
ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 
 
செரும்லெோக ெயிர்சசெய்-

ககயில ஈடுெடும் வி்வெோயி-
களுக்கு லெதனப் ெெகைகய 
சகோள்வனவு செய்்வதறகோக 
20,000 ரூெோ நி்வோரணம் 
ஒன்கறைப் செறறுக்சகோடுப்-

ெதறகு அரெோஙகம் க்வனம் 
செலுத்தியுளைது.  

அதுசதோடரபில வி்வெோய 
அகை்செர ைஹிநத அைரவீர 
சதரிவிக்ககயில, இவ்வோறு 
வி்வெோயிகளுக்கு 20,000 
ரூெோ வீதம் ்வழங-
கப்ெடவுளைதுடன் 

நீதிைன்றைத்தினோல ைனு 
தளளுெடி செய்யப்ெடட-
கதயடுத்து, பிரித்தோனிய 
செணணோன சகய்லி 
பிலரெகர கணடுபிடிக்க முடி-
யவிலக� என குடி்வரவு 
ைறறும் குடியகலவு திகணக்-
கைம் சதரிவித்துளைது.  

அத்துடன் அ்வகரக் கணடுபிடிப்ெ-
தறகோன விெோரகணகள இடம்

ஜீவன் த�ொண்டமொன் MP டுவிட்டரில் பதிவு நோடடின் லதசிய ெோதுகோப்பு 
சதோடரபில அதிக க்வனம் 
செலுத்தப்ெட ல்வணடியது அ்வ -
சியைோகும் என ெோதுகோப்பு செய -
�ோைர ஓய்வு செறறை செனரல 
கைல குணரடன சதரிவித்துள -
ைோர.  

லதசிய ெோதுகோப்பு 

இ�ஙகக செற-
லறைோலியக் கூடடுத்தோெ-
னம் ைறறும் இ�ஙகக 
செறலறைோலிய கைஞ்-
சிய முகனய நிறு்வனம் 
ஆகிய்வறறுக்கு எதிரோக 
எ ரி ெ க் தி      
அகை்செர 
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பிரபல �மிழக பபச்ொளர் "�மிழ்கக்டல்"

நெல்லை கண்ணன் 
நெற்று காலைமானார்  

03

ெட்டத்தில இயங்கும் அரச நிறுவனங்க்ை
தனியார்மயப்படுத்துவது அத்தியாவசியம்

The Economic ்ஞ்சிகக்ககு வழங்கிய பபடடியில் ஜனொதிபதி ரணில்

நவளிொடடு ொ்ணயங்க்ை விற்க மற்றும் 
்வபபிலி்ட ந்பாது மன்னிபபு காலைம்

செோதுைக்கள தம்்வெம் க்வத்-
துளை, ச்வளிநோடடு நோணயங-
ககை க்வப்பிலிடு்வதறகு அல�து 
விறெகன செய்்வதறகு ஒரு ைோத 
செோது ைன்னிப்பு கோ�த்கத நிதி 
அகை்சசு அறிவித்துளைது.   

ச்வளிநோடடு நோணயஙககை ்வஙகித் 
சதோழில முகறைகையினுள க்வரநதுசகோள-

ளும் செோருடடு இநத்ச ெலுகக 
அறிவிக்கப்ெடடுளைது. கடநத 15 
ஆம் திகதி முதல ஒரு ைோதத்துக்கு 
இநத நகடமுகறை அமுலிலிருக்-
கும்.   

இதன்ெடி, தனிப்ெடட ச்வளி-
நோடடு நோணயக் கணக்கில அல�து 
்வரத்தக ச்வளிநோடடு நோணயக் 

ஒரு மொ�கொல அவகொ்தக� வழங்கியது நிதியகமசசு

நசதனப ்பச்ை நகாளவனவுக்கு  
அரசு 1,600 நகாடி ரூ்பா ஒதுக்கு
விவ்ொயிகளு்ககு 20,000 ரூபொ நிவொரணததிற்கும் ஏற்பொடு

      நதாட்டக் கம்்பனிகளுக்கு
நதா்டர்ந்து அழுத்தம்

லதோடடத் சதோழி�ோைரகளின் நோடெம்-
ெை உயரவுக்கும், ெம்ெை முகறைகைக்கும் 
அழுத்தம் சகோடுத்து ்வரு்வதோக சதரிவித்-
துளை இ�ஙகக சதோழி�ோைர கோஙகிரஸின் 
செோது்சசெய�ோைரும் ெோரோளுைன்றை உறுப்-
பினருைோன ஜீ்வன் சதோணடைோன், 
இதறகு லதோடட கம்ெனிகளின் 

ப�ொட்டத த�ொழிலொளர் ்ம்பள உயர்வு ொடடின் நதசிய ்பாதுகாபபில
அதிகமான கவனம் நத்வ
பொதுகொப்பு த்யலொளர் கமல் குணரடன த�ரிவிப்பு

பிரித்தானிய ந்பண்்ண
நதடுகிறது குடிவரவு அலுவலைகம்

நீதிமன்்ற உத�ரகவயடுதது �கலமக்றவொகியுளள

ல�ோரன்ஸ் 
செல்வநோயகம்  

அ க ன த் து 
ெ ல க க � க் க -
ழக ைோண்வர 
ஒன் றி ய த் தின் 
இகணப்பு்ச செய�ோைர ்வெநத முதலிலக உள-
ளிடட நோல்வர லநறறு செோலிஸோ-
ரோல ககது செய்யப்ெடடுளைனர.  

வசந்த முதலிநக உட்ப்ட
ொலவர் நெற்று ்கது  

ஆர்ப்பொட்டப் பபரணியில் கபளபரம் முசசக்கர வணடிகளின்
கட்ட்ணங்கள உயர்வு

அகி� இ�ஙகக மு்செக் -
கர ்வணடி ெோரதிகள ஒன் -
றியம் (AITWDU) மு்செக் -
கர ்வணடி கடடணத்கத 
உடனடியோக அமுலுக்கு 
்வரும் ்வககயில அதிகரித்துளைது.  

ஊடகஙகளுக்கு கருத்து சதரிவித்த மு்செக்கர 
்வணடி ெோரதிகள ஒன்றியத்தின் தக�்வர �லித் 
தரைலெகர, மு்செக்கர ்வணடியில 
முதல ைறறும் இரணடோ்வது கில�ோ

மு�லொவது km்ககு 120 ரூபொ கட்டணம்

சுயாதீன கூட்ட்மபபின்
த்லைவராக விமல

சுயோதீன கடசிகளின் கூட-
டகைப்பின் தக�்வரோக, 
லதசிய சுதநதிர முன்னணியின் 
தக�்வர ெோரோளுைன்றை உறுப்பி -
னர விைல வீர்வஙெ நியமிக்கப்-
ெடடுளைதோக ெோரோளுைன்றை 
உறுப்பினர ்வோசுலத்வ நோணயக்-
கோர   சதரிவித்துளைோர.

புதிய தக�்வரோன ெோரோளுைன்றை உறுப்பினர 
விைல வீர்வஙெ 

அறிவிப்கப தவளியிட்டொர் வொசு

கைனிநவளி ரயில ்பா்த்ய
விரிவாக்க அரசாங்கம் திட்டம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்
  
கைனிச்வளி ரயில ெோகத விரி-

்வோக்கத் திடடம் கோரணைோக 
வீடுககை இழக்கும் ைக்களுக்கோக 
நிரைோணிக்கப்ெடும் "ைோ�ெளை" 
வீடடுத் திடடத்கத லெோக்கு்வரத்து 
சநடுஞ்ெோக�கள ைறறும் ஊடகத்-

துகறை அகை்செர ெநது� குண்வரதன 
ெோரக்வயிடடோர.  

கைனிச்வளி ரயில ெோகதயோனது 
விரி்வோக்கம் செய்யப்ெடடு நவீனை-
யப்ெடுத்தப்ெடவுளைது. அநதத் திட-
டத்தினோல வீடுககை இழக்கும் ைரு-
தோகனயிலிருநது ெோதுக்கக 
்வகரயி�ோன ரயில ெோகத 

வீடுககள இழப்பபொரு்ககு வீடடுததிட்டததில் வீடு 

CPC, CPSTL ்ககு எதிரொக  
அ்மசசர் கஞசன  
CIDயில மு்றப்பாடு

ரூபவொஹினி்ககுள பலவந� பிரபவ்ம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  

முன்னோள அகை்செர 
லைரவின் சில்வோ லநறறு 
ககது செய்யப்ெடடு நீதிைன்-
றைத்தில ஆெரெடுத்தப்ெடட-
தன் பின்னர பிகண-
யின்றி 

தரட்டொவின் வங்கி்ககண்ககில் ரூ.50 இலட்ம்

கோலிமுகத்திடல லெோரோட-
டத்தின் ஆரம்ெம் முதல 
முன்னணி செயறெோடடோ-
ைரோக செயறெடட சரடடோ 
என அகழக்கப்ெடும் ரதிநது 
லெனோரத்னவின் தனிப்ெடட 
்வஙகிக் கணக்கில 50 இ�ட-
ெம் ரூெோக்வ க்வப்பிலிடட 
நெகர சகோழும்பு குறறைப் பு�னோய்வு பிரிவினர 
அகடயோைம் கணடுளைனர.  

 ெம்ெ்வம் சதோடரபில குறித்த 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 
  
நோடடின் செோருைோதோரம் 

தறலெோது ெோதகைோன நிக�க்குத் 
திரும்பு்வதோக இ�ஙகக ைத்திய 
்வஙகியின் ஆளுநர க�ோநிதி நந -
த�ோல வீரலெக்கர சதரிவித்துள -
ைோர.   

கடநத சி� ைோதஙகைோக அத்தி -
யோ்வசிய செோருடககை சகோள்வ -
னவு செய்்வதறகோக கடன் செறை 
ல்வணடிய நிக� கோணப்ெடட -
லெோதும் தறலெோது அதிலிருநது 
மீணடு நோடடின் செோருைோதோரம் 

ெோதகைோன பிரதிெ�ன்ககை எட -
டியுளைதோகவும் அ்வர சதரிவித் -
தோர.   

இநத ஆணடுக்கோன நிதிக் 
சகோளகக தீரைோனஙகள 
சதோடரபில லநறறு நகடசெறறை 
ஊடக ெநதிப்பின்லெோலத அ்வர 
இவ்வோறு சதரிவித்துளைோர.   

இதுசதோடரபில லைலும் சதரி -
வித்துளை அ்வர, இநத ்வரு -
டத்தின் ெூன் ைறறும் ெுக� 
ைோதஙகளில நோடடுக்கோன அத் -
தியோ்வசிய செோருடகைோன எரி -
செோருள, உணவு, ைருநதுப் 

செோருடகள, எரி்வோயு ஆகிய -
்வறகறை சகோள்வனவு 
செய்்வதறகோக குறுகிய 

அர்ொங்கம் பமற்தகொணடுளள தீர்மொனங்கள கொரணமொக

க்டன்தப்ற பவணடிய நிகலயிலிருநது நொடு மீணடு வருகி்றது

்பலக்லை அனுமதிக்கு  

இனி NIC அவசியம்!  
03

அதிகொர பகிர்வு த்யற்பொடுகள விகரவொகினொல்

்டயஸந்பாராவின்  ஒத்து்ைப்்ப

வி்ரவாக  ந்பற்றுக்நகாளைலைாம்
03   சிகிசக்களு்ககொக ஆஸபததிரியில் அனுமதி

்பச்ற ்பா்டசா்லையில
19 ந்பருக்கு குைவி நகாடடு

03

நகாழி இ்றசசி, ்பால, 

முட்்டக்கு வி்ரவில 

கடடுப்பாடடு வி்லைகள 03

கிளிவ�ொச்சி ைொவட்்ட ்கல்வி சமூ்கம் எதிர்�ொககும் பிரச்சிமை்கமை   ஆரொயவதற்கொ்க    ்கல்வி அமைச் -
சர சுசில் பி்ரம்்ஜயநத ்�றறு கிளிவ�ொச்சிககு வி்ஜயம் வசயதொர. கிளிவ�ொச்சி ைொவட்்ட வசயல்கத்தில் 
்க்டறவறொழில்   அமைச்சர ்டகைஸ் ்தவொைநதொவின் தமலமையில்  �ம்டவபறற  நி்கழ்வில்   வலயக 
்கல்விப் பணிப்பொைர்கள், அதிபர்கள் ைறறும் ஆசிரிய ஆ்லொச்கர்கைொல்  ்கல்வி அமைச்சர வர்வற்கப்-
பட்்ட்பொது...

்்கரைொவுககு வி்ஜயம் வசயத வசன்மையிலுள்ை இலஙம்க துமைத் 
தூதுவர ்கலொநிதி துமரசொமி வவங்க்்டஷவரன் அஙகு ைொதொ அமிர-
தொ�நதையி அவர்கமை சநதித்த்பொது இலஙம்கககு வரும்க தநது 
�ொட்டின் வசழிப்புக்கொ்க ஆசீரவதிககுைொறு ்்கட்டுக வ்கொண்டொர.

நமர்வின் சிலவா ்கதாகி 
பி்்ணயின்றி விடுத்லை  
நவ.16 நீதிமன்றில் ஆஜரொக பணிப்பு

்வபபிலிட்ட ெ்ப்ர
அ்்டயாைம் கண்டது CID

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம் 
 
நடடமீடடும் அரெோஙக நிறு்வனஙககை தனி-

யோரையப்ெடுத்து்வது அத்தியோ்வசியைோகுசைன 
ெனோதிெதி ரணில விக்கிரைசிஙக சதரிவித்துள-
ைோர.  

த எக்லகோலனோமிக் ெஞ்சிககக்கு ்வழஙகிய லநர-

கோணலின் லெோலத அ்வர இவ்வோறு சதரிவித்துள-
ைோர.  

அநத்வககயில ஸ்ரீ�ஙகன் விைோன லெக்வ நிறு-
்வனத்துக்கு லை�திகைோக இ�ஙகக கோப்புறுதிக் 
கூடடுத்தோெனம், சரலிசகோம் நிறு்வனம் லெோன்-
றை்வறகறை தனியோரையப்ெடுத்த முடியும் 
என்றும் அ்வர சதரிவித்துளைோர.  

ஊ்டகவியலொளர் 
மொநொடடில் இலங்கக

மததிய வங்கி ஆளுநர்
நந�லொல் வீரப்்ககர

பநற்று த�ரிவிப்பு

ந்பாருைாதார நி்லையில
சாதகமான பிரதி்பலைன்கள
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முஸ்லிம்களுக்கு மி்கவும சிறப்புக்-
குரிய நாட்களில் ஒனறா்க வெள் -
ளிக்கிழமை விளங்குகிறது. இது 

ஜூமஆ நாளாகும. இருந்தும இந்நா-
ளின சிறப்மபையும ை்கத்துெத்மதையும 
அறிந்து வ்காள்ளாதைெர்களா்க வபைரும-
பைாலானெர்கள் இருந்து வ்காண்டிருக் -
கினறனர. ஆனால் இந்நாளின சிறப்-
மபையும ை்கத்துெத்மதையும அறிந்து 
வெயறபைடுெது நபி (ஸல்) அெர்களின 
ெழிமுமற்கமள உயிரப்பிப்பைதைா்க 
அமையும. 

அந்தை ெம்கயில் வெள்ளிக்கிழ-
மை்களில் நநர ்காலத்துடன ஜுமஆ 
வதைாழும்கக்கு வெல்ெது சிறந்தை அை-
லாகும. அநதைநநரம எெர ஒருெரும 
நிரப்பைந்தை ்காரணம இனறி ஜூமஆ 
வதைாழும்கமய விடுெது குறறைாகும. 
ஒரு தைடமெ நபி (ஸல்) அெர்கள், 
'ைக்்கள் ஜுமஆக்்கமளக் ம்கவிடுெதி-
லிருந்து விலகியிருக்்கடடும அல்லது 
அெர்களின இதையங்்கள்மீது அல்லாஹ் 
முத்திமர பைதித்துவிடுொன. பிறகு 
அெர்கள் அலடசியொதி்களில் 
நெரந்து விடுெர' எனறுள்ளார்கள். 

(ஆதைாரம: முஸ்லிம)
இந்நபிவைாழியின ஊடா்க ஜுமஆ 

வதைாழும்கயின அெசியமும முக்-
கியத்துெமும வதைளிொ்க எடுத்தி-
யமபைப்பைடடுள்ளது. அதைனால் அந்தை 
பையங்்கர நிமலமயத் தைவிரத்துக் வ்காள்-
ெதில் தைான ஒவவொருெரும கூடுதைல் 
்கெனம வெலுத்தை நெண்டும. 

நைலும ஜூமஆ வதைாழும்கமய 
ஜைாத்தைா்கத் வதைாழும நபைாது இரண்டு 
ரக்அத்்கள்  வதைாழ நெண்டும. மி்கவும 
நிரபைந்தை சூழ்நிமல ்காரணைா்க 
ஜூமஆ வதைாழும்கமய ஜைாத்தைா்கத் 
வதைாழ முடியவில்மலயாயின  ளுஹர 
வதைாழும்கமய நானகு ரக்அத்து்களா-
்கத் வதைாழ நெண்டும.  அநதை நபைானறு 
தைான ளுஹருமடய முன பின சுன-

னத்து்கமளயும வதைாழ 
நெண்டும எனறு இஸ்லாமிய 

அறிஞர்கள் குறிப்பிடடுள்ளனர. 
அநதைநநரம ஜூமஆ நாளில் ைஸ் -

ஜித்துக்கு விமரொ்க ெந்து விடடால் 
இைாம வொறவபைாழிவு அல்லது 
குத்பைாமெ ஆரமபைம வெயெதைறகு 
முனபு  ெமர இரண்டிரண்டா்க நபில் 
வதைாழும்கயில் ஈடுபைடலாம. இைாம 
உமரமய ஆரமபைம வெயதுவிடடால் 
பைள்ளிொெலுக்கு ்காணிக்ம்க (தைஹிய-
யத்துல் ைஸ்ஜித்) வதைாழும்கமய 
இரண்டு ரக்அத்்கள் வதைாழுது வ்காள்ள 
நெண்டும. இத்வதைாழும்கமய 
நபி (ஸல்) அெர்கள் ஊக்குவித்துள்-
ளார்கள்.  

ஒரு தைடமெ நபி (ஸல்) அெர்கள் 
வெள்ளிக்கிழமை வொறவபைாழிவு 
நைமட (மிமபைர) மீது (நினறு) உமர-
யாறறிக் வ்காண்டிருக்குமநபைாது, ஒரு 
ைனிதைர ெந்து வதைாழாைல் அைரந்தைார. 
அப்நபைாது நபி (ஸல்) அெர்கள் அந்தை 
ைனிதைரிடம, 'இரண்டு ரக்அத்்கள் 
வதைாழுதுவிடடீரா?' எனறு வினெ, 
அெர 'இல்மல' எனறார. 'அவொறா-
யின வதைாழுவீரா்க' எனறு நபி (ஸல்) 
அெர்கள் கூறினார்கள்.

(ஆதைாரம: முஸ்லிம)
ஜுமஆ நாளின சிறப்பு குறித்து  

இமறத்தூதைர (ஸல்) அெர்கள் 
இவொறு குறிப்பிடடுள்ளார்கள். ' 
ஜுமஆ நாளில் குளித்துவிடடு இயன-
றெமர சுத்தைைாகித் தைைக்குரிய எண் -
வணயமயத் நதையத்துக் வ்காண்டு 
தைம வீடடிலுள்ள நறுைணத்மதைப் 
பூசிக் வ்காண்டு பைள்ளிக்கு ெந்து 
(அங்கு வநருக்்கைா்க அைரந்திருக்-
கும) இரண்டு நபைர்கமளப் பிரித்துவி-
டாைல், தைைக்கு விதிக்்கப்பைடடமதைத் 
வதைாழுதுவிடடு, இைாம உமரயாறறத் 
வதைாடங்கியதும ொய மூடி ைவுன -
ைா்க இருந்தைால் அந்தை ஜுமஆவுக்கும 
அடுத்தை ஜுமஆவுக்கும இமடயிலான 
பைாெங்்கள் ைனனிக்்கப்பைடுகினறன'. 

(ஆதைாரம: புஹாரி)
இது எவெளவு வபைரிய பைாக்கி-

யம. அந்தைப் பைாக்கியத்மதை அமடந்து 
வ்காள்ெமதை இலக்்கா்கக் வ்காண்டு 
வெயறபைட நெண்டும.  அத்நதைாடு 
ஜூமஆ வதைாழும்க முடிந்தை பினபு 
திக்ர வெயய நெண்டும. அதைன பினபு  
நநரமிருப்பின ஜூமஆ உமடய பின 
சுனனத் நானகு ரக்அத்து்கமள இரண்-
டிரண்டா்கத் வதைாழ நெண்டும. 
(ஆதைாரம: முஸ்லிம). 

இல்மலவயனில் குமறந்தைது 
இரண்டு ரக்அத் பின சுனனத் வதைாழுது 
விடடு வீடடிறகு வெனறு மீதைம 
உள்ள இரண்டு ரக்அத்மதைத் வதைாழுது 
வ்காள்ள நெண்டும. (ஆதைாரம: 
முஸ்லிம). அெெர நதைமெயாயின 
ஜூமஆ வதைாழும்க வதைாழுதை பினபு 
வீடடிறகு வெனறு ஜூமஆ உமடய 
பின சுனனத்மதை இரண்டிரண்டா்க 
வதைாழுது வ்காள்ளலாம. (ஆதைாரம: 
முஸ்லிம) எனறு நபி (ஸல்) அெர்கள் 
கூறியுள்ளார்கள்.

அநதைநெமள ஆண்்கள் பைள்ளிொெ-
லுக்கு  வெனறு ஜுமஆ வதைாழும்கமய 
நிமறநெறறுெது ்கடமையான 
நபைாதிலும வபைண்்களுக்கு அது ்கட-
மையில்மல. அதில் அெர்களுக்கு 
விதி விலக்கு உண்டு. இது குறித்து 
நபி (ஸல்) அெர்கள், 'அடிமை, 
வபைண்்கள், பைருெ ெயமதை அமடயாதை-
ெர்கள், நநாயாளி ஆகிய நால்ெமரத் 
தைவிர அமனத்து முஸ்லிம்கள் மீதும 
ஜுமுஆத் வதைாழும்க ்கடமையாகும' 
எனறும, (ஆதைாரம: அபூதைாவூத்) வபைண்-
்களுக்கு ஜூமஆ வதைாழும்க ்கடமை 
இல்மல. 

ஆனால் வதைாழ விருமபினால் அெர-
்கள் பைள்ளிக்கு வெனறு ஆண்்களுக்கு 
பினனால் நினறு ஜூமஆ வதைாழலாம  
(ஆதைாரம: முஸ்லிம) எனறும குறிப்-
பிடடுள்ளார்கள்.

வபைண்்கள் வீடடில் ஜூமஆவிறகு 
பைதில் லுஹர வதைாழுெதைா்க இருந்தைால் 
நானகு ரக்ஆத்்கள் வதைாழ நெண்டும. 
அநதை நபைானறு ளுஹருமடய முன 
ைறறும பின சுனனத்்கள் சுனனத் -
்கமளயும வதைாழலாம. ஜூமஆக் -
்கான அதைான கூறப்பைடடு விடடால் 
வபைண்்கள் வீடடில் ளுஹர வதைாழ 
ஆரமபிக்்கலாம.  ஆண்்கள் ஜுமஆ 
வதைாழுது முடிக்கும ெமர ்காத்திருக்்க 
நெண்டியதில்மல எனபைது இஸ்லா -
மிய அறிஞர்களின ்கருத்தைாகும. 

மனிதைாபிைானம, ((Humanity) 
ஒவவொரு ைனிதைனிடமும இருக் -
்கநெண்டிய அடிப்பைமடப் பைண் -

பைாகும. அது இஸ்லாம ெலியுறுத்துகினற 
ைாரக்்கப் வபைறுைானங்்களில் ஒனறு.

இஸ்லாம தைனிப்பைண்பு்கமளக் 
வ்காண்ட ஓர உனனதை ைாரக்்கைாகும. 
அந்தைெம்கயில் 'இனஸானியயா' எனபை -
தைறகு ைனிதைன ொரந்தைது எனப் வபைாருள் -
பைடுகினறது. அல்லாஹுதைஆலா 
ெகுத்திருக்கினற இமறெடடங்்கமள 
நநாக்குமநபைாது, அமெ ைனிதை நலன -
்கமளயும, இயல்பு சுபைாெங்்கமளயும, 
பைலவீனங்்கமள ்கருத்திற வ்காண்டிருப் -
பைமதைக் ்காணலாம.

ைனிதைனில் இஸ்லாம ைனிதைத்மதைநய 
்காண்கிறது. வைாழி, நிறம, இனம, 
நாடு எனபைெறமற மெத்து ைனிதைமன 
அது கூறுநபைாட முமனெதில்மல. சிந் -
தைமனயில், வ்காள்ம்கயில் நெறுபைடட -
ெமனயும அது ைனிதைனா்கநெ பைாரக்கி -
றது. அல்லாஹுதைஆலா அல் குரஆனில் 
பினெருைாறு குறிப்பிடுகிறான.

'ைனிதைர்கநள! உங்்கமள நாம ஒநர 
ஆணிலிருந்தும வபைண்ணிலிருந்தும 
பைமடத்நதைாம. 

ஒருெமரவயாருெர புரிந்துவ்காள்ெதைற-
்கா்க உங்்கமளக் கிமள்களா்கவும ந்காத்தி-
ரங்்களா்கவும ஆக்கிநனாம.' 

(ஆதைாரம: ஹுஜுராத்: 13)
நைலும 'ைக்்களிடம நபைசும நபைாது 

நல்லமதைப் நபைசுங்்கள்' (ஆதைாரம: பை்கரா: 
83) என அல்குரஆன உபைநதைசிக்கினறது. 
எனநெ ைக்்களிடம அனபைா்கவும மு்க -
ைலரச்சிநயாடும அழகிய ொரத்மதை்க -
மளக் வ்காண்டும உமரயாடுெது ைனிதை -
நநயத்தின பைண்பைாகும.

இப்பினபுலத்திலிருந்நதை ைனிதைமன 
ஒரு முஸ்லிம நநாக்குகிறான. ைனிதை -
னில் அென ைனிதைத்மதைநய ்காண்பைான. 
இனம, ைதைம, வைாழி, நதைெம, நிறம, 
அந்தைஸ்து பைாகுபைாடு அெனிடம ்காணப் -
பைட ைாடடாது. 

அடுத்தை ைனிதைர்களுடனான உறவில் 
ைனிதைத்மதையும, ைானுடத்தைனமைமய-
யும, ைனிதைாபிைானத்மதையும ைாரக்்கம 
ெலியுறுத்துகிறது. ைனிதைாபிைானம, உற-
வு்களுக்கு அடிப்பைமடயா்க அமையும 
பிரதைான பைண்பு்களில் ஒனறாகும.

முஸ்லிம்கநளாடு ைாத்திரைல்லாைல் 
பிறைதைத்தைெர்களுடனும ைனிதைத்தைன -
மைநயாடும, ெந்காதைர ொஞமெநயா -
டும நடந்துவ்காள்ள நெண்டும என 
ைாரக்்கம உபைநதைசிக்கிறது.

இஸ்லாமிய ெரலாறு வநடுகிலும 

ைனிதை நநயத்திற்கான ஏராளைான உதைா -
ரணங்்கமள நாம ்கண்டுவ்காள்ளலாம. 
நபி (ஸல்) அெர்கள் முழு உலகுக்கும 
அருடவ்காமடயா்க அனுப்பைப்பைடட 
ைனிதை நநயத்தூதைராொர.

ஒரு தைடமெ இமறத்தூதைர (ஸல்) 
அெர்களுக்கு முனபைா்கக் வ்காண்டுவெல் -
லப்பைடட ஒரு யூதைரின பிநரதைத்திற்கா்க 
அனனார எழுந்து நினறார்கள். 'ஏன எழுந் -
தீர்கள், அது யூதைரின பிநரதைைல்லொ?' 
என ந்கட்கப்பைடடநபைாது 'அதுவும ஓர 
ஆனைாநெ' என பைதிலளித்தைார்கள். 

(ஆதைாரம: ஸஹீஹுல் புஹாரி)
ைனிதைர்கநளாடு ைாத்திரமினறி உயி -

ரினங்்களிடத்திலும அனபைா்கவும ஜீெ 
்காருண்யத்நதைாடும நடந்துவ்காள்ளு -
ைாறு நபி ஸல்லல்லாஹு அமலஹி 
ெஸல்லம அெர்கள் எைக்கு ெழி்காட -
டியுள்ளார்கள். அது ஈைானுக்கு மி்க 
வநருக்்கைான பைண்பைாகும. சுெனம 
வெல்ெதைறகும அது ்காரணைா்க அமைந் -
தைமதை ெரலாறு பைதிவு வெயதிருக்கிறது.

அமெ வதைாடரபில் ைக்்களுக்கு எடுத் -
துமரப்பைதைறகு, ஐக்கிய நாடு்கள் ெமபை 
ைனிதைநநயப் பைண்பு்களில் ஈடுபைடு -
கினறெர்கமள ஊக்்கப்பைடுத்துெமதை -
யும ைானுடப்பைண்மபை ெலியுறுத்து -
ெமதையும அமெ வதைாடரபில் ைக்்கள் 
ைத்தியில் விழிப்புணரமெ ஏறபைடுத் -
துெமதையும நநாக்்கா்கக் வ்காண்டு 
பிர்கடனப்பைடுத்தி இருக்கும ெரெநதைெ 
ைனிதைாபிைானத் தினமும நல்ல ெந்தைரப்-
பைைாகும. 

இத்தினம ெருடாெருடம ஆ்கஸ்ட 
19 ஆம தி்கதி அனுஷ்டிக்்கப்பைடுகிறது. 
அதைனால் இஸ்லாம நபைாதிக்கும ைனிதை 
நநயத்மதையும அதைன ெலியுறுத்தைல்்க-
மளயும ைக்்கள் ையப்பைடுத்துெதில் 
்கெனம வெலுத்தை நெண்டும. அமெ ைக்-
்களுக்கு நனமை்கள் பையக்கும ்காரியைா்க 
அமையும. 

ஆ்கநெ ைனிதைநநயத்மதை அடிப்பைமட -
யா்கக் வ்காண்டுள்ள ெரெநதைெ தூதுத்து -
ெத்மதை சுைந்துள்ள நாமும ைனிதைாபிைா -
னத்நதைாடும ைானுடத்தைனமைநயாடும 
எைது வெயல்பைாடு்கமள ஒழுங்்கமைத்து 
வ்காள்ெநதைாடு நாடடில் முனைாதி -
ரிமிக்்க பிரமஜ்களா்க ொழ எல்லாம 
ெல்ல எைக்கும அல்லாஹ் அருள்புரி -
யடடும.

இஸ்லாம் ப�லாதிக்கும் 
மனிதலாபிமலானம்

ஜும்ஆ தினத்தின் மகத்துவம்

மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்
   -அப்துல்லாஹ் ...

ஊடகப் பிரிவு...
அகி் இ்ஙமக 
ஜம்இயத்துல உ்ைலா

ஹிஜரா’ அல்லது ‘ஹிஜரத்’ எனபைது 
இமறெனின ைாரக்்கத்மதைப் 
பூரணைா்கப் பினபைறற முடியாதை-

பைடி வநருக்்கடி தைரும ஓர இடத்மதை விடடு 
வெளிநயறி நெவறாரு இடத்திறகுச் வெல்-
ெதைாகும.

அதைாெது நபித்துெம கிமடக்்கப்வபைறறு 
ஏறத்தைாழ ஐந்தைாண்டு்கள் ்கடந்தை நிமலயில் 
குமரஷியர முஸ்லிம்களுக்கு அளித்தை 
வதைால்மல்கள் எல்மல மீறி நபைாெமதை 
நபி (ஸல்) அெர்கள் உணரந்தைார்கள். தைம 
நதைாழர்கள் எந்தை நிமலயிலும இஸ்லாத்-
மதைக் ம்கவிட ைாடடார்கள். ஆனாலும 
அெர்கள் அனுபைவிக்கும இனனல்்கள் 
குறித்து நபி்களார வபைரிதும ்கெமல 
வ்காண்டார்கள். அதைனால் இமறவிசுொ-
சி்களில் ஒரு வதைாகுதியினமர ைக்்காமெ 
விடடு அபிசீனியாவுக்கு அனுப்பி மெக்்க 
அனனார முடிவு வெயதைார்கள். இதைறந்கறபை 
பைனனிரண்டு ஆண்்களும, நானகு வபைண்்க-
ளும அபிசீனியா வெனறனர. இதுநெ இஸ்-
லாத்தின முதைல் ‘ஹிஜரத்’ ஆகும.

‘ஹிஜரத்’ எனற அரபுச் வொல்லுக்கு 
இடம ைாறுதைல், புலம வபையரதைல், விடடு 
விடுதைல், வெறுத்து விடுதைல் எனபைன அரத்-
தைைாகும. அந்தை ெம்கயில் இமறத்தூது 
கிமடக்்கப்வபைறறது முதைல் ைக்்காவில் 
ொழ்ந்தை பைதிமூனறு ஆண்டு ்காலமும 
நபி (ஸல்) அெர்களும இமறவிசுொசி்க-
ளும பைலவிதைைான இனனல்்களுக்கு மு்கம 
வ்காடுத்தைார்கள். நபி (ஸல்) அெர்கள் 
வநருக்்கடி்களுக்கும இனனல்்களுக்கும 
ைத்தியில் இமறத்தூமதை ைக்்கள் ைத்தியில் 
வ்காண்டு வெனறார்கள். இந்நிமலயில் 
குமரஷியர நபி (ஸல்) அெர்கமளப் 
பைடுவ்காமல வெயயவும திடடம தீடடி-
னர. அதைனால் இமறெனின ்கடடமளக்கு 
ஏறபை நபி(ஸல்) அெர்கள் தைம நதைாழர 
அபூபைக்்கர (ரலி) அெர்களுடன ைக்்காமெ 
விடடு ைதீனாமெ நநாக்கி யாரும அறிந்து 

வ்காள்ளாதை ெம்கயில் இரநொடு இர-
ொ்கப் புறப்பைடடார்கள். அதுநெ இஸ்-
லாத்தின இரண்டாெது ‘ஹிஜரத் ஆகும. 
இப்புலமவபையரவு முஹரரம ைாதைம தைான 
இடமவபைறறது. 

இப்புலப்வபையரவின நபைாது ்கரடு 
முரடான ்கற்கள் நிமறந்தை பைாமதையின 
ஊடா்க பையணத்மதை நைறவ்காண்ட நபி 
(ஸல்) அெர்களும அனனாரது நதைாழரும 
ைக்்காவிலிருந்து மூனறு மைல்்கள் 
வதைாமலவிலுள்ள ‘தைவர’ கும்கயில் தைங்கி-
னர. இநதைநெமள முஹமைது நபி (ஸல்) 
அெர்கள் தைம நதைாழருடன தைப்பி விடடார 
எனபைமதை அறிந்தை குமரஷியர, ெல்லமட 
நபைாடடு அெர்கமளத் நதைடலாயினர. ஒரு 
்கடடத்தில் இருெரும பைதுங்கி இருந்தை  அக்-
கும்கயின  ொெல் ெமரயும ெந்து விடட-
னர.

இச்ெையம ைக்்காவின ைந்திரக்்காரர அபூ-
்கரஸ் 'இருெரும இவவிடத்மதை விடடு ஓர-
டியும ந்கரவில்மல. அெர்கள் இக்கும்கக்-
குள் தைான பைதுங்கி இருக்்க நெண்டும' எனறு 
உரத்தைக் குரலில் கூறினார. இமதைக் ந்கடட-
தும, அபூபைக்்கர (ரலி) அெர்களின உடல் 
தைளரந்தைது. உள்ளம நொரந்தைது. நபி்களார 
எதிரி்கள் ம்கயில் சிக்கினால் நிமலமை 
எனனொகும? எனபைமதை அெரால் நிமனத்-
துப் பைாரக்்க முடியவில்மல. ்கண்்களில் 
்கண்ணீர ்கமரபுரண்டது. 

இமதைக் ்கண்ணுறற நபி(ஸல்) அெர-
்கள் 'ஏன ்கலங்குகிறீர்கள், அபூபைக்்கநர!' 
எனறு ந்கட்க. 'இமறத்தூதைநர! அங்ந்க 
பைாருங்்கள். அெர்கள் பைலர இருக்கிறார்கள். 

இங்ந்க நாம இருெர ைடடுநை' எனறார. 
அப்நபைாது நபி்களார, 'அஞொதீர. நாம 
இருெர ைடடுைல்ல. அல்லாஹ்வும நிச்ெய-
ைா்க நமநைாடு இருக்கினறான' எனறு அபூ-
பைக்்கர (ரலி) அெர்களிடம கூறினார்கள். 
அச்ெையம குமரஷியரில் ஒருெர, 'ொருங்-
்கள், நாம கும்கயின உள்நள வெனறு 
பைாரப்நபைாம' எனறான. அதைறகு ைறவறா-
ருெர, 'கும்க ொெலில் பினனப்பைடடிருக்-
கும சிலந்தி ெமலமயப் பைாருங்்கள். இது 
முஹமைது பிறப்பைதைறகு முனநபை பினனப்-
பைடடது நபைாலத் வதைரியவில்மலயா? நாம 
ஏன உள்நள வெனறு நமமை நாநை முட-
டாளாக்கிக் வ்காள்ள நெண்டும' எனறார. 
அதைனால் அெர்கள் அவவிடத்மதை விடடு 
அ்கனறு வெனறு நதைடலாயினர. 

நபி (ஸல்) அெர்களும அபூபைக்்கர (ரலி) 
அெர்களும மூனறு இரவு்கள் அங்கு தைங்-
கினர. அபூபைக்்கர (ரலி) அெர்களுமடய 
ை்கன அப்துல்லாஹ்வும அங்கு வெனறு 
இரவு தைங்்கக்கூடியெரா்க இருந்தைார. 
ஆனால் இரவின இறுதிப் பைகுதியில் அெர 
வெளிநயறி விடிெதைறகுள் ைக்்காவுக்கு  
ெந்து விடக்கூடியெரா்க இருந்தைார. அபூபைக்-
்கர (ரலி) அெர்களின ை்கனார இெர்கமளப் 
பைறறிய ஏநதைனும வெயதி்கமள ைக்்காவில் 
ந்கடடால், அமதை நிமனவில் மெத்துக் 
வ்காண்டு இருள் சூழ்ந்தைவுடன இருெரிட-
மும ெந்து அச்வெயதிமய எடுத்துமரக்்கக்-
கூடியெரா்க இருந்தைார. இநதைநெமள அபூ-
பைக்்கர (ரலி) அெர்களின பைணியாளர ஆமிர 
இப்னு பும்கரா அப்பைகுதியில் ஆடு்கமள 
நையத்து விடடு வபைாழுது ொயந்தைவுடன 

இருெருக்கும ஆடடுப் பைாமல ்கறந்து 
வ்காடுக்்கக்கூடியெரா்க இருந்தைார. மூனறு 
இரவு்கள் அெர அவொறு வெயதைார. 

நான்காம நாள் நபி்களாரும அெரது 
நதைாழரும ‘தைவர’ கும்கயில் இருந்து 
வெளிநயறினர. பையணத்திற்கா்க இரண்டு 
ஒடட்கங்்கமள அபூபைக்்கர (ரலி) அெர்கள் 
ஏறபைாடு வெயதிருந்தைார. தைமட பைலெறமறக் 
்கடந்து 8-ெது நாள் ‘குபைா’ எனற இடத்மதை 
அெர்கள் அமடந்தைனர. இந்தை ஊர ைதீனா-
வில் இருந்து மூனறு மைல் வதைாமலவில் 
உள்ளது. இங்கு அனொரி்களான ைதீனா-
ொசி்கள் பைலரின குடுமபைங்்கள் ெசித்து 
ெந்தைன. அெர்களிமடநய அமர பின 
அவப் (ரலி) அெர்களின குடுமபைம மி்கவும 
சிறப்புறறதைா்க விளங்கியது. குல்தும பின 
ஹதைம எனபைெர அதைன தைமலெரா்க இருந்-
தைார. அெர்கள் வீடடில் நானகு நாட்கள் 
தைங்கி இருந்தைார்கள். இதைறகிமடநய அலி 
(ரலி) அெர்களும ைக்்காமெத் துறந்து குபைா 
ெந்து நபி்களாருடன இமணந்து வ்காண்-
டார்கள்.

குபைாவில் தைங்கி இருந்தைநபைாது நபி்க-
ளார வெயதை முதைல் பைணி அங்கு ஓர இமற 
இல்லத்மதை நிரைாணித்து அதில் வதைாழ 
மெத்தைார்கள். குபைாவில் ்கடடப்பைடட 
அந்தை இமற இல்லநை, நபித்துெத்திற-
குப் பிறகு ்கடடப்பைடட முதைல் ைஸ்ஜித் 
ஆகும. ைறுநாள் வெள்ளிக்கிழமை, அங்-
கிருந்து பையணத்மதை ஆரமபித்தை நபைாதிலும 
இமடெழியில் ‘ளுஹர’ (பை்கல் நநரத் 
வதைாழும்க) வதைாழும்கக்்கான நநரம ெந்து 
விடடது. அதைனால் ‘பைத்னுல் ொதி’ எனற 

இடத்தில் அமனெமரயும ஒனறு நெரத்து 
‘ஜுமஆ’ வதைாழும்கமய நிமறநெறறி ைக்-
்களிமடநய நபி(ஸல்) அெர்கள் நபைருமர 
நி்கழ்த்தினார்கள். அதுநெ முஸ்லிம்களின 
முதைல் ஜுமஆ வதைாழும்க ஆகும. இத்வதைா-
ழும்கயில் 100 நபைர ்கலந்து வ்காண்டனர. 

இந்தை ஹிஜரத் உல்கம இருக்கும 
ெமரயும பிறக்கும ஒவவொருெருக்கும 
பைலபைடிப்பிமன்கமள ெழங்கிக் வ்காண்டி-
ருக்கினறன. அெறறில் யார அல்லாஹ்மெ 
ஏறறுக் வ்காள்கிறாநரா, அெர பைல ைனிதை 
நொதைமன்களுக்கு மு்கம வ்காடுக்்க 
நெண்டும. அல்லாஹ்விற்கா்க வொந்தைம, 
பைந்தைம, வொத்து சு்கங்்கமள, ஏன இறுதியில் 
ஊமர விடடும வெளிநயறுெதைறகு தையாரா-
்கநெ இருக்்க நெண்டும, உயிமரயும அல்-
லாஹ்விற்கா்க அரப்பைணிக்்க நெண்டும 
எனபைமதை நபி்களாரின அழகிய திடடமி-
டல் எைக்கு ்கறறுத் தைருகினறன. அத்நதைாடு 
ொழ்க்ம்கயில் திடடமிடல், ைசூறா,இஸ்-
தி்காறா ஆகியெறறின மூலம முடிவு எடுத்-
தைால் அதில் நனமை்கள் உண்டு, சிரைத்-
திறகு பினனால் வெறறி நிச்ெயம எனபைன 
குறிப்பிடத்தைக்்கமெயாகும.

எனநெ ஹிஜரத் பையணத்மதை நிமனவு 
கூறுெதுடன அதைனமூலம பைடிப்பிமன-
்கள் வபைறறு ொழ்மெ ஒழுங்்கமைத்துக் 
வ்காள்ள அல்லாஹ் எம அமனெருக்கும 
வதைௌபீக் வெயயடடும.

சிரிப்பு எனபைது இமறென ைனிதை-
னுக்கு ைாத்திரம அளித்திருக்கும 
ைாவபைரும அருள். ைறமறய எந்தை 

உயிரினத்துக்கும கிமடக்்கப்வபைறாதைதும 
எந்தை உயிரினத்தைாலும வெயய முடியாதை-
துைான வெயல்திறன இது. சிரிப்பைதைறகு 
சில ைன உறவு்களும நரமபு்களது இயக்-
்கங்்களும நெரந்து இயங்்கநெண்டும. 
அச்வெயறபைாடமட பைகுத்தைறிவுள்ள 
ைனிதைர்களால் ைாத்திரநை வெயறபைடுத்தை-
முடியும. பைகுத்தைறிெறற உயிர்கள் எதைற-
கும ெந்நதைாஷத்தின அறிகுறியா்க ைன 
உணரவு்கமள வெளிப்பைடுத்திக்வ்காள்ள 
முடியாது. அத்நதைாடு நரமபு வதைாகுதி-
யும சிரிப்பு உண்டாெதைற்கான வெயறபைா-
டு்கமள நைறவ்காள்ளத் தைகுதியறறமெ. 
அதைனால் அத்தைம்கய உயிரினங்்களால் 

சிரிக்்க முடியாது. ஆ்க சிரிப்பு எனபைது 
ைனிதை ெரக்்கத்திறகு ைடடுநை கிமடக்-
்கப்வபைறறுள்ள ை்கத்தைான ைன உணரவு 
எனலாம. இச்சிரிப்மபை ந்கலிச்சிரிப்பு, 
ஆனந்தைச் சிரிப்பு, நமுடடு சிரிப்பு, 
வ்கக்்கலி சிரிப்பு எனறபைடி வெவநெறு 
விதைங்்களில் நைறவ்காள்ளலாம. 

ஆனால் இஸ்லாம சிரிக்்கநெண்டிய 
முமறமை வதைாடரபிலும அறிவுமர 
ெழங்கியுள்ளது. நபி (ஸல்) அெர்கள் 
அநாெசியைா்கவும எல்மல மீறியபை-
டியும ஒருநபைாதும சிரித்தைதில்மல. 

அனனார புனமுறுெல் வெயயக்கூடியெ-
ரா்க இருந்துள்ளார்கள். 

அல் குரஆன இச்சிரிப்பு பைறறி சில 
வெயதி்கமள சிந்திக்குைளவுக்கு ெழங்கி-
யுள்ளது. 'இமமையில் அெர்கள் வெகு 
குமறொ்கநெ சிரிக்்கவும' (ஏவனனில்) 
அெர்கள் வெயது வ்காண்டிருந்தை தீவி-
மனக்கு பிரதிபைலனா்க (ைறுமை) அதி்க-
ைா்கநெ அழநெண்டிய (ஆகிவிடும) 

(9:82)
'ெரநெண்டிய (யு்கமுடிவு ்காலைான)

து வநருங்கி விடடது. அல்லாஹ்மெ 

தைவிர ைறவறெராலும அமதைத் தைடுக்்கமு-
டியாது. இச்வெயதிமயப் பைறறி நீங்்கள் 
ஆச்ெரியப்பைடுகினறீர்களா? (ெரப்நபைா-
கும யு்கமுடிமெப் பைறறி ்கெமலப்பை-
டாைல்) நீங்்கள் சிரிக்கினறீர்கநள அழ-
நெண்டாைா (நீங்்கள்)? ஆ்கநெ நீங்்கள் 
அல்லாஹ்விறகு சிரமபைணிந்து ெணங்கு-
வீர்களா்க!                                       (53:60)

இப்பைடி விெரிக்கும இவெெனங்்கள் 
நமமை சிந்திக்்க ைாத்திரைல்ல நடுக்-
்கமுறவும வெயகினறன. நீங்்கள் சிரிக்-
கினறீர்கள். அழநெண்டாைா நீங்்கள்? 

எனறு அல்லாஹ்நெ நமமைப்பைாரத்து 
ந்கடகும ந்கள்வி நமமை நடுக்்கமு-
றச் வெயெநதைாடு ்கண்்களில் ்கண்ணீர 
துளிரக்்கவும மெக்கிறது. 

அல்லாஹ்வின அளப்பைரிய அருள்-
்கமள ைறந்து நம ஆமெப்பைடிவயல்-
லாம நடந்து ைனமநபைான நபைாக்கில் 
ைகிழ்ந்து சிரித்து விமளயாடிக்வ்காண்டு 
இருந்தைால் நாம அல்லாஹ்வின ந்காபைத்-
திறகுள்ளாகி அழநெண்டிய நிமலமை 
ஏறபைடடு விடாதைா? அதைனால் அழ-
நெண்டிய நநரம ெருெதைறகு முனனால் 
ஏறறத்மதை வெயநொம.

படிப்பினைகள் நினைந்த ஹிஜ்ரத்

அஷவஷெய்க் 
ஏ.எச்.எம்.மின்லாஜ்...

முப்தி (கலாஷிபி)

வ�லாகுப்பு:   
உம்மு பலாத்திைலா அஸ்்லா...

அழுகக வருவதற்கு முன்்பாக...



ஆர�ோக்கியமோன சமூகத்தை கட்டி-
யயழுப்புர�ோம் எனும் யதைோனிப்-
ய�ோருளில் இ�ததினபுரி உதைவும் க�ங்-
கள் அ்மப்பு மோய�ரும் இல�ச 
மருதது� முகோம் ஒன்றுக்கு ஏற�ோடு 
யசய்துள்்ளது. நோ்்ள மறுதினம் 
ஞோயிறறுக்கிழ்ம (21) ஹப்புகஸ்-
யதைன்ன, ர��ல்யகட்டிய கி�ோமிய 
்�ததியசோ்லயில் ந்ைய�ற-
வுள்்ள இநதை மருதது� முகோமில் 
�ங்கு�றறி �யன்ய�றுமோறு பி�ரதைச 
மக்க்்ள ரகட்டுக்யகோண்டுள்்ள 
அவ் அ்மப்பு, ரமலதிக தைக�ல்-

களுக்கு 0766194347, 0777352739 
ஆகிய யதை்லர�சி இலக்கங்க-
ளுைன் யதைோைர்பு யகோள்்ளலோம் 
எனவும் யதைரிவிததுள்்ளது.  

ம்லயக தைமிழரின் சமூக, ய�ோரு-
்ளோதைோ� , கல்வி , அபிவிருததி்ய 
ரநோக்கோக யகோண்ை நலன்புரி 
அ்மப்�ோன இ�ததினபுரி உதைவும் 
க�ங்கள் அ்மப்பு குறுகிய கோலத-
திறகுள் ம்லயக மக்களுக்கு �ோரிய 
ர�்லததிட்ைங்க்்ள ய�றறிக�-
மோக நி்றர�றறியுள்்ளது குறிப்பி-
ைததைக்கது.    

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஓகஸ்ட் 19 வெள்ளிக்கிழனை

திதி: --சஷ்டி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  1.30  -  3.00ெனர
சு்பநேரம : கானல : 10.30  -  12.00ெனர

இன்னறைய சு்பதினமவ�ாழுனக 
நேரம

நயாகம: சித�நயாகம
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கனடியன் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல274.47 287.59

யூர�ொ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல361.89 377.21

ஐப்ொன் டயன்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல2.6389 2.7465

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல256.85 268.01

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல428.41 445.91

சுவிஸ பி�ொஙக்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல373.21 390.95

அடெரிக்க ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல357.33 368.70

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
ொங்கும
வினல

விற்பனன
வினல245.86 257.80

குறித�
வினல

குறித�
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 957.45

குவைத் டினொர் 1,176.03

ஓெொன் ரியொல் 937.58

கட�ொர் ரியொல் 98.58

சவூதி ரியொல் 96.14

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 98.27

நாணய
மாற்று

சு்பகிருது ெருடம -ஆெணி 03

சுபஹ்  - 04.46
லுஹர்  - 12.16
அஸர்  - 03.31
மஃரிப்  - 06.26
இஷா  - 07.38

சிலோ�ததிலிருநது கறபிட்டிக்கு 
அனுமதிப்�ததி�மில்லோமல் சட்ை -
விர�ோதைமோக ய�றரறோ்ல கூலர் 
யலோறியயோன்றில் யகோண்டு யசல்ல 
முற�ட்ை இரு�ர் உைப்பு கைற� -
்ையின�ோல் (17) இ�வு   ்கது யசய் -
யப்�ட்டுள்்ளனர்.  

சிலோ�ததிலிருநது மது�ங்குளி, 
தைலு� உள்வீதியினூைோக கறபிட்-
டிக்கு ய�றரறோல் அனுமதிப்�ததி-
�மின்றி யகோண்டு யசல்லப்�டு�-
தைோக கைற�்ைப் பிரிவினருக்குக் 
கி்ைததை தைக�லுக்க்மய தைலு� 

கைற�்ை முகோமுக்கு முன்னோ-
லுள்்ள ரசோதை்னச் சோ�டியில் 
்�தது யலோறி்ய நிறுததி ரசோதை-
்னக்குற�டுததியுள்்ளனர்.  

இதைன்ர�ோது 1,429 லீறறர் 
ய�றரறோல் ்கப்�றற�ட்டுள்்ளது-
ைன் சநரதைகததின் ர�ரில் இரு�ர் 
கைற�்ையின�ோல் ்கது யசய்யப் -
�ட்டுள்்ளனர். ்கது யசய்யப்�ட்ை 
சநரதைக ந�ர்கள் இரு�ரும் சிலோ�ம் 
�குதி்யச் ரசர்நதை�ர்கய்ளன கைற� -
்ையினர் யதைரிவிததைனர்.   

்கது யசய்யப்�ட்ை சநரதைக ந�-

ருைன் ய�றரறோல் மறறும் கைத-
து�தைறகு �யன்�டுததிய யலோறி 
ஆகிய்� ரமலதிக நை�டிக்்கக-
ளுக்கோக நு்�ச்ரசோ்லப் ய�ோலிஸ் 
நி்லயததில் ஒப்�்ைக்கப்�ட்டுள்-
்ளதைோக கைற�்ையினர் யதைரிவிததை-
னர்.  

ரமலதிக விசோ�்ைக்்ள 
ரமறயகோண்ை நு்�ச்ரசோ்லப் 
ய�ோலிஸோர்   புததை்ளம் நீதிமன்றத-
தில் ஆஜர்�டுததை நை�டிக்்ககள் 
எடுக்கப்�ட்டுள்்ளதைோக யதைரிவிததை-
னர்.  

சிலாபத்திலிருந்து கூலர் லலாறியில்    
1,429 லீற்றர் லபற்்றால் கடத்்தல்

இலங்்கக்கும் �ோகிஸ்தைோனுக்குமி்ைரய 
நீண்ை மறறும் �லு�ோன நட்புறவு இருப்�தைோல், 
இலங்்கக்கு �ோகிஸ்தைோன் தைனது முழ்மயோன 
ஒதது்ழப்்� யதைோைர்நது �ழங்குயமன �ோக்.
உயர்ஸ்தைோனிகர் ரமஜர் யஜன�ல் உமர் �ோரூக் புர்க் 
உறுதிப்�டுததினோர்.   

பி�தைமர் திரனஷ் குை�ர்தைனவுக்கும் �ோகிஸ்தைோன் 
உயர்ஸ்தைோனிகர் ரமஜர் யஜன�ல் உமர் �ோரூக் புர்க்-
கிக்கும் இ்ையிலோன சநதிப்பு (17) பி�தைமர் அலு -
�லகததில் ந்ைய�றறது. இதைன்ர�ோரதை அ�ர் 
இவ்�ோறு உறுதியளிததுள்்ளோர்.   

இலங்்கயின் இ்றயோண்்ம்யப் �ோதுகோப்�-

தைறகோக சர்�ரதைச அ�ங்கில் �ோகிஸ்தைோன் �ழங்கி� -
ரும் யதைோைர்ச்சியோன ஆதை�வுக்கோன பி�தைமர் தைனது 
நன்றி்யத யதைரிவிததைோர்.   

�ர்ததைகம், முதைலீடு, கல்வி, யதைோழில்நுட்�ம், 
சுறறுலோ, வி�சோயம் மறறும் �ோல் உற�ததி ஆகிய 
து்றகளில் உறவுக்்ள �்ளர்ப்�தைறகோன சோததியக் -
கூறுகள் குறிதது நீண்ை கருததுப் �ரிமோறறம் ந்ை -
ய�றறது.   

 இலங்்க ய�ௌததைர்கள் தைக்ஷிலோ உள்ளிட்ை 
பு�ோதைன ய�ௌததை யோததி்� ்மயங்க்்ள �ோர் -
்�யிடு�தைறகு ரதை்�யோன �சதிக்்ள யசய்து 
தைருமோறு பி�தைமர் ர�ண்டுரகோள் விடுததுள்்ளோர்.   

இலங்கக்கு ல்தாடர்ந்தும்   
பாகிஸ்தான் ஆ்தரவளிக்கும்

உ்தவும் கரஙகள் அ்மப்பின்
இலவச மருத்துவ முகாம்

�ல்க்லக்கழக அனுமதிக்கு விண்ைப்பிக்கும் ர�ோது 
மோை�ர்கள் ரதைசிய அ்ையோ்ள அட்்ை்ய சமர்ப்பிக்க 
ர�ண்டியது கட்ைோயமோனது என �ல்க்லக்கழக மோனியங் -
கள் ஆ்ைக்குழு அறிவிததுள்்ளது.

ரதைசிய அ்ையோ்ள அட்்ை இல்லோதை�ட்சததில் ர�று ஏற-
றுக்யகோள்்ளக்கூடிய ஆ�ைத்தை முன்்�க்கும் விண்ைப்-
�தைோ�ர்கள் உயர்தை�ப் �ரீட்்சக்குத ரதைோறறு�தைறகு அனுமதி 
�ழங்கப்�டுகின்றது.எனினும், குறிததை ஆ�ைததின் அடிப் -
�்ையில் �ல்க்லக்கழக அனுமதிக்கு விண்ைப்பிக்க 
முடியோது என �ல்க்லக்கழக மோனியங்கள் ஆ்ைக்குழு 
யதைரிவிததுள்்ளது.

இரதைர�்்ள, கைநதை மோர்ச் மோதைம் ந்ைய�றற உயர்தை� 
�ரீட்்சயின் முடிவுகள் இம்மோதை இறுதியில் ய�ளியிைப்�-
ைவுள்்ளது என்�தும் குறிப்பிைததைக்கது  

அதிகார ்பகிர்வு வசயற்பாடுகள் வினரொகினால்

ரலோ�ன்ஸ் யசல்�நோயகம்   

ய�ோரு்ளோதைோ� யநருக்கடியிலிருநது நோட்்ை 
மீட்�தைறகோக அ�சோங்கததுக்கு உதைவி �ழங்க 
புலம்ய�யர் தைமிழ் அ்மப்புக்கள் தையோ�ோ-
கவுள்்ளதைோகவும் நோட்டில் அதிகோ� �கிர்வு 
யசயற�ோடு வி்�வில் இைம்ய�றுமோனோல் 
அநதை உதைவிக்்ள இலகு�ோக ய�றறுக்-
யகோள்்ள முடியயமன்றும் தைமிழ் ரதைசிய கூட்ை-
்மப்பின் �ோ�ோளுமன்ற உறுப்பினர் இ�ோசமோ-
ணிக்கம் சோைக்கியன் யதைரிவிததுள்்ளோர்.   

அ்னதது தை�ப்பினரும் ஏறறுக்யகோள்்ளக் -
கூடிய ர�்லததிட்ையமோன்்ற ஜனோதி�தி 
�ணில் விக்கி�மசிங்க முன்்�ப்�ோ�ோனோல் 

தைமிழ் ரதைசிய கூட்ை்மப்பு சர்� -
கட்சி அ�சோங்கததுக்கு ஒதது்ழப்பு 
�ழங்கயமன்றும் அ�ர் யதைரிவிததுள்-
்ளோர்.   

இ�ண்டு தினங்களுக்கு முன் புலம்-
ய�யர் அ்மப்புக்கள் சில�றறின் 
மீதைோன தை்ைகள் நீக்கப்�ட்ைது 
யதைோைர்பில் ஊைகங்களுக்கு கருததுத 
யதைரிவிக்கும் ர�ோரதை அ�ர் இவ்�ோ-
றுயதைரிவிததுள்்ளோர்.   

அண்்மயில் தைமிழ் ரதைசியக் கூட்ை-
்மப்பு ஜனோதி�தி �ணில் விக்கி�மசிங்க-
்�ச் சநதிதது ர�ச்சு�ோர்த்தை்ய நைததி-
யது என்றும் தைமிழ் மக்களின் பி�ச்சி்னகள் 

அதைன்ர�ோது ஜனோதி�திக்கு முன்-
்�க்கப்�ட்ையதைனவும் யதைரிவித -
துள்்ள அ�ர், அ்னதது தை�ப்பின -
ரும் ஏறறுக்யகோள்்ளக்கூடிய ரதைசிய 
ர�்லததிட்ைத்தை முன்்�ததைோல் 
சர்�கட்சி அ�சோங்கததிறகு ஒதது-
்ழப்பு �ழங்கு�தைோக தைமிழ் ரதைசியக் 
கூட்ை்மப்பு அ�ரிைம் யதைரிவித -
துள்்ள்தையும் அ�ர் சுட்டிக்கோட்டி-

யுள்்ளோர்.   
சர்�கட்சி அ�சோங்கம் அ்மப்�ரதை 

நோட்டின் ய�ோரு்ளோதைோ�த்தை கட்டியயழுப்பு-
�தைறகு எமக்குள்்ள ஒர� தீர்�ோகும் என்றும் 
அ�ர் ரமலும் யதைரிவிததைோர்.   

க�ோழி இறைச்சி, போல், முடறடைக்கு
விறைவில் �டடுபபோடடு விறை�ள்

ரலோ�ன்ஸ் யசல்�நோயகம்   

ரகோழி இ்றச்சி 
மறறும் முட்்ை, 
�ோல் ஆகிய�றறின் 
வி்லகள் அதிகரிததுச் 
யசல்�தைோல் விலங்கு 
தீ�னத்தை இறக்குமதி யசய்�தைறகு 
அ�சோங்கம் தீர்மோனிததுள்்ளது.   

விலங்கு உைவுக்கோக இறக்கு -
மதி யசய்யப்�டும் ரசோ்ளம் மறறும் 
ரசோயோ ர�ோன்ற தைோனியங்க்்ள 
திறநதை ்�ப்பு மு்ற்ம மூலம் 
இறக்குமதியசய்�தைறகோன அனு-
மதி்யக் ரகோரி வி�சோய அ்மச்-

சர் மஹிநதை அம�வீ� 
அ்மச்ச�்�க்கு �ததி-
�யமோன்்ற சமர்ப்பித-
துள்்ளோர்.   

தைறர�ோது நோட்டில் 
நிலவும் ய�ோரு்ளோதைோ� 
யநருக்கடி கோ�ைமோக 

விலங்கு தீ�ன உற�ததிக்கோன 
ரசோ்ளம் மறறும் ரசோயோவுக்கோன தைட்-
டுப்�ோடு நிலவு�தைோகவும் அதை்ன 
உள்ளூரில் யகோள்�னவு யசய்� -
தைறகு முடியோமல் உள்யதைன்றும் அதை -
்னயடுதரதை ய�ளிநோடுகளிலிருநது 
அ�ற்ற இறக்குமதியசய்�தைறகு 
வி�சோய அ்மச்சு

வெளிநாடுகளிலிருந்து விலங்குத் தீெனம் இறக்குமதி

பச்்ற பாடசா்லயில்
19 ்பருக்கு குளவி லகாட்டு

லுணுக்ல நிரு�ர்  
�ோைசோ்ல மோை�ர் -

கள் 16 ர�ர் உள்்ளைங்க -
்ளோக 19 ர�ர் கு்ளவியகோட் -
டுக்கு இலக்கோகி �ச்ற 
்�ததியசோ்லயில் அனு -
மதிக்கப்�ட்டு சிகிச்்ச ய�றறு �ரு-
கின்றனர்.   

இச்சம்��ம் ரநறறு (18) முற -
�கல் 11.30 மணிய்ளவில் இைம்-

ய�றறுள்்ளதைோக யதைரிவிக்-
கப்�டுகிறது. �ோைசோ்ல 
�்ளோகததிலிருநதை கு்ளவிக் 
கூயைோன்று க்லநது 
மோை�ர்க்்ள ச�ோமரியோக 
தைோக்கியுள்்ளது. இதைனோல் 

மோை�ர்கள் 16 ர�ர் உட்�ை 19 
ர�ர் கு்ளவிக்கோட்டுக்கு இலக்கோகி  
்�ததியசோ்லயில் அனுமதிக்கப்-
�ட்ைனர்.

சிகிச்சைகளுக்காக ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி

தைமிழ் �ட்டிமன்ற ர�ச்சோ்ள�ோக-
வும் �ல �ட்டிமன்றங்களுக்கு நடு-
��ோகவும் தை்ல்ம தைோங்கிய  தைமிழ் 
நோட்டின் தைமிழறிஞர் யநல்்ல 
கண்ைன் உைல் நலக்கு்ற�ோல் 
ரநறறு கோலமோனோர்.   

கோங்கி�ஸ் கட்சியில் கோம�ோஜரு-
ைன் இ்ைநது �யணிததை இ�்� 
மக்கள் ‘தைமிழ்க் கைல்’ என அ்ழத-
தைனர்.  

யநல்்ல கண்ைன் 1945 ஆம் ஆண்டு 

ஜன�ரி 27 ஆம் திகதி பிறநதைோர். திரு-
யநல்ர�லியில் பிறநதை யநல்்லக் 
கண்ைனின் தைந்தை ந.சு.சுப்்�யோ 
பிள்்்ள, தைோயோர் முதது இலக்குமி. 
இ�ருக்கு உைன்பிறநரதைோர் எட்டு 
ர�ர். யநல்்ல கண்ைனின் முதைல் 
மகன் சுகோ எனப்�டும் சுர�ஷ் 
கண்ைன் தி்�ப்�ை இ்ை 
இயக்குந�ோகவும் எழுததைோ்ளருமோக 

உள்்ளோர். இ�ண்ைோம் மகன் ஆறுமுகம் புதி-
யதை்லமு்ற யசய்தித யதைோ்லக்கோட்சி-

யில் நிகழ்ச்சித யதைோகுப்�ோ்ள�ோக உள்்ளோர்.
யநல்்லக் கண்ைனின் தைமிழ், ர�ச்சில் 
கைல் அ்லயோக ஓடுயமன்று கூறு�ோர்கள். 
அ�ர் வீட்டுக்குள்  எங்கு �ோர்ததைோலும் புத-
தைகங்கள் தைோன் நி்றநதிருக்கும். தைமிழ் மீது 
தீ�ோதை �றறு யகோண்ை  அ�ர் அ்னதது அ�-
சியல் தை்ல�ர்க்்ளயுரம யதைரிநதை�ர். இநதை 
சூழலில் யநல்்ல கண்ைன் அை்மக் 
கோலமோக உைல் நலக்கு்ற�ோல் �ோதிக்கப்-
�ட்டிருநதைோர்.ரநறறு அ�ர் கோலமோனதைோன 
அறிவிக்கப்�ட்டுள்்ளது.  

கடறப்டயினரால் இருவர் ்கது 

பிைதமர் திகேஷிடைம் போக்.தூதுவர் உறுதி   

பல்�றை அனுமதிக்கு  
இனி NIC அவசியம்!  

ரலோ�ன்ஸ் யசல்�நோயகம்   

லோப் எரி�ோயுவின் 
வி்லகள் ரநறறு முதைல் 
கு ் ற க் க ப் � ட் டு ள் ்ள தை ோ க 
அநதை நிறு�னததின் தை்ல�ர் 
ைபிள்யூ.ரக.எச். ர�கபிட்-
டிய யதைரிவிததுள்்ளோர்.   

12.5 கிரலோ எ்ை-
யகோண்ை ச்மயல் எரி�ோயு 
சிலிண்ைரின் வி்ல 1,050 
ரூ�ோ�ோல் கு்றக்கப்�ட்டுள்-
்ளதைோகவும் அததுைன் 05 கிரலோ 

ச்மயல் எரி�ோயு சிலிண்ை-
ரின் வி்லயும் கு்றக்கப்-
�ட்டுள்்ளதைோகவும் அ�ர் 
யதைரிவிததுள்்ளோர்.   

அதைன்�டி ரநறறு  முதைல் 
12.5 லோப் எரி�ோயு சிலிண் -
ைரின் புதிய வி்ல 5,800 
ரூ�ோ�ோகவும் 05 கிரலோ 
எரி�ோயு சிலிண்ைரின் புதிய 
வி்ல 2,320 ரூ�ோ�ோகவும் 
கு்றக்கப்�ட்டுள்்ளதைோக 
அ�ர் ரமலும் யதைரிவிததுள்-
்ளோர்.   

ைோப Gas சிலிணடைர்�ளின்  
விறை�ள் கேற்று முதல் குறைபபு
12.5 kg சிலிண்டர் 1050 ரூ்பாொல் கு்றெ்்டந்்தது

டயஸ்பாராவின் ஒத்து்ைப்்ப
வி்ரவாக லபறறுக்லகாள்ளலாம்
�மிழ் கூட்டனைப்பு எம.பி சாணக்கியன் வ�ரிவிப்பு   

"தமிழக்�டைல்" நேல்றை �ண்ணன் கேற்று �ோைமோேோர் 
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தேசிய சமாதான பேரவையின் அனுசர-
வையுடன் அடடாவைசபசவன சரை 
சமயக் குழு மற்றும் றுஹூணு லங்ா 

அவமப்பின் ஒருஙகிவைப்பில் ேன்வமத்-
துைம் ததாடரோன ஒரு நாள் ேயிற்சிதநறி 
அக்்வரப்ேற்று தமன்ப்ா ்ாரடன் தனியார 
பஹாடடலில் றுஹூணு லங்ா அவமப்பின் 
நிவைபைற்றுப்ேணிப்ோைர எம்.எஸ்.ஜஃேர 
தவலவமயில் அணவமயில் நவடதேற்ைது.

சமய ச்ைாழ்வு, நல்லிைக்்ம் மற்றும் 
சமாதானத்வத ்லாசார ரீதியா் நிவலயான-
தா் மாற்றுைதற்்ான மும்மதத்தினருக்குமான 
தசயலமரைா்பை இது நடத்தப்ேடடது.

நிரநதர சமாதானம், இன ஐக்கியம், ச -்

ைாழ்வு போன்ைைற்வை ்டடிதயழுப்புைதற்்ா் 
பதசிய சமாதான பேரவை பிராநதிய மடடங -்
ளில் ேல்பைறு பைவலத்திடடங்வையும் ேயிற்-
சி்வையும் ததாடரசசியா் பமற்த்ாணடு ைரு-
கின்ைது.

அநத நி்ழ்சசி்ளில் ஒன்ைான இநத 

ஒரு நாள் ேயிற்சி ்ருத்தரஙகில், சமயக் 
குழுவின் பநாக்்ம், அதன் இலக்கு, நிதிய-
ளிப்பு ைழிமுவை்ள், சமூ் அஙகீ்ாரம், 
உள்ை் ஒற்றுவம குழு தசயற்ோடு மற்றும் 
ேஙப்ற்ோைர்ளிவடபய குழு தசயல்ோடு -
்ள் ேற்றிய விரிைான விைக்்ம் ஆகியவை 

்லநது த்ாணட ைைைாைர்ளினால் தசய -
லமரவில் ்லநது த்ாணடைர்ளுக்கு ததளி -
ைா்வும் ேயிற்சி்ளுடனும் ைழங்ப்ேடடவம 
சிைப்ேம்சமாகும்.

பதசிய சமாதானப் பேரவையின் திடட மு்ா-
வமயாைர எம்.யூ. உவைஸ் மதனி, ஆசிய 
அைக்்டடவையின் திடட மு்ாவமயாைர 
இம்ரான் நசீர ஆகிபயார இசதசயலமரவில் 
ைைைாைரா் ் லநது த்ாணடபதாடு, அவமப் -
பின் உறுப்பினர்ள், ேல்்வலக்்ழ் மாை -
ைர்ள், இவைஞர யுைதி்ள், ம்ளிர அவமப்-
புக்்ளின் பிரதிநிதி்ள், சரைமதத்தவலைர்ள் 
ஆகிபயார இதில் ்லநது த்ாணடார்ள்.

இநதிய நூல்வியலின் தநவத என்று 
போற்ைப்ேடுகின்ை எஸ்.ஆர.ரங்நா-
தன் அைர்ளின் 130ஆைது பிைநத 

தினம் ைாவழசபசவன தோதுசன நூல்த்தில் 
த்ாணடாடப்ேடடது. நூல்ர திருமதி தஜஸ்மின் 
ஹப்சா மஜீத் தவலவமயில் நவடதேற்ை இந-
நி்ழ்வில், நூல் பசை்ரான எஸ்.ஏ.ஸ்ரீதர  
ததாகுத்த 'நூல்வியலின் தநவத எஸ்.ஆர.
ரங்நாதன் ைாழ்வும் ேணியும்' எனும் சிறுநூ-
லும் தைளியிடப்ேடடது. ரங்நாதனின் உருைப் 
ேடத்திற்கு மலரமாவல அணிவித்து, மலரதூவி 
மரியாவத தசலுத்தப்ேடடது. நூல் உத்திபயா-
்த்தர்ள் அவனைரும் நி்ழ்வில் ேஙகு ேற்றி-
னர.  

ப்ாைவைப்ேற்று பிரபதச சவேயின் கீழ் 
இயஙகி ைருகின்ை ைாவழசபசவன தோதுசன 
நூல்மானது இவைருடம் தனது 50ஆைது 
ஆணடு நிவைவிவன முன்னிடடு ேல்பைறு 
முன்பனாடியான நி்ழ்வு்வைத் ததாடரநது 
நடத்திக் த்ாணடிருக்கின்ைது. அவைவ்யில் 
இநதியாவில் நூல்த்துவையின் ைைரசசிக்-
்ா் தனது ைாழ்வைபய அரப்ேணித்து, தனது 
தசாத்து்வையும் தானம் தசயத எஸ்.ஆர.
ரங்நாதன் அைர்வைக் த்ௌரவிக்்வும், 
அைவரப் ேற்றியும் அைரது ேணி்ள் ேற்றி-
யும் நூல்த்தில் ேணிபுரிேைர்ள் அவனைரும் 
அறிநது த்ாள்ை பைணடும் எனும் பநாக்கி-
லும் ரங்நாதன் அைர்ைது பிைநத தினம் 

த்ாணடாடப்ேடடது.  
சீர்ாழி இரா. அரங்நாதன் எனப்ேடும் 

எஸ்.ஆர. ரங்நாதன் 1892இல் சீர்ாழியில் 
பிைநதார. தசன்வன கிறித்தைக் ்ல்லூரியில் 
்ணிதத்தில் இைங்வல மற்றும் முது்வல 
ேடித்தார. பின்னர வசதாப்பேடவடயிலிருநத 
ஆசிரியர ்ல்லூரியில் ஆசிரியத் தகுதிச சான்-
றிதழ் தேற்றிருக்கிைார. மங்ளூர, ப்ாயம்-
புத்தூர ஆகிய இடங்ளிலிருநத அரசாங்ப் 
ோடசாவல்ளில் சில ்ாலம் ஆசிரியரா்ப் 
ேணியாற்றிய ரங்நாதன், பின்னர தமடராஸ் 
பிரசிதடன்சி ்ல்லூரியில் ்ணிதம், இயற்பியல் 
ஆகிய ோடங்வைக் ்ற்பித்து ைநதார.  

1924இல் தசன்வனப் ேல்்வலக்்ழ-

்த்தில் நூல்ர ேணியில் பசரநதார. நூல-
்ருக்்ான ்ல்வித் தகுதிபயா முன் அனுே-
ைபமா அப்போது அைருக்கு இருக்்வில்வல. 
இதனால் நூல்ச சிைப்புப் ேயிற்சிக்்ா் லணட-
னுக்கு அைர அனுப்பி வைக்்ப்ேடடார. ஒன்ேது 
மாதங்ள் லணடனில் சிைப்புப் ேயிற்சி தேற்று 
திரும்பிய ரங்நாதன் நூல்த்தில் புதியசீர-
திருத்தங்வை நவடமுவைப்ேடுத்தியதுடன், 
அஙகிருநத நூல்்வை முவையா் ைவ்ப்-
ேடுத்தி, விரிைான விேரப் ேடடியல்்வையும் 
தயாரித்தார. லணடனில் இருநத நாட்ளில் 
அஙகுள்ை நூல்த்தில் ேகுதி பநரப் ேணியாற்-
றியேடிபய அைர நூல் ் ல்விவய ேயின்றிருக்-
கிைார. அைர உருைாக்கிய ‘ப்ாலன் கிைாஸஃ-

பிப்ஷன்’ எனும் நூல் ேகுப்ோக்் முவைபய 
இன்றும் ேல தோதுநூல்ங்ளில் ேயன்ேடுத்-
தப்ேடடு ைருகிைது.  

தசன்வன ேல்்வலக்்ழ் நூல்ரா்ப் 
ேணியாற்றிய இருேது ஆணடு்ளில் அைர 
ஒருமுவை கூட விடுமுவை தேைவில்வல 
என்றும், தனது திருமை நாளில் கூட திரும-
ைத்திவன முடித்துக் த்ாணடு, அவரநாளில் 
பைவலக்கு ைநது விடடார என்றும் கூைப்ேடு-
கின்ைது. கிராமப்புை மக்்ளுக்குப் புத்த்ங்ள் 
கிவடக்் பைணடும் என்று ‘தசன்வன நூல்ச 
சங்ம்’என்ை அவமப்வே ஏற்ேடுத்தி மாடடு 
ைணடி்ள் மூலம் புத்த்ங்வை எடுத்துக் 
த்ாணடு, கிராமங்வை பநாக்கிச தசன்ைார .  

அத்பதாடு நூல் அறிவியல் ்ற்வ் 
தநறி்வை நடத்துைதற்த்ன தனியா் 
ோடசாவல ஒன்வைத் ததாடஙகினார. இநதி-
யாவில் நூல்ச சடடம் பிைப்பிக்்ப்ேடுைதற்கு 
ரங்நாதபன முக்கிய ்ாரைமா் இருநதார. 
இைரது சீரிய முயற்சியால் 1948- இல், தமி-
ழ்த்தில்தான் முதன்முதலில் நூல்ச சடடம் 
இயற்ைப்ேடடது. 1931- இல் ரங்நாதன் 
‘நூல் அறிவியலின் ஐநது விதி்ள்’ எனும் 
நூவல தைளியிடடார  

ேனாரஸ் ேல்்வலக்்ழ்ம், தடல்லி ேல் -்
வலக்்ழ்ம் என இநதியாவின் முக்கியப் ேல் -்
வலக்்ழ் நூல்ங்வைச சிைப்ோ் உருமாற்-
றியதில் இைரது ேஙகு முக்கியமானது. நூல்ம் 
சாரநத ேடடப்ேடிப்பு மற்றும் சிைப்புப் ேடிப்பு்ள் 
உருைா்வும் இைபர முக்கிய ்ாரைம். அத்து-
டன்  யாழ்ப்ோைம் தோதுசன நூல்த்தின் 
உருைாக்்த்திலும் முக்கிய ஆபலாச்ரா்ப் 
ேணியாற்றியுள்ைார.  

இைர நூல்வியலுக்குச தசயத ேங்ளிப்-
புக்்ா் இநதிய அரசு இைருக்குப் ேத்மஸ்ரீ 
விருது ைழஙகிக் த்ௌரவித்தது. இைரது பிைநத 
நாவை, இநதியாவில் பதசிய நூல் தினமா் 
அறிவித்துள்ைார்ள்.  

தமிழ்நாடடில் ஒரு எளிவமயான குடும்ேத்-
தில் பிைநது நூல் உல்பம வியநது போற்றும் 
அைவுக்கு அைப்ேரிய ேணி்ள் தசயதுள்ை 
எஸ்.ஆர.ரங்நாதன் ஒரு தமிழர என்ேது தேரு-
வமக்குரிய விடயமாகும்.
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இலஙவ்யில் தடஙகு மற்றும் த்ாவிட 19 
ததாற்றுக்கு உள்ைானைர்ைா் நாைாநதம் 
அவடயாைம் ்ாைப்ேடுேைர்ளின் எண-

ணிக்வ்யில் ்டநத சில ைாரங்ைா் அதி்ரிப்பு 
ஏற்ேடடிருக்கின்ைது. இதவன சு்ாதார அவமசசின் 
ததாற்றுபநாய்ள் ேரவுதல் தடுப்புப் பிரிவின் தரவு்ள் 
உறுதிப்ேடுத்திக் த்ாணடிருக்கின்ைன. 

அநத ைவ்யில் இவைருடம் ஜனைரி மாதத்தின் 
பின்னர தடஙகு பநாயக்கு உள்ைானைர்ைா் அவட-
யாைம் ்ாைப்ேடடைர்ளின் எணணிக்வ்யில் 
வீழசசி ஏற்ேடடிருநத போதிலும், ஜுன் மாதம் முதல் 
இநபநாயக்கு உள்ைானைர்ைா் அவடயாைம் 
்ாைப்ேடுேைர்ளின் எணணிக்வ்யில் அதி்ரிப்பு 
ஏற்ேடடிருப்ேவத அைதானிக்் முடிகின்ைது. 

இதன்ேடி, ஜுன் மாதம் 7194 பேரும், ஜுவல மாதம் 
10423 பேரும் இநபநாயக்கு உள்ைானைர்ைா் 
அவடயாைம் ்ாைப்ேடடுள்ைனர. த்ாழும்பு பலடி 
ரிட்ஜபை சிறுைர வைத்தியசாவலயில் இநபநாயக்கு 
உள்ைானைர்ைா் 25 சிறுைர்ள் சிகிசவச தேற்று 
ைருைதா் சிறுைர பநாயியல் வைத்திய நிபுைர 
தடாக்டர தீோல் தேபரரா குறிப்பிடடிருக்கின்ைார. 

இநபநாயக்கு உள்ைானைர்ைா் அவடயாைம் 
்ாைப்ேடுேைர்ளில் தேரும் ேகுதியினர த்ாழும்பு, 
்ம்ேஹா, ்ளுத்துவை ஆகிய மாைடடங்வை உள்ை-
டக்கிய பமல் மா்ாைத்வதச பசரநதைர்ைா் உள்-
ைனர. பமல் மா்ாை மாைடடங்ளுக்கு தைளிபய 
்ணடி, ப்்ாவல, இரத்தினபுரி, ்ாலி, யாழ்ப்ோைம் 
ஆகிய மாைடடங்ளிலும் இநபநாயக்கு உள்ைானைர-
்ைா் குறிப்பிடத்தக்் அைவிலாபனார தினமும் ேதி -
ைா்பை தசயகின்ைனர. இநநிவலயில் நாடடிலுள்ை 
56 சு்ாதார மருத்துை அதி்ாரி அலுைல்ப் பிரி-
வு்வை தடஙகு அசசுறுத்தல் மிக்் ைலயங்ைா் 
சு்ாதார அவமசசு பிர்டனப்ேடுத்தியுள்ைது.  

இநபநாயக்கு உள்ைாபைாரின் எணணிக்வ்யில் 
ஏற்ேடடுள்ை அதி்ரிப்வேக் ்ருத்தில் த்ாணடு இந -
பநாயக்்ாவியின்  தேருக்்த்வதக் ்டடுப்ேடுத்துைதில் 
கூடுதல் ்ைனம் தசலுத்தப்ேட பைணடுதமன ைலியு -
றுத்தப்ேடுகின்ைது. குறிப்ோ் ததளிநதநீர பதங்க் 
கூடிய தோலித்தீன் உவை்ள், பயா்ட ்ப்்ள், சிரட-
வட்ள், உவடநத மடோணடங்ள் உள்ளிடட அவனத்-
வதயும் ஒழுஙகுமுவையா் அப்புைப்ேடுத்தி சுற்ைா-
டவல சுத்தமா்வும் உலர நிவலயிலும் வைத்துக் 
த்ாள்ைதில் அதி் ்ைனம் தசலுத்த பைணடும். 

இதன் நிமித்தம் வீடு்ளிலும் ைாழும் சுற்றுசசூழலி -
லும் பசரக்கூடிய நீர பதங்க்கூடிய திணமக்்ழிவுப் 
தோருட்வை முவையா் அ்ற்றி சுத்தம் தசயது 
த்ாள்ளும் ைவ்யில் ைாரத்திற்கு ஒரு தடவையாைது 
சிரமதானப் ேணி்வை பமற்த்ாள்ைது அைசியம். 
இவை இநநுைம்பு்ளின் தேருக்்த்வதக் ்டடுப்ேடுத் -
துைதற்கு தேரிதும் உதைக் கூடியதாகும். 

இவை இவைாறிருக்், த்ாவிட 19 ததாற்றும் 
நாடடில் மீணடும் தவலதூக்்க் கூடிய அசசுறுத்தலும் 
ஏற்ேடடுள்ைது. 2020 முதல் உலகிற்கு தேரும் அசசு -
றுத்தலா் விைஙகும் இத்ததாற்று 2021 ஆணடின் 
இறுதிப்ேகுதி முதல் அதன் ேரவுதலில் இநநாடடிலும் 
தேருவீழ்சசி நிவலவய அவடயத் ததாடஙகியது. 
இதற்கு மு்க்்ைசம் அணிதல், சமூ் இவடதைளி-
வயப் பேணுதல் உள்ளிடட அடிப்ேவட சு்ாதாரப் ேழக் -
்ைழக்்ங்ள் தேரிதும் உதவின. 

ஆனாலும் இத்ததாற்றுக்கு உள்ைானைர்ைா் 
நாைாநதம் ேதிைாகின்ைைர்ளின் எணணிக்வ்யில் 
வீழ்சசி ஏற்ேடத் ததாடஙகியபதாடு அத்ததாற்வைத் 
தவிரத்துக் த்ாள்ைதற்்ான அடிப்ேவட சு்ாதாரப் 
ேழக்்ைழக்்ங்வை முவையா்க் ்வடபிடிப்ேதில் 
இருநதும் மக்்ள் ேடிப்ேடியா் தூரமா்த் ததாடஙகிய -
பதாடு மாத்திரம் நின்றுவிடாது, இப்ேழக்்ைழக்்ங்ள் 
குறித்து அசிரத்வத ்ாடடவும் ஆரம்பித்தனர. ஆனால் 
இது இத்ததாற்வைத் தவிரத்துக் த்ாள்ைதற்கு உதைக் -
கூடிய நிவலவம அல்ல என மருத்துை நிபுைர்ளும் 
சுடடிக்்ாடடினர. அதுவும் தேரிதா் அலடடிக் த்ாள்-
ைப்ேடவில்வல. 

இநநிவலயில் ்டநத ஜுவல மாதத்தின் பிற்ேகுதி 
முதல் இத்ததாற்றுக்கு உள்ைாைர்ைா் நாைாந-
தம் ேதிைாகின்ைைர்ளின் எணணிக்வ் மீணடும் 
தமதுைா் அதி்ரிக்்லானது. அது தற்போது தினமும் 
100, -150 என்ைேடி ேதிைாைபதாடு 5, 6 மரைங -
்ளும் சம்ேவிக்கின்ைன. இத்ததாற்று தவிரப்புக்-
்ான அடிப்ேவட சு்ாதாரப் ேழக்்ைழக்்ங்வைக் 
வ்விடடு அைற்றில் இருநது தூரமானதன் விவைபை 
இநநிவலவம. அதனால்தான் நிவலவமவயக் ்ருத் -
தில் த்ாணடு மு்க்்ைசம் உள்ளிடட அடிப்ேவட 
சு்ாதாரப் ேழக்்ைழக்்ங்வை சு்ாதார அவமசசு 
மீணடும் ்டடாயப்ேடுத்தி உள்ைது. தோது இடங்ளில் 
இைற்வைக் ்டடாயம் ்வடப்பிடிக்் பைணடும். இருந -
தும் அதிலும் கூட அசிரத்வத ்ாடடப்ேடுகின்ைது. 

இவைாைான சூழலில் சு்ாதார பசவை்ள் பிரதிப் 
ேணிப்ோைர நாய்ம் தடாக்டர பஹமநத பஹரத், 
'த்ாவிட 19 ததாற்றின் தாக்்த்வதப் ேலவீனப்ே -
டுத்தக் கூடிய தடுப்பூசியின் நாலாைது படாவைப் 
தேற்றுக் த்ாள்ளுமாறு தோதுமக்்ளிடம் பைணடு-
ப்ாள்' விடுத்துள்ைார. 

தடஙகு பநாயும் த்ாவிட 19 ததாற்றும் மக்்ைால் 
தவிரத்துக் த்ாள்ைக் கூடியதாகும். ஆனால் அந -
பநாய்ள் உயிராேத்து அசசுறுத்தல் த்ாணடவை 
என்ேவத மைநது விடலா்ாது. அதனால் இநபநாய -்
ளுக்கு உள்ைாைவதத் தவிரத்துக் த்ாள்ைதில் ஒவ -
தைாருைரும் உசசேடச ்ைனம் தசலுத்த பைணடும். 
அதுபை ஆபராக்கிய ோது்ாப்புக்கு ேக்்த்துவையா் 
அவமயும்.

35, டி. ஆர. விஜயைரதன மாைத்வத, த்ாழும்பு- - 10

தோல் தேடடி இலக்்ம் : 834
ததாவலபேசி இலக்்ம் : 2429429, 2429272, 2429279

தேக்ஸ் : 2429270, 2429329, விைம்ேர மு்ாவமயாைர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை

ஹி்ஜரி ைருடம் 1444 முஹரரம் பிவை 20
சுேகிருது ைருடம் ஆைணி மாதம் 03ஆம் நாள்                    தைள்ளிக்கிழவம

4 2022 ஓ்ஸ்ட 19 தைள்ளிக்கிழவம19–08–2022

இலங்கைக் குழந்ேகைளின் மருத்துவ 
தே்வக்கு நிதிதேர்க்கும் கை்லநிகைழ்ச்சி

இநதிய நூலகைவியல் ேந்ே
பத்மஸ்ரீ ரஙகைநாேனின் 
130 ஆவது பிறநேதினம்

அ்மச்சுகைள் சோநே உ்ழப்பில் இயஙகுவது   
வி்னத்திற்ன அதிகைரிக்கை வழிதகைாலும்

அவுஸ்திபரலியா தமல்ேனில் ைதியும் இலஙவ -்
வயச பசரநத மூவினத்தைர்ளும் இவைநது, 
தமது தாய்த்தில் சம்ாலத்தில் ஏற்ேடடுள்ை 

தநருக்்டிக்கு மருத்துை ரீதியா் உதை முன்ைநதுள்ைனர.  
முன்னர நீடித்த த்ாவிட தேருநததாற்றுக் ்ாலத்திலும் 

இஙகிருக்கும் இலஙவ்யர்ள் தன்னாரைத் ததாணடு நிறுை-
னங்ளின் ஊடா் ேல்பைறு உதவி்வை ைழஙகியுள்ைனர.  

இன்று 19 ஆம் தி்தி தைள்ளிக்கிழவம தமல்ேனில் 
கிபையடன் சமூ் மணடேத்தில் இரவு 7-.30 மணி முதல் 
11.-30 மணிைவரயில் நவடதேைவிருக்கும் ஒன்றுகூடல் 
மற்றும் ் வலநி்ழ்சசி்ளின் மூலம் திரடடப்ேடும் நிதி, இலங-
வ்யில் குழநவத்ளின் மருத்துை பதவைக்்ான உே்ர-
ைங்ள், ்ருவி்ள் ஆகியனைற்வை தேற்றுக் த்ாள்ைதற்-
்ா் பராடடரிக் ்ழ்ம் ஊடா் ைழங்ப்ேடவிருக்கிைது.  

எதிர்ாலக் குழநவத்ளின் ்னவு்வை நனைாக்கும் 
திடடத்தின் கீழ் அவுஸ்திபரலியா விக்பராரியா மாநிலத்தில் ைசிக்-
கும் இலஙவ்வய பூரவீ்மா்க் த்ாணட மூவினத்தைர்ளும் 
இவைநது இநநி்ழ்சசிவய முன்தனடுத்துள்ைனர.  

விக்பராரியா மாநில இலஙவ்க்்ான துவைத்தூதுைர 
கித்சிறி ப்ரத் மற்றும் கிறீன் ் டசியின் பிரதிநிதியும் எம். பியுமான 
திருமதி சமநதா ரடைம், மாநில எம். பிக்்ள், ேல்லின ்லாசார 

ஆவையாைர ஆகிபயார உடேட ேல பிரமு்ர்ளும் இநநி-
்ழ்வில் ்லநது த்ாணடு உவரயாற்றுகின்ைனர.  

இது ததாடரோன பமலதி் விேரங்ளுக்கு பின்ைருபைாரு-
டன் ததாடரபு த்ாள்ளுமாறு ப்ட்ப்ேடடுள்ைது.

அவமசசுக்்ளின் தசயற்ோடு்வை 
விவனத்திைனுள்ைதா் மாற்றுை-
தற்கு குறித்ததாதுக்்ப்ேடும் நிறு-

ைனங்ள் ஆ்க்குவைநதது ேத்து ைருடங -்
ளுக்்ாைது அபத அவமசசின் கீழ் தசயற்ேட 
பைணடுதமன சுற்ைாடல்துவை அவமசசர நசீர 
அஹமட ததரிவித்தார.   

த்ாழும்பில் அைரது அவமசசில் நடத்திய 
விபஷட தசயதியாைர மாநாடடில் ்ருத்துJ; 
ததரிவிக்வ்யிபலபய அவமசசர இவவிட-
யத்வத ததரிவித்தார.   

இஙகு ்ருத்து தைளியிடட அவமசசர ததரி-
வித்ததாைது: அதி்மான அவமசசுக்்ள் திவை-
பசரியின் உதவிவயபய நம்பியுள்ைன. இந-
நிவலவம மாற்ைப்ேடடு தசாநத முயற்சியில் 
உவழக்கும் நிவலவம ஏற்ேடுைது அைசியம். 
இதற்கு, ஆ்க் குவைநதது ேத்து ைருடங்ளுக்-
்ாைது ஒபர அவமசசினகீழ் குறித்ததாதுக்்ப்ே-
டும் இலா்ாக்்ள் இருக்் பைணடும். இவைாறு 
நிவலயா் எநத இலா்ாக்்ளும் ஒபர அவமச-

சின் கீழ் இருப்ேதில்வல. 
அவமசசுக்்ள் மாற்ைப்-
ேடும் போது அஙகுள்ை 
நிறுைனங்ளும் மாற்ைப்-
ேடுகின்ைன. சிலர, தங-
்ைது பதவை்ளுக்்ா் 
இவைாறு நிறுைனங்வை 
தமது அவமசசின் கீழ் 
தருமாறு ப்ாருகின்ைனர.   

அவமசசுக்்ள் அதி்ரிக்-
்ப்ேடுகின்ை போதும் இபத 
நிவலபய ஏற்ேடுகிைது. 
ஏதாைததாரு இலா்ாவை 
(நிறுைனம்) ைழஙகிபய 
ஆ் பைணடும் என்ேதற்்ா்வும், இவைாறு 
இஙகிருப்ேது அஙகும், அநத அவமசசிலிருக்-
கும் நிறுைனம் இஙகும் த்ாணடு ைரப்ேடுகி-
ைது.   

முன்னாள் ஜனாதிேதி வமத்திரிோல சிறி-
பசனவிடம் சுற்ைாடல்துவை அவமசசு இருநத 

போது, இருேது இலா்ாக்-
்ள் இருநதன.இப்போது, 
இரணடு நிறுைனங்பை 
எனது அவமசசின்கீழ் 
உள்ைன. இவைாறு 
தசயைதால்,அவமசசின் 
தசயற்ோடு்வை விவனத்-
திைனுள்ைதா் மாற்ை 
முடியாது. சம்ேநதமுள்ை 
அல்லது அவமசசுக்குப் 
தோருத்தமான நிறுை-

னங்ள்தான் ஒரு அவமசசுக்கு ைழங்ப்ேட 
பைணடும்.   

நாடடின் ்னிம ைைங்ள் உள்ை ச்ல ேகு-
தி்வையும் சுற்ைாடல் அவமசசு அவடயாைம் 
்ணடு வைத்துள்ைது. பதவையான முதலீட-
டாைர்ள் அஙகு முதலீடு தசயைதற்்ான 

அனுமதி ைழங்ப்ேடும். நில அ்ழ்வு்ளில் 
ஈடுேடுைதற்்ா் 64 முதலீடடாைர்ள் அனுமதி 
தேற்றுள்ைனர. ஆனால், இைர்ளில், 47 பேர 
எநத தசயற்ோடு்ளிலும் ஈடுேடாமல் அனும-
திப்ேத்திரங்வை பைறு விதமா் ேயன்ேடுத்தி 
ைருகின்ைனர. இைர்ளின் அனுமதி ரத்துச 
தசயயப்ேடவுள்ைது.   

2023 ஆம் ஆணடில்,ஒரு பில்லியன் 
தடாலர எமது அவமசசின் கீழான நிறுைனங-
்ளின் தசயற்ோடு்ளில் முதலீடு தசயயப்ேடும் 
என எதிரோரக்கிபைாம். இதவனக் ்ருத்திற் 
த்ாணடுதான் அவமசசின் கீழுள்ை இலா்ாக்-
்ளின் அதி்ாரி்ளுடன் மாதாநதம் சநதிப்புக்-
்வை நடாத்தவுள்பைன்". இவைாறு அவமசசர 
நசீர அஹமட ததரிவித்தார.

டெங்கு, ட�ொவிட் 19 ட�ொற்று�ளை
�விர்ப்பதில் அவ�ொனம் அவசியம்!

அடுத்தவனின் மனக்கருத்்தச் சந்்த்கததிற்கு இடம் 
இல்லாமல ்கண்டுக்கலாள்ளும் ஆற்்றல உள்்ளவ்னத 
க்தயவததிற்குச் சமமலா்க மதிக்க ்வண்டும்.

ஐயப் ேடாஅது அ்த்தது உைரைாவனத்
ததயைத்பதா தடாப்ேக் த்ாைல்

மஙகைல – 0412 286 640, சித்தி – 0433 325 798,
ஸ்ரீசகைௌரிேஙகைர் – 0421 869 644   

www.saveadream.org.au / info.saveadream.org.au

எம்.எஸ்.எம்.றிஸ்ைான்...?
(அக�ளை்ப்பற்று வெககு தின�ைன் நிரு்பர)

எஸ்.ஏ.ஸ்ரீதர...?
நூல் பசை்ர

ைாவழசபசவன தோதுநூல்ம்

ததஹிைவை-்ல்கிவச விபசட நிருேர...?

வா்ழச்தே்ன சபாதுேன நூலகைத்தில் அனுஷ்டிப்பு

சமல்பனில் இன்று 19ஆம் 
திகைதி மூவின மக்கைளும் 
இ்ையும் ஒன்றுகூடல்

அ்மச்ேர் நசீர் அஹமட் 

அக்கரைப்பற்றில் ்பனரமைத்துவம் 
த�ொடர்பொன ்பயிற்சிதெறி



புகைப்படக் ைகைஞரும் அதி்பருமான 
அ. ்பஙகையற் செல்வன்  

நாம் காண்பவை எல்ாமே இரசவைக்குரி-
யவை. நாம் ைாழும் சூழலில உள்ள அவைத்-
துமே அழகாைவை. ்பார்ப்பைரகளின் ்பார-
வையிலும் புரிதலிலுமே அநத அழகும் 
இரசவையும் தங்கியுள்ளை எை புவக்ப்படக் 
கவ்ஞரும் அதி்பருோை அ. ்பங்வகயற் 
சசலைன் சதரிவித்துள்ளார.  

சரைமதச புவக்ப்பட திைத்வத முன்னிட்டு 
புவக்ப்பட்ப பிடி்ப்பா்ளரும் இநநூ்ாசிரியரு-
ோை அ. ்பங்வகயற்சசலைன் திைகரனுக்கு 
ைழங்கிய க்நதுவரயாடலிம்மய மேற்கண-
டைாறு சதரிவித்துள்ளார.  

சரைமதச புவக்ப்படத் திைத்வத முன்னிட்டு 
புவக்ப்படக் கவ்ஞரும் அதி்பருோை அ. 
்பங்வகயற் சசலைனின் அழகிய ைண்ண்ப 
புவக்ப்படங்கள தாங்கிய 'நிழலகள சசாலலும் 
கவதகள' (ஒளி ஓவியம் காட்டும் திவச) 
எனும் நூல சைளியீடும் கருத்தேரவும் இன்று 
சைளளிக்கிழவே பி. ்ப. 2.30 ேணிக்கு கிளி-
சநாச்சி கூட்டுறவு ேணட்பத்தில நவடச்பறும்.   

காமைரிக் க்ாேன்றத்தின் இயக்குைர 
ை்ண. மயாசுைா அடிகள தவ்வேயில 
நவடச்பறும் இநநிகழ்வில ைரமைற்பு, 
தவ்வேயுவரயிவை ்ப. கஜிநதிரன், நூல 
அறிமுகவுவரயிவை கரு்ணாகரன், நூல 
சைளியீட்டுவரயிவை யாழ். ம்பாதைா வைத்-
தியசாவ்யின் ்பணி்ப்பா்ளர வைத்தியர த. 
சத்தியமூரத்தி, நூலுவரயிவை வைமதகி 
நமரநதிரன், ஒளி்ப்படம் சமூக்ப ்பண்பாட்டின் 
மநாக்கில யாழ். ்பலகவ்க்கழக சமூக விஞ்-
ஞாைத் துவற விரிவுவரயா்ளர இராமேஸகண-
்ணாவும் கவ், ச்பாரு்ளாதார மநாக்கில ஒளி 
ஓவியர ஸ்ரீ்பன் சஞ்சிகன், ஏற்புவரயிவை 
ைட்டக்கச்சி ஆரம்்ப வித்தியா்ய அதி்பர நூ்ா-
சிரியர அ. ்பங்வகயற்சசலைன் நிகழ்த்துைார.  

கேள்வி: இன்வறய சரைமதச புவக்ப-
்பட  திை நாளில உங்களுவடய புவக்ப்படம் 
தாங்கிய நூச்ான்வற சைளிக்சகா்ணரை-
தி ல நாம் ேகிழ்ச்சியவடகின்மறாம். உங்களு-
வடய புவக்ப்பட அனு்பைங்கவ்ள்ப ்பற்றிக் 
கூறுவீரக்ளா?   

பதில்: நாம் ோணபவை எல்்ாகே
இரசவைக்குரியவை நாம் ைாழும் சூழலில்
உள்்ள அவைத்துகே அழோைவை. பார்ப்-
பைர்ேளின் பார்வையிலும் புரிதலிலுகே
அநத அழகும் இரசவையும் தங்கியுள்்ளை.
பூமியும்ைாைமும்ேடலும்நி்மும்பறவைே-
ளும்வி்ங்குேளும்ஆறுேளும்அருவிேளும்
ைாயக்ோலும்ையலும்ஒறவறயடிப்பாவதே-
ளும்தார்வீதிேளும்ேரங்ேளும்கோடிேளும்
ேரம்விட்டுேரம்தாவும்ேநதிேளும்ேரத்திக்
கதாங்கும் கை்ளைால்ேளும் புறகறடுக்கும்
ேவறயான்ேளும்ைழிப்படுத்தலின்றிைரிவச-
யாேச்கசல்லும்எறும்புேளும்அழோைவை.
இவைாறு இன்கைாரன்ைஅழகுக் ோட்சிேள்
எம்முன்கைபரநதுகிடக்கின்றை.
இைறவறகயல்்ாம் பார்க்கும் கபாதும்

அைறவறக்ேடநதுகசல்லும்கபாதும்அதன்
அழவே இரசிக்கிகறன்; ஆறுதல் கோள்-
கிகறன், அைறவறப் படோக்கிக் கோள்்ள
முயறசிக்கிகறன். நீணட ைாைத்தில் திைமும்
கதான்றும் ைண்ணங்ேளிலும் அழகிலும்
்யித்துப் கபாகிகறன். திைம் ைநதுகபாகும்
சூரியனின்கதாறறமும்ேவறவும்நாளும்புதி-
தாேகைஇருப்பதாேஉ்ணர்கிகறன்.
படப்பிடிப்பு என்பது உள்்ளத்து உ்ணர்வுே-

ளின்விருப்பு,அதனூடாைகைளிப்பாடு.நான்
தரம்9இல்ேறகும்ோ்ம்;ஆசிரியர்புைகைந-
திரன் என்னிடம் ேேராவை தநது படம் எடுக்-
ேத் தூணடியது இன்றும் ேகிழ்ச்சியாை ஒரு
தரு்ணோே ேைதில் நிவ்த்திருக்கிறது. படம்
எடுத்தபின்அநதப்படம் ேழுவிைரும்ைவர
ோநதிருநதநாள்ேள்ேைதியாைவை.அநதப்
படங்ேள் ைநததும் அதன் அழவே இரசித்து
ேகிழ்நதது இப்பவும் நிவைவிலிருக்கிறது.
பக்ேம் பக்ேோே எழுதிக்குவித்துச் கசால்லும்
கசயதிவயவிடவும்ஒருபடம்கசால்லும்கசய-
திகயன்பது கபரியது. படங்ேள் கசால்்ாத
கசயதிவய எழுத்துக்ேள் கசால்் விவ்ளகின்-
றை.
சூழலில்ோணும்விடயங்ேவ்ளபடங்ே்ளாே

எடுத்துக்கோள்ளும்கபாதுஅதுேகிழ்விவைத்
தநதாலும், சூழவ் சூவறயாடும் ோட்சிேள்
ேைதிறகுள் கநருடவ்த் தருகின்றை. இநத
எண்ணங்ேளின்ைண்ணங்ேள்மிேப்கபரும்
திரட்சியாகிஅதிேபடங்ேளின்கதாகுப்பாேஎன்-
னிடம் நிரம்பிக்கிடக்கின்றை. இைறவற என்
நணபர்ேள்பார்க்கும்கபாகதல்்ாம்ப்ேருத்-
துக்ேவ்ளச்கசால்லிஉருைேம்தருைார்ேள்.

கேள்வி: ்படங்களுக்கு ஆழோை 
க வதகவ்ள எழுத்தத் தூணடுத்ாக இருநத 
அநத குறித்த அன்்பர யார? எவைாறாை 
கவதகவ்ள எழுதியுளளீரகள?  

பதில்:உணவேயிக்கயகைறுயாரும்
அல்் அருட்தநவத கயாசுைா அைர்ேள்
தான்.அைர்சி்படங்ேளுக்ோைேவதேவ்ள
எழுதும்எண்ணம்ஒன்வறஎன்னுள்விவதத்-
ததுடன் அதறோை கசயல் ைடிைத்வதயும்
கோணடு ைநதார். இதறோே கதர்நகதடுக்ேப்-
பட்ட படங்ேள் சி்ைறறுக்கு ேவதகயழுதும்
பயிறசி ைகுப்கபான்றிவை ஏறபாடு கசயது,
இ்ளம் எழுத்தா்ளர்ேவ்ள ஊக்ேப்படுத்தி அைர்-
ேவ்ளஇநதஆக்ேத்திறோேஎழுதவைத்கதாம்.
அைர்ே்ளதுேவதேக்ளாடுகுறித்தபடங்ேள்பற-
றியும் எைது ேைப்பதிவையும் சிறிய ேவதே-
்ளாக்கிகைன்.நான்எழுதியுள்்ளசி்ேவதேள்
உணவேயாைசம்பைங்ேளின்பின்ைணியில்
உருைாைவை. நா்ளாநதம் நாம் சநதிக்கும்

ேனிதர்ேளின் ேவதேவ்ள,
அைர்ே்ளது பிரச்சிவை-
ேவ்ளக் கேட்கும் கபாது,
நான்நாளும்ோணும்ோட்-
சிேக்ளாடும் எடுத்துக்கோள்-
ளும்படங்ேக்ளாடும்கதாடர்-
புபடுத்திப் பார்க்கும் கபாது
அவை அர்த்தம் கபாதிநத-
வையாேஅவேகின்றை.
திைம் திைம் நிவறய

விடயங்ேவ்ள எழுதுகின்-
கறாம். ோணும் ோட்சிே-
வ்ளப் படோக்குகின்கறாம்
அவை எங்கோ ஓரிடத்தில்

ஒளிநது கிடக்கின்றை. அவைாறாை சூழலில்
நாம்பிடித்தபடங்ேள்பறறிகபசுைதும்,அது
நூலுருப் கபறுைதும் ேகிழ்விறகுரியதாகும்.
இநதப்பணியில்என்வைஅவழத்துச்கசன்ற
கயாசுைாஅடிே்ளாருக்கும்,அைரதுநிறுைைத்-
திறகும் எப்கபாதும் நன்றியுவடயைைாகைன்.
என்படங்ேளுக்குேவதபுவைநதஅத்தவை
இவ்ளயைர்ே்ளது முயறசிேளும் பாராட்டுக்-
குரியவை. அைர்ேள் கதாடர்நது எழுத இநத
'நிழல்ேள்கசால்லும்ேவதேள்'ைழிசவேக்கும்
என்றுநம்புகிகறன்.

கேள்வி: இநத நூ்ாக்கத்திற்கு ை்ணக்-
கத்திற்குரிய மயாசுை அடிக்ளார பின்பு்ோக 
இருநதுள்ளார என்று அறிகிமறாம், அநத 
ைவகயில அைர ்பாரவையில உங்கள நூல?.  

பதில்:உணவேயிக்அைர்என்னுவடய
நூலுக்குஅணிநதுவரைழங்கியுள்்ளார்.அதில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளபடி...
'ேடநதுகபாேமுடியாதநிமிர்நதுபார்த்தலுக்-

கும் புருை உயர்த்தலுக்கும் சி்ர் ோத்திரகே
நிறுத்தப்பட்டுள்்ளைர். அப்படிப்பட்டைர்ேள்
ஏகதா ஒரு ைவேயில் ோறறின் கைேத்திறகு
முறிநது விழாத, உயர்நது நிமிர்நது நிறகும்
பவைேரங்ேளுக்குஒப்பாேைரணடோ்த்தி-
லும்உறுதியாேநின்றுேனிகோடுப்பைர்ேள்.
அப்படிப்பட்டஒருேனியாே, சுவையாே பார்த்-
தும் அனுபவித்தும் சுவைத்தும் இருக்கும்
ஒருேனிதரின்கேன்வேயாைபக்ேங்ே்ளால்
அைர்ேணேளில்ைவரநதஓவியத்வதேவதே-
்ளாேஉ்ாைரச்கசயது,ோ்த்தின்ேடியில்ஓர்
அடிச்சுைட்வடபவடத்திருக்கின்றார்.அைர்தான்
எைதுநணபர்பங்வேயறகசல்ைன்...
பவடப்பின்புதியைடிைங்ேளுக்ோைோத்தி-

ருப்புேைதியாைது.நிவறவில்ோனுடம்அதில்
கைறறி கோள்கிறது. எல்க்ாரும் கபாகும்
அகத பாவதயில் பயணிப்பதில் இருக்கும்
இ்குதன்வேவயக்ேடநது,ேரடுமுரடாைஓர்
புதியபாவதக்குதன்பாதங்ேவ்ளபரிசாக்குப-
ைர்ேள்சி்ர்ேட்டுகே.அப்படிப்பட்டைர்ேள்தான்
பவடப்பின் புதிய ைடிைங்ேவ்ள உ்குக்கு
ைழங்குகிறார்ேள். அநத ைவேயில் நணபர்
பங்வேயறகசல்ைனின் 'நிழல்ேள் கசால்லும்
ேவத' இ்க்கியத் த்ளத்தில் ஓர் புதிய பார்-
வைக்குே்ளம்அவேத்திருக்கிறது.
பங்வேயறகசல்ைனின் புவேப்பட பவடப்-

புக்ேள்ஆபூர்ைோைவை. ஆச்சரியோைவை.
எல்க்ாரும் ேடநது கசல்லும் மிேவும் அற-
போைவைேள். அைறவற அைர் அறபுதங்ே-
்ளாேவும் ஆச்சரியோைவைே்ளாேவும் தன்
ேணே்ளால்ைடித்துநம்ேணமுன்நிறுத்துகின்-
றார். அப்படிப்பட்ட நிழறபடங்ேள் ோட்சி விம்-
பங்ே்ளாேேட்டும்நிறோேல்அவைேள்நேக்-
குள் ஊடறுத்து கசல்லும் கபாது கசால்லும்
ேவதே்ளாேவும் நம் உள்்ளத்தில் ோட்சிப்ப-
டுத்தியிருக்கிறார். புவேப்படங்ேள் கசால்லும்
ேவதேள்பறறியபார்வைநீணடைர்ாறவறக்
கோணடது.ஆைால்,நம்ேணேளுக்குோட்சிே-
்ளாேஅவேயாதவைேள்என்றுநாம்நிவைப்-
பவைேவ்ளேவதகசால்லிே்ளாேபங்வேயற
கசல்ைன்அவழத்திருக்கின்றார்.
இது ேவத கசால்லுதலுக்ோை ஓர் புதிய

ைடிைம். இநத புதிய ைடிைத்வத அறிமுேப்ப-
டுத்துைதறகு எேக்குஅைர் ைாயப்பளித்தவே
ேகிழ்வுக்குரியது. இப்படிப்பட்ட புதிய ைடிைங்-
ேக்ளைாழ்விறோைஉயர்நதவிழுமியங்ேவ்ள
ேனிதர்முன்மீணடும்நிவ்நிறுத்துகின்றை.
பங்வேயறகசல்ைன்தன்புவேப்படங்ேளில்

தன்இதயத்தின்ஆழத்தில்இருநதுஊறகறடுக்-
கும்உன்ைதோை பணபுேவ்ளஒளிரச் கசய-
துள்்ளார்.அப்படிப்பட்டஒளிவீச்சுக்ேளின்பிரதி
விம்பங்ே்ளாே அவை கசால்லும் ேவதேள்
அைருவடய ோ்ணை சமூேத்தால் முன்வைக்-
ேப்பட்டுள்்ளை.
இநதப்புதியபார்வை,நேதுசூழல்குறித்த

'ேடநது கசல்லும்' ஆழ்நத சிநதவையில்
ஆழோை தாக்ேத்வத கசலுத்தியுள்்ளது;
எவதயும் நின்று்ணர்நது இரசிக்ேவும் ோனுட-
வேயின்சமூேபார்வையில்நின்றுஇயறவே
வேயசிநதவைைட்டத்திறகுஇழுத்துச்கசல் -்
வும்நம்வேதூணடியிருக்கின்றார்.
பங்வேயறகசல்ைனின்இயறவேசூழலியல்

கநய பார்வையின் விவ்ளவுேவ்ள, அைரது
ைாழ்வியல் பணபுேவ்ள, ேறு ே்ர்ச்சிவய
எைரும்புரிநதுகோள்்ளமுடியும்.
'நிழல்ேள் கசால்லும் ேவதேள் என்பது'

பங்வேயற கசல்ைனின் ைாழ்விருப்பின் ஓர்
கைளிப்பாடு; அது ஓர் அவறகூைல்; நின்று,
உ்ணர்நது, சார்நது, இடம் விட்டு இவ்ணநது
பயணிக்ேவிடுக்ேப்படும்அவழப்பு....
இநத அவழப்பின் சத்தம் ைார்த்வதேளுக்-

குள்நம்வேஇழுத்துச்கசல்்ாேல்,இயறவே

சூழலியவ் ஒன்றிப்
பார்க்ே கசயயத்தூணடுை-
துதான் பங்வேயறகசல்-
ைன் நேக்கு பவடத்திருக்-
கும்தன்பவடப்பின்புதிய
ைடிைம்.
பார்வையால் ைடிைங்-

ேவ்ள கசதுக்கும் பங்வே-
யற கசல்ைனின் பாத
படிைங்ேள்நீணடுகசல்்ட்-
டும். நீங்ோத உறுதியாய
அழுத்திச் கசல்்ட்டும் எை
ைாழ்த்துகின்கறன் என்று
மிேவும் அருவேயாை

ேருத்துப் பதிவையிட்டுள்்ளார் ை்ணக்ேத்திறகு-
ரியகயாசுைாஅடிே்ளார்.

கேள்வி: அைர தவிர மைறு யார இநத 
புதிய நூலின் ைருவக குறித்து கருத்துக்கவ்ள 
்பரோறியுள்ளைர என்று கூற முடியுோ?  

பதில்: நணபர் ேரு்ணாேரன் மிேவும்
ஆழோைேருத்கதான்வறபதிவுகசயதுள்்ளார்
என்றுகுறிப்பிட்ாம்.
'ஒருைர் தன்னுவடய துவறக்கு அப்பால்

பல்துவற ஈடுபாட்கடாடும் ஆறறக்ாடும்
இருப்பதும் இயங்குைதும் சிறப்புக்குரியதா-
கும். இநதப் பன்முேத்தன்வேகய ைாழ்வை
கேலும் அர்த்தமுள்்ளதாே அழோக்குைகதாடு
சமூேச்சூழவ்யும்ை்ளப்படுத்தும்.பங்வேயற
கசல்ைனிடம் இநதக் கு்ணவியல்புச் சிறப்பு
உணடு.தன்னுவடயபிரதாைதுவறயாைேல்-
விப்பு்த்தில் சிறப்பாே இயங்கிக் கோணகட
சமூேச்கசயறபாடு,விைசாயம், ேவ்,இ்க்-
கியஈடுபாடுஎைப்பிறதுவறேளிலும்ஆர்ைம்
கோணடிருப்பைர். இதறகு அவடயா்ளோே
அைரால்எடுக்ேப்பட்டஇநதஒளிப்படத்கதாகு-
தியும் அவதகயாட்டி இவ்ளய தவ்முவறயி-
ைரால்எழுதப்பட்டேவதயாடல்ேளுோேஇநத
நூல்அவேகிறது.
பங்வேயறகசல்ைன்ஆசிரியராேசிறப்பவட-

யா்ளம் ோணபித்தைர். ஒரு சிறப்பாை ஆசி-
ரியர் உணவேயில் தன்னுவடய ேறறலில்
முன்னிறகும்கபாகத ேறபித்தலில் தன்வை
கைறறிேரோே கைளிப்படுத்திக் கோள்்ள
முடியும்.இதுகைேறபித்தலில்கேயயாேகதர்ச்-
சியவடைதறோைைழிமுவறஎன்றநம்பிக்வே-
யுவடயைர். இதன்படி கசயறபட்டுத் தன்வை
நிரூபித்தைர்.இதில்முக்கியோைது,ோ்ணைர்-
ேவ்ள சுயாதீைோே இயங்ே வைத்த்ாகும்.
அைர்ேளுவடயஆறறவ்கேலும்து்ங்கும்
ைவேயில் கசயறபாட்டுத்திறனுவடகயாராே
ை்ளர்த்கதடுக்ேமுயறசித்தல்.ஆசிரிய-ோ்ணை
உறவில்கோணடிருக்கிறசிகைேப்பணபு.
இவதப்கபா்கை அைர் அதிபராேச் கசயற-

படத்கதாடங்கியபின்ைரும்ேறறவ்கயபிர-
தாைோேக்கோணடார்.தனிகயஅதிபருக்ோை
தரச்சான்றிதழ்ேவ்ள,அதறோைகபாட்டிப்பரீட்-
வசேளின் மூ்ம் கபறறு அநதப் பதவிவய
ைகித்துக் கோள்்ளாேல்,சூழலிலிருநதும் புதிய
சிநதவை முவறயிலிருநதும் இயங்குபைர்.
இதைால்தான்அதிபராேவும்அைரால்ப்ரும்
வியக்கும்விதோேத்து்ங்ேமுடிகிறது.இன்று
'பங்வேயறகசல்ைன் அதிபர்' என்ற அவட-
யா்ளம் கிளிகநாச்சி ோைட்டம் என்ற குறித்த
ைவரயவறக்குள்ேட்டுப்படாேல்ைடோோ்ணம்
என்றஅ்ளவில்விரிநதுள்்ளது.அைருவடயநிர்-
ைாேத்திறன்,பாடசாவ்அபிவிருத்திச்கசயற-
பாடுேள், ோ்ணைர் ேல்வி நிவ், விழுமிய
விருத்தி கபான்றைறறுக்ோே கதசியஅ்ளவில்
அவடயா்ளம் ோ்ணப்பட்டுள்்ளவே இவத
உ்ணர்த்தும்.இதறோைஒருகுறியீடாேஅைர்
ேல்வி அவேச்சிைால் சி் ஆணடுேளுக்கு
முன்ைகர இைங்ோ்ணப்பட்டு, சீைாவுக்ோை
ேல்விப் பய்ணத்வத கேறகோணடிருநதவே
இங்கே நிவைவிற கோள்்ளத்தக்ேது. இவத
விட கே்ாைது, அைர் ப் ோ்ணைர்ேளின்
ேைதிலும்கபறகறாரின்இதயத்திலும்சிறப்பி-
டம்கபறறிருப்பதாகும்.
இவை ேல்விப்பு்த்தில் பங்வேயறகசல்ை-

னின்ஆளுவேகைளிப்பாட்டின்விவ்ளவுேள்
என்றால், சமூேச் கசயறபாடுேளில் அைரால்
நன்வேேவ்ளப் கபறகறார், கபறறுக்கோண-
டிருப்கபார் என்கறாரு கபரும் பட்டியவ்ச்
கசால்் முடியும். பாதிக்ேப்பட்கடார், நலிவுற-
கறார்கேம்பாட்டுக்ோைஉதவிேவ்ளச்கசயைது
ேட்டும்கபாதுப்பணிகயாசமூேச்கசயறபாகடா
அல்்.அப்படிகயன்றால்அதுகைாரு 'நிைார-
்ணம்அளித்தல்'என்றஅ்ளவில்குறுகிவிடும்.
அதன் பயனும் சுருக்ேோகும். இதறேப்பால்
கதவையாகைாருக்குைழிோட்டுதலும்ைழிப்ப-
டுத்தலும்அன்கபாடுஅருகிருத்தலுகேமுக்கிய-
ோைது.அதுகைஅைர்ேவ்ள,அைர்ேளுவடய
ைாழ்க்வேவய கேலும் உயர்த்தும். இவதப்
புரிநதுகோணடுபங்வேயறகசல்ைன்இநதப்
பணிேவ்ளச் சிறப்பாேச் கசயது ைருைவத
அைதானித்துக்கோணடிருக்கிகறன்.
இவதப்கபா்கை இ்க்கியம், நாடேம்,

ஒளிப்படம்என்றுேவ்த்துவறயிலும்அைரு-
வடயஆர்ைமும்ஈடுபாடும்உள்்ளை.பங்வே-
யற கசல்ைன் நல்்கதாரு நாடேச் கசயற-
பாட்டா்ளர்.இருபதுஆணடுே்ளாேகைவகைறு
அரங்குேளில்தன்வைப்புதுவிதோேகைளிப்-
படுத்தியைர். என்னுவடய நிவைவுப் பதிவுே-
ளில்அைர்சி்அழியாதபாத்திரங்ே்ளாேகை
உள்்ளார்.
இப்கபாழுதுஇன்கைாருைாசவ்த்திறநது

ஒளிப் படங்-
ேவ்ள நேக்குத் தந-
திருக்கிறார்.அதிக்ான்கற
ஒளிப்படங்ேளின்கதாகுதிவய
உள்்ளடக்கிய இநத நூல்.
இதில் பங்வேயறகசல்ைனுவடய
இயறவேகே்ாைஈர்ப்வபயும்ேவ்
ரசவைவயயும்நாம்உ்ணரமுடியும்.
அைர்எடுத்தபடங்ேவ்ளஅவைப்கபாது

ோணபித்தகபாதுஇவதநூ்ாக்ேவும்ோட்-
சிப்படுத்தவும் கைணடும் என்ற எண்ணம்
ப்ருக்கும் ஏறபட்டதுணடு. முக்கியோே
ேக்ேள்சிநதவைக்ே்ளத்தில்இைறவறநண-
பர்ேள்பார்வையிட்டைர்.இநதப்படங்ேளின்

சிறப்வபஉ்ணர்நதுநூ்ாேச்சாத்தியோக்குை-
தறோைதூணடவ்க்கோடுத்துச்சாத்தியோக்-
கியுள்்ளார்ை்ணக்ேத்துக்குரியஇனியநணபர்
கயாசுைாஅைர்ேள்.
இநத ஒளிப்படங்ேவ்ள முன்வைத்து,

இவைஉணடாக்கும் -கைளிப்படுத்தும்உ்ணர்-
வுேவ்ளக்ேவதயாக்கும்இவ்ணேவ்நுட்பத்
தூணடல்மூ்ம்இவ்ளகயார்இதில்பங்கேற-
கின்றைர்.இதுவும்கயாசுைாவின்எண்ணகே.
இப்படி ஒரு கதாடரியக்ேத்வதப் பயில்ே-

்ளோக்கிப் பார்ப்பது என்பது ஒரு ைவேயில்
பரிகசாதவை முயறசிகய. எநத விவ்ளவும்
கைறறிேளும் பரிகசாதவைேளிலிருநகத
கதாடங்குகின்றை.பரிகசாதவைேளின்கைற-
றியாேகை அவேகின்றை. ஆேகை அநத
அடிப்பவடயில் இநத இவ்ணநத கைளிப்-
பாட்டு முயறசிக்கு என் ைாழ்த்தும் ேகிழ்ச்சி-
யும்.' என்று என் முதுகில் தட்டிக் கோடுத்து
ஊறசாேமூட்டியுள்்ளார்.

கேள்வி:ைாழ்த்துவர சதாடரபில சி் 
குறி்பபுகவ்ள கூற முடியுோ   

பதில்: என் அன்புக்கினிய ே்ாநிதி
(திருேதி) கெய்க்சுமி இராசநாயேம் ைாழ்த்-
துவரைழங்கியுள்்ளார்.அைர்யாழ்.பல்ேவ்க்-
ேழேேல்வியறதுவறதவ்ைர்.
'ேனிதஇைத்தின்இருப்வபகைளிக்ோட்டுை-

தும்;ைர்ாறவறஅடுத்தசநததிக்குைழங்கு-
ைதும்எம்முவடயஆக்ேங்ேள்என்பதில்நாம்
உறுதியாயஇருத்தல்கைணடும்.ோ்த்திறகுக்
ோ்ம் எம்ேைர்ே்ளால் கைளியிடப்படும் பல்
துவறசார்நத நூல்ேளும் ஆராயச்சிேளும்
எேதுகபாக்கிசங்ே்ளாேமிளிர்கின்றை.அவை-
வேயில்பங்வேயறகசல்ைன்எழுத்துத்துவற-
யில்அதிேஆர்ைமுவடயைர்.
யுத்தங்ேளிைால்சீரழிநதஎேதுபாடசாவ -்

ேளின்ேல்விச்கசயறபாட்டிவைக்ேட்டிக்ோத்து
மீ்ளவும் தன்முவைப்புப் கபறறுவி்ளங்கும்
கிளிகநாச்சியின் ை்ளர்ச்சியில் அைருக்கு
அதிே பங்குணடு. அைரால் கைளியிடப்படும்
இ்ளம் சிறார்ேளின் சிறுேவதேள் அடங்கிய
படங்ேளுடன் கூடிய இநதநூல் இ்குைாை
ைவேயில் வி்ளங்கிக்கோள்்ளக் கூடியதாேவும்
இயறவேயின் பால் கோணட ஈடுபாட்டிைால்;
அைரால் அவைப்கபாது பிடிக்ேப்பட்ட படங்ே-
ளுக்கு உயிர்கோடுப்பதாேவும் அவேநதுள்-
்ளது.படங்ேளுக்ோேஎழுதப்பட்டசிறுேவதேள்,
கபாழுதுகபாக்கு என்பதறகு அப்பால் சிறநத
சிநதவைக் ேருவூ்ோேவும் சூழல் கநயமிக்ே-
தாேவும்அவேகின்றை.
பிள்வ்ளேளின் எழுத்து்ேப் பிரகைசத்திறகு

ைழிோட்டியைர்என்றைவேயில்உணவேயில்
பங்வேயறகசல்ைன் பாராட்டப்பட கைணடிய-
ைராகின்றார். அைரது எழுத்து்ேப் பய்ணம்
கேலும்கதாடரஇவறைவைகைணடுகிகறன்.'
என்றுஎழுதியுள்்ளார்.இதுஎைக்குநம்பிக்வே-
வயயும்உறசாேத்வதயும்ஊட்டுகிறது.

கேள்வி: நீங்கள ஒரு புவக்ப்பட்பபிடி்ப-
்பா்ளர என்ற நிவ்யில இருநது ஓர இ்க்கிய 
்பவட்ப்பாளியாக ோறுைதற்கு அவேநதுள்ள 
காரணிகள என்ை?  

பதில்: நான் ஒரு இயறவேைாதி. எைது
ைாழ்நாள் முழுைதும் இயறவேயுடன் ைாழ்ை-
தறகேபடம்பிடிக்கிகறன்..
எேது பிரகதச ேக்ேளுக்கு அைர்ேளுக்கு

புரியும்கோழியில்இநதஇயறவேகநசத்வத
எடுத்து கசால்் விரும்பிகைன். குறிப்பாே
எைதுோ்ணைர்ேள்ேத்தியில்இதுகுறித்தப்
உவரயாடல்ேவ்ள நடத்தியிருக்கிகறன்.இநத
உவரயாடல் எைது படங்ேவ்ள முன் வைத்த
உவரயாட்ாேஅவேநதைஅதுதான்என்வை
எழுத்வதகநாக்கிநேர்த்தியது.

கேள்வி:சமூக மசவை குறித்து ்ப்ரும் 
ம்பசுகின்றைர அது குறித்து சகாஞ்சம் சசால-
லுங்கள.  

பதில்:சமூே கசவை என்பது ஒரு பணி
அல்்அதுநேதுைாழ்வின்ஓர்பணபு,அது
இயறவேயாைது. சிறுையதில் இருநது அது
ைாழ்வின்ஓர்அங்ேோேகைஇருநதுைருகிறது,
ேரம்நடுதல்,ேல்விக்குஉதவுதல்,ஆறறுப்படுத்-
தல்,ைழிோட்டுதல்,ஆபத்தில்உதவுதல்எைப்
பணிேவ்ளகசயதுைருகிகறன்.ப்அவேப்புே-
ளில்இவ்ணநதுஇநதபணிவயகசயகிகறன்.
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பார்பபவர்களின் பார்வயிலும் புரிதலிலுமே 
அழகும் இரச்ையும் தங்கியுள்ளை..

ே்நதுவரயாடியைர்

இக்பால்அலி

இன்று ெர்வதேெ புகைப்பட தினம்  
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வ�ொருளொதொர நிமையில்...
கால கடனுடன் செயற்படவேண் -

டியிருந்தது.   
அரொஙகம் வேறசகாண் -

டுள்ள தீரோனஙகள காரணோக 
்தறவ்பாது ச்பாரு்ளா்தாரம் ொ்தக -
ோன நிலலக்குத் திரும்பியுள்ளது. 
சேளிநாட்டு அநநிய செலாேணி 
ேஙகிகளுக்கூடாக நாட்டுக்கு 

கிலடக்கவேண்டும். எேக்கு அன் -
றாடம் அத்தியாேசிய ச்பாருட்கள 
உளளிட்டலேகல்ள சகாளேனவு 
செயே்தறகு சேளிநாட்டு நாணயம் 
கிலடப்பது உறுதியாகியுள்ளது. 
அ்தன்்படி கடனுடன் செயற்படும் 
நிலலயிலிருநது நாம் மீ்ளமுடிநதுள -
ச்தன்றும் அேர ச்தரிவித்துள்ளார.  

அமைச்சர் கஞ்சன...  
கஞென விவேவெகர குறறப புல -

னாயவு பிரிவில் முலறப்பாடு ்பதிவு 
செயதுள்ளார.  

எரிச்பாருள சகாளேனவு, ்பரிநது -
லரகல்ள ேதிபபீடு செய்தல், முன்்ப -
திவு செய்தேரகளுக்கு எரிச்பாருள 
ேழஙகாலே, விநிவயாகஸ்தரகள 

ச்தரிவு ேறறும் விநிவயாக முலறலே 
குறித்து வேற்படி நிறுேனஙகளின் 
நடேடிக்லககள ச்தாடரபில் விொ -
ரலணகல்ள முன்சனடுக்குோறு 
வகாரி இவோறு முலறப்பாடு ்பதிவு 
செயதுள்ள்தாக அேர ச்தரிவித்துள-
்ளார.  

சுயொதீன கூட்்டமைப்பின்...
்தலலலேயிலான புதிய 

கூட்டணி எதிரேரும் 04 ஆம் 
திகதி அறிவிக்கப்படும் என அேர 
குறிபபிட்டுள்ளார.  

 இந்தக் கூட்டணியில் 8 சுயாதீன 
கட்சிகள ஒன்றிலணயும் என ்பாரா -
ளுேன்ற உறுபபினர ோசுவ்தே 
நாணயக்கார ச்தரிவித்்தார. 

ெ்சநத முதலிகக உட்�்ட...
அேருக்கு எதிராக இ்தறகு முன்னர 

நீதிேன்றத்தினால் பிடியாலண பிறப-
பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் வநறலறய 
தினம் சகாழும்பில் இடம்ச்பறற 
எதிரபபு ஆரப்பாட்ட வ்பரணியின் 
வ்பாது ஏற்பட்ட அலேதியின்லே-
லயயடுத்து அேர உளளிட்ட நால்-
ேரும் லகது செயயப்பட்டுள்ள-
்தாக ச்பாலிஸ ஊடகப வ்பசொ்ளர 
சிவரஷட ச்பாலிஸ அத்தியட்ெகர 

நிஹால் ்தல்துே ச்தரிவித்்தார.   
அலனத்துப ்பல்கலலக்கழக 

ோணேர ஒன்றியம் வநறறு சகாழும்பு 
யூனியன் பிவ்ளஸ ்பகுதியில் வேற-
சகாண்ட ஆரப்பாட்டப வ்பரணிலயய-
டுத்து ஏற்பட்ட அலேதியின்லேலய 
கட்டுப்படுத்துே்தறகாக ச்பாலிொர 
கண்ணீரப புலக ேறறும் நீரத் ்தாலர 
பிரவயாகஙகல்ள வேறசகாண்டலே 
குறிபபிடத்்தக்கது. 

முச்சக்கர ெண்டிகளின்...
மீறறருக்கான கட்டணம் இன்று 

மு்தல் ரூ. 120 ேறறும் ரூ. 100. ஆக 
அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள்தாக ச்தரிவித் -
துள்ளார.  

எரிச்பாருள ்தட்டுப்பாடு காரண -
ோக முசெக்கர ேண்டி கட்டணம் 
திருத்தியலேக்கப்பட்டு மு்தல் 
கிவலா மீறறருக்கு ரூ. 100 ேறறும் 

இரண்டாேது கி.மீ. ரூ. 90 என 
நிரணயம் செயயப்பட்டிருந்தது 
எனினும் மீறறர முசெக்கர ேண்டி -
கள மு்தல் கிவலா மீறறருக்கு ரூ. 
120 ேறறும் இரண்டாேது கி.மீ.க்கு 
ரூ.100 ரூ்பாய என கட்டணத்ல்த 
உயாத்தியுள்ள்தாக அேர வேலும் 
ச்தரிவித்்தார.  

CWC கதொட்்டக் கம�னிகளுக்கு...
ஒத்துலழபபும் அேசியோன்தாகு-

சேன ச்தரிவித்துள்ளார.   
இதுேலர காலமும் ச்தாழிறெங-

கோக நாம் எதிரசகாளளும் ெோல்-
கல்ள ்பகிரஙகப்படுத்்தவில்லல. 
ஆயினும், நாம் பூ்தாகரோக விேர-
சிக்கப்பட்வட ேருகிவறாம் என்றும் 
ஜீேன்ச்தாண்டோன் ்தனது டுவிட்-
டர ்பக்கத்தில் ்பதிவிட்டுள்ளார.   

அேர ்தனது ்பதிவில் வேலும் ச்தரி-
வித்துள்ள்தாேது,   

எேது ச்தாழிறெஙக நடேடிக்லக-
கல்ள வ்தாட்ட கம்்பனிகள அனுேதித்-
்தன. இ்தலனத் ்தவிர அலே எவவி்த 
ஆக்கபூரேோன திட்டஙகல்ளயும் 
முன்சனடுக்கவில்லல. எல்லா திட்-
டஙகளும் அலேசசின் கீழ் இயஙகிே-
ரும் ச்பருநவ்தாட்ட ேனி்தே்ள அபி-

விருத்தி நிதியத்தின் மூலோகவே 
அமுலாக்கப்பட்டு ேநதுள்ளன.   

இவோறிருக்க வ்தாட்ட கம்்ப-
னிகவ்ள 39,000 வீடுகல்ள நிரோ-
ணித்துள்ள்தாகவும் இபவ்பாது 
எழுநதுள்ள உணவு சநருக்கடிலய 
தீரப்ப்தறகான திட்டஙகல்ள ஆரம்-
பித்துள்ள்தாகவும் ்பல செயதிகள, 
கட்டுலரகள ஆகியலே ோயிலாக 

அறிய முடிகிறது.   
அத்வ்தாடு ்தான் அலேசெராக இருந-

்தவ்பாது   அரசு மூலம் நிலறவேறறிய 
திட்டஙகல்ளயும் ச்பருநவ்தாட்ட கம்-
்பனிகவ்ள அமுலாக்கின என சேளிப-
்படுத்்தப்படும் விடயமும் இபவ்பாது 
கேனத்திறகுக் சகாண்டு ேரப்பட்-
டுள்ள்தாக அேர ்தனது ்பதிவில் ச்தரி-
வித்துள்ளார.   

நொட்டின் கதசிய �ொதுகொப்பில்...
கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

பின்னர நடத்்தப்படும் ஆராயசசி 
கருத்்தரஙகின் அஙகுராரப்பண நிகழ் -
வில் கலநதுசகாண்டு அேர இந்த 
விடயத்ல்த குறிபபிட்டுள்ளார.  

 ்பாதுகாபபு ச்தாடரபில் காணப -
்படும் அலனத்து அசசுறுத்்தல்கல்ள -

யும் முகஙசகாடுப்ப்தறகு இலஙலக 
அே்தானோக செயற்பட வேண்டும் 
என அேர ேலியுறுத்தியுள்ளார.  

 நாட்டின் பிரலேகள ச்பாரு்ளா -
்தாரம் ேறறும் பிற நிறுேனஙகல்ள 
்பாதுகாப்ப்தானது அரொஙகத்தின் 
திறனாகும்.  

 ஆயு்த ேறறும் வ்பால்தபச்பா -
ருள கடத்்தல், ெட்டவிவரா்தோன 
கட்டுப்பாடறற மீன்பிடி, புவி 
சேப்பேலட்தல் ேறறும் அ்தன் 
வில்ளோக கடல் ேட்ட உயரவு, 
காலநிலல ோறறம், அதிகரித்்த 
கடல் ோசு்பாடு ேறறும் கடல் -

சுறறுசசூழல் ்தாக்கம் உளளிட்ட 
விடயஙகள இநது ெமுத்திரத்தில் 
இலஙலகயின் ்பாதுகாபபில் கடு -
லேயான ்தாக்கத்ல்த ஏற்படுத்தி -
யுள்ள்தாக ்பாதுகாபபு செயலா்ளர 
ஓயவு ச்பறற சேனரல் கோல் 
குணரட்ன ச்தரிவித்துள்ளார. 

கைர்வின் சில்ெொ மகதொகி... 
வி டு வி க் க ப ்ப ட் டு ள ்ள ா ர .  

வேரவின் சில்ோலே எதிரேரும் 
நேம்்பர 16ஆம் திகதி நீதிேன்றத்தில் 
ஆேராகுோறு சகாழும்பு வேலதிக 
ோஜிஸதிவரட் நீ்தோன் வகமிந்த 
ச்பவரரா உத்்தரவிட்டுள்ளார.  

வநறறு முற்பகல் அேர சகாழும்பு 

குறறத் ்தடுபபு விொரலண திலணக்-
க்ள அதிகாரிக்ளால் லகது செயயப-
்பட்டார. அ்தலனயடுத்து வநறறு 
பிற்பகல் அேர,நீதிேன்றத்தில் 
ஆேர ்படுத்்தப்பட்டார. அ்தன் 
வ்பாவ்த நீ்தோன் வேற்படி உத்்த -
ரலேப பிறபபித்துள்ளார. கடந்த 

2007 ஆம் ஆண்டு ரூ்போஹினி 
கூட்டத்்தா்பன ே்ளவுக்குள ்பலேந-
்தோக பிரவேசித்துள்ள விேகாரம் 
ச்தாடரபில் நீதி்பதியின் ்பணிபுலரக்-
கலேயவே அேர வநறறுக் காலல 
லகது செயயப்பட்டார.   லகது 
செயயப்பட்ட முன்னாள அலேசெர 

வேரவின் சில்ோலே குறறத்்தடுபபு 
விொரலண திலணக்க்ளத்துக்கு 
அலழத்துச சென்று விொரலணகள 
வேறசகாள்ளப்பட்ட்தன் பின்னர 
நீதிேன்றத்தில் ஆேர ்படுத்்தப்பட்-
ட்தாகவும் அந்த திலணக்க்ளத்தின் 
உயர அதிகாரி ஒருேர ச்தரிவித்்தார. 

பிரிததொனிய வ�ண்மணை...
ச்பறறு ேருே்தாகவும் அந்த 

திலணக்க்ளம் ச்தரிவித்துள்ளது.  
்தம்லே இலஙலகயில் இருநது 

நாடு கடத்துே்தறகு குடிேரவு 
குடியகல்வு திலணக்க்ளம் எடுத்்த 
தீரோனத்ல்த ரத்து செயய வகாரி 
சகயலி பிவரெர செய்த விண்ணப -
்பத்ல்த வேன்முலறயீட்டு நீதிேன் -

றம் கடந்த செவோயக்கிழலே 
நிராகரித்்தது.  

நீதிேன்ற வேன்முலறயீட்டு நீதிய -
ரெர, குடியகல்வு ேறறும் குடிேரவு 
கட்டுப்பாட்டா்ளர நாயகத்திறகு 
காரணம் கூறாேல் வீொலே நிறுத் -
்தவோ அல்லது ரத்து செயயவோ 
உரிலே உள்ள்தாகவும், உயர நீதி -

ேன்றம் ேழஙகிய தீரபபுக்ளாலும் 
அது உறுதிப்படுத்்தப்பட்டுள்ளது 
என்றும் குறிபபிட்டார.   ெமூக 
ஊடகஙகளில் அரொஙகத்துக்கு 
எதிரான வ்பாராட்டம் ச்தாடர -
்பாக உள்ளடக்கத்ல்த சேளியிட்ட   
ஸசகாட்லாநது சுறறுலாப ்பயணி 
சகயலி ஃபவரெருக்கு ேழஙகப -

்பட்ட விொலே நிறுத்்த ஒகஸட் 10 
ஆம் திகதி குடிேரவு ேறறும் குடி -
யகல்வுத் திலணக்க்ளம் முடிவு 
செய்தது.  

ஒகஸட் 15 ஆம் திகதிக்கு 
முன்னர இலஙலகலய விட்டு 
சேளிவயறுோறும் திலணக்க்ளம் 
அேருக்கு அறிவித்திருந்தது. 

மெப்பிலிட்்ட ந�மர...
ெநவ்தகந்பர வநறறு முன்தினம்(17) 

குறறப புலனாயவு பிரிவிறகு விொ-
ரலணக்காக அலழக்கப்பட்டிருந்த 
வ்பாதிலும், ெநவ்தகந்பர     ேருலக 
்தநதிருக்கவில்லல என ச்தரிவிக்கப்ப-
டுகிறது.  

 ோ -எல பிரவ்தெத்தில் அலேந-

துள்ள ்தனியார ேஙகி கில்ளசயான்றி-
லுள்ள ரதிநது வெனாரத்ன பிரத்திவயக 
வெமிபபு கணக்கில் இந்தப ்பணம் 
ேரவு லேக்கப்பட்டுள்ளது.  

 ்பணம் லேபபு செயயப்பட்ட 
அவ்த நாளில், ரதிநது வெனாரத்னவும் 
ெம்்பேம் குறித்து ்தனியார ேஙகியில் 

முலறப்பாடு செயதிருந்தார.  
 பின்னர, அேர ்தனது ்தனிப்பட்ட 

வ்பஸபுக் ்பக்கத்தில் இட்டுள்ள 
்பதிவில், ்தான் இவோறான ச்பாறிக-
ளில் சிக்குேதில்லல எனவும், ேரத்்த-
கம் ேறறும் கணக்கியல் ச்தாடரபில் 
்தனக்கு கல்வித் வ்தரசசி இருப்ப்தாக-

வும் ச்தரிவித்துள்ளார.  
 இதுேலர காலமும் வ்பாராட்டத்-

திறகாக ்தனது ்தனிப்பட்ட ்பணத்ல்த 
செலவு செயது ேரும் ்தம்லே இவ-
ோறான ச்பாறிகளின் ஊடாக சிக்க-
லேக்க முடியாது என ரதிநது வெனா-
ரத்ன குறிபபிட்டுள்ளார. 

நட்்டததில் இயங்கும அர்ச... 
ச்பறவறாலியக் கூட்டுத்்தா்பனம் 

ச்தாடரபில் வேறசகாள்ளவேண் -
டிய நடேடிக்லக சிக்கலானது 
எனத் ச்தரிவித்துள்ள ேனாதி்பதி 
40 ேருடஙக்ளாக அந்தத் துலறயில் 
ஈடு்பட்டுள்ள ்தரபபினருடன் வ்பசசு -
ோரத்ல்த நடத்தி புதிய மு்தலீடுகள 
ச்தாடரபில் ோயபபுகல்ள ஏற்ப -

டுத்்த வேண்டியுள்ள்தாகவும் அேர 
ச்தரிவித்துள்ளார.  

அரொஙக நிறுேனஙகல்ள ேறு -
சீரலேபபுச செயயும்வ்பாது, 
ச்தாழிறெஙகஙகள வேறசகாளளும் 
எதிரபபுகள ச்தாடரபில் ்தாம் கே -
லலப்படப வ்பாேதில்லலசயனத் 
ச்தரிவித்துள்ள அேர, ேக்கவ்ள 

எேக்கு முக்கியோனேரகள என்றும் 
நிலலலே சீரலடநதுேருேதுச்தா -
டரபில் ேக்கள உணரத்ச்தாடஙகி -
னால் அேரகள இத்்தலகய நடே -
டிக்லககளில் எம்முடன் இருப்பர 
என்றும் அேர ச்தரிவித்்தார.  

நாடு 2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்த 
நிலலலேலய மீண்டும் சகாண்டு -

ேருே்தறகு குலறந்தது இரண்டு 
மூன்று ேருடஙக்ளாகலாம். 2023 
ஆம் ஆண்டு ஆரம்்பத்தில் இலங -
லகயரகளுக்கு அசெௌகரியம் ஏற -
்பட்டாலும் ேருடத்தின் இறுதிப 
்பகுதியில் அந்த நிலல ோறறேலட -
யலாம் என்றும் அேர வேலும் ச்தரி -
வித்்தார. 

களனிவெளி ரயில்... 
அருகில் அத்துமீறிய குடியிருப -

்பா்ளரகளுக்கு ்பாதுகாப்பானதும் 
ச்பாருத்்தோனதுோன இடஙக -
ளில் வீடுகல்ள ேழஙக தீரோனிக் -
கப்பட்டுள்ளது.  

ோல்பள்ள வீட்டுத்திட்டத்தில் 
120 வீடுகள சகாட்டாே பிரவ்த -

ெத்தில் ்தறவ்பாது நிரோணிக்கப -
்பட்டு ேருகின்றன. வீடுகல்ள 
இழநதுள்ள ச்தரிவுசெயயப்பட்ட 
குடும்்பஙகளுக்கு ெகல ேெதிகல்ள -
யும் சகாண்ட வீடுகள இஙகு நிர -
ோணிக்கப்பட்டு ேழஙகப்படவுள -
்ளன. அ்தன் நிரோணப ்பணிகள 

அடுத்்த ேருட இறுதிக்குள நிலற -
வுசெயயப்படவுள்ளன. இந்தநி -
லலயிவலவய வநறலறய தினம் 
அலேசெர ்பநதுல குணேர்தன 
வேற்படி நிரோணப ்பணிகல்ள 
வேற்பாரலே செய்ததுடன் நிரோ -
ணப ்பணிகல்ள விலரவு்படுத்து -

ோறும் ெம்்பந்தப்பட்டேரகளுக்கு 
ஆவலாெலனகல்ள ேழஙகியுள -
்ளார.  

அலேசெருடன் ரயில்வே ச்பாது -
முகாலேயா்ளர உளளிட்ட அதிகா -
ரிகளும் வநறலறய இந்த நிகழ்வில் 
கலநதுசகாண்டனர. 

வெளிநொட்டு நொணையங்கமள... 
கணக்கில் இந்த சேளிநாட்டு 

நாணயஙகல்ள லேபபிலிட 
முடியும். அத்துடன், உரிேம் -
ச்பறற ேரத்்தக ேஙகி அல்லது 

வ்தசிய வெமிபபு ேஙகி வ்பான்ற 
அஙகீகாரேளிக்கப்பட்ட ேணி -
கரகளுக்கும் விற்பலன செயய 
முடியும்.    இது ச்தாடர்பான 

வேலதிக ்தகேல்கல்ள அநநிய 
செலாேணி திலணக்க்ளத்தின் 
011-2 477 255, 011-2 398 511 
என்ற ச்தாலலவ்பசி இலக் -

கஙகல்ள ச்தாடரபுசகாண்டு 
ச்பறறுக்சகாள்ள முடியுசேன 
இலஙலக ேத்திய ேஙகி அறிவித் -
துள்ளது.  

க்சதனப் �்சமள... 
அரொஙகம் அ்தறசகன 1,600 

வகாடி ரூ்பாலே செலவிட எதிர -
்பாரத்துள்ள்தாகவும்  ச்தரிவித்துள-
்ளார.   2022 / 23 ச்பரும்வ்பாகத்தில் 
சநற்பயிரசசெயலக வேறசகாளளும் 

வ்பாது 70% இரொயன உரத்ல்தயும் 
30% வெ்தனப ்பெல்ளலயயும் ்பயன்-
்படுத்துே்தறகு விேொய திலணக்க-
்ளம் ேறறும் விேொய துலற ொரந்த 
நிபுணரகள விேொய அலேசசுக்கு 

்பரிநதுலர செயதுள்ளனர.  
எதிரேரும் ச்பரும்வ்பாகத்தில் 

விேொயிகளுக்கு 50 கிவலா எலட -
யுள்ள உரமூலடசயான்லற 10,000 
ரூ்பாவுக்கு ேழஙகுே்தறகும் ஒரு 

சஹக்டயாருக்கு 125 கிவலா யூரியா 
உரத்ல்த ச்பறறுக்சகாடுப்ப்தறகும் 
நடேடிக்லக எடுக்கப்படும் என  
அலேசெர வேலும் ச்தரிவித்துள -
்ளார. 

ககொழி இமைசசி, �ொல்,... (03 ஆம �க்கத வதொ்டர்)

தீரோனித்துள்ளது. 
விலஙகு தீேனஙகள ்தட்டுப -

்பாடு காரணோக நாட்டில் வகாழி 
இலறசசி, முட்லட ேறறும் ்பால் 
ஆகியேறறின் விலலகள ச்தாடரந-
தும் அதிகரித்து ேருே்தால் அந்த 
துலறகளிலீடு்பட்டுள்ள விேொயி-
கள ேறறும் ேரத்்தகரகள ச்பரும் 
அசெௌகரியஙகல்ள எதிரவநாக்கி 

ேருே்தாகவும் இேறறின் விலல 
அதிகரிபபு காரணோக ேக்களின் 
வ்பாஷாக்கிலும் ேந்தநிலல ஏற -
்பட்டு ேருே்தாகவும் அலேசெர சுட்-
டிக்காட்டியுள்ளார.   

அவ்தவேல்ள, இேறறின் உற-
்பத்திகளும் ்தறவ்பாது சேகுோக 
குலறேலடநது ேருே்தாகவும் அேர 
வேலும் ச்தரிவித்துள்ளார.  

"தமிழக்க்டல்" வநல்மை... (03 ஆம �க்கத வதொ்டர்)

இேரது ேலறவுக்கு திலர உலக பிர-
்பலஙகள, அரசியல் ்தலலேரச்ளன 

்பலரும் இரஙகல் ச்தரிவித்து ேருகின்-
றனர.

அலேசசுப ்ப்தவிகல்ள 
ஏறகாேல் நாடாளுேன்ற 
குழுக்களில் இருநது 
சகாண்டு நாட்லட கட்டிசய-
ழுப்ப ஆ்தரவு ேழஙக காத் -
திருப்ப்தாக ஐக்கிய ேக்கள 
ெக்தி ச்தரிவித்துள்ளது.  

 எதிரக்கட்சித் ்தலலேர 
அலுேலகத்தில் இன்று 
(18) ஊடகவியலா்ளரகல்ள ெநதித்்த 
ஐக்கிய ேக்கள ெக்தியின் ச்பாதுசசெ-
யலா்ளர ரஞசித் ேத்துே ்பண்டார 
இ்தலனத் ச்தரிவித்்தார.  

 ெரேகட்சி அரொஙகம் ச்தாடர -
்பான வ்பசசுோரத்ல்தகள இடம்ச்ப -
றுகின்றன. ஐக்கிய ேக்கள ெக்தியாக 
இநநாட்லட சநருக்கடியிலிருநது 
மீட்்ப்தறகு வ்தலேயான உ்தவிகல்ள 
ேழஙக தீரோனித்வ்தாம்.  

 நாடாளுேன்றத்ல்த ்பலப்படுத்தி 
அ்தனூடாக செயற்படுவேன் என 
ேனாதி்பதி சகாளலக பிரகடன 
உலரயில் ச்தளிவு்படுத்தியுள்ளார.  

 எனவே நாட்லட மீட்்ப்தறகான 
நடேடிக்லககளுக்கு நாடாளுேன்ற 
குழு அலேபபில் இருந்தோறு அர-
ொஙகத்திறகு உ்தே தீரோனித்துள-
வ்ளாம்.  

 அரொஙகத்தில் ஆளுநர ்ப்தவிக -
ல்ளப ்பகிரேதில் ஏறகனவே ச்பரும் 
சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அலேசசுக-
ளுக்கு ்பலரும் முன்சோழியப்படு -
கின்றனர.  

அலேசெர ்ப்தவிகல்ள 
ச்பறறு ேக்களுக்கு 
சுலேயாக ோற நாஙகள 
விரும்்பவில்லல. 

எனவே, ்ப்தவிகளுக்கு 
வ்பராலெ சகாள்ளாேல் 
்ப்தவிகல்ள ச்பறாேல் 
இநநாட்டின் வேலலத்திட் -
டத்திறகு உ்தே ்தயாராக 

உளவ்ளாம்.  
 சிலர எேது கட்சிலய பி்ளவு்ப-

டுத்்த முயறசித்து ேருேல்தயிட்டு 
ேருநதுகிவறாம். 

ஒரு கட்டத்தில் ரணில் விக்ரே-
சிஙக பிர்தேராக ்ப்தவிவயறறதும் 
எம்மில் ச்பரும்்பாலாவனார அே-
ருடன் செல்ே்தாக கூறப்பட்டது. 
எனினும் இருேவர சென்றனர.  

 இலடக்கால ேனாதி்பதி வ்தர்த -
லின் வ்பாதும் எேது கட்சியில் ஒரு -
ேவரனும் சகாளலகக்கு புறம்்பாக 
ோக்களிக்கவில்லல.  

 ேத்துே ்பண்டார உளளிட்ட 20 
வ்பர ரணிலுடன் இலணயவுள்ள்தாக 
ஊடகஙகளில் செயதிகள சேளியா-
கின. அது முறறிலும் ச்பாயயானது. 
அ்தலன ேன்லேயாக கண்டிக்கி -
வறாம்.  

 எவோறாயினும், நாட்லடக் 
கட்டிசயழுபபுே்தறகு எேது கட்சி 
ஆ்தரலே ேழஙகுவே ்தவிர கட்சியி-
லிருநது எேரும் செல்லோட்டாரகள 
என்றார.  

அமைசசு �தவி கெண்்டொம: 

இலஙலகக்கான ்பயண கட்டுப்பா -
டுகளில் பிரான்ஸ அரொஙகம் வநறறு 
்த்ளரவுகல்ள வேறசகாண்டுள்ளது.  

முன்ன்தாக ‘அத்தியாேசிய ்பய -
ணஙகல்ள ோத்திரம்’ வேறசகாள-
ளுோறு, இலஙலகக்கான ்பயண 
ஆவலாெலனயில் ்தேது பிரலே -
கல்ள பிரான்ஸ அரொஙகம் வகாரியி-
ருந்தது.  

்தறவ்பாது, அந்த ்பரிநதுலரலய, 
இலஙலகக்கான ்பயணத்தில் ‘எசெ -
ரிக்லகயுடன் இருஙகள’ என்றோறு 
்த்ளரத்தியுள்ள்தாக பிரான்ஸ அறிவித் -
துள்ளது.  

நாட்டில் ச்பரிய அசசுறுத்்தல் 
எதுவும் இல்லா்த்தால், ்தறவ்பாது 
அமுல்்படுத்்தப்பட்டுள்ள அேெர -
கால நிலல   வேலும் நீடிக்கப்படாது 

என்று ேனாதி்பதி ரணில் விக்ரே -
சிஙக அறிவித்்த ேறுநாளில், ்பயண 
ஆவலாெலனலய பிரான்ஸ புதுபபித் -
துள்ளது.  

இலஙலகயின் ெமீ்பத்திய ே்ளரசசி -
லயக் கருத்தில் சகாண்டு, இலஙலக -
யில் ்பயணம் செயயும் வ்பாது அதிக 
எசெரிக்லகயுடன் இருக்குோறு 
பிரான்ஸ அரொஙகம் ்தேது பிரலேக-

ளுக்கு ்பரிநதுலரத்துள்ளது.  
்பதிவுசெயயப்பட்ட சுறறுலா 

ோகனஙகளுக்கான எரிச்பாருல்ள 
விநிவயாகிப்பதில் நாடு ்தறவ்பாது 
சிறந்த இடத்தில் இருப்ப்தாக-
வும், உளநாட்டுப ்பயணத்திறகாக 
உளளூர ்பயண முகேரகளுடன் 
திட்டஙகல்ள வேறசகாளளுோறும் 
சுறறுலாப ்பயணிகல்ள பிரான்ஸ 

ேலியுறுத்தியது.  
இந்த புதுபபிபபு குறித்து கருத்து 

ச்தரிவித்்த இலஙலக உளநாட்டு 
சுறறுலா ்பணியா்ளரகள ெஙகம் 
(SLAITO), இலஙலக சுறறுலாத்-
துலறயின் ேறுேலரசசிக்கு இந்த 
்த்ளரவு மிகவும் அேசியோனது 
என்றும் இ்தலன ்தாம் ேரவேற்ப்தா-
கவும் ச்தரிவித்துள்ளது.  

 வெளிவிெகொர அமைச்சர் அலி ்சப்ரி ைற்றும UNDCO ஆசிய -�சிபிக் பிரொநதிய �ணிப்�ொளரொன க்டவிட் வைக்ைொக்ைொன்-கொர் இம்டகய 
்சநதிப்வ�ொன்று இ்டமவ�ற்றுள்ளது. 2023 – 2027 ஆம ஆண்டுக்கொன இைங்மகக்கொன ஐ.நொ.வின் 5 ெரு்ட நிமையொன அபிவிருததி 
ஒததுமழப்புக் கட்்டமைப்பு வதொ்டர்பில் இதன் க�ொது கைநதுமரயொ்டல்கள் இ்டமவ�ற்றுள்ளன.

வலாரன்ஸ செல்ேநாயகம்  

நாட்டில் ்தறவ்பாது ்தறகாலிக-
ோக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அலேச-
ெரலேக்கு ்பதிலாக புதிய அலேச -
ெரலே எதிரேரும் ோரத்தில் 
நியமிக்கப்படுசேன அரொஙக ேட்-
டாரஙகள ச்தரிவித்்தன.  

ச்பரும்்பாலும் ெரே கட்சி 
வேலலத் திட்டத்தின் கீழ் புதிய 
அலேசெரலே நியமிக்கப்படுசேன்-

றும் அந்த ேட்டாரஙகள ச்தரிவித்-
்தன.  

எதிரேரும் 29ஆம் திகதி நிதி ஒதுக் -
கீட்டு திருத்்தச ெட்டமூலம் ்பாராளு-
ேன்றத்தில் ெேரபபிக்கப்படவுளல்த-
யடுத்து அ்தறகு முன்்ப்தாக புதிய 
அலேசெரலே நியமிக்கப்படசேன்-
றும் அந்த ேட்டாரஙகள ச்தரிவித்-
்தன.  

ேனாதி்பதி ரணில் விக்கிரேசிஙக 
ெரே கட்சி அரொஙகம் அலேப்பது 

ச்தாடரபில் அலனத்து கட்சிகளுட-
னும் வ்பசசுோரத்ல்த நடத்தி ேரு-
கின்றார.  

அவ்தவேல்ள, புதிய அலேச -
ெரலேயில் அலேசசுப ்ப்தவி -
கல்ள ச்பறறுக் சகாளே்தறகாக 
ச்பாதுேன ச்பரமுன ச்பயர ்பட்டி -
யல் ஒன்லற ேனாதி்பதிக்கு லகய -
ளித்துள்ள்தாக அந்த கட்சியின் 
ச்பாதுசசெயலா்ளர ொகர காரியே -
ெம் ச்தரிவித்துள்ளார.  

புதிய அமைச்சரமை  
அடுத்த ைாரம் நியைனம்  

நாடமடை கடடியயழுப்ப
SJB ஒததுமைக்கும்

இலஙமகக்கான ்பயண 
கடடுப்பாடடில் ்தளர்வு
பிரொன்ஸ் அரசு புதிய அறிவிப்புவலாரன்ஸ செல்ேநாயகம்  

அரசியலலேபபின்  22ஆேது  
திருத்்தச ெட்டமூலத்தின் சில ெரத்துக்-
கள அரசியலலேபபுக்கு முரணாக 
காணப்படுே்தாகவும் அ்தலன 
ச்பரும்்பான்லே ்பாராளுேன்ற உறுப-
பினரகள ேறறும் ெரேேன ோக்சக-
டுபபின் மூலம் நிலறவேறறுோறு உத்-
்தரவிடுோறு வகாரி கலாநிதி குண்தாெ 
அேரவெக்கர என்்பேர உட்்பட 
ஒன்்பது வ்பர உயர நீதிேன்றத்தில் 09 
ேனுக்கல்ள வநறறு ்தாக்கல் செயதுள-
்ளனர.கலாநிதி குணவெக்கர அேர்தாெ, 
நாகானந்த சகாடிதுேக்கு, ெட்டத்்த-
ரணி நுேன் ச்பல்லன்துடாவே உள-
ளிட்ட ஒன்்பது வ்பவர வநறறு உயர 
நீதிேன்றத்தில் ேனுக்கல்ள ்தாக்கல் 
செயதுள்ளனர. அந்த ேனுவில் பிர-
திோதியாக ெட்ட ோஅதி்பர குறிபபி-
டப்பட்டுள்ளார.  

22ஆவது திருத்தச் சட்டமூலம்:

09 மனுக்கள் 
தாக்கல்
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இறை திருப்தியே 
பிரதான குறிகயகாளாக 
அறைதல் யேண்டும் 

ஹஜ், உம்ரா கடமைகளில் இமை திருப்தியே பி்தரான ய�ராக்கைராக அமைெதன் 
மூலம கடமைகமை எவ்வித தடஙகளுமின்றி சிைப்்ராக யைறவகராள்ை முடியு -
வைன இலஙமக ஹஜ் முகெர் சஙக உ் வசேலராைரும 'ஏசிேன் டி்ெல்ஸ்' 
முகெர் சஙக தமலெருைரான அல்ஹராஜ் எம.ஐ.எம. வ�ௌ்ர் வதரிவிக்கிைரார். 
தினக்ன் ்த்திரிமகக்கு ெழஙகிே வியசட ய�ர்கராணலின் ய்ராயத அெர் யைற -
கணடெராறு வதரிவிக்கிைரார்.

யகள்வி: இம்முறை ஹஜ் கிரி-
றேகளுககாக இலஙறகயிலி-
ருந்து செனை ஹாஜிகளுககு 
ஹஜ் முகேர் ெஙகம் சிைப்்ான 
யெறேகறள முனசனடுதத-
தாக சதரிவிககப்்டுகிையத... 
உண்றைோ?  

்தில்: ஆம், முடிந்தவரை 
அரைத்து முகவர் சஙகஙக-
ளும் திருப்தியாை சசரவகரை 
இம்முரை ஹாஜிகளுக்கு வழங-
கிைார்கள். இ்தற்கு வாயப்்பளித்்த 
ஜைாதி்பதி ைணில் விக்கிைமசிஙஹ 
்தரைரமயிைாை இனரைய அைசாங-
கத்தின கைாசாை அரமசசர் விதுை 
விக்கிைமநாயக்க மற்றும் இம்முரை 
ஹஜ்ஜிக்கு ப்பாறுப்்பாை அரமச-
சர் ஹாபிஸ் நஸீர் அஹமட் ்தரை-
ரமயிைாை குழுவிைர் உட்்பட 
முஸ்லிம் சமய கைாசாை திரைக்கை 
்பணிப்்பாைர் இப்ைாஹிம் அன்ார் 
மற்றும் கைாசாை திரைக்கை அதி-
காரிகள் உட்்பட மக்கா மதீைாவில் 
எமது ஹாஜிகளுக்கு சிைப்்பாை 
சசரவகரை வழஙகிய சவூதி அை-
சாஙகத்திற்கும் மு்தலில் நான நனறி-
ரயத் ப்தரிவித்துக்பகாள்கிசைன. 

யகள்வி: ஹஜ், உம்ரா முகேர் 
அறைப்ற் நீஙகள் உருோககுே-
தற்கு காரணசைனன? எப்ய்ாது 
முதல் தடறேோக ஆரம்பிததீர்-
கள்? 

்தில்: 2004ஆம் ஆண்டு அல் 
ஹப்்ா டிைவல்ஸ் எனை ப்பயரில் 
ஆைம்பித்து, ஹஜ், உம்ைா கடரம-
கரை நிரைசவற்ை இைஙரக 
ஹாஜிகரை இனபைாரு முகவர் 
நிரையத்துடன இரைநது மு்தலில் 
அரழத்துச பசனசைன. 

அ்தன மூைம் ப்பற்ை அனு்பவஙக-
ரைக் பகாண்சட இனறு 'ஏசியன 
டிைவல்ஸ்' எனை ப்பயரில் ்தனியாக 
முகவர் அரமப்ப்பானரை 
அல்ஹாஜ் பஜஸீல், அல்ஹாஜ் 
உரவம் மற்றும் அல்ஹாஜ் பிஷ்ர் 
ஆகிசயாரின ்பஙகளிப்புடன 
ஆைம்பித்து இந்தப்்பணிரய முன-
பைடுத்து வருகிசைன. அதுமாத்-
திைமனறி IATA வின அஙகீகாைத்-
துடன எமது நிறுவைம் இயஙகி 
வருவச்தாடு பவளிநாடுகளுக்கு ்பய-
ணிப்ச்பாருக்காை விமாை டிக்கட்-
கரையும் எமது ்தா்பைம் ஏற்்பாடு 
பசயது வருவர்தயும் இசசந்தர்ப்்பத்-
தில் குறிப்பிட்சட ஆக சவண்டும். 

யகள்வி: ஹஜ், உம்ரா கட-
றைகளுககாக முதல் தடறே-
ோக ஹாஜிகறள அறைததுச் 
செல்லும்ய்ாது ்ல சிரைஙகள் 
ஏற்்டட அனு்ேஙகள் இருககி-
ைதா? அல்லது ச்ற்ை அனு்ேத-
றதகசகாண்டா இதறன சிைந்த 

முறையில் தறடயினறி 
முனசனடுககிறீர்கள்? 

்தில்: உண்ரமயில் 
இந்த விடயத்தில் நான 

குரைந்த அனு்பவம் ப்பற்ைவைாக 
இருந்தாலும் இரைவன எைக்கு 
சவூதி அசைபியாவிலுள்ை முக்கி-
யஸ்்தர் ஒருவருடைாை நட்ர்ப ஏற்-

்படுத்திைான. அவர்்தான மதீைா 
புனி்தத்்தைத்துக்கு ப்பாறுப்்பாைைாக 
இருந்த பெயக் அப்துல் வாஹித் 
கத்்தாப் எனை அைபியர். எைக்கு மிக 
அறிமுகமாைார். அவரின ஆசைா-
சரையும் வழிகாட்டலும் எைக்கு 
கிரடத்்தது. இவருடன நான சுமார் 
28 வருடஙகைாக ்பழகி வருகிசைன. 
இவர் இனறு மக்கா மதீைா புனி்தஸ்-

்தைஙகளின 
பிை்தம ஆசைாசகைாக ்பணியாற்றி 
வருகிைார். இற்ரை வரை அவர் 
எனனுடன பநருஙகிய ப்தாடர்பில் 
உள்ைார். இவரின இந்த ப்தாடர்பி-
ைாசை நான இனறு எவ்வி்த ்தரட-
யுமினறி எைது ஹஜ், உம்ைா கட-
ரமக்கு அரழத்துச பசல்சவாரை 
சிைப்்பாக வழிநடாத்தி வருகிசைன. 
அல்ஹம்துலில்ைாஹ்.

யகள்வி: உஙகளுறடே முகேர் 
அறைப்பில் செல்யோர் ய்ருேறள 
பிரயதெதறத ைாததிரம் ேறர-
ேறுததேர்களாக இருகக 
யேண்டுைா? எனை ேறரேறை 
ஏதாேது உள்ளதா? 

்தில்: முகவர் நிரையத்ர்த 
ஆைம்பித்்தச்பாது ச்பருவரை பிை-
ச்தசத்ர்த ரமயமாக ரவத்துத்துத்-
்தான வருசவாரை ஹஜ், உம்ைாவுக்கு 
அரழத்துச பசனசைன. காைப்-
ச்பாக்கில் இ்தரை விரிவு்படுத்்தைா-
சைன. காைைம் எமது குறூப்பில் 
மக்காவுக்கு பசல்சவார் எமது 

கவனிப்புகரை நல்ை முரையில் 
விைஙகிை்தன காைைமாக அவர்-
கள் எஙகள் முகவர் அரமப்ர்ப 
்பற்றி எல்சைாரிடமும் உண்ரமரய 
கூறிைர். நாஙகள் அவர்களுக்கு 
வழஙகிய வாக்குறுதிகள் அரைத்-
ர்தயும் முடியுமாைைவு நிரைசவற்-
றிசைாம். அ்தைால் எமது 'ஏசியன 

டிைவல்ஸ்' அரமப்புக்கு சமூகத்தில் 
வைசவற்பு இருந்தது. இனறும் வை-
சவற்பு இருக்கிைது.

யகள்வி: ஒரு முகேர் 
அறைப்ற் ேழி நடாததுேது 
என்து இயலொன காரிேைல்ல? 
அதிலும் ைககளின ேரயேற்ற் 
ச்றுேது என்து அலாதிோனது? 

நீஙகள் ேைஙகுகினை 
யெறேககாக ஏதாேது 
விருதுகள் ச்ற்ை-
துண்டா? 

்தில்: ஹஜ், உம்ைா கட-
ரமகளுக்காக மக்கரை 
அரழத்துச பசல்வது 
இசைசாை காரியமல்ை. 
இைஙரகயிலிருநது அவர்-
கள் புைப்்பட்டது மு்தல் 
வரும் வரை அவர்களுக்கு 
ச்தரவயாை ்பாதுகாப்புட-
ைாை ்தஙகுமிட வசதிகள், 
கடரமகரை ப்பாறுப்பு-
டன நிரைசவற்ை வழிகாட்-
டலுடைாை அவர்கரை 
வழிகாட்டல், சநைத்துக்கு 
சநைம் உைவு வழஙகல் 
ச்பானைவற்ரை சரியாை 
முரையில் பசயது 
பகாடுப்்பது இசைசாை 
விடயமல்ை. அந்த 
சசரவரய நாம் சிைப்-

்பாக முனபைடுத்து வருகிசைாம். 
எமது முகவர் அரமப்பில் ்பை வரு-
டகாைம் அனு்பவமுள்ை பமௌைவி 
அப்துல் ைஹ்மான ஹாபிஸ் மற்றும் 
பமௌைவி மஜீத் ஆகிசயார் எமது 
வழிகாட்டிகைாக பசல்கினைரம 
விசசட அம்சமாகும். 

யகள்வி: ஹஜ் முகேர்கள் ெஙக 
கமிடடியில் நீஙகளும் இருககின-
றீர்களா? அதன தறலேர் ோர்? 
அதன செேற்்ாடுகள் சதாடர்பில் 
எனன கூை விரும்புகிறீர்கள்?

்தில்: உண்ரமயில் இைஙரக-
யிலுள்ை ்பதிவு பசயயப்்பட்ட 
அரைத்து ஹஜ் முகவர் அரமப்பு-
களும் அதில் அஙகத்துவம் ப்பற்-
றுள்ைை. இ்தன நிர்வாக குழுவின 
்தரைவைாக அமாைத் ஹஜ் குழு 
்தரைவர் பமாஹமட் ஹிொம் 
கவுஸ் அவர்கள் பசயற்்படுகிைார். 
இந்த குழுவின உ்ப பசயைாைைாக 
நானும் இருநது வருகிசைன. இந்த 
அரமப்பு இைஙரக ஹாஜிகளுக்கு 

சிைந்த சசரவரய ப்பற்றுக்பகா-
டுக்க சவண்டும் எனை அடிப்்பரட-
யில் முழு மூசசாக இயஙகி வருவ-
ச்தாடு ச்தரவயாை விடயஙகரை 
கைாசாை அரமசசு மற்றும் அைச 
்தைப்புகளுடன ச்பசசுவார்த்ர்த 
பசயது ப்பற்றுக்பகாடுக்-
கிசைாம். 

யகள்வி: இம்முறை 
ஹஜ் கடறைககு 
இலஙறகேர்கறள 
அறைததுச் செல்ல 
முனனர் ெவூதி அயர-
பிோவிற்கு திடீசரன 
ஹஜ் முகேர் ெஙகதத-
றலேருடன நீஙகளும் 
செனறு ய்ச்சுோர்த-
றதகளில் ஈடு்டடதாக 
யகள்விப்்டயடன. இதன 
உண்றை தனறை 
எனன? அப்்டி சென-
றீர்களா? 

்தில்: ஆம், நானும் 
எமது முகவர் சஙகத்்த-
ரைவருமாை ஹிசாம் கவு்ும் மக்-
காவுக்கு பசனசைாம். அஙகு பசனறு 
எமது இைஙரக ஹாஜிகள் நைன 
ப்தாடர்பில் சம்்பந்தப்்பட்சடாரு-
டன கைநதுரையாடல்கரை சமற்-
பகாண்சடாம். ஹாஜிகளின நைன 
ப்தாடர்்பாகசவ இந்த சநதிப்புகள் 
அரமந்தரம விசசட அம்சமாகும். 

யகள்வி: ைககா செனறு ோறர 
ெந்திததீர்கள்?

்தில்: மக்கா பசனை நாம் சவூதி 
அசைபிய ஹஜ் உம்ைாவுக்கு ப்பாறுப்-
்பாை பிைதி அரமசசர் அஷ்பெயக் 

பமாஹமட் அப்துல் ைஹ்மான 
பீஜாவி மற்றும் ஜித்்தாவிலுள்ை 
ஹஜ் அரமசசக ப்பாது முகாரமயா-
ைர் பெயக் ்பாஹா யூசுப் ஹைவானி 
மற்றும் அரமசசகத்தில் ்பணியாற்-
றும் பெயக் ்பரீட் ்தாஹா மன்தர் 
ஆகிசயாரை சநதித்ச்தாம். இவர்-
கரை சநதித்து ஹஜ் ஏற்்பாடுகள் 
மற்றும் இைஙரக ஹாஜிகளி்ன 
விடயஙகள் ப்தாடர்பில் விரிவாக 
கைநதுரையாடிசைாம். அச்தச்பால் 
இம்முரை இைஙரகயிலிருநது 
பசனை அரைத்து ஹாஜிகளுக்கும் 
மக்கா ஹஜ் அரமசசகத்திைால் 
நல்ை முரையில் சசரவகள் வழங-
கப்்பட்டர்த நாம் குறிப்பிட்சட ஆக 
சவண்டும். அ்தைால் எமது சஙக 

உறுப்பிைர்கள், ஹாஜிகள் சகி்தம்  
சவூதி பிைமுகர்கரை ்தனித்்தனிசய 
சநதித்து அவர்கரை பகௌைவிக்குமு-
கமாக ஞா்பகசினைஙகரை வழஙகி 
பகௌைவித்ச்தாம். 

யகள்வி: ஹஜ் முகேர்கள் 
ெஙகம் இலஙறகயிலிருந்து 
செல்கினை ஹாஜிகளுககு 
எனன செய்கிைது என சிலர் 
யகடகினைனர்? இது சதாடர்பில் 
ஹஜ் முகேர்கள் ெஙக தறலேர் 
ஹிொம் கவுஸிடம் யகடடய்ாது....?

்தில்: "இைஙரக ஹாஜிகளுக்கு 
திருப்தியாை சசரவரய வழங-
குவச்த எமது சஙகத்தின பிை்தாை 
சநாக்கம் என்பர்த நான மு்தலில் 
கூறி ரவக்க விரும்புகிசைன. 
இம்முரை நாம் இைஙரகயிலி-

ருநது ஹஜ்ஜாஜிகரை 
அரழத்துச பசல்வ்தா? 
இல்ரையா எனை 
முடிவில் இருநச்தாம். 
காைைம் நாடு இருந்த 
நிரை. அதிலும் கூடு்தல் 
கட்டைத்ர்த பசலுத்-
திசய இம்முரை ஹஜ் 
கடரமரய சமற்-
பகாள்ை சவண்டிய 
நிரை காைப்்பட்டது. 
இது ப்தாடர்்பாக நாம் 
மு்தலில் அைச ஹஜ் குழு-
வுக்கு ப்பாறுப்்பாைைாக 
நியமிக்கப்்பட்ட சுற்ைா-
டல் அரமசசர் நஸீர் 
அஹமட் ்தரைரமயில் 
்பாைாளுமனை உறுப்பிைர்-

கைாை கா்தர் மஸ்்தான, முெர்ைப், 
ர்ப்ல் காஸிம், மர்ஜான ்பளீல், 
அைச ஹஜ் குழுத் ்தரைவர் அஹ்கம் 
உரவஸ் ஆகிசயாரை சநதித்து ஹஜ் 
ப்தாடர்்பாக ச்பசசுவார்த்ர்தகரை 
சமற்பகாண்சடாம். பினைர் அைச 
்தைப்பும் நாமும் நல்ை முடிவுக்கு 
வநது, இைஙரக ஹாஜிகளுக்கு 
முடியுமாை சிைந்த சசரவரய 
ப்பற்றுக்பகாடுக்க உ்தவி ஒத்்தாரச-
கரை வழஙகுமாறு எம்ரம சகட்-
டுக்பகாண்ட்தற்கிைஙக இம்முரை 
சிைப்்பாக ஹாஜிகரை மக்கா நக-
ருக்கு அரழத்துச பசல்ை முடிந-
்தது. அதிலும் விசசடமாக கைாசாை 
அரமசசர் விதுை விக்கிைமநாயக்க 
்பை வழிகளிலும் எமக்கு ஆசைாச-
ரைகரையும் ஒத்துரழப்புகரை-
யும் வழஙகியரமக்கு நனறி ப்தரி-
விக்கிசைன. 

அதிலும் விசசடமாக பவளி-
நாட்டு கடவுசசீட்ரட ப்பற்ை-
வர்களுக்கும் ஹஜ் கடரமரய 
சமற்பகாள்வ்தற்கு ச்தரவயாை 
நடவடிக்ரககரை சவூதி அசைபிய 
ஹஜ் அரமசசகத்ர்த ப்தாடர்பு 
பகாண்டு அவர்கள் மூைமாக இைங-
ரகயிலுள்ை சவூதி அசைபிய. தூ்த-
ைகத்துடன ப்தாடர்ர்ப ஏற்்படுத்தி 
அ்தனூடாக எமது கைாசாை திரைக்-
கை ்பணிப்்பாைருடன ப்தாடர்பு 
பகாள்ைச பசயது அவர்களுக்கும் 
ச்தரவயாை விசாரவ ப்பற்றுக்பகா-
டுத்து இம்முரை ஹஜ் கடரமரய 
நிரைசவற்ை வழிவரக பசயச்தாம் 
என்பர்த சநச்தாசமாக ப்தரிவித்-
துக்பகாள்கிசைாம்" எனைார். 

யகள்வி: இம்முறை இலஙறக-
யிலிருந்து எததறன ஹாஜிகள் 
புனித ைககைா நகருககு சென-
ைார்கள்? 

்தில்: இைஙரகயிலிருநது 
1000க்கும் சமற்்பட்ட ஹாஜிகள் 
புனி்த ஹஜ் கடரமரய நிரைசவற்ை 
விண்ைப்பித்திருந்தாலும் அதிக கட்-
டைம் காைைமாக சுமார் 968 ச்பசை 
இம்முரை ஹஜ்ஜிக்கு பசனைார்கள். 
இவர்கள் அரைவருக்கும் இைஙரக 

ஹஜ் முகவர்கள் சஙகம் அைசாஙகத்-
தின உ்தவியுடன ச்தரவயாை ஒத்்தா-
ரசகரை வழஙகிசைாம். 

யகள்வி: சதாடர்ந்தும் உஙக-
ளது 'ஏசிேன டிரேல்ஸ்' ஏற்்ாடடில் 
எதிர்ேரும் காலஙகளில் உம்ரா 
ச்கயகஜ்கறள முனசனடுகக-
வுள்ளீர்களா?

்தில்: ஆம், எதிர்வரும் பசப்டம்-
்பர் மா்தத்தில் உம்ைா கடரமரய 
சமற்பகாள்ை எமது குறுப்பில் ்பை 
ஹாஜிகள் ப்பயர்கரை ்பதிவு பசய-
துள்ைார்கள். ப்தாடர்நதும் நாம் 
முஸ்லிம் நாடுகளில் காைப்்படு-
கினை முஸ்லிம்களின வைைாற்று 
பிைசித்திப்பற்ை கைாசாை இடஙக-
ரையும் ்தரிசிப்்ப்தற்காை விசசட 
ப்பக்சகரஜயும் எதிர்வரும் டிசம்-
்பர் மா்தமைவில் முனபைடுக்க 
தீர்மானித்துள்சைாம். விசசடமாக 
ச்தரவயாை ச்பாது சவூதி அசைபிய 
ப்பாறுப்்பாைர்களுடன ப்தாடர்ர்ப 
ஏற்்படுத்்தவும், அவ்வப்ச்பாது 
ச்தரவப்்படுகினை கடி்தஙகரை 
அைபு பமாழியில் பமாழிப்பயர்த்து 
ஒத்துரழத்்த இைஙரகயிலுள்ை 
சவூதி அசைபிய தூ்தைகத்தில் ்பணி-
யாற்றும் பெயக் ரிழவான ்ஹீத் 
அவர்களுக்கு இசசந்தர்ப்்பத்தில் 
நனறி கூறுகிசைன. அரைவருக்கும் 
வல்ை நாயன அருள்்பாளிப்்பாைாக.

ஹஜ், உம்ரா கடமைகளில்;

ய�ர் கராணல் 
எம.எப்.எம. அஜ்ெராத் ்ராஸி

ஹஜ் முகேர் ெஙக உ் செேலாளர் எம்.ஐ.எம். சநௌ்ர்
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தரம்_5 ெகுப்பு ைாணெரகளுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீட்மசை ைாதிரி வினாததாள் --– I 1 ைணிததியாலம்

(10ஆம் பக்கம் பாரக்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

Gyikg;guprpy; guPl;ir juk; 5 gFjp I 
 
vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil jUf. 
rupahd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 

 
1. 
 
 
 
 
 
 

i.    ii.    iii. 
 

2. 
 
 
 
 i.    ii.    iii. 
 
3. 12> 13> 8> 9> 4> …?...... 

 i. 5    ii. 7    iii. 8 
 
4.  cg;G – fly; vdpy; jq;fk; -  
 i. MW   ii. Ruq;fk;   iii. kiy 
 
5. kPdhl;rp jd;dplKs;s gzj;jpd; Ie;J klq;Fld; &gha; 10.00 $l;bdhy; 

fhu;j;jpfhtplk; cs;s gzj;njhifahd &gha; 70.00f;F rkdhfpd;wJ. 
vdNt kPdhl;rpaplk; ,Ue;j gzj;njhif vt;tsT? 

 i. &gha; 12.00  ii. &gha; 15.00  iii. &gha; 10.00 
 

6. xU ikjhdj;jpd; ePsk; 80m MFk;. mjd; mfyk; ePsj;jpd; miuthrpahFk;. 
jud; me;j ikjhdj;ij Rw;wp ,uz;L jlit Xbdhy; mtd; Xba nkhj;j 
J}uk; vt;tsT? 

 i. 120m   ii. 240m   iii. 180m  
 
 

 ? 

   

7. 7 MLfs; 7 rhf;Fg;Gy;iy 7 ehl;fspy; rhg;gpLfpd;wd. vdNt xU ML xU 
rhf;Fg;Gy;iy vj;jid ehl;fspy; rhg;gpