyfk; mDuhjGuj;jpYk; epWtg;gl;Ls;sJ. 12Mk; khb> ,y 500 T.B. 
[hah khtj;ij> nfhOk;G-10 ,Ys;s fhyepiy khw;wj;jpidj; jhf;Fg;gpbf;Fk; 

xUq;fpize;j ePu; Kfhikj;Jt nraw;jpl;lj; jiytu;> nraw;jpl;l ngWiff;FO 

rhu;ghf nraw;jpl;lg; gzpg;ghsu;> ts tiuglq;fis mgptpUj;jp nra;tjw;Fk;> 

vl;L khj fhyj;jpw;F GIS gapw;rp epfo;Tfis elhj;Jtjw;Fkhd GIS epGdj;Jt 
MNyhrid Nritfis toq;Fk; jFjptha;e;j tpiykDjhuu;fsplkpUe;J 

Kj;jpiuaplg;gl;l Kd;nkhopTfisf; NfhUfpd;whu;.

3.  tpiykDjhuu;> ts tiuglq;fis mgptpUj;jp nra;tjw;Fk;> GIS gapw;rpj; 
jpl;lq;fis elj;Jtjw;Fk;> GIS epGzUf;fhd MNyhridr; Nritfis 

toq;ff;$ba jpwikahd epGzuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. tpiykDjhuu;fs; 

jq;fs; Kd;nkhopTfis “gzpapd; Nehf;fk;” kw;Wk; “Fwpg;gplq;fs;” Fwpg;G 
tpjpKiwfspy; (TOR) Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; KOj; Njitf;Fk; rku;g;gpf;f 

Ntz;Lk; kw;Wk; gFjp Nritf;fhd Kd;nkhopTfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ 

vd;gJld;  mJ epuhfupf;fg;gLk;. TOR ,y; cs;s “gzpapd; Nehf;fk;” kw;Wk; 
“tptuf;Fwpg;Gfs;” vd;gtw;Wf;F njhopy;El;g gjpyspf;Fk; jd;ik mbg;gilapy; 

Kd;nkhopTfs; kjpg;gPL nra;ag;gLk;.

4.  Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiw (NCB) %yk; 

tpiyf;Nfhuy; elj;jg;gLk;. http://www.treasury.gov.lk/documents/57687/174939/
ProcurementManual200620060817withSup8.pdf/5d0563ed-05b1-4629-9937-
db8e160aac29. Fwpg;G topfhl;ly; 3.2

5.  MHtq;fhl;Lk; jFjpAs;s tpiykDjhuu;fs; ve;jnthU Ntiy ehl;fspYk; 

0900 kzp Kjy; 1600 kzp tiu 12Mk; khb> ,y. 500> T.B. [hah khtj;ij> 

nfhOk;G-10   ePu;g;ghrd mikr;R> fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg; gpbf;Fk; 

xUq;fpize;j ePu; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (CRIWMP) nraw;wpl;lg; 

gzpg;ghsuplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhlu;G ,y. 

011 2672223)

6.  2022-08-05Mk; jpfjp Kjy; 2022-08-18Mk; jpfjp tiuAk; mYtyf Neuq;fspy; 

(0900 kzp Kjy; 1500 kzp tiu) vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw  

nghUj;jkhd tpiykDjhuu;fs;  CRIWMP nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F 

rku;g;gpg;gjd; Ngupy; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiyf;Nfhuy; Mtzj; 

njhFjpnahd;iw tendercriwmp@gmail.com vDk; kpd;dQ;ry; Kftupapd; Clhf 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

7.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;l ehspypUe;J 60 ehl;fSf;F Kd;nkhopTfs; 

nry;YgbahFk;. Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l  Kd;nkhopTfis (njhopy;El;gk; 

kw;Wk; epjp Mfpa ,uz;ilAk; cs;slf;fpaJ) 2022-08-19Mk; jpfjp 1400 kzpf;F 

Kd;duhf gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nkw;gb 05Mk; ge;jpapy; 

jug;gl;Ls;s KfthpapYs;s ~~Nfs;tpg; ngl;bapy;|| cs;spLjy; Ntz;Lk;. 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~ts tiuglq;fis mgptpUj;jp 

nra;tjw;Fk;;> GIS gapw;rpj; jpl;lq;fis elhj;Jtjw;Fk;> GIS epGzUf;fhd 

MNyhrid Nritfis toq;Fjy; -  CRIWMP/PMU/PROC/2022/SER/09” 
vdf; Fwpg;gplTk;.

9.  jhkjkhd Kd;nkhopTfs; epuhfupf;fg;gLk;. Kiwahf fpilf;fg;ngw;w midj;J 

Kd;nkhopTfSk; jpl;lkplg;gl;l Neuj;jpy; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

Kd;nkhopTfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

jiytupd; rhu;ghf>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

nraw;wpl;l gzpg;ghsu;>

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePu; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

ePu;g;ghrd mikr;R

12Mk; khb> ,y. 500> T.B. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10

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

Nfs;tp ,y. SLSPC/PL/Green Leaf/September/October/T-147/2022

,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpw;Fhpj;jhd fz;b khj;jis khtl;lq;fspy; 

mike;Js;s gpd;tUk; Njhl;lq;fspy; gr;irj; Njapiyf; nfhOe;ij ,uz;L khj fhyj;jpw;F 

tpw;gid nra;tjw;fhf Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Njhl;lj;jpd; ngah;
kPsspf;fg;glhj 

itg;Gj; njhif

kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; njhif

fle;j khjj;jpd; 

gr;ir nfhOe;jpd; 

msT

mynfhy;y mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 42>132

nfhl;lf` mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 11>864

fy;gp`py;y mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 41>646

Nfhku mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 43>294

`hfy mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 33>324

n`ahh;ghh;f; mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 14>016

`{d;d];fphpa mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 33>480

nfNynghf;f mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 87>299

itj;jyht mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 10>749

Tl;irl; mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 1901

tpfhufy mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 1424

ty`e;Jt mur Njhl;lk; 5000.00 100>000.00 888

Nkw;gb tpiyf;NfhuYf;fhd epge;jidfs; kw;Wk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd 

gbtq;fis cs;slf;fpa Nfs;tp Mtzq;fis 5000.00 &ghitr; nrYj;jp 2022-08-09Mk; jpfjp 

Kjy; gd;tpy> fy;gp`py;yapy; mike;Js;s vkJ gpuNjr mYtyfj;jpypUe;J my;yJ 2022-

09-19Mk; jpfjp tiu nfhOk;gpy; mike;Js;s jiyik mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

itg;Gj; njhifahf itg;Gr; nra;a Ntz;ba xU ,yl;rk; &ghit (100>000.00) xt;nthU 

Njhl;lj;jpw;fhfTk; ntt;Ntwhfr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;> ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; 

$l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fp Kjyhk; efuf; fpisapy; Ngzg;gLk; 046 1002 40000 933 

vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F itg;Gr; nra;J my;yJ nuhf;fg; gzkhf fhrhsUf;Fr; nrYj;jp 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;Jld; gw;Wr;rPl;bd; gpujpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtj;ij itg;Gg; gw;Wr;rPl;L rfpjk; nfhOk;G-12> 

kPuhzpah tPjpapy; mike;Js;s  ,yq;if mur ngUe;Njhl;lf; $l;Lj;jhgdj;jpd; jiyik 

mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022-08-19Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Kd; 

cs;spLjy; Ntz;Lk;.  

2022-08-19Mk; jpfjp gp.g. 1.00 kzpf;F Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; epiwtile;jTld; 

Nfs;tpfisj; jpwf;Fk; FOtpd; Kd;dpiyapy; ,e;jf; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld;  

,e;epfo;tpy; nfhs;tdthsh; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;. 

eph;zapf;fg;gl;l jpdk; kw;Wk; Neuj;jpw;Ff; fpilf;fg;ngwhj Nfs;tpg; gbtq;fs;; njhlh;gpy; 

$l;Lj;jhgdk; nghWg;Gf;$w khl;lhJ vd;gJld; ngWiff; FOj; jiythpd; jPh;khdNk ,Wjpj; 

jPh;khdkhFk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

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

,y. 21> gPrPrP tsT>

kPuhdpah tPjp> nfhOk;G 12.

2022-08-04.

gr;irj; Njapiyf; nfhOe;ij Nfs;tp Kiwapd; fPo; 
tpw;gid nra;jy; - nrg;nlk;gh;/xf;Nlhgh; / 2022

mwptpj;jy;
tTdpah khtl;l ePjpkd;wpy;

Fbapay;elgbKiwr; rl;lf; 

Nfhit gphpT 16d; fPo; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; mwptpj;jy;

rz;Kfypq;fk; rhaPrd;

C/o Fzuj;jpdk; fkyehjd;

,y. 72> nts;stha;f;fhy; tPjp>

#whtj;ij> Vohiy njw;F>

Rd;dhfk;> aho;g;ghzk;.
tof;fhsp

tof;F ,y. L/213/22
jd;ik: fhzp (rhjhuzk;)

ngWkjp: 2000>000/-     vjpH

01.  L. nry;tFkhH (jiytH) 

epa+igl; tpisahl;Lf; 

fofk; ,y. 27> 07k; 

xOq;if> neSf;Fsk;> 

tTdpah.

02. T. jpNd]; (nrayhsH)>

  epa+igl; tpisahl;Lf;fofk;

  ,y. 25A> 07k; xOq;if> 

neSf;Fsk;> tTdpah.

03.  N. epj;jpahde;jd; 
(nghUshsH)

  epa+igl; tpisahl;Lf; 

fofk; ,y. 54> 07k; 
xOq;if> neSf;Fsk;> 
tTdpah.

vjpuhspfs;

mf;fiw cila jug;gpdHfSf;F

NkNy ngaH Fwpg;gplg;gl;Ls;s tof;fhsp ,e;ePjpkd;wpy; fPo; 

Fwpg;gplg;gLk; Mjd ml;ltiz njhlHgpy; NkNy ngaH 

Fwpg;gplg;gl;l vjpuhspfSf;F vjpuhf Mjdk; njhlHghd 

tof;nfhd;iw jhf;fy; nra;Js;shH.

vdNt Fwpj;j tof;F njhlHgpy; NkNy ngaHFwpg;gplg;gl;l 

vjpuhspfs; jtpHe;j Fwpj;j Mjdk; njhlHgpy; mf;fiwAila 

jug;gpdH vtNuDk; ,Ug;gpd; 2022k; Mz;L Xf];l; khjk; 

23k; jpfjp tTdpah khtl;l ePjpkd;wpy; Njhd;WkhW ,j;jhy; 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wPHfs;.

02k; Mjd ml;ltiz

tl khfhzk; tTdpah khtl;lk; tTdpah njw;F 

jkpo;gphpT fpof;F %iy njw;F Ntg;gq;Fs fpuhkj;jpy; 

jw;NghJ tTdpah njw;F jkpo; gpuNjrrig vy;iyf;Fs; 

tTdpah gpuNjr nrayhsH gphptpy; neSf;Fsk; fpuhk 

mYtyH gphptpy; neSf;Fsk; fpuhkj;jpy; mike;Js;s 

~Ntg;gq;FsfhL| vd miof;fg;gLtJk; epy msitahsH 

jiyikajpgjp mtHfshy; jahhpf;fg;gl;L mtuJ nghWg;gpy; 

cs;s Muk;gtiugl (P.Plan) ,y. S. 270y; Gyj;jhs; (Field 
Sheet) ,y. C 14/54 kw;Wk; C 14/55 y; nrhy;yg;gl;lJkhd 
Jz;L ,y. 21 kw;Wk; 27 ,jd; tp];jPuzk; Vf;fH xd;gJ W}l; 

,uz;L NgHr;r]; ,Ugj;J MW (A09-R02-P26) ,jpy; gphptpl;l 
gFjp Vf;fH ,uz;L W}l %d;W NgHr;r]; gjpndhd;W (A02-
R03-P11) ,J epy msitj; jpizf;fsj;jhy; tiuag;gl;l 

Va/Vau/2017/192 vDk; Rtl;L tiuglj;jpy; Rl;lg;gl;ljd;gb 

Jz;L ,y. 44 ,jd; tp];jPuzk; g+r;rpak; jrk; xd;gJ xd;W 

Ie;J xd;gJ n`f;nlaH]; (0.9159 nf) ,jd; vy;iyfs;:-

fpof;F :- efurig Nyd; jw;NghJ 07k; xOq;if> neSf;FSk;

tlf;F :-  kpFjpf;fhzp jw;NghJ rpd;dj;Jiu rptypq;fj;jpd; 

topAhpikahsHfspd; Mjdk;

Nkw;F :-  vk;. fdful;zKk; VidatHfSk;>

njw;F :-  rpd;dj;jk;gp n[anfshp kw;Wk; tlf;nfy;iyapy; 

mlhj;jhf mikf;fg;gl;l ghijAk; cs;slq;fyhf.

ePjpkd;wf; fl;lisg;gb

gjpthsH

tiuT:

tof;fhspapd; rl;lj;juzp.

murhq;f mwptpj;jy;fs;
gzpg;Giu ,y. 84

2003 Mk; Mz;bd; 9 Mk; ,yf;f> 
ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigr; 

rl;lk; (jpUj;jpaikf;fg;gl;lJ)

10(1) (M) (II) Mk; gpuptpd; fPohd 

gzpg;Giu

2003 Mk; Mz;bd; 9 Mk; ,yf;f ghtidahsu; 

mYty;fs; mjpfhurigr; rl;lj;jpd; gpupT 10(1) (M)

(II) ,d; fPo; cupj;jspf;fg;gl;l mjpfhuq;fspd; fPo; 

nraw;gLfpd;w ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhu 

rigahdJ tpyq;F czT jahupg;Gf;F NeubahfNth 

my;yJ cs;sPlhfNth VNjDk; muprp my;yJ ney;ypid 

,wf;Fkjpahsu;> cw;gj;jpahsu;> tpahghup my;yJ 

tpepNahf];ju; vtUk; ,wf;Fkjp nra;aNth> tpw;gid 

nra;aNth> fhl;rpg;gLj;jNth my;yJ tpw;gidf;F 

tplNth> fsQ;rpag; gLj;jNth> nfhz;L nry;yNth> 

tpepNahfpf;fNth my;yJ thq;fNth my;yJ nfhs;tdT 

nra;aNth Kbahnjd gzpg;Giu tpLf;fpd;wJ.

,g; gzpg;Giu> 2022 Mk; Mz;L A+d; khjk; 24 Mk; 

jpfjpapypUe;J mKYf;F tUfpd;wJ. 

2020 A+iy khjk; 23 Me; jpfjpa 2185/67 Mk; ,yf;f 

mjp tpN\l tu;j;jkhdpapy; gpuRupf;fg;gl;l 72 Mk; ,yf;f 

gzpg;Giuia ,g; gzpg;Giu %yk; ,uj;Jr; nra;fpd;wJ.

ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhu rigapd; 

fl;lisg;gb>

rhe;j epup vy;y> 

jtprhsu;.

nfhOk;G> 

2022> A+d; 24.
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கல்முனை கடறகனை கண்ணனக அம்மன் 
-'னைகாசி திரு்மகள்' -இறுைட்டு வைளியீடு 

 -----------------கிழக்கிலங்கையில் வரலாற்றுப் 
புகைழ்பெற்்ற கைல்மு்ை,கைடற்கை்ர 
ஸ்ரீ கைண்ண்கை அம்மன் ஆலயத்திற் -
கைாை பெக்திப்பொடல்கைள் அண்்மயில் 
்வளியிட்டு ்வக்கைப்பெட்டை.

 இது்�ாடரபொை, இறுவட்டு 
்வளியிடும ்வபெவம ஆலயம 
முன்்றலில் மிகைவும சி்றப்பொகை ந்ட-
்பெற்்றது .

*VIYANSEER PRODUCTION* 
ஊடாகை ஆலயத்தின் பிர�்ம பூசகைர 
பூபொலப்பிள்்ளை சணமுகைம  �்ல-
்்மயில் "்வகைாசித்திரு்மகைள்"எனும 
்பெயரில் இந� இறுவட்டு ்வளியி-
டப்பெட்டது. 

இவ்விறுவட்டில்  கைவிஞர வியன்-
சீர வரிகைளிலும, ்ெ.சஙகைரென் 
்மற்றும ்சல்வகு்மார இ்சயிலும, 

்ெ.துஷானியா,கைவிஞர வியன்-
சீர, அ.்சல்வக்கு்மார,வ.நீரொ 
ஆகியயார அழகு்ற பொடி உள்ளை-
ைர. "அழகு்டய �ாயய" ்மற்றும 
"கைண்ண்கை கைாவடிச்சிநது" யபொன்்ற 
பொடல்கைள் ்சவி ்மடுக்கும பெக்�ர -
கை்ளை கைவரநது இழுக்கி்றது.

இந� பொடல் ்வளியீட்டு 
விழாவில்  ஆலயஙகைளின் பெரிபொலை 
ச்பெயிைர , இநது இ்ளைஞர ்மன்்ற 
அஙகைத்�வரகைள் , வி்ளையாட்டுக் 
கைழஙகைள் , இறுவட்டு அனுசர்்ண-
யாளைராை கைல்மு்ை CD CITY'S 
உரி்்மயாளைருடன் பெக்�ரகைளும 
இ்்ணநது  சி்றப்பித்�ைர.பொடலா-
சிரியர, பொடகைரகைள், இ்சய்்மப்-
பொளைர ஆகியயார இந� நிகைழவில் 
்கைௌரவிக்கைப்பெட்டைர.       

இலங்கையிலுள்ளை ெப்பொனியத் தூதுவர 
மிசுயகைாஷி ஹியடகி, புதி�ாகை நியமிக்கைப்பெட்டுள்ளை 
இலங்கையின் ்வளிநாட்ட்்மச்சர அலி சப்ரி்ய 
அ்்மச்சில் ்வத்து (28)  சநதித்�ார. 

அ்்மச்சர சப்ரி ்மற்றும தூதுவர மிசுயகைாஷி 
ஆகியயார இந� ஆணடு 70ஆவது ஆணடு 
நி்்ற்வ எட்டிய பென்முகை இரு�ரப்பு உ்றவுகை்ளை 
ய்மமபெடுத்துவது குறித்து கைலநது்ரயாடிைர.

ெப்பொனிய அரசாஙகைம சரியாை யநரத்தில் வழங -
கிய உ�வி ்மற்றும ஆ�ர்வப் பொராட்டிய அ்்மச்-
சர, �ற்யபொ்�ய ்பொருளைா�ார நி்ல்்ம ்மற்றும 
சவால்கை்ளைத் �ணிப்பெ�ற்கைாகை அரசாஙகைம முன்்ை -
டுத்துள்ளை முயற்சிகைள் குறித்து தூதுவருக்கு விளைக்கி -
ைார.  இந� சநதிப்பின் யபொது ்வளிநாட்ட்்மச் -
சின் சியரஷட அதிகைாரிகைள் ்மற்றும ெப்பொன் தூ�ரகை 
அதிகைாரிகைள் கைலநது்கைாணடைர.  

கைமயபொடியாவில் ந்ட்பெ -
்றவுள்ளை 29ஆவது ஆசியான் 
பிராநதிய ்மாநாட்டில் ்வளிநாட் -
ட்்மச்சர அலி சப்ரி பெஙயகைற்கை -
வுள்ளைார   

இன்று 04ஆம திகைதி மு�ல் 
நா்ளை 05 வ்ர ந்ட்பெறும 
29ஆவது ஆசியான் பிராநதிய ்மன் -
்றத்தின் அ்்மச்சரகைள் கூட்டத்தில் 
பெஙயகைற்பெ�ற்கைாகை, ்வளிநாட்ட -
்்மச்சர எம.யூ.எம. அலி சப்ரி 
கைமயபொடியாவின் புயைாம ்பென் 
நகைருக்கு பு்றப்பெட்டுச் ்சன்்றார.   

27 உறுப்பிைரகை்ளைக் ்கைாணட 
ஆசியான் பிராநதிய ்மன்்றத்தில் 
10 ஆசியான் உறுப்பு நாடுகைள், 
உ்ரயாடல் கூட்டாளைரகைள், பொர -

்வயாளைரகைள் ்மற்றும அவுஸ்தியர -
லியா, கைைடா, சீைா, ஐயராப்பிய 
ஒன்றியம, இநதியா, ெப்பொன், 
நியூசிலாநது, ்கைாரியக் குடியரசு, 
ரஷயா ்மற்றும அ்்மரிக்கைா, பெங -
கைளைாய�ஷ, ்கைாரிய ெைநாயகை 
்மக்கைள் குடியரசு, ்மஙயகைாலியா, 
பொகிஸ்�ான், இலங்கை, பெப்புவா 
நியூ கினி ்மற்றும திய்மார-
்லஸ்யட ஆகியை உள்ளைடஙகும.   

 இலங்கை 2007ஆம ஆணடு 
மு�ல் ்மன்்றத்தில் உறுப்பிைராகை 
உள்ளைது. 

'ஆசியான் ஏ.சி.டி.: சவால் -
கை்ளை ஒன்்றாகை எதிர்கைாள்ளு�ல்' 
என்்ற கைருப்்பொருளின் கீழ, ஆசி -
யானின் �ற்யபொ்�ய �்ல்்ம 

நாடாை கைமயபொடியா இந� ்மன் -
்றத்்� நடத்துகின்்றது. ஆசியான் 
பிராநதிய ்மன்்றம ஆசிய பெசிபிக் 
பிராநதியத்தில் கைருத்்�ாற்று்்ம 
அடிப்பெ்டயிலாை முடி்வ -
டுப்பெ�ற்கும ்வளிப்பெ்டயாை 
உ்ரயாடலுக்கும ஒரு முக்கிய -
்மாை �ளை்மாகை அ்்மவதுடன், 
பிரச்சி்ைகைள் ்மற்றும யகைாவிட்-
19 ்�ாற்றுயநாய்க்குப் பிந்�ய 
மீட்பு ்மற்றும உலகைளைாவிய சவால் -
கை்ளை கூட்டாகை எதிர்கைாள்ளு�ல் 
யபொன்்ற அழுத்�்மாை விடயஙகைள் 
குறித்து உறுப்பிைரகைள் கைலநது்ர -
யாடவும கூட்டு்றவு நடவடிக்்கை -
கை்ளை ய்மமபெடுத்�வும ஒரு ்மன் -
்றத்்� வழஙகுகின்்றது. 

இலங்கையிலுள்ள ஜப்பான் தூதுவர்
வவளிநபாட்ட்ைச்சரு்டன் ்சந்திபபு  

வவளிநபாட்ட்ைச்சர் கைம்்பாடியபா ்யணம   

kj;jpa khfhz rig

Nfs;tpfSf;fhd miog;G

tpNrl NjitAila egh;fSf;fhd cgfuzq;fs; 

nfhs;tdT nra;jy; - 2022

Rfhjhuk;> RNjr itj;jpak;> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs;; mikr;R

r%f eyd;Gup> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; 
jpizf;fsk;.

kj;jpa khfhz r%f eyd;Gup ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; 
FOj; jiytupdhy; 2022Mk; tUlj;jpy; tpNrl NjitAila egh;fSf;fhf kj;jpa khfhz r%f eyd;Ghp> 
ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; jpizf;fsj;jpw;Fj; Njitahd gpd;tUk; cgfuzq;fis 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifik tha;e;j mgfPh;j;jpahsh; gl;baYf;F cs;shfhj  Nfs;tpjhuh;fsplkpUe;J 
Nfs;tpfs; miof;fg;gLfpd;wd. 

tpiyf;Nfhuy; ,y.
cUg; 
gb 
,y.

nfhs;tdT nra;Ak; 
cgfuzk; 

vz;zp 
f;if

kPssp;f;fg;glhj 
tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwp kPsspf;fg;glhj 

tpiyf;Nfhuy; 
gpiz &gh

tq;fp itg;G
nuhf;fg; gz 
itg;G &gh

CPC/SP/2/6/2022/01 1 %f;Ff; fz;zhb 80 11,200.00 5,600.00 1,500.00

       

CPC/SP/2/6/2022/02
1

nraw;ifg; ghjk;  
Koq;fhYf;Ff; fPo;> 
Koq;fhYf;F Nky;

20
48,500.00 24,250.00 2,000.00

2 nfypg]; rg;ghj;J 5

       

CPC/SP/2/6/2022/03 1 rf;fu ehw;fhypfs; 
(KjpNahH)

120 156,000.00 78,000.00 2,000.00

       

CPC/SP/2/6/2022/04
1 elf;Fk; rl;lfk; 10

7,200.00 3,600.00 1,000.00
2 mf;Fs; jhq;fpfs; 20

       

Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf xt;nthU tFjpf;Fk; NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW Nfs;tp 
Mtzf; fl;lzj;ij ,yf;fk; 615> tpy;ypak; Nfhgy;yt khtj;ij> fz;b vDk; ,lj;jpy;  mike;Js;s kj;jpa 
khfhz r%f eyd;Gup ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahsUf;F 
nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-08-09Mk; jpfjp Kjy; 
2022-08-29Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu 
Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l 
Mtzj;ij kl;Lk; gad;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. mt;thwy;yhj Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh;fSf;fhd 
mwpTiufs; Nfs;tp Mtzq;fSld; toq;fg;gLk;. 

Nfs;tpg; gbtq;fSld; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpnahd;wpy; my;yJ fhg;GWjp 
Kfth; epWtdj;jplkpUe;J kj;jpa khfhz r%f eyd;Gup ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; 
jpizf;fs Mizahshpd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngWkjpf;F 
2022-11-29Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; Nfs;tpg; gpiz Kwpnahd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 
Fwpj;j Nfs;tpg; gpiz Kwpia nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;Jtjhdhy; r%f eyd;Gup ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; 
ghJfhg;G Nritfs; jpizf;fsj;jpd; epjp cjtpahsUf;F nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l gw;Wr; rPl;bd; 
rhd;WgLj;jg;gl;l gpujpia Nfs;tpg;gpizKwpahfr; rkh;g;gpf;fyhk;. 

Kiwahfg;; G+Hj;jp nra;ag;gl;;L Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis 2022.08.30Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzp my;yJ 
mjw;F Kd;dH fz;b> tpy;ypak; Nfhgy;yt khtj;ij> ,yf;fk; 615 vDk; ,lj;jpy;  mike;Js;s kj;jpa 
khfhz r%f eyd;Gup ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; FOtpd; 
jiytUf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ me;j mYtyfj;jpd; fzf;fply; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 
Nfs;tpg; ngl;bapy; Nehpy;; nfhz;L te;J cs;splyhk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;. 
Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J mit jpwf;fg;gLk;. ,e;epfo;tpy; Nfs;tpjhuh; my;yJ 
mtuJ vOj;J %y mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

rfy Nfs;tpfSk; ,uz;L gpujpfshfj; jahupj;J %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;NtW ciwfspy; 
,l;L ngaupl;L Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;L gpd; jdp ciwnahd;wpy; ,l;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;. me;j ciwapd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~tpNrl NjitAila egh;fSf;fhd cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy; - 2022” 
vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.  Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpfjpahd 2022-08-30Mk; jpfjp K.g. 11.00 kzpf;F 
Kd; khjpupfisr;; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

nfhs;tdT vz;zpf;if khw;wkilaf; $Lk; vd;gJld; r%f eyd;Gup ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G 
Nritfs; Mizahsupdhy; nghUl;fSf;fhd fl;lis gpwg;gpf;fg;gl;L mwptpf;Fk; fhy vy;iyf;Fs; 
toq;fy;fis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;.  

Nfs;tpfs; njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuj;jpy; kj;jpa khfhz r%f eyd;Gup ed;dlj;ij 
kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; jpizf;fsj;jpy; ,Ue;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.
(njhiyNgrp ,yf;fk;: 081-2217401-2223528)   (njhiyefy;: 081-2217128)

jiytH> ngWiff; FO>
r%f eyd;Gup ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G Nritfs; jpizf;fsk;>
kj;jpa khfhzk;.
2022-08-05.

tdrPtuhrpfs; kw;Wk; td tsq;fs; ghJfhg;G mikr;R

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsk;
tpyq;FzT toq;fy; - 2022/2023

IFB No.: DNZG/A/07/22/114

1.  xU tUl fhy vy;iyf;F tpyq;Fzit toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J 

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l 

tpiykDf;fis ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

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

tpiykDg; 

gpiz 

ngWkjp 

(&ghtpy;)

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; 

fl;lzk; 

(&ghtpy;)

01. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F kuf;fwpfis toq;fy; 200>000 4>000

02. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F ehdhtpj czT tiffis 

toq;fy;

60>000 2>000

03. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F gr;irj; Njq;fha;fis toq;fy; 42>000 2>000

04. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F fpj;Js; kuf;Fw;wpfs; kw;Wk;  

fpj;Js; gr;irapiyfis toq;fy;

40>000 2>000

05. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F gyh ,iyfis toq;fy; 50>000 2>000

06. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F gytpj ,iyfis toq;fy; 90>000 2>000

07. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F tpyq;Fzit toq;fy; 93>000 2>000

08. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F Gy;iy toq;fy; 40>000 2>000

09. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F kPid toq;fy; 260>000 4>000

10. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F rpW cUz;ilfis toq;fy; 55>000 2>000

11. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F Nfhopapiwr;rp toq;fy; 106>000 4>000

12. nj`ptis kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F khl;biwr;rp toq;fy; 416>000 13>000

13. gpd;dty ahid fhg;gfj;jpw;F fpj;Js; kuf;Fw;wpfs; kw;Wk; 

gr;irapiyfis toq;fy;

522>000 13>000

14. gpd;dty ahid fhg;gfj;jpw;F gyh ,iyfis toq;fy; 287>000 4>000

15. gpd;dty ahid fhg;gfj;jpw;F gr;irj; Njq;fha;fis toq;fy; 595>000 13>000

16. gpd;dty ahid fhg;gfj;jpw;F gytpj ,iyfis toq;fy; 730>000 13>000

17. gpd;dty ahid fhg;gfj;jpw;F ehdhtpj czit toq;fy; 45>000 2>000

18. gpd;dty ahid fhg;gfj;jpw;F goq;fis toq;fy; 82>000 2>000

19. gpd;dty ahid fhg;gfj;jpw;F Gy;iy toq;fy; 616>000 13>000

20. gpd;dty kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F khl;biwr;rp toq;fy; 109>000 4>000

21. gpd;dty kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F Nfhopapiwr;rp toq;fy; 58>000 2>000

22. gpd;dty kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F Gy;iy toq;fy; 52>000 2>000

23. gpd;dty kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F gyh ,iyfis toq;fy; 30>000 2>000

24. gpd;dty kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F ehdhtpj czT tiffis toq;fy; 51>000 2>000

25. gpd;dty kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F goq;fis toq;fy; 13>000 2>000

26. gpd;dty kpUff;fhl;rpr;rhiyf;F kuf;fwpfis toq;fy; 202>000 4>000

27. upjpafk rthhp g+q;fhtpw;F ehdhtpj czT tiffis toq;fy; 51>000 2>000

28. upjpafk rthhp g+q;fhtpw;F goq;fis toq;fy; 132>000 4>000

29. upjpafk rthhp g+q;fhtpw;F kuf;fwpfis toq;fy; 70>000 2>000

30. rthhp g+q;fhtpw;F Nfhopapiwr;rp kw;Wk; kPd; Mfpatw;iw toq;fy; 330>000 4>000

31. rthhp g+q;fhtpw;F khl;biwr;rp toq;fy; 830>000 13>000

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

3.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy nj`ptis> mefhhpf;f jh;kghy khtj;ij> 

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiyj; jpizf;fs gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpypUe;J (njhiyNgrp: 2896779> 

2731851) ngw;W 2022 Xf];l; 05 Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Xf];l; 24 Mk; jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 8.30 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis fPNo toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; ghPl;rpf;fyhk;. 

4.  2022 Xf];l; 24 Mk; jpfjpad;W tiuAk; NkNyAs;s ml;ltizapy; $wg;gl;lthwhd kPsspf;fg;glhj 

fl;lzj;ijr; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nrYj;jpa gpd;dh;> fPNoAs;;s Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; xt;nthU tFjpf;Fkhd KOikahd tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; 

njhFjpnahd;iw nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdT KiwikahdJ nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

5.  tpiykDf;fs; fPNoAs;s Kfthpapy; 2022 Xf];l; 25 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ 

mjw;F Kd;duhf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 2022 Xf];l; 

25 Mk; jpfjpad;W K.g. 10.30 kzpf;F fPNo toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; Neubahf rKfkspj;jpUf;Fk; 

tpiykDjhuh;fspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

6. jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpahdjhFk;. 

jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff; FO>

Njrpa kpUff;fhl;rpr;rhiy jpizf;fsk;>

mefhhpf;f jh;kghy khtj;ij>

nj`ptis.

ngWif mwptpj;jy;
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(khfhz tPjp> Nghf;Ftuj;J> $l;lwT mgptpUj;jp kw;Wk; th;j;jf> tPlikg;G 
eph;khzj;Jiw> Njhl;l cw;fl;likg;G trjpfs; ifj;njhopy; kw;Wk; fpuhkpa 

mgptpUj;jp mikr;R (Nky; khfhzk;)

Nky; khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig Nkhl;lhh; irf;fps; ,yF thfdk;> 
fduf thfdk; kw;Wk; ,ae;jpuhjpfSf;fhd Nr/g; kw;Wk; tPjpfSf;fpilapyhd 
epjp rhh;ghf fhg;GWjp fhg;gPl;il ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy; 
%yk; jpwe;j tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Nfs;tpr; RUf;fk;

Nfs;tp ,yf;fk; tpguk;

Nfs;tpg; gbtf; 
fl;lzk; (mjpfhu 
rigapd; gjpT 
nra;Js;s 

toq;Feh;fs; 
ePq;fshf)

Nfs;tpg; 
gpizapd; 
ngWkjp

fhrhf

PRDA/WP/
PRO/2022/25

Nkhl;lhh; irf;fps; 
,yF thfdk;> fduf 
thfdk; kw;Wk; 
,ae;jpuhjpfSf;fhd 
Nr/g; kw;Wk; 
tPjpfSf;fpilapyhd 
epjp rhh;ghf fhg;GWjp 
fhg;gPl;il ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhf 
tpiykDf; Nfhuy;

&. 1000.00 (ntl; 
thp ,d;wp)

&. 10>000.00

Nfs;tpfs; tpepNahfpj;jy;

,jw;fhd Nfs;tp Mtzq;fis kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 + 12% ntl; gbtf; 
fl;lzj;ijr; nrYj;jp 2022.08.08 Kjy; 2022.08.19 tiu thuj;jpd; Ntiy 
ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 2.30 tiu ,t; mYtyfj;jpd; ngWifg; gphpT 
my;yJ www.prda.wp.gov.lk ,izajs Kfthpapd; %yk; gjptpwf;fk; nra;J 
nfhs;syhk;. mt;thW gjptpwf;fk; nra;ag;gl;l Nfs;tpg; gj;jpug; gbtf; fl;lzk; 
kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; &. 10>000.00 gpiz itg;Gldhd &. 11>120.00 njhifia 
fPo;f;fhZk; ,yq;if tq;fp fzf;Fg; gphptpw;F nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;Lld; 
,izj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. xU fhg;GWjp epWtdj;jpw;F rkh;g;gpf;f KbtJ 
xU Nfs;tp kl;LNk.

Nfs;tpfs; Vw;Wf; nfhs;sy;/jpwj;jy;

g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tp Mtzq;fs; fPNoAs;s KfthpAila ,lj;jpd; 
,uz;lhk; khbapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022.08.22k; jpfjp gp.g. 
2.00 ,w;F Kd; ,Ljy; my;yJ mj;jpdj;jpw;F Kd; fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; 
mDg;gyhk;. (fbj ciwapd; Nky; %iyapy; ,lJ gf;fk; ~,ae;jpuk; kw;Wk; 
thfdq;fis fhg;GWjp nra;jy;| 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> Gdpj nrg];jpad; NkL>
nfhOk;G- 12.
njh.Ng. ,yf;fk; 011-5676903

ngWif mwptpj;jy;
khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)

mjpfhurigf;F nrhe;jkhd Nkhl;lhh; irf;fps;; ,sF thfdk;. fduf thfdk; kw;Wk; 
,ae;jpuhjpfSf;fhd Nr/g; kw;Wk; tPjpfSf;fpilapyhd epjp rhh;ghf fhg;GWjp 

fhg;gPl;il ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tpiykDf; Nfhuy; 2022/2023

tu;j;jfk; tzpfk; kw;Wk; czT ghJfhg;G mikr;R

ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhu rig

gzpg;ghsh; ehafk; gjtpf;F Ml;Nrh;j;jy;;
tu;j;jfk;> tzpfk; kw;Wk; czTg; ghJfhg;G mikr;rpd; fPo; cs;s ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhu rigapy; epyTk; 

gpd;tUk; ntw;wplq;fis epug;g nghUj;jkhd jFjp tha;e;j egu;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01 gzpg;ghsh; ehafk;; gjtp (HM 2-1) - (01 gjtp)

Ntiy tptuk;:

gzpg;ghsh; ehafk;jhd; ,e;j mjpfhu rigapd; gpujhd epu;thf mjpfhup. mtu; gzpg;ghsh; rigapd;; nghJ topfhl;Ljy; 

kw;Wk; fl;Lg;ghl;bd; fPo; mjpfhu rigapd;; midj;J nray;ghLfs; kw;Wk; epu;thf kw;Wk; epjp tptfhuq;fSf;F 

gjpyspf;ff; $bath; kw;Wk; nghWg;ghdth;. mtu; rigapdhy; toq;fg;glf;$ba rigapd;; mjpfhuq;fs;> nray;ghLfs; 

kw;Wk; flikfis mtu; nray;gLj;jTk;> Nkw;nfhs;sTk; kw;Wk; epiwNtw;wTk; Ntz;Lk; kw;Wk; mjpfhuG+u;t 

rhjidfspy; rpwe;J tpsq;Ftjw;F mjpfhu rigapd; Copau;fSf;F jiyik jhq;f Ntz;Lk; kw;Wk; Cf;fj;ij 

toq;f Ntz;Lk;.

jifikfs;:

ntspthhp: 

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOthy; mq;fPfupf;fg;gl;l gy;fiyf;fofj;jpy; ngw;Wf;nfhz;l Kfhikj;Jtk;> nghJ 

epu;thfk;> re;ijg;gLj;jy;> rl;lk;>  nghUshjhuk;> fzf;fpay;> th;j;jfk;> tptrhak; my;yJ tpQ;Qhd ,skhzpg; gl;lk;.

 kw;Wk;

  ,iaGila Jiwapy; gl;lg; gpd;gbg;G (Masters) jFjpAld; gj;J tUl jifikf;Fg; gpd;duhd mDgtj;Jld; nkhj;jkhf 

18 tUl gl;lg; gpd;gbg;G Kfhikj;Jt kl;l mDgtk;. ,jpy; 05 Mz;Lfs; $l;Lj;jhgdk;> rig my;yJ xU Gfo;ngw;w 

th;j;jf epWtdj;jpy; rpNu\;l Kfhikahsh; kl;lj;jpy; ,Uf;f Ntz;Lk;.

 my;yJ

  xU mq;fPfupf;fg;gl;l njhopy;Kiw fzf;fpay; mikg;gpd; rf cWg;gpduhfTk; Fiwe;jgl;rk; 18 tUlq;fs; tpahghuk;; 

my;yJ th;jjfr; R+oypy; Kfhikj;Jt epiyapy; cs;s jifikf;Fg; gpd;duhd mDgtk;. mjpy; Fiwe;jgl;rk; 05 

Mz;Lfs; $l;Lj;jhgdk;> rig my;yJ xU Gfo;ngw;w th;j;jf epWtdj;jpy; rpNu\;l Kfhikahsh; kl;lj;jpy; ,Uf;f 

Ntz;Lk;.

 my;yJ

  tpahghuk; my;yJ th;j;jfr; R+oypy; epu;thf kl;lj;jpy; Fiwe;jgl;rk; 18 tUlq;fs; jifikf;Fg; gpd;duhd mDgtj;Jld; 

rl;lj;juzpnahUtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,jpy; Fiwe;jgl;rk; 5 tUlq;fs; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpy; ,Uf;f 

Ntz;Lk;.

cs;thhp: 

ghtidahsh; mYty;fs; mjpfhu rigapy; rpNu\;l Kfhikj;Jt tFjpapy;  gzpg;ghsu; gjtpapy; Ie;J Mz;Lfs; 

(05) jpUg;jpfukhf Nritahw;wpapUj;jy; Ntz;Lk;.

nghJr; Nrit mjpfhupfSf;F:

,yq;if epu;thf Nritapy; Kjyhk; tFg;G my;yJ mjw;F Nkw;gl;l mjpfhupfs; ,uz;lhk; epiy mbg;gilapy; 

gzpg;ghsu; ehafkhf epakpf;fg;glyhk;> mtu;fSk; tpz;zg;gpf;fyhk;.

rk;gs msT: 

HM 2-1 2016: &gh (93,020- 12 x 2,700 – 125,420) 2016/02Mk; ,yf;f DMS Rw;wwpf;ifapd; mbg;gilapy;.

taJ: 

40 taJf;F FiwahkYk;> 55 taJf;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. cs;sf tpz;zg;gjhhpfSf;F cr;r 

tanjy;iy Vw;Gilajy;y.

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; vupnghUs; nfhLg;gdT:

jw;NghJs;s murhq;f Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; vupnghUs; nfhLg;gdT kw;Wk; cj;jpNahfG+u;t thfdj;ijg; 

gad;gLj;Jtjw;F cupikAz;L

njhopy;rhh; nfhLg;gdT:

2016/02Mk; ,yf;f DMS Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk;  xU njhopy;rhh; nfhLg;gdT toq;fg;gLk;

Vida nfhLg;gdTfs;: 

rk;gsj;jpw;F Nkyjpfkhf ,iaGila murhq;f Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; nghUe;jf;$ba nfhLg;gdTfs; toq;fg;gLk;.

epakdj;jpd; jd;ik: 

epue;jukhd epakdj;Jld; ,iaGila murhq;f Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; Vw;ghLfs; kw;Wk; Copah; Nrkyhg epjpak; 

kw;Wk; Copah; ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpa chpj;JilaJ. epakdk; ngWk; mNgl;rfh; %d;W tUl fhy jFjpfhz; 

epiyapy; epakpf;fg;gLthh;.

Ml;Nru;g;G eilKiw: 

gjtpf;fhd epakd mjpfhu rigapdhy;; epakpf;fg;gl;l Neh;Kfj; Njh;Tf; FOthy; elj;jg;gLk; fl;likf;fg;gl;l 

Neh;Kfj; Njh;tpd; %yk;.

Vida jifikfs;

,yq;ifg; gpuirahf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

gjtpapd; flikfisr; rpwg;ghfr; nra;a cly; kw;Wk; csj; jFjpAld; ,Uf;f Ntz;Lk;. 

rpwe;j ed;dlj;ij nfhz;ltuhf ,Uf;f Ntz;Lk;.

jFjpahd tpz;zg;gjhuu;fs; ,e;j tpsk;guk; gpuRhpf;fg;gl;L 14 ehl;fSf;Fs; fPNo jug;gl;Ls;s Kftupf;F gjpTj; jghypy;; 

jq;fs; tpz;zg;gq;fis rku;g;gpf;FkhW Nfhug;gLfpwhu;fs;. tpz;zg;gj;Jld; jifikr; rhd;wpjo;fSld; ,iaGila 

rhd;wpjo;fspd; efy; gpujpfSk; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;. murhq;fj;; Jiwapy; gzpGupAk; Copau;fspd; tpz;zg;gq;fs; 

jpizf;fsj; jiytu;fspd; Clhf mDg;gg;gl Ntz;Lk;. Nkw;fz;l NjitfSf;F ,zq;fhj tpz;zg;gq;fs;> KOikailahj 

tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; ,Wjpj; Njjpf;Fg; gpd; mDg;gg;gLk; tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. MjuT NjLtJ jFjpapd;ikahff; 

fUjg;gLk;. tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

nrayhsu;>
tu;j;jfk;> tzpfk; kw;Wk; czT ghJfhg;G mikr;R> 
,y. 492> Mu;.V.b. nky; khtj;ij> nfhOk;G 03.

2022.08.04

,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; - kp`pe;jiy
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Fjy; - 2022/2023 (kp`pe;jiy ,lg;gug;G 

kw;Wk; kUj;Jt gPlk; kw;Wk; ,ize;j tpQ;Qhd ,lg;gug;Gfs;)

1.  gpd;tUk; ,lg;gug;Gfspy; n[dpl;Nlhhpay;; Nritia toq;Ftjw;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofj;jpd; rhh;ghf 
jpizf;fs ngWiff; FOj;jiyth; NfhUfpd;whh;.

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

3.  tpiykDjhuh;fs; kp`pe;jiy ,lg;gug;G kw;Wk; kUj;Jt gPlk; kw;Wk; ,ize;j tpQ;Qhd ,lg;gug;GfSf;F 
jdpj;jdpahf tpiykDf;fis toq;Fjy; Ntz;Lk;.

4. tpiykDTld; gpd;tUk; Mtzq;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.  

 I.  n[dpl;Nlhhpay; Nritf;fhf tpiykDjhuh; nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s tpahghug; 
gjpitAilatuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

 II.  tpiykDjhuh; fle;j %d;W tUlq;fspy; (2019> 2020> 2021 Mfpad mlq;fyhf) gpd;tUk; ml;ltizapy; 
fhl;lg;gl;Ls;s ,jidnahj;j nfhs;ssTila n[dpl;Nlhhpay; Nritia toq;fpaij cWjp nra;Ak;; 
Mtzq;fs;.

,lg;gug;gpd; ngah;
Njitahd jifik kw;Wk; 

mDgtk;

2022-12-01Mk; 
jpfjp tiuAk; 
nry;YgbahFk; 
jd;ikapYs;s 
tpiykDg;gpiz 

(&)

kPsspf;fg; 
glhj 

Nfs;tpf; 
fl;lzk; 
(&)

1) kp`pe;jiy ,lg;gug;G
RJT/ADM/AD6/MIHINTHALE/01/2022-2023
 1.1 eph;thf ,lg;gug;G / 

Kfhikj;Jtg; gPlk; kw;Wk; r%f 
tpQ;Qhd gPlk;

   gpuNahf tpQ;Qhd gPlk; / 
njhopy;El;g gPlk; kw;Wk; tpLjpf; 
fl;blj; njhFjp

 1.2 kp`pe;jiy gpujhd 
gy;fiyf;fof ,lg;gug;gpypUe;J 
2 fp.kPw;wUf;Fs; mike;Js;s 
ntspaf thlif tPLfs;

400 vz;zpf;iff;Fk; 
mjpfkhd Copah;fSf;F 
Ntiy toq;fpAs;s 
mikg;nghd;W my;yJ 
xU Kiw khw;wpw;F Mff; 
Fiwe;jJ 40 vz;zpf;ifahd 
Copah;fis n[dpl;Nlhhpay; 
Ntiyapy; <LgLj;jp 
Nritfis toq;fpa 
mDgtk;.

360>000.00 6>000.00

2) kUj;JtgPlk; kw;Wk; ,ize;j 
tpQ;Qhd ,lg;gug;Gfs;

 RJT/ADM/AD6/FMAS/02/2022-2023
 rhypaGu ,lg;gug;G
 2.1 rhypaGu ,ize;j tpQ;Qhdk; 

kw;Wk; kUj;JtgPlk;
 2.2 rhypaGu ,lg;gug;gpypUe;J 2 

fp.kPw;wUf;Fs; mike;Js;s 
ntspaf thlif tPLfs;

3) mEuhjGuk; gz;Lfhga kw;Wk; 
Nguhrphpah;fs;; myF ,lg;gug;G 

 3.1 Nguhrphpah; myF kw;Wk; 
gz;Lfhga tpLjp - mEuhjGuk;

 3.2 Nguhrphpah;fs;; myF 
,lg;gug;gpypUe;J 2 fp.kPw;wUf;Fs; 
mike;Js;s ntspaf thlif 
tPLfs;

200 vz;zpf;iff;Fk; 
mjpfkhd Copah;fSf;F 
Ntiy toq;fpAs;s 
mikg;nghd;W my;yJ 
xU Kiw khw;wpw;F Mff; 
Fiwe;jJ 30 vz;zpf;ifahd 
Copah;fis n[dpl;Nlhhpay; 
Ntiyapy; <LgLj;jp 
Nritfis toq;fpa 
mDgtk;.

120>000.00 5>000.00

5.  Nkw;gb ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s xt;nthU ,lg;gug;gpd; nghUl;Lk; tpiykDg; gpiz Kwpnahd;W 
tpiykDf;fSlDk; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;lJk; 
,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpypUe;J ngwg;gl;lJkhd tpiykDg;gpizahf ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. 

6.  2022-08-05Mk; jpfjp Kjy; 2022-08-26Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpf;Fk; gp.g. 
3.00 kzpf;Fkpilapy; ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fof rpwhg;ghplk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj 
fl;lzj;ijr; nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dh; rpNu\;l cjtpg; gjpthsh; (eph;thfk;) mth;fSf;F 
vOj;JUtpyhd tpz;zg;gj;ijr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpd; KOikahd 
njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;;ayhk;. 

7. tpiyf;Nfhuy;fs; 2022-08-29Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;.
8.  tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; 2022-08-29Mk;; jpfjpad;W gp.g. 2.00 kzp (tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gly;) 

my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ 
gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; 
epuhfhpf;fg;gLk;.  2022-08-29Mk;;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F rKfk; je;Js;s tpiykDjhuh;fspd; my;yJ 
mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

9.  Nkyjpf jfty;fis Ntiy ehl;fspy; 025-2266781 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf u[ul;l gy;fiyf;fof 
cjtpg; gjpthsh; / eph;thfk; mth;fsplk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk;> kp`pe;jiy.
2022-08-05.

,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk;

fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu 
(cau;ju)g; guPl;ir - 2021(2022) nra;Kiwg; 

guPl;irf;Fj; Njhw;w Kbahky; Nghd guPl;rhu;j;jpfSf;fhf 
kPz;Lk; nra;Kiwg; guPl;iria elhj;Jjy;

,g;guPl;irapd; nra;Kiw ghlq;fSf;fhd vOj;Jg; guPl;irf;Fj; Njhw;wp nra;Kiwg; 
guPl;irf;Fj; Njhw;whj guPl;rhu;j;jpfSf;fhf kPz;Lk; ,r;nra;Kiwg; guPl;iria 
elhj;Jtjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

02. nra;Kiwg; guPl;irf;Fj; Njhw;w Kbahky; Nghd guPl;rhu;j;jpfs; 2022.08.10 Mk; 
jpfjpf;F Kd;du; fPOs;sthW Ntz;LNfhis rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 2022 Xf];l; khjj;jpy; 
nra;Kiwg; guPl;iria elhj;Jtjw;fhd Vw;ghLfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.

  f.ngh.j. (c.ju)g; guPl;irf;Fj; Njhw;wp mg;ghlj;jpd; nra;Kiwg; guPl;irapd; 
xU gFjpf;Nfh my;yJ KOikahfNth Njhw;w Kbahky; Nghd guPl;rhu;j;jpfs; 
kl;Lk; kPz;Lk; ,jw;fhf Ntz;LNfhis rku;g;gpf;f KbAk; vd;gJld; 
KOikahf nra;Kiwg; guPl;irf;Fj; Njhw;wpa guPl;rhu;j;jpfSf;F kPz;Lk; 
nra;Kiwg; guPl;irf;Fj; Njhw;Wtjw;F re;ju;g;gk; toq;fg;gl khl;lhJ.

   guPl;ir Rl;nlz;> ngau;> ghlk;> njhiyNgrp ,yf;fk; (WhatsApp) vd;gtw;Wld; 
0718156717 vDk; WhatsApp ,yf;fj;jpw;F mDg;gp itg;gjd; %yk; my;yJ

   slexamseo@gmail.com kpd;dQ;ry; Kftupf;F kpd;dQ;ry; fbjnkhd;iw mDg;gp 
itg;gjd; %yNkh cq;fs; Ntz;LNfhis rku;g;gpf;f KbAk;.

   2022.08.10 Mk; jpfjpf;Fg; gpd;du; rku;g;gpf;fg;gLk; ve;jnthU Ntz;LNfhs;fSf;Fk; 
re;ju;g;gk; toq;fg;gl khl;lhJ vd;gij ,j;jhy; mwpaj;jUfpd;Nwd;.

  kpfr;rupahd jfty;fis rku;g;gpf;f Ntz;Lnkd;gJld; rupahd tptuq;fis 
rku;g;gpf;fhtpbd; ,r;nra;Kiwg; guPl;irf;Fj; Njhw;Wk; re;ju;g;gj;ij ,of;f 
NeupLk;.

Nkw;Fwpj;j tplaq;fs; njhlu;ghf VNjDk; tprhuizfs; ,Ug;gpd; fPNo jug;gl;Ls;s 
njhiyNgrp ,yf;fq;f@lhf njhlu;G nfhs;sTk;.

ftdpf;fTk; :
nra;Kiwg; guPl;ir eilngw;w fhyg;gFjpapy; ehl;by; epytpa 
#o;epiyahy; Vw;gl;l neUf;fbfspYk; trjpaPdq;fspYk; tpNrl 
ftdk; nrYj;jp nra;Kiwg; guPl;ir kPz;Lk; elhj;jg;gltpUg;gJld; 
vjpu;tUk; fhyq;fspy; ,jid khjpupnahd;whf vLj;jyhfhJ.

tprhuiz :-
njhiyNgrp ,yf;fk;  -  011-2784208> 2784537> 2786616
njhiyefy; ,yf;fk;  - 011-2784422

 vy;.vk;.B. ju;kNrd
 guPl;ir Mizahsu; ehafk;

6/3/AL/2022
ghlrhiyg; guPl;irfs; xOq;fikg;G> ngWNgw;Wf; fpis>
,yq;if guPl;irj; jpizf;fsk;
ngytj;ij> gj;juKy;y
2022.08.05 Mk; jpfjp
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,uj;jpdGhp khefu rig

rl;l mYtyh;

,uj;jpdGhp khefu rigapd; rl;l mYtyh; gjtpf;fhf 
xg;ge;j mbg;gilapy; Ml; Nrh;g;gjw;F jifikAs;s 
Mz;/ngz; rl;lj;juzpfsplkpUe;J 2022.08.08 Kjy; 
2022.08.22 tiu tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

  Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gg; gbtq;fis 
070 5983908 %yk; khefu nrayhsiu mioj;Jg; 
ngw;Wf; nfhs;syhk;.

khefu Mizahsh;>
khefu rig>
,uj;jpdGhp.

2022.08.02Mk; jpfjp
,uj;jpdGhpapy;

gjtp ntwplk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; 
xUq;fpize;j ePu; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;

ePh;g;ghrd mikr;R
(Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf; Nfhuy;)

IFB No.: CRIWMP/NCB/PE TANKS/2022/01-03

FUehfy;> Gj;jsk;> tTdpah> kd;dhu;> jpUNfhzkiy kw;Wk; nghyd;dWit 

khtl;lq;fspy;  njupT nra;ag;gl;l gadhspfSf;F 973 vz;zpf;ifahd 

(5000 L) PE ePu;j; jhq;fpfis Jizg;ghfq;fs; rfpjk; toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

01.  ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ UNDP ,d; ju mq;fPfhuk; ngw;w Kfth; epiyaj;Jld; gRik 

fhyepiy epjpaj;jpypUe;J (GCF) fhyepiy khw;wj;jpidj; jhf;Fgpbf;Fk; xUq;fpize;j ePh;; Kfhikj;Jt 

nraw;wpl;l  fpuar; nrytpw;fhf epjpnahd;iw ngw;Ws;sJld; ,e;epjpaj;jpd; gFjpnahd;W NkNyAs;s 

toq;fYf;F chpa gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ.

02.  FUehfy;> Gj;jsk;> tTdpah> kd;dhu;> jpUNfhzkiy kw;Wk; nghyd;dWit khtl;lq;fspd;; njupT 

nra;ag;gl;l gadhspfSf;F 973 vz;zpf;ifahd (5000 L) PE jhq;fpfis toq;Fjy;; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jYf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuu;fsplkpUe;J fhyepiy khw;wj;jpidj; 

jhf;Fgpbf;Fk; xUq;fpize;j ePu; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lj;jpd; nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiytupd; 

rhh;ghf nraw;wpl;l gzpg;ghsu;> Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whu;.

njh. 

,y.
nghjpfspd; tpguk; tpiyf;Nfhuy; ,y.

 gpiz 

cj;juthjk; 

(&gh)

1 FUehfy; kw;Wk; Gj;jsk; khtl;lq;fspy; njupT 

nra;ag;gl;l gadhspfSf;F 480 vz;zpf;ifahd 

(5000 L) PE jhq;fpfis Jizg;ghfq;fs; rfpjk; 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

CRIWMP/NCB/PE TANKS/2022/01 1>400>000.00

2 tTdpah kw;Wk; kd;dhu;; khtl;lq;fspy; njupT 

nra;ag;gl;l gadhspfSf;F 373 vz;zpf;ifahd 

(5000 L) PE jhq;fpfis Jizg;ghfq;fs; rfpjk; 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

CRIWMP/NCB/PE TANKS/2022/02 1>100>000.00

3 jpUNfhzkiy kw;Wk; nghyd;dWit 

khtl;lq;fspy; njupT nra;ag;gl;l gadhspfSf;F 

120 vz;zpf;ifahd (5000 L) PE jhq;fpfis 

Jizg;ghfq;fs; rfpjk; toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

CRIWMP/NCB/PE TANKS/2022/03 350>000.00

03.  2022 etk;gh; 30Mk; jpfjpf;F Kd;duhf njupT nra;ag;gl;l vy;yh khtl;lq;fspYKs;s gadhspfSf;fhf 

973 vz;zpf;ifahd Jizg;ghfq;fs; rfpjkhd PE jhq;fpfis toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; vd;gd 

g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; jpl;ltl;lkhf Fwpg;gpl;Ls;sthW jfTj;jpwd; kw;Wk; nray;Kiwj; jpwDf;F 

mikthf fz;bg;ghf Kjypy; tpiykDf;fs; kjpg;gPL nra;ag;gl;L mt;thW kjpg;gPL nra;ag;gl;l 

tpiykDthdJ NghJkhdsT gjpypWf;ff;$ba Mff;Fiwe;j kjpg;gPL nra;ag;gl;l tpiykDit 

eph;zapg;gjw;fhf xg;gPL nra;ag;gLk;.

05. tpiykDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;.

06.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy 0112672223 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %ykhfTk; 

tendercriwmp@gmail.com vd;w kpd;dQ;rY}lhfTk; ePu;g;ghrd mikr;rpd; CRIWMP nraw;wpl;l 

gzpg;ghsuplkpUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;.

07.  2022-08-05Mk; jpfjp Kjy; 2022-08-25Mk; jpfjp tiuAk; mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 0900 kzp Kjy; 1500 

kzp tiu) 01 kw;Wk; 02Mk; ,yf;fg; nghjpfSf;F 15>000.00 ,yq;if &ghitAk; 03Mk; kw;Wk; 04Mk; 

nghjpfSf;F 6>000.00 ,yq;if &ghitAk; kPsspf;fg;glhj fl;lznkhd;whf nrYj;jpa gpd;dh; CRIWMP 
nraw;wpl;l gzpg;ghsUf;F toq;Feupd; tpahghu jiyg;Gf; fbjj;jpy; (%yg;gpujp) vOj;J %ykhd 

Nfhupf;if kw;Wk; tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp rfpjk; rkh;g;gpg;gjd; %yk; nfhOk;G-10> T.B. [hah 
khtj;ij> 500 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 12 Mk; khbapd;   ePu;g;ghrd  mikr;rpd; CRIWMP mYtyfj;jpypUe;J 

Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 

nra;ayhk;.

08.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; ehs; Kjy;  90 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; (tpiykDg;gpizapd; nry;YgbahFk; fhyg;gFjpahdJ 119 ehl;fs;) Nkw;gb ,uz;lhk; 

ge;jpapy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l xt;nthU nghjpf;Fkhd ngWkjpf;fhdJk; ePh;g;ghrd mikr;rpd; CRIWMP> 
nraw;wpl;l gzpg;ghsupd; ngaupy; toq;fg;gl;Ls;sJkhd tpiykDg; gpiznahd;W tpiykDf;fSld;; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

09.  tpiykDjhuh; tpiykDtpd; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd;gtw;iw ,U jdpj;jdpahd cs;sf fbj 

ciwapy; cs;spl;L mitfspd; Nky; ~%yg;gpujp| kw;Wk; ~efy;gpujp| vdf; Fwpg;gpl;L mjd; gpd;dh; 

mt;tpU ciwfisAk; xU ntspaf jghYiwapy; cs;spl;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpiykD 

,yf;fj;ij njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

10.  chpa Kiwapy; g+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022-08-26Mk; jpfjpad;W 1400 kzpj;jpahyk; my;yJ 

mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; nraw;wpl;l gzpg;ghsupd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;splyhk; my;yJ nraw;wpl;l gzpg;ghsupd; mYtyfj;ij te;jilAk; tifapy; gjpTj; 

jghypy; mDg;gyhk;. jhkjkhd rkh;g;gpj;jy;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gJld; fpilf;fg;ngw;w tpiykDf;fs; 

%Lk; Neuj;jpd; gpd;dh; xg;ge;jf;fhuh;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; 7Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kftupapy; cld; jpwf;fg;gLk;.

11.  nfhs;tdthsu; tpiykDjhuh;fspd; tpiykDf;fisj; jahupj;jy; my;yJ tpepNahfpj;jy; vd;gtw;Wf;fhd 

ve;jnthU fpuar; nryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;Fk; nghWg;ghftpUf;f khl;lhu;.

jiytupd; rhu;ghf>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

nraw;wpl;l gzpg;ghsu;>

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePu; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

ePu;g;ghrd mikr;R

12Mk; khb> ,y. 500> T.B. [hah khtj;ij> 

nfhOk;G-10.

tiuaWf;fg;gl;l Utd;nty;y gy Nehf;Ff; 
$l;LwTr; rq;fk; - Utd;nty;y

kPl;Lf; nfhs;sg;glhj jq;f eiffspd; 
gpurpj;j Vy tpw;gid

kf;fs; tq;fpapd; mlF Kfth;fshd tiuaWf;fg;gl;l Utd;;nty;y 

gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; Utd;nty;y nj`pXtpl;l ehghts> 

mkpjphpfy> ml;LSfk> jy;Jt> fygpl;lkl> t`uf> gl;Ltpl;l kw;Wk; 

fd;dj;njhl;il Mfpa fpuhkpa tq;fpf; fpisfspy; 2021.06.30 tiu mlF 

itj;J kPl;Lf;nfhs;sg;glhj jq;f eiffs;> 2022 nrg;lk;gh; 17 md;W 

K.g. 9.00 Kjy; t/g Utd;;nty;y gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fj;jpd; 

gpujhd mYtyf khel;L kz;lgj;jpy; gpurpj;j Vyj;jpy; tpw;gid 

nra;ag;gLk; vd mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

$l;Lwthsh;> nghJ Kfhikahsh;>

t/g Utd;nty;y g.Neh.$.rq;fk;>

Utd;nty;y.

2022.08.03

njh. Ng. ,y. 036-2266392/ 036-2267345
njhiy efy; ,y. 036-2266428

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j 

ePu; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;

ePu;g;ghrd mikr;R

(Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy;)

IFB No.: CRIWMP/NCB/PE TANKS/WORKS/2022/01-05

ngWif mwptpj;jy;
FUehfy;> Gj;jsk;> tTdpah> kd;dhu;> jpUNfhzkiy kw;Wk; nghyd;dWit 

khtl;lq;fspy; njupT nra;ag;gl;l 973 tPl;Lupikahsu;fs; (HHs)/ 
ghlrhiyfSf;F kio ePu; Nrfupf;Fk; Kiwikia (RAIN WATER 

HARVESTING - RWH)  Jizg;ghfq;fSld; toq;fp epWTjYf;fhd Ntiy 

xg;ge;jq;fs;

01.  gpd;tUkhwhf FUehfy;> Gj;jsk;> tTdpah> kd;dhu;> jpUNfhzkiy  kw;Wk; nghyd;dWit 

khtl;lq;fspYs;s njupT nra;ag;gl;l 973 tPl;Lupikahsu;fs; / ghlrhiyfSf;F KOikahd kio 

ePu; Nrfupf;Fk; (RAIN WATER HARVESTING) Kiwikapid toq;Fjy;> epWTjy;; kw;Wk; nraw;gLj;jy; 

vd;gtw;Wf;F JizAWg;Gf;fis toq;Ftjw;fhf  Ntiy xg;ge;jf;fhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp  

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G-10> b. gP. [hah khtj;ij> ,y. 500> 12Mk; khb> kfhtyp 

mgptpUj;jp kw;Wk; Rw;whly; mikr;R> fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg; gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePu; 

Kfhikj;Jt nraw;wpl;lg; gzpg;ghsu; nraw;wpl;lg; ngWiff; FOj; jiytu; rhu;ghf miof;fpd;whu;.

02.  KOikahd kio ePiu Nrfupf;Fk; (RAIN WATER HARVESTING) Kiwiknahd;iw ];jhgpg;gjw;fhf 

nraw;wpl;lk; eilKiwg;gLj;jg;gLk; ,lq;fspYs;s njupT nra;ag;gl;l tPl;Lupikahsu;fSf;F njhopy; 

toq;Feuhy; nghypvj;jpyPd; 5000 yPw;wu; jhq;fpfs; toq;fg;gLk;.

njh. 

,y. nghjpapd; tpguk; tpiyf;Nfhuy; ,y.

gpiz 

cj;juthjk; 

(&gh)
CIDA juk;

1 FUehfy; khtl;lj;jpy; njupT nra;ag;gl;l 

gadhspfSf;F 240 vz;zpf;ifahd  (5000 L) 
PE jhq;fpfis epWTjy;

CRIWMP/NCB/PE 
TANKS/WORKS/2022/01 100,000.00 C 7 & C 6

2 Gj;jsk; khtl;lj;jpy; njupT nra;ag;gl;l 

gadhspfSf;F 240 vz;zpf;ifahd (5000 L) 
PE jhq;fpfis epWTjy;

CRIWMP/NCB/PE 
TANKS/WORKS/2022/02 100,000.00 C 7 & C 6

3 tTdpah khtl;lj;jpy; njupT nra;ag;gl;l 

gadhspfSf;F 273 vz;zpf;ifahd (5000 L) 
PE jhq;fpfis epWTjy;

CRIWMP/NCB/PE 
TANKS/WORKS/2022/03 100,000.00 C 7 & C 6

4 kd;dhu; khtl;lj;jpy; njupT nra;ag;gl;l 

gadhspfSf;F 100 vz;zpf;ifahd (5000 L) 
PE jhq;fpfis epWTjy;

CRIWMP/NCB/PE 
TANKS/WORKS/2022/04 50,000.00 C 8 & C 7

5 jpUNfhzkiy kw;Wk; nghyd;dWit 

khtl;lq;fspy; njupT nra;ag;gl;l 

gadhspfSf;F 120 vz;zpf;ifahd (5000 L) 
PE jhq;fpfis epWTjy;

CRIWMP/NCB/PE 
TANKS/WORKS/2022/05 50,000.00 C 8 & C 7

03.  MHtq;fhl;Lk; jFjpAs;s tpiykDjhuu;fs; ve;jnthU Ntiy ehl;fspYk; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

04.00 kzp tiu nfhOk;G-10> b. gP. [hah khtj;ij> ,y. 500> 12Mk; khb> ePu;g;ghrd mikr;R> fhyepiy 

khw;wj;jpid jhf;Fg; gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePu; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk; (CRIWMP) nraw;wpl;lg; 

gzpg;ghsuplkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; (njhlu;G ,y. 011 2672223)

04.  2022-08-05Mk; jpfjp Kjy; 2022-08-25Mk; jpfjp tiuAk; mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 09.00 kzp Kjy; gp.g. 

03.00 kzp tiu) xU njhFjpf;F (nghjp) 3>500.00 ,yq;if &ghit kPsspf;fg;glhj fl;lznkhd;whf 

nrYj;jpa gpd;du; Nkw;gb %d;whk; (03) ge;jpapy; jug;gl;Ls;s KftupapYs;s CRIWMP nraw;wpl;l 

gzpg;ghsUf;F xg;ge;jf;fhuu;fspd; tpahghu jiyg;Gf; fbjj;jpy; vOj;J %ykhd Nfhupf;ifnahd;iw 

rku;g;gpg;gjd; %yk;  CRIWMP mYtyfj;jpypUe;J Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 

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

05.  tpiykDf;fs; jpwf;fg;gl;l ehs; Kjy;  90 ehl;fSf;F tpiykDf;fs; nry;Ygbahjy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; (tpiykDg;gpizapd; nry;YgbahFk; fhyg;gFjpahdJ 119 ehl;fs;) Nkw;gb ,uz;lhk; ge;jpapy; 

Fwpj;Jiuf;fg;gl;l xt;nthU nghjpf;Fkhd ngWkjpf;fhdJk; ePu;g;ghrd mikr;rpd; CRIWMP> nraw;wpl;l 
gzpg;ghsupd; ngaupy; tpiykD Mtzq;fspy; toq;fg;gl;Ls;s tbtj;jpy; ,yq;if kj;jpa tq;fp / ,yq;if 

fhg;GWjp xOq;FgLj;jy; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tu;j;jf tq;fp / fhg;GWjp epWtdj;jpdhy; 
(tiuaWf;fg;gl;l $l;LwT fhg;GWjp epWtdk; jtpu;e;j) toq;fg;gl;Ls;sJkhd epge;jidaw;w Nfhupf;if 

cj;juthj tpiykDg; gpiznahd;W tpiykDf;fSld;; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  jFjpfspd; tpupthd Njitg;ghLfs; tpiykD Mtzj;jpy; toq;fg;gl;Ls;s epiyapy;> rpy Kf;fpa jFjpfs; 

fPNo jug;gl;Ls;sd.

 m.  tpiykDjhuu;fs; NkNy cs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sjd; gpufhuk;> ePu; toq;fy; kw;Wk; fopTePu; 

my;yJ fl;bl epu;khzj; Jiwapy; CIDA (ICTAD) gjpitf; nfhz;bUf;f Ntz;Lk;.

 M.  epu;khz mDgtk;: fle;j gj;J Mz;LfSf;Fs; ,jidnahj;j xU xg;ge;jj;ijahtJ ntw;wpfukhf 

epiwT nra;jypy; Fwpg;gplj;jf;f mDgtk;.

07.  3Mk; ge;jpapy; jug;gl;Ls;s Kftupapy; 2022-08-18 Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tpiyf;NfhuYf;F $l;lk; 

,lk;ngWk;. Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 2022 Mf];l; 26Mk; jpfjp gp.g. 02.00 kzp 

my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nkw;gb %d;whk; 

(03) ge;jpapy; jug;gl;Ls;s mNj Kftupapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; jaT nra;J nghjp ,yf;fj;ijf; Fwpg;gplTk;.

08.  tpiykDf;fs; xg;ge;j nghjp uPjpapy; kjpg;gPL nra;ag;gLk;. kjpg;gPl;L nraw;ghl;L Ntisapy; 

tpiykDjhunuhUtu; xd;Wf;F Nkw;gl;l nghjpf;fhd rpj;jpfukhd tpiykDjhunud gupe;Jiuf;fg;gbd;> 

mt;thwhd rpj;jpfukhd tpiykDjhuHfsplkpUe;J ngwg;gLk; Vida nghjpfSf;fhd tpiykDf;fs; 

mtu;fspd; xl;Lnkhj;jkhd nfhs;ssT kw;Wk; kPjkhfTs;s jifik/ jFjpj;jd;ik jfTj;jpwd;/ ts 
xJf;fPL Mfpatw;wpd; mbg;gilapy; kjpg;gPL nra;ag;gLk;.

09.  re;ijapy; jw;NghJs;s Vw;w ,wf;fq;fisf; fUj;jpy; nfhz;L> xg;ge;jq;fs; xg;ge;j epge;jidfspd; 

47tJ gpuptpw;F ,zq;fTk; kw;Wk; CIDA ntspaPl;by; cs;s FwpaPl;L/R+j;jpuj;jpd; mbg;gilapYk; tpiy 

khw;wj;jpw;F cl;gLj;jg;gLfpd;wd.

10.  jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. Kiwahf fpilf;fg;ngw;w midj;J tpiykDf;fSk; jpl;lkplg;gl;l 

Neuj;jpy; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; tpiykDjhuu;fs; 

my;yJ mtu;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

11.  njhopy; toq;Feu;; tpiykDjhuu;fspd; tpiykDf;fisj; jahupj;jy; my;yJ tpepNahfpj;jy; kw;Wk; Ntiyj; 

js tp[aq;fs; vd;gtw;Wf;fhd ve;jnthU fpuar; nryTfs; my;yJ nrytpdq;fSf;Fk; nghWg;ghftpUf;f 

khl;lhu;.

jiytupd; rhu;ghf>

nraw;wpl;l ngWiff; FO>

nraw;wpl;l gzpg;ghsu;>

fhyepiy khw;wj;jpid jhf;Fg;gpbf;Fk; xUq;fpize;j ePu; Kfhikj;Jt nraw;wpl;lk;>

ePu;g;ghrd mikr;R

12Mk; khb> ,y. 500> T.B. [hah khtj;ij> 

nfhOk;G-10

CP ABO-0929 Bajaj 
2016 threewheel 
கூடிய விமைக் ககோரி-
க்மகக்கு. வெலிபல் 
பினோன்ஸ் பிஎல்சி,  
இை. 310,  கோலி வீதி,  
வகோழும்பு -03 . வ�ோ.  
கப. 0711 210810.
 044875
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Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

(Rj;jpfhpg;Gr; gzpafk;)
gfpuq;f Nfs;tp - 4422T

ngd;nlhidl; ryit (BENTONITE 
MEMBRANE) I toq;Fjy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> fsdp> 

,yq;ifapd; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy; cs;@H toq;Feh;fsplkpUe;J 

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

khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf 

Nkw;gb nghUl;fis toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

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

rkh;g;gpg;gjhapd; tpz;zg;gq;fSf;fhf 

kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 2022 

Xf];l; 22 15.00 kzp tiu mYtyf ehl;fspy; 

,y. 609 nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> 

nfhOk;G- 09> vDkplj;jpy; mike;Js;s 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiyikafj;jpy; 05Mk; khbapy; fhrhsUf;F 

my;yJ Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> 

fsdp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J 

fhrhf Nkw;nfhs;tJld; rfy nfhLg;gdTfSk; 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vd;w kf;fs; tq;fpapd; fzf;F 

Clhf Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; 

ngaiu RUf;fkhf Fwpg;gpl;L fhrhf 

Nkw;nfhs;syhk;. 

tpiykDf; Nfhuy; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; 

kw;Wk; khjphpfis  www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; 
www.dgmarket.com vd;w ,izjsq;fspy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

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

eghplKk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

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

jiytuhy;  2022 Xf];l; 24 14.30 kzp tiu 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLtJld; mt;NtisapNyNa 

Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> 

rGf];fe;j> fsdp.

njh.Ng. 011 2400110

kp.m. ref.materials@ceypetco.gov.lk

Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

(Rj;jpfhpg;Gr; gzpafk;)
gfpuq;f Nfs;tp - 4423T

110V DC UPS mikg;ig (110V DC UPS 
SYSTEM) jpl;lkply; toq;Fjy;> epWTjy; 

kw;Wk; nraw;gLj;jp xg;gilj;jy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> fsdp> 

,yq;ifapd; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy; cs;@H toq;Feh;fsplkpUe;J 

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

khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf 

Nkw;gb nghUl;fis jpl;;lkply;> toq;Fjy;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jp xg;gilg;gjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

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

rkh;g;gpg;gjhapd; tpz;zg;gq;fSf;fhf 

kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 2022 

Xf];l; 29 15.00 kzp iu mYtyf ehl;fspy; 

,y. 609 nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> 

nfhOk;G- 09> vDkplj;jpy; mike;Js;s 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiyikafj;jpd; 05Mk; khbapy; fhrhsUf;F 

my;yJ Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> 

fsdp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J 

fhrhf Nkw;nfhs;tJld; rfy nfhLg;gdTfSk; 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vd;w kf;fs; tq;fpapd; fzf;F 

Clhf Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; 

ngaiu RUf;fkhf Fwpg;gpl;L fhrhf 

Nkw;nfhs;syhk;. 

tpiykDf; Nfhuy; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; 

kw;Wk; khjphpfis  www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; 
www.dgmarket.com vd;w ,izajsq;fspy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

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

eghplKk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

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

jiytuhy;  2022 Xf];l; 31 14.30 kzptiu 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLtJld; mt;NtisapNyNa 

Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> fsdp.

njh.Ng. 0111 2400110

kp.m. ref.materials@ceypetco.gov.lk

Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

(Rj;jpfhpg;Gr; gzpafk;)
gfpuq;f Nfs;tp - 4431T

Nfe;jpuhgrhhp gk;gp (CENTRIFUGAL PUMP)
toq;Fjy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> fsdp> 

,yq;ifapd; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy; cs;@H toq;Feh;fsplkpUe;J 

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

khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf 

Nkw;gb nghUl;fis toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

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

rkh;g;gpg;gjhapd; tpz;zg;gq;fSf;fhf 

kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 2022 

Xf];l; 29 15.00 kzp tiu mYtyf ehl;fspy; 

,y. 609 nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> 

nfhOk;G- 09> vDkplj;jpy; mike;Js;s 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiyikafj;jpd; 05Mk; khbapy; fhrhsUf;F 

my;yJ Rj;jpfhpg;Gg; gzpak;> rg;Gf];fe;j> 

fsdp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J 

fhrhf Nkw;nfhs;tJld; rfy nfhLg;gdTfSk; 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vd;w kf;fs; tq;fpapd; fzf;F 

Clhf Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; 

ngaiu RUf;fkhf Fwpg;gpl;L fhrhf 

Nkw;nfhs;syhk;. 

tpiykDf;Nfhuy; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; 

kw;Wk; khjphpfis  www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; 
www.dgmarket.com vd;w ,izjsq;fspy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

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

eghplKk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

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

jiytuhy;  2022 Xf];l; 31 14.30 kzp tiu 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLtJld; mt;NtisapNyNa 

Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;>

rg;Gf];fe;j> fsdp.

njh.Ng. 011 2400110

kp.m. ref.materials@ceypetco.gov.lk

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig
Fwpg;gPl;L ,y.: LD/S/T/UD/04/2022

nfhOk;G JiwKfj;jpy; Jz;L ,Uk;ghf 

‘GIRAFEE’  vd;w kpjf;Fk; J}f;fpapd; tpw;gid.

jpfjp: 12.08.2022

nfhOk;G JiwKfj;jpy; Jz;L ,Uk;ghf (J}f;fpapd; midj;J ghfq;fs; kw;Wk; 
glF mlq;fyhdJ) gpd;tUk; kpjf;Fk; J}f;fpahd ‘Girafee’  ,d; tpw;gidf;fhf 
Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy;fs; miof;fg;gLfpd;wd. 

mk;r 
,y.

miktplk; J}f;fpapd; ,dk;
mz;zsthd 

epiw – fp.fpuhkpy;

1. nfhOk;Gj; 
JiwKfk;

01 vz;zpf;ifahd 60 njhd; 
nfhs;ssTs;s kpjf;Fk; J}f;fp ‘Girafee’

590>000

1.  ,e;j kpjf;Fk; J}f;fpahdJ Jz;L ,Uk;ghf tpw;gjw;fhf Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ; 
2022.08.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpapypUe;J 2022.08.10 Mk; jpfjpad;W gp.g. 
2.30 kzp tiuAk; ngNrt mlq;fyhf 2>000 &ghit kPsspf;fg;glhj itg;Gf; 
fl;lzkhf nrYj;jpa gpd;dh;> nfhOk;G-01> Nyhl;l]; tPjp> nfdy; ntsp> 15 Mk; 
,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; nyh[p];bf;]; gphptpd; 
tpw;gid gphpT mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

2.  tsKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022.08.08 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.08.10 Mk; jpfjp 
tiuAk; Ntiy Neuq;fspy; nfhOk;G JiwKfj;jpy; J}f;fpaia ghPl;rpg;gjw;F 
mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 

3.  kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhifahf 1>000>000 &ghit nrYj;jpa gpd;dh; Nfs;tpr; 
rig jiytUf;F Kfthpaplg;gl;l tpiykDjhuhpd; vOj;J %ykhd Nfhhpf;if 
mbg;gilapy; Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. rpj;jpfukhd tpiykDjhuhpd; 
kPsspf;fg;gLk; itg;ghdJ gzp g+h;j;jpahf;fg;gl;l gpd;dh; tpLtpf;fg;gLk;. 

4.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; 2022.08.12 
Mk; jpfjpad;W K.g. 8 kzpf;Fk; K.g. 10 kzpf;Fkpilapy; ,yq;if JiwKfq;fs; 
mjpfhurigapd; nyh[p];bf;]; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; 
Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; cldbahfNt nfhOk;G-01> Nyhl;l]; tPjp> nfdy; ntsp> 
15 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; nyh[p];bf;]; 
mYtyf gzpg;ghshpd; mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

5.  midj;J tpiykDjhuh;fSk; cs;ehl;L ,iwthp jpizf;fsj;Jld; ngNrt 
nrYj;Jgth;fshf gjpT ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. Njitg;gLkplj;J ngNrt 
rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fspdhy; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. ve;jnthU 
tpiykDjhuUk; ngNrt ,w;F gjpT ngw;wpuhtplj;J mth; (Mz;/ngz;) cs;ehl;L 
,iwthp jpizf;fs Mizahsh; ehafj;jplkpUe;J fk;gdpahdJ ngNrt ,w;F 
gjpT ngw;wpUf;ftpy;iy vd cWjpg;gLj;jg;gl;l fbjnkhd;iw ngw;W mjid 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

6.  xg;ge;j fbjj;ij toq;fpa gpd;dh;> rpj;jpfukhd tpiykDjhuhpdhy; 2>000>000 
&gh Kw;gzkhf nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. xg;gilf;fg;gl;l cUg;gbfspd; 
ngWkjpahdJ Kw;gzj;jpypUe;J fopf;fg;gLtJld; Mff; Fiwe;j Kw;gzj; 
njhifahdJ 1>000>000 &ghthf Ngzg;gly; Ntz;Lk;. chpj;jhd gzpahdJ 
g+h;j;jpahf;fg;gl;l gpd;dh;> kPe;jpUf;Fk; Kw;gzj; njhifahdJ kPs;nrYj;jg;gLk;. 

7.  Njitg;gLkplj;J gl;bayplg;gl;l cUg;gbfspd; nfhs;tdT> mfw;wy; kw;Wk; 
vLj;Jr; nry;yy; Mfpatw;wpw;fhf Vw;Gila mjpfhuKs;sth;fsplkpUe;J 
Njitg;gLk; chpkq;fis rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; ngw;Wf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

8.  ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; Copah;fs; kw;Wk; mth;fspd; tho;f;ifj; 
Jizfs; kw;Wk; mth;fspd; tpthfk; nra;ahj gps;isfs; tpiykDf;fis 
rkh;g;gpf;fNth my;yJ mt;thwhd re;jh;g;gq;fspy; vt;tpj ghq;fpYk; gq;F 
ngWtjw;Fk; my;yJ Nfs;tpjhuh;fSf;F vt;tifapYk; MjuT toq;FtjpypUe;J 
jil nra;ag;gl;Ls;shh;fs;. 

9.  chpj;jhd tpiykDjhuh;fs; Nfs;tp Mtzq;fspy; tpjpf;fg;gl;Ls;s 
epge;jidfSf;F mike;njhOFtjw;F ,zf;fk; njhptpj;jy; Ntz;Lk;. 

jiyth; - Nfs;tpr; rig>
,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>
nyh[p];bf;]; gphpT>
,y.: 15> nfdy; ntsp>
Nyhl;l]; tPjp> nfhOk;G-01.

05.08.2022.

t/g MzkLt gy Nehf;Ff; $l;LwT rq;fk; 
2022.06.30 md;W %lg;gl;l KOikahd mq;fj;jth; 

ngah;g;gl;bay; fhl;rpg;gLj;jy;
t/g MzkLt gy Nehf;Ff; $lLwT rq;fj;jpd; mq;fj;jth; ngah;g; gl;bay; 2022.08.10 Kjy; 2022.08.23 

tiu gpd; tUk; epiyaq;fspy; fhl;rpg;gLj;jg;gLk;. mjd; gpufhuk;> 2022.06.30 tiu mq;fj;Jtk; 

ngw;Ws;sth;fspd; midj;J ngah;fs;> mt; mq;fj;jpdh; ngah; gl;baypy; cs;thq;fg;gl;bUg;gJld;> 

mjpy; cq;fs; ngah;fs;> mq;fj;Jt ,yf;fk;> Kfthp kw;Wk; Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; 

Nghd;wit rhhpahf cs;sdth vdg; ghprPypj;J mtw;wpy; VNjDk; jpUj;jq;fs;> KiwaPLfs; 

my;yJ Ml;Nrgidfs; ,Ug;gpd; mJ gw;wp vOj;J %yk; nrayhsh;> t/g MzkLt gyNehf;F 

$l;LwT rq;fk;> MzkLt vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf xg;gilf;fyhk; 

mt;tifahd jpUj;jq;fs; Kiwg;ghLfs; kw;Wk; Ml;Nrh;g;gidfs; 2022.08.10 Kjy; 2022.08.23 tiu 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

mf;fhyg;gFjpapy; jpUj;jq;fs; Kiwg;ghLfs; kw;Wk; Ml;Nrgidfs; VNjDk; 

rkh;g;gpf;fg;gltpy;iynadpd; mg;ngah;g; gl;bay; rhpahd gl;banydf; fzpf;fg;glL eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

mq;fj;jth; ngah;g; gl;bay;fs; fhl;rpg;gLj;jg;gLk; epiyaq;fs;

gpuhe;jpa fpisfspd; ngah;fs;:

 kjtf;Fsk; gpuhe;jpa mq;fj;jth; ngah; gl;bay; - kjtf;Fsk; fpuhkpa tq;fpf;fpisapy;

 fy;Fspa mq;fj;jth; ngah; gl;bay; fy;Fspa Nfhg;rpl;b th;j;jf epiyaj;jpy;

 nky;yd;Fsk; mq;fj;jth; ngah;g;gl;bay; nky;yd;Fsk; fpuhkpa tq;fpf fpisapy;

 Mz;bfk gpuhe;jpa mq;fj;jth; ngah;g;gl;bay; Mz;bfk fpuhkpa tq;fpf; fpisapy;

  Kjyf;Fspa kw;Wk; cg;gstj;j gpuhe;jpa ngah;g;gl;bay; cg;gstj;j fpuhkpa tq;fpf;fpisapy;

  nrk;GFspa kw;Wk; k`Fk;Gf;flty gpuhe;jpag; ngah;g;gl;bay; k`Fk;Gf;flty Nfhg;rpl;b 

th;j;jf epiyaj;jpy;

  rpak; gyhf];N`d kw;Wk; tlj;j gpuhe;jpa mq;fj;jth; ngah;g;gl;bay; tlj;j fpuhkpa tq;fpf; 

fpisapy;

  fpTs> fy;Fsk; kw;Wk; nfhl;Lf;fr;rpa (Guhzfk) Mfpa gpuhe;jpa ngah;g; gl;bay; fy;Fsk; 

fpuhkpa tq;fpf;fpisapy;

  06 fk;khda kw;Wk; nfha;yhz;bfk ngah;g;gl;bay;> nfha;yhz;bfk fpuhkpa tq;fpf;fpisapy;

  07 fk;khda (nkUq;nfhl) k`c];ntt> jy;f];ntt kw;Wk; k`c];ntt gP Mfpa 

gpuhe;jpag; ngah;g;gl;bay;fs; nkUq;nfhl fpuhkpa tq;fpf; fpisapy;

  jpTy;ntt> ty;ghSt> gukhfe;jfk> Njhzpfy> tbfkq;fht> nfhj;jynfkpaht kw;Wk; 

MzkLt gpuhe;jpag; ngah;g;gl;bay;fSk; MzkLt Nfhg;rpl;b th;j;jf epiyaj;jpy; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sd.

  guzd;fl;Lt ngah;g;gl;bay; guzd;fl;Lt fpuhkpa tq;fpf; fpisapy; fhl;rpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

rq;fj;jpd; midj;Jg; gpuhe;jpaq;fspdJk; mq;fj;jpdh; ngah;g;gl;bay;fspd; gpujpfisg; ghprPyid 

nra;tjw;fhfg; gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sd. mjw;F Nkyjpfkhf www.membercoop.
net vd;w ,izaj;jpy; gpuNtrpj;J mq;fj;jth; ngah;g;gl;bay;fspd; gpujpfiag; ghprPyid nra;J 

nfhs;syhk;.

nrayhsh;> 
t/g MzkLt gy Nehf;Ff; $l;LwTr; rq;fk;>
MzkLt.
njh. Ng. 032 2263225

2022.08.01

njd; khfhz rig
Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;

jifikr; rhd;wpjo;fis tpepNahfpg;gjw;fhf jifikahd 
fuh[;fis gjpT nra;jy; - 2023Mk; Mz;L

njd; khfhzj;jpw;Fs; gjpT nra;Js;s tHj;jf thfdq;fSf;F 2023Mk; Mz;bw;F 
jifikr; rhd;wpjo;fis tpepNahfpf;Fk; Kfkhf tpahghukhf gjpT nra;Js;s fuh[; 
chpikahsHfs; kw;Wk; ,yq;if Nghf;Ftuj;Jr; rigf;Fr; nrhe;jkhd bg;Nghf;fspypUe;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  tpz;zg;gjhuHfshy; fPo;f;fhZk; jifikfisg; g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
 i.  mbg;gil jifikfs;
  m.  tpahghu gjpTr; rhd;wpjo;
 ii.  ngsjPf trjpfs;
  m.  Fiwe;jgl;rk; 20 mb ePskhd> 2½ mb mfykhd kw;Wk; 4½ mb Mokhd 

thfdq;fisg; ghPl;rpf;Fk; Fop my;yJ rkkhd trjpfis toq;Fk; Nkil 
my;yJ caHj;jp ,Uj;jy; (mt; ,lj;jpw;F thfdq;fis ,Nyrhf nfhz;L 
nry;Yk; jifik kw;Wk; ghprPypg;gjw;fhf NghJkhd ntspr;rk; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;.)

  M.   gpNuf; ghprPypf;Fk; cgfuzk;
  ,.  gpujhd tpsf;F msf;Fk; cgfuzk;
  <.  thfdj;jpd; mbg;ghfk;> ];bahpq; n[hapd;l;> gpNuf; Nfgps; Nghd;w kw;Wk; 

JUg;gpbj;j ghfq;fis ghPl;rpg;gjw;F gad;gLj;jg;gLk; cgfuzq;fs; kw;Wk; 
Vida ,ae;jpu fUtpfs;

 iii.   cWjpg;gLj;Jk; mjpfhhp fPo;f;fhZk; Fiwe;jgl;r fy;tp kw;Wk; fy;tprhH 
jifikfisg; g+Hj;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

  m.  Njrpa njhopy;El;g nghwpapay; bg;Nshkh (,ae;jpu) (NDT) rhd;wpjo; kw;Wk; 
Nkhl;lhH thfd ,ae;jputpay; gw;wpa 03 tUl mDgtk;.

my;yJ
  M.  caH Njrpa nghwpapay; bg;Nshkh (,ae;jpu) (HNDk;) rhd;wpjo; kw;Wk; 

Nkhl;lhH thfd ,ae;jputpay; gw;wpa 03 tUl mDgtk;.
my;yJ

  ,.  Njrpa nghwpapay; bg;Nshkh (,ae;jpu) (NDES) rhd;wpjo; kw;Wk; Nkhl;lhH 
thfd ,ae;jputpay; gw;wpa 3 tUl mDgtk;

my;yJ
  <.  ,yq;if n[Hkd; njhopy;El;g gapw;rp epWtdj;jpy; Nkhl;lhH njhopy;El;gk; 

gw;wpa ehd;F (04) tUl (KONeu) ghlnewp rhd;wpjo; kw;Wk; Nkhl;lhH 
,ae;jputpay; gw;wpa 7 tUl mDgtk;.

  c.  Nkw;gb jifikfSf;F nghUe;Jk; NVQ Level VMk; kl;lj;jpy; ,ae;jpu 
bg;Nshkh ghlnewpAld; Nkhl;lhH thfd ,ae;jputpay; gw;wpa 5 tUl 
mDgtk;.

my;yJ
  C.  ,yq;if Nghf;Ftuj;J rigapd; IV juj;jpy; bg;Ngh nghwpapayhsuhf 10 

tUl mDgtk;.
my;yJ

  v.  Nkw;gb jifikfSf;F rkkhd ntspehl;L ghlnewpAld; Nkhl;lhH thfd 
,ae;jputpay; gw;wpa 5 tUl mDgtk;.

 iv.   cWjp nra;Ak; mjpfhhpaplk; nry;YgbahFk; fduf thfd rhujp mDkjpg; 
gj;jpuk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 v.    jifikr; rhd;wpjopy; ifnahg;gkpLtjw;F xU mjpfhhpf;F mjpfhuk; 
toq;fg;gLtJ mjp$bajhf xU epWtdj;jpw;F kl;LNk

 vi.    mur my;yJ muRld; ,ize;j $l;Lj;jhgdk;/ fk;gdp/ rig my;yJ NtW 
jdpahH epWtdj;jpy; KONeu Nritapy; <Lgl;Ls;stHfs; jdpahH Jiwapy; 
fuh[;fspy; cWjp nra;Ak; mjpfhhpahf Nritapy; <LgLj;j KbahJ.

 vii.    Nkw;gb jifikfSf;F Nkyjpfkhf cWjp nra;Ak; mjpfhhp ,t; tplaq;fSld; 
rk;ge;jg;gl;l> ePjpkd;wj;jpdhy; Fw;wthspahf;fg;glhj xUtuhf ,Ug;gJld;> 60 
tajpw;F Nkw;glhj xUtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; 60 tajpw;F Nkw;gl;l xUtuhapd; 
mtH Nrit nra;tjw;F jifikahd epiyapy; ,Ug;gjhf murpy; gjpT 
nra;Js;s kUj;JtH xUthplkpUe;J ngw;Wf;nfhz;l kUj;Jt mwpf;ifiar; 
rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

ftdpf;fTk;:-

 tpNrl epge;jid

   gjptpw;fhf tpz;zg;gpf;Fk; Gjpa tpz;zg;gjhhpfs; Nkw;gb jifikfisg; g+Hj;jp 
nra;jpUj;jy; fl;lhakhFk;.

   jifikr; rhd;wpjo;fis tpepNahfpg;gjw;fhf jw;NghJ gjpT nra;Js;s> Nkw;gb 
jifikfisg; g+Hj;jp nra;jpuhj tpz;zg;gjhhpfSf;fhf Ke;jpa tUlq;fspy; 
ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;l jifikfs; ,jd; gpwF ,e;j tUlj;jpw;F khj;jpuk; 
nghUe;Jk;.

Fwpj;j tpz;zg;gq;fis thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu 
,t; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpz;zg;gj;jpw;fhf &. 1000.00 kPsspf;fg;glhj 
njhifia itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;ij cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~jifik rhd;wpjo;fis tpepNahfpg;gjwf;hf fuh[;fis gjpT 
nra;jy;-2023| vd;W Fwpg;gpl;L fPo;f;fhZk; Kfthpf;F 2022.09.15 my;yJ mjw;F Kd; 
fpilf;FkhW gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

rP. tpf;ukrpq;`
Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;J MizahsH
njd; khfhz Nkhl;lhH thfd Nghf;Ftuj;J jpizf;fsk;
,y. 15V> fPo; bf;rd; tPjp> fhyp.

Njrpa Nghl;b tpiykDf; Nfhuy; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

(Rj;jpfhpg;Gr; gzpafk;)
gfpuq;f Nfs;tp - 4439T

nrd;tpr; ngdy; I ghtpj;J jahhpf;fg;gl;l 

$lj;ij (PRE-FABRICATED SANDWICH 
PANEL CABIN) toq;Fjy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> fsdp> 

,yq;ifapd; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy; cs;@H toq;Feh;fsplkpUe;J 

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

khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf 

Nkw;gb nghUl;fis toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

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

rkh;g;gpg;gjhapd; tpz;zg;gq;fSf;fhf 

kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 2022 

Xf];l; 22 15.00 kzp tiu mYtyf ehl;fspy; 

,y. 609 nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> 

nfhOk;G- 09> vDkplj;jpy; mike;Js;s 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiyikafj;jpy; 05Mk; khbapy; fhrhsUf;F 

my;yJ Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> 

fsdp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J 

fhrhf Nkw;nfhs;tJld; rfy nfhLg;gdTfSk; 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vd;w kf;fs; tq;fpapd; fzf;F 

Clhf Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; 

ngaiu RUf;fkhf Fwpg;gpl;L fhrhf 

Nkw;nfhs;syhk;. 

tpiykDf; Nfhuy; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; 

kw;Wk; khjphpfis  www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; 
www.dgmarket.com vd;w ,izajsq;fspy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

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

eghplKk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

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

jiytuhy;  2022 Xf];l; 24 14.30 kzp tiu 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLtJld; mt;NtisapNyNa 

Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;>

rg;Gf];fe;j> fsdp.

njh.Ng. 011 2400110

kp.m. ref.materials@ceypetco.gov.lk
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

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

Nfs;tp ,y. Nfs;tpapd; ngah; Nfs;tpg; 
gpizj; 
njhif 
(&gh)

Mtzf; 
fl;lzk; (VAT 

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

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/06/PT/6356(MP) 04 Nos. Wire Ropes of Size Ø22.4MM X 
408M 

55,000.00 1,000.00 01-09-2022
K.g. 10.00 kzp

CES/FP/02/PT/6358(MP) Spares for UD Nissan Engines Fi  ed with 
UD Nissan Prime Movers  

25,000.00 1,000.00 01-09-2022
K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/22/PT/16/055 1000 Metre 16MM2 CU/PVC/PVC/Two 
Core Cable 

45,000.00 1,000.00 25-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/17/053 1500 Mtrs. of Cloth Drill for Year 2022 24,000.00 1,000.00 25-08-2022
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 Mf];l; 08Mk; 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

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig
tpiykDf;fSf;fhd miog;G

nfhOk;G-12> Fzrpq;fGu la]; gpNsrpy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu 
rigf;Fr; nrhe;jkhd fhzpapd; gFjpnahd;wpy; jw;fhypf mbg;gilapy; thfdj; 

jhpg;gplnkhd;iw  elhj;jpf; nfhz;L nry;Yk; nghUl;lhd nraw;ghl;lhsh; 
xUtiuj; njhpT nra;tjw;fhf tpiykDNfhuy;

01.  nfhOk;G-12> Fzrpq;fGu la]; gpNsrpy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigf;Fr; 
nrhe;jkhd fhzpapd; xU gFjpapy; jw;fhypf mbg;gilapy; thfdj; jhpg;gplnkhd;iw 
elhj;jpf; nfhz;L nry;Yk; nraw;ghl;lhsiuj; njhpT nra;tjw;fhf Kj;jpiuf;Fwp 
nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. thfdj; jhpg;gplj;jpw;fhf efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rigf;Fr; nrYj;Jtjw;F vjph;ghh;f;Fk; Mff;Fiwe;j mbg;gil khjhe;j thlif 
kw;Wk; gpiz Kwp njhlh;ghd tpguq;fs; gpd;tUkhwhFk;.

  fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mbg;gil khjhe;j thlifia tpl Nkyhff; fpilf;Fk; mjp$ba 
khjhe;j thlif ngWkjpapd; gpufhuk; nraw;ghl;lhsh; njhpT nra;ag;gLthh;.

fhzpapd; ngah; fhzpapd; 
gug;gsT

mbg;gil 
khjhe;j thlif 
(mur thpfs; 
,d;wp) (&gh)

gpiz Kwp 
(&gh)

nfhOk;G-12> Fzrpq;fGu la]; 
gpNs]py; mike;Js;s 2005-08-19Mk; 
jpfjpa 1992Mk; ,yf;f tiuglj;jpy; 
fhzpj;Jz;L “A” vdf; fhl;lg;gLk; 
fhzpj;Jz;L

26.91 Ngh;r; 45>000.00 10>000.00

02.  ,jpy; Mh;tKs;s tpz;zg;gjhuh;fs; ,iaGila tpguq;fs; mlq;fpa tpz;zg;gg; 
gbtq;fis kPsspf;fg;glhj  1>000.00 &gh njhif kw;Wk; mjw;F ,iaghd mur thpfs; 
rfpjk; gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha|| Kjyhk; gbepiy fl;blk;> 6tJ khbapy; mike;Js;s 
efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epjpg; gphptpw;Fr; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;ilr; 
rkh;g;gpj;J ngWifg;; gphptpypUe;J 2022 Mf];l; khjk; 05Mk; jpfjpapypUe;J 2022 Mf];l; 
khjk; 25Mk; jpfjp   tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 
3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. cj;Njr tpz;zg;gjhuh;fs; 
,e;jf; fhyg;gFjpapy; gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha|| Kjyhk; gbepiy fl;blk;> 7tJ khbapy; 
mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; ngWifg;; gphptpy; ,iaGila Nfs;tpg; 
gbtq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

03.  tpiyfisr; rkh;g;gpf;Fk; NghJ tpz;zg;gjhuhpdhy; gpiz Kwpnahd;W rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk; vd;gJld; mJ Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 1Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; 
10>000.00  &gh ngWkjpahd njhifia ,e;j mjpfhu rigapd;; epjpg; gphptpw;Fr; nrYj;jp 
tpz;zg;gjhuhpd; ngahpy; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia (thbf;ifahsh; 
gpujpia) tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.   nghUj;jkhd nraw;ghl;lhsiu 
njhpT nra;jjd; gpd; ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuh; cl;gl midj;J tpz;zg;gjhuh;fSf;Fk; 
tpLtpf;fg;gLk;.  njhpT nra;ag;gl;l nraw;ghl;lhsuhy; 03 khj thliff;Fr; rkkhd 
njhifia Fj;jiff; fhyj;jpd; ,Wjpapy; kPsspf;fg;gLk; ghJfhg;G itg;ghf mjpfhu 
rigapy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 2022 Mf];l; khjk; 26Mk; gp.g. 2.00 kzpf;F epiwTWk;. 
tpiykDf;fs; mDg;g Ntz;ba Kiw Nfs;tp epge;jidfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

05.  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; Neuk; Kbtile;j cldLj;J gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha||> 
Kjyhk; gbepiy> 6Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; epjpg; gphptpy; tpiykDf;fs; 
jpwf;Fk; FOtpdhy; tpz;zg;gjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 
tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

06.  cj;Njr tpz;zg;gjhuh;fs; efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapdhy; toq;fg;gLk; tpz;zg;gg; 
gbtq;fspy; khj;jpuk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; NtW vt;tpj 
khjphpapd; gpufhuk; jahhpf;fg;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  ,J njhlh;gpyhd Nkyjpf tpguq;fis gj;juKy;y> ~nrj;rpwpgha|> Kjyhk; gbepiy> 
6tJ khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fhzp mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jtg;; 
gphptpypUe;J  ngw;Wf;nfhs;syhk;. gpujhd mYtyfj;jpd; njhiyNgrp ,yf;fk;: 0113357363> 
0112875916 - 20 ePbg;G 2935

jiyth;>
tUkhdf; Nfs;tpr; rig (fPo; epiy)>
efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>
6 kw;Wk; 7tJ khbfs;> 
~~nrj;rpwpgha||> 
gj;juKy;y.

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R
efu mgptpUj;jp mjpfhu rig

xg;ge;j ,yf;fk;: PD/UDA/Canteen/2022/015

1.  gj;juKy;y> nrj;rpwpgha 1Mk; gbepiyapYs;s 02Mk; kw;Wk; 04Mk; ,yf;f rpw;Wz;br;rhiyfis 

elhj;jpf; nfhz;L nry;tjw;fhf Nrit toq;Feh; xUtiuj; njhpT nra;tjw;fhf efu 

mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; rhh;gpy; tUkhd Nfs;tpr; rigapdhy; (fPo; epiy) Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

Nritf;fhd nghUj;jkhd Nrit toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; / Kd;nkhopTfs; Nfhug;gLfpd;wd.

2. xg;ge;jf; fhyk; Fwpj;j Nrit ifaspf;fg;gl;l ehs; Kjy; 02 tUlq;fshFk;.

3.  Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiwapy; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk; 

vd;gJld; xU tpz;zg;gjhuh; xU czT Kw;wntspf;F khj;jpuk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpj;jy; 

Ntz;Lk;. Nritia ifaspf;Fk; NghJ jFjpiag; ngWk; ntw;wpfukhd tpiykDjhuh; 

mgfPh;j;jpahsh; gl;bay;gLj;jg;glhjtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; rpw;Wz;br;rhiy 

elhj;jpr; nry;Yjy; njhlh;gpy; 03 tUl fhy mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

4.  Mh;tKs;s jpwd;fisg; g+h;j;jp nra;Js;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; 

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha - gbep;iy 1|| 7Mk; khb> efu 

mgptpUj;jp mjpfhu rig> ngWiff;fhd jiytUf;F (njhiyNgrp ,y. 011-3049008) vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf ,uz;lhapuk; 

(&gh 2000.00) thpfs; rfpjk; nrYj;jp 2022 Mf];l; khjk; 05Mk; jpfjp Kjy; 2022 Mf];l; 

khjk; 25Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp 

tiuahd fhyj;jpDs; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  gj;juKy;y> nrj;rpwpgha> 6Mk; khbapy; mike;Js;s efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 011-

2873641 njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf rhjhuz flik Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiuapy; njspTgLj;jpf;nfhs;Sk; tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

6.  tpz;zg;gjhuhpdhy; Fwpj;j tpiykDf;fisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf efu mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; fhrhsUf;F 2>000.00 &gh + thpfs; 
nrYj;jpa Fwpj;j gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  mt;thNw tpiyf;Nfhuy; gpiz Kwpahf 20>000.00 &gh njhifia efu mgptpUj;jp mjpfhu 

rigapd; fhrhsUf;Fr;  nrYj;jpa gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;Fk; 

tpiykDtpd; %yg; gpujpAld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; 

ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L gpd; mitfis jdpnahU ciwapy; ,l;L gj;juKy;y> 

nrj;jprpwpahg-1> eph;thff; fl;blj; njhFjp> 6Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> epjpg; 

gphpT> tUkhd Nfs;tpr; rigapd; (fPo;epiy) jiytUf;F 2022 Mf];l; khjk; 26Mk; jpfjp 

fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;s Neuj;jpw;F Kd; gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ efu mgptpUj;jp  

mjpfhu rigapd; 6Mk; khbapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;  ngl;bapy; cs;splyhk;.

  rpw;Wz;br;rhiy $lhu ,yf;fk; 02 - K.g. 10.30

  rpw;Wz;br;rhiy $lhu ,yf;fk; 04 - K.g. 11.30

8.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

epiwtile;jTld; rKfk; je;Js;s ngahplg;gl;Ls;s tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

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

9.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 Mf];l; khjk; 22Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F 

gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha|| 7Mk; khb> efu mgptpUj;jp mjpfhu rig> ngWifg; gphptpy; ,lk;ngWk;. 

rfy tpiykDjhuh;fSk; ,e;jf; $l;lj;jpy; fye;Jnfhs;SkhW mwptpf;fg;gLfpd;wdh;.

10.  ve;jnthU tpiykD njhlh;gpyhd fpuar; nrytpw;fhf efu mgptpUj;jp mjpfhu rig nghWg;Gf; 

$whJ. NkYk; ve;jnthU tpiykDitAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpikia 

tUkhd Nfs;tpr; rigapd; (fPo;epiy) jiyth; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

11.  tpiyfisr; rkh;g;gpf;Fk; tpz;zg;gg; gbtj;jpy; ifnaOj;jpLk; tpz;zg;gjhuh; jdp egh; 

tpahghunkhd;whf ,y;yhj Ntisapy; mjw;fhf mtuhy; Kiwahd tifapy; mjpfhuk; 

toq;fg;gl;likf;fhd Mtzj;ijr; rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk; vd;gJld; tpiyf;Nfhuy; 

Mtzj;jpy; nra;ag;gLk; ve;jnthU jpUj;jj;jpw;Fk; mUfpy; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gk; 

,lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

jiyth;>

tUkhdf; Nfs;tpr; rig (fPo; epiy)>

efu mgptpUj;jp mjpfhu rig>

6 kw;Wk; 7tJ khbfs;> 

~~nrj;rpwpgha||> gj;juKy;y.

gj;juKy;y> ~~nrj;rpwpgha|| 1Mk; eph;thff; fl;blj; njhFjpapy; mike;Js;s 
02 kw;Wk; 04Mk; ,yf;f czT Kw;wntspia (Food Court) 

khjhe;j thlif mbg;gilapy; elhj;jpw;nfhz;L nry;tjw;fhf tpiykD Nfhuy;

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

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

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

njhif (&gh)

Mtzf; fl;lzk; 
(VAT cs;slf; 
fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 
jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CMS/LP/22/PT/09/036 Marine Paints 30,000.00 1,000.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/037 ZN AI Roo ng Sheet and ZN AI 
Ridge Cap

50,000.00 1,000.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/038 GI Thread Bar and GI Nut, Bolt 
and Washer 

30,000.00 1,000.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/039 GI Lipped Channel and GI Pipe 
HD

100,000.00 3,500.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/040 MS I Beam and MS Plates 145,000.00 3,500.00 22-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/20/010 02 Nos. 40KVA Sound Proof 
Generator 

80,000.00 1,000.00 25-08-2022
gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/052 2100 Ltr SAE 15W -40 Mul   
Grade Engine Oil

19,000.00 1,000.00 25-08-2022
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 Mf];l; 08Mk; 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;glkhl;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

mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij ,y;yhnjhopj;jy;
,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpw;Fk; mjdJ 

nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLtJ ahnjdpy; 

nfhOk;G-05> `tnyhf; fhh;ld;> gapg; ghij 200/22,
200/22 vd;w Kfthpiar; Nrh;e;jtUk; 265400540V
vd;w Nj.m.m. ,d; chpikahsUkhfpa jpUkjp 

rpuk;gf;fy; N[d;Nehdh Mfpa ehd; Nkw;Fwpg;gpl;l 

,yq;iff; Fbaurpd; nfhOk;G-05> `tnyhf; fhh;ld;> 

gapg; ghij> 200/22 vd;w Kfthpiar; Nrh;e;jtUk; 

466452157V vd;w Nj.m.m. ,d; chpikahsUkhfpa 

jpUkjp rNuh[dp uzrpq;` (jpUkzj;jpw;F Kd;dh; 

FlypfkNf rNuh[dp) vd;gtUf;F 2180 vd;w 

,yf;fKk; 2019.10.22 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; nfhOk;G 

rl;lj;juzp kw;Wk; gpurpj;j nehj;jhhp]; Vr;. Nrhkuj;d 

vd;gthpdhy; mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;lJk; gjpthsh; 

ehafj;jpd; mYtyfj;jpy; vOj;J%yk; mjpfhuk; 

ngw;wth;fs; kw;Wk; rl;lj;juzpfspd; 2019.10.23 

jpfjpaplg;gl;lJk; 18239Mk; ghfj;jpy; gf;f ,y. 104 

,Yk; 291 vd;w ,yf;fKila ehl;Gj;jfj;jpYk; 

gjpTngw;wJkhfpa Nkw;Fwpg;gpl;l jpUkjp rNuh[dp 

uzrpq;`tpw;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ij 

,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J kw;Wk; ,y;yhnjhopj;Js;Nsd;. 

mj;Jld; ,j;jpfjpapypUe;J Nkw;Fwpg;gpl;Ls;s rNuh[dp 

uzrpq;` (jpUkzj;jpw;F Kd;dh; FlypfkNf 

rNuh[dp) vd;gthpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ve;jnthU 

nraw;ghl;bw;Fk; ehd; nghWg;Ngw;f khl;Nld; vdTk; 

,j;jhy; mwpaj;jUfp;d;Nwd;. 

rpuhk;gf;fy; N[d;Nehdh                                                                    

Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; 
,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

(Rj;jpfhpg;Gr; gzpafk;)
gfpuq;f Nfs;tp - 4425T

Ntiyj;jsj;jpy; nghUj;jf;$ba 

tpjj;jpy; i`l;u[d; gFg;gha;T fUtpia 

(FIELD MOUNTING TYPE HYDROGEN 
ANAL YZER) toq;Fjy;

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> fsdp> 

,yq;ifapd; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy; cs;@H toq;Feh;fsplkpUe;J 

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

khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F mikthf 

Nkw;gb nghUl;fis toq;Ftjw;fhf 

nghwpaplg;gl;l tpiy kDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

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

rkh;g;gpg;gjhapd; tpz;zg;gq;fSf;fhf 

kPsspf;fg;glhj &. 1000.00 njhifia 2022 

Xf];l; 22 15.00 kzp tiu mYtyf ehl;fspy; 

,y. 609 nlhf;lh; nldp];lh; b rpy;th khtj;j> 

nfhOk;G- 09> vDkplj;jpy; mike;Js;s 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

jiyikafj;jpy; 05Mk; khbapy; fhrhsUf;F 

my;yJ Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> 

fsdp fhrhsUf;F fbjnkhd;iw rkh;g;gpj;J 

fhrhf Nkw;nfhs;tJld; rfy nfhLg;gdTfSk; 

,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

004100110208633 vd;w kf;fs; tq;fpapd; fzf;F 

Clhf Nfs;tp ,yf;fk; kw;Wk; Nfs;tpjhuhpd; 

ngaiu RUf;fkhf Fwpg;gpl;L fhrhf 

Nkw;nfhs;syhk;. 

tpiykDf;Nfhuy; gj;jpuj;jpd; epge;jidfs; 

kw;Wk; khjphpfis  www.ceypetco.gov.lk kw;Wk; 
www.dgmarket.com vd;w ,izjsq;fspy; 

cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

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

eghplKk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

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

jiytuhy;  2022 Xf];l; 24 14.30 kzp tiu 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLtJld; mt;NtisapNyNa 

Rj;jpfhpg;G gapw;rp Nfl;Nghh; $lj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;.

Kfhikahsh; (nghUl;fs;)>

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;>

Rj;jpfhpg;Gg; gzpafk;> rg;Gf];fe;j> fsdp.

njh.Ng. 011 2400110

kp.m. ref.materials@ceypetco.gov.lk
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2022 ஓைஸ்ட 5 கவளளிக்கிழகம

தாய்ானை சூழ சீைாவின்  
ப�ார் ஒத்தினைைள் தீவிரம்

ைாலிஙை குமாரவின் 400 மிற்றர்  
அனரயிறுதிப் ப�ாட்டி நானை

அகமரிக்ை அரசிேல்வாதி 
நான்சி க்பாே�சி ்தாயவானுக்கு 
விஜேம ேமறகைாண்ட நிக�யில் 
அந்த தீகவ சூழவிருக்கும ை்டல் 
்பகுதியில் சீனா ்பாரிே ே்பார் ஒத்தி-
கைைக்ள முடுக்கிவிடடுள்ளது.   

உளளூர் ேநரப்படி ேநறறு நண-
்பைல் ஆரம்பமான இந்தப ே்பார் 
ஒத்திகைைள ்தாயவானில் இருநது 
12 கமல்ைளுக்குள இ்டமக்பறு-
கின்்றன.   

இந்தப பிராநதிேத்தின் அந-
்தஸ்க்த சீனா மாற்ற முேறசிப்ப-
்தாை ்தாயவான் குறிபபிடடுள்ளது.   

க்பாே�சி சிறிது ைா�ேம 
்தாயவானுக்கு ்பேணித்திருந்தே்பாதும, அது 
க்பரும சர்ச்கசக்குரிே ஒன்்றாை மாறியுள்ளது. 
்தாயவாகன ்தனது பிரிநது கசன்்ற மாைாணமா-
ைேவ சீனா ைருதுகி்றது.   

இநநிக�யில் சீனாவின் ்பதில் ந்டவடிக்கைோ-
ைேவ ்தாயவாகன சூழ இந்த மிைபக்பரிே ே்பார் 
ஒத்திகை நக்டக்பறுவே்தாடு, ்தாயவானு்டனான 
சி� வர்த்்தைஙைக்ளயும சீனா மு்டக்கியுள்ளது.   

்பர்பரப்பான ை்டல் ்பகுதியில் இ்டமக்பறும 
இந்த ஒத்திகையில், நீண்டதூர கவடிகுணடு ்தாக்-
கு்தல்ைளும இ்டமக்பறும என்று சீனா குறிபபிட-
டுள்ளது.  

்தாயவானின் ை்டல், ஆைாே எல்க�ைக்ள 

முறறுகையிடும சாத்திேமுள்ள இத்்தகைே உத்-
ே்தசப ்பயிறசிைள முன்கனபே்பாதும ந்டத்்தப்பட-
்டதில்க� என்று ்தாயவானிே ்பாதுைாபபு அகமச்-
சின் மூத்்த அதிைாரி சுடடிக்ைாடடினார்.   

அவறறில் சி� ்தனது ை்டல், ஆைாேகவளிக்-
குள இ்டமக்பறுவதுே்பால் திட்டமி்டப்படடிருந்த-
்தாை ்தாயவானிே ்பாதுைாபபு அகமச்சு கூறிேது.   

இந்த ஒத்திகைகே ஒடடி ை்டல் மறறும வான் 
்பகுதிைள மு்டக்ைப்படும நிக�யில், ைப்பல்ை-
ளுக்கு ேவறு ்பாக்தைக்ள ்பேன்்படுத்துமாறு 
ேைாரப்படடிருப்பே்தாடு மாறறு வான் ்பாக்தைள 
்பறறி ஜப்பான் மறறும பிலிபக்பன்ஸஸு்டன் ே்பச்-
சுவார்த்க்தைள இ்டமக்பறறு வருகின்்றன.   

இந்த இராணுவ ஒத்திகைைள 
க்பாறுப்பற்ற கசேல் என்றும ைட-
டுப்பாடக்ட மீறிச் கசல்�க்கூடும 
என்றும அகமரிக்ை ே்தசிே ்பாது-
ைாபபு ஆே�ாசைர் கஜக் சுல்லி-
வான் எச்சரித்துள்ளார்.   

சீனா இந்த இராணுவ ஒத்திகை-
ைக்ள ந்டத்தும ்பகுதிைள ்பறறி 
ஜப்பான் ைவக� கவளியிடடுள-
்ளது. அ்தன் பிரத்திேேை க்பாரு்ளா-
்தார வ�ேத்துக்குள அத்துமீ்ற�ாம 
என்று அது குறிபபிடடுள்ளது.  

்தாயவான், க்தன்கிழக்கு 
சீனாவின் ை்டறைகரயிலிருநது 
சுமார் 100 கமல் க்தாக�வில் 

அகமநதிருக்கும ஒரு தீவு.  
அகமரிக்ை கவளியு்றவுக் கைாளகைக்கு முக்-

கிேமான அகமரிக்ை நடபு நாடுைள ்படடிே�ான 
‘மு்தல் தீவு சஙகிலி’ என்்றகழக்ைப்படும ்படடிே-
லில் ்தாயவான் உள்ளது.  

சீனா ்தாயவாகன கைப்பறறினால், ேமறகு 
்பசிபிக் பிராநதிேத்தில் அ்தன் அதிைாரத்க்தச் சு்தந-
திரமாைக் ைாட்ட முடியும என்றும குவாம மறறும 
ஹவாய வகரயி�ான அகமரிக்ை இராணுவ 
்த்ளஙைக்ள அது அச்சுறுத்்தக் கூடும என்றும சி� 
ேமறைத்திே வல்லுநர்ைள கூறுகின்்றனர்.  

ஆனால், சீனா ்தனது ேநாக்ைஙைள முழுவதும 
அகமதிோனது என்று வலியுறுத்துகி்றது.    

ஒக்பக் பி்ளஸ் என அகழக்ைப்படும 
க்பறே்றாலிே ஏறறுமதி நாடுைளின் 
அகமபபு மறறும அ்தன் கூட்டணி 
நாடுைள கசபக்டம்பரில் எணகணய உற-
்பத்திகே சறறு அதிைரிக்கும அறிவிபக்ப 
கவளியிடடுள்ளது. எனினும மசகு 
எணகணய விக�கே ைடடுப்படுத்்த உற-
்பத்திகே விகரவாை அதிைரிக்கும அகழப-
புக்கு இது முரணாை உள்ளது.   

இ்தன்்படி கசபக்டம்பர் மா்தத்தில் 
நாக்ளான்றுக்கு 100,000 பீப்பாய-
ைக்ள அதிைரிப்ப்தறகு ஒக்பக் பி்ளஸ் 
அகமபபு தீர்மானித்துள்ளது. ஒக்பக் 
மறறும ஒக்பக் அல்�ா அகமச்சர்ைளின் 

கூட்டத்தின்ே்பாே்த இந்த முடிவு எடுக்ைப -
்படடுள்ளது.   

எனினும இந்த அதிைரிபபு சர்வே்தச 
ே்தகவயின் 0.1 வீ்தத்துக்கு இகணோன-
்தாை உள்ளது. அகமரிக்ை ஜனாதி்பதி ேஜா 
க்ப்டன் அணகமயில் மத்திே கிழக்கு 
விஜேம ேமறகைாணடு சவூதி அேரபிோ-
வுக்கு ஏவுைகண ்பாதுைாபபு அகமபக்ப 
விற்ப்தறகு ஒப்பந்தமான நிக�யில் உ�ை 
சநக்தக்கு ேமலும எணகணய கிக்டக்கும 
என்்ற எதிர்்பார்பபு அதிைரித்திருந்தது.   

இநநிக�யில் இந்த முடிவு க்ப்டனின் 
முேறசிக்கு க்பரும பின்னக்டவாை ்பார்க்-
ைப்படுகி்றது.

இங்கிலாந்தின் பெர்மிங்்ாமில் நடை-
பெற்று வரும் பொதுநலவாய விடையாட்-
டுப் பொட்டியின் ஆண்களுக்கான 400 
மீற்்றர் ஓட்ைப்பொட்டியில் அடையிறுதி-
யில் ்காலிங்்க குமாைப்க ெங்ப்கற்்கவுளைார்.   

குமாைப்க ெங்ப்கற்கும் அடையிறுதிப் 
பொட்டி இலங்ட்க பநைப்ெடி நாடை 
சனிககிழடம அதி்காடல 1.30 மணிககு 
இைம்பெ்றவுளைது.   

்கைந்்த பு்தன்கிழடம நடைபெற்்ற 
ஆைம்ெ சுற்றின் மு்தல் ப்தரிவுப் பொட் -
டியில் ்கலந்துப்காணை குமாைப்க 46.53 
விநாடி்களில் பொட்டிடய முடித்து நான் -
்காவது இைத்ட்த பிடித்்தப்தாடு அடையிறு-
திப் பொட்டிககு முன்பனற்்றம் ்கணைார்.   

இந்்தப் பொட்டியில் 0.02 விநாடி்களி-
பலபய அவர் மூன்்றாவது இைத்ட்த ்தவ்ற-
விட்ைார். எனினும் பநைடி ்தகுதி பெ்றா்த 
வீைர்்கள இடைபய பவ்கமான ்காலத்ட்த 
ெதிவு பசய்த்தன் மூலபம அவைால் அடை -
யி்றதிககு முன்பன்ற முடிந்்தது.   

இந்நிடலயில் அவர் அடையிறுதியில் 
்தனது சி்றந்்த ்காலமான 45.73 விநாடி -
்கடை பநருங்கும் ெட்சத்தில் அவைால் 
இறுதிப் பொட்டிககு முன்பனற்்றம் ்காண 
முடியுமா்க இருககும்.   

ஆண்களுக்கான 400 மீற்்றர் ஓட்ைப்-
பொட்டியின் இறுதிப் பொட்டி ஓ்கஸ்ட் 
7ஆம் தி்கதி பி.ெ 3.15ககு நடைபெ்றவுள-
ைது.

க்பாே�சியின் வருகைகே அடுத்து:

இங்கிலாந்தின் பெர்மிங்்ாமில் 
நடைபெற்று வரும் பொதுநலவாய 
விடையாட்டுப் பொட்டியில் இலங்-
ட்கயின் பெரும் எதிர்ொர்ப்ொ்க 
இருந்்த குறுந்தூை ஓட்ை வீைர் யுபுன் 
அபெப்கான் 100 மீற்்றர் ஓட்ைப்-
பொட்டியில் பவண்கலப் ெ்தக்கம் 
பவன்்றார்.   

இலங்ட்க பநைப்ெடி பநற்று (04) 
அதி்காடல 2 மணிககு நடைபெற்்ற 
இறுதிப் பொட்டியில் ஆண்களுக-
்கான 100 மீற்்றர் ஓட்ைப்பொட்டிடய 
யுபுன் 10.14 விநாடி்களில் பூர்த்தி 
பசயது மூன்்றாம் இைம் பிடித்்தார்.   

இந்்தப்பொட்டியில் ப்கன்ய வீைர் 
பெர்டினாணட் ஓமயாலா பொட்டித்-
தூைத்ட்த 10.02 விநாடி்களில் ்கைந்து 
்தங்்கம் பவன்றிருந்்ததுைன், ப்தன்-
னாபிரிக்க வீைர் அ்கானி சிம்டென் 
10.13 விநாடி்களில் பொட்டித்தூ-
ைத்ட்த ்கைந்து பவளளிப்ெ்தக்கத்ட்த 
பவன்்றார். இதில், 00.01 விநாடி வித்-

தியாசத்தில் யுபுன் அபெப்கான் பவள-
ளிப்ெ்தக்கத்ட்த ்தவ்றவிட்டிருந்்தார்.  

முன்ன்தா்க யுபுன் அபெப்கான் 
அடையிறுதியின் பொட்டித்தூைத்ட்த 
10.20 விநாடி்களில் நிட்றவுபசயது 
நான்்காவது இைத்ட்த பிடித்துக-
ப்காணைதுைன் இறுதிப்பொட்டிககு 
பநைடியா்க ்தகுதிபெறும் வாயப்டெ 
்தவ்றவிட்டிருந்்தார். எனினும் சி்றந்்த 
பநைப்பிைதிடய ெதிவுபசய்த்தன் ்காை-
ணமா்க அவருககு இறுதிப்பொட்டி-
யில் ெங்ப்கற்கும் வாயப்பு கிடைத்தி-
ருந்்தடம குறிப்பிைத்்தக்கது.  

இ்தன்மூலம் பொதுநலவாய 
விடையாட்டுப் பொட்டியின் 100 
மீற்்றர் ஓட்ைப் பொட்டியில் ெ்தக்கம் 
ஒன்ட்ற பவன்்ற மு்தல் ஆசிய வீைைா்க 
யுபுன் சா்தடன ெடைத்்தடம குறிப்பி-
ைத்்தக்கது.   

இது மட்டுமன்றி பொதுநல-
வாய விடையாட்டுப் பொட்டியின் 
்தை்கைப் பொட்டியில் இலங்ட்க 

பவல்லும் நான்்காவது ெ்தக்கம் இது-
வாகும். எனினும் 1998ககுப் பின்னர் 
்தை்கைப் பொட்டியில் பவல்லும் 
மு்தல் ெ்தக்கம் இதுவாகும்.   

இ்தற்குமுன் ைன்்கன் டவட் 
1950ஆம் ஆணடு நடைபெற்்ற பொது-
நலவாய விடையாட்டு விழாவின் 
ஆணடு்களுக்கான 440 மீற்்றர் ்தடை-
்தாணடி ஓட்ைத்தில் ்தங்்கம் பவன்றி-
ருந்்ததுைன், அ்தன் பின்னர் ஸ்ரீயானி 
குலவன்ச பவளளி ெ்தக்கத்ட்த-
யும் (1998 – பெண்களுக்கான 100 
மீற்்றர் ்தடை்தாணடி ஓட்ைம்), அப்த 
ஆணடில் சு்கத் தில்கைட்ன பவண்க-
லப்ெ்தக்கத்ட்தயும் (ஆண்களுக்கான 
400 மீற்்றர் ஓட்ைம்) பவன்றுகப்காடுத்-
திருந்்தனர்.  

இப்தபவடை இலங்ட்க சார்பில் 
பொதுநலவாய விடையாட்டு 
விழாவின் மாற்றுத்தி்றனாளி்களுக-
்கான ெைா ெரிதி வட்ைம் எறி்தல் 
எப்42 பிரிவு பொட்டியில் ெங்ப்கற்்ற 

ொலித்்த ெணைாை, இலங்ட்கககு 
மு்தல் பவளளிப்ெ்தக்கத்ட்த பவன்று-
ப்காடுத்துளைார்.   

அவர் மு்தல் முயற்சியில் 39.54 
மீற்்றர் தூைத்துககு ெரிதி வட்ைத்ட்த 
எறிந்து குட்றந்்த தூைத்துைன் 
பொட்டிடய ஆைம்பித்திருந்்தாலும், 
அடுத்்தடுத்்த வாயப்பு்கள ஒவ்-
பவான்றிலும் தூைத்ட்த அதி்கரித்துக-
ப்காணடு 44.20 மீற்்றர் தூைம் வீசி 
பவளளிப்ெ்தக்கத்ட்த பவன்றுப்கா-
டுத்துளைார்.  

இந்்தப்பொட்டியில், பவல்டஸைச் 
பசர்ந்்த அபலட் பைவிஸ் மற்றும் 
ப்ரிஸைன் பவால்ஸ் ஆகிபயார் 
முட்றபய ்தங்்கம் மற்றும் பவண்கலப்-
ெ்தக்கத்ட்த பவற்றிகப்காணைனர்.  

இந்்த பவற்றி்களுைன் இம்முட்ற 
பொதுநலவாய விடையாட்டுப் 
பொட்டி்களில் இலங்ட்க இதுவடை 
ஒரு பவளளி மற்றும் இைணடு பவண-
்கலப் ெ்தக்கங்்கடை பவன்றுளைது.

100 மீற்றரில் யுபுன் வெண்கலம் வென்று  
சாதனை: பாலிததவுக்கு வெள்ளிபபதக்்கம்

எண்ணெய உற�த்தினை சறறு அதிைரிகை முடிவு
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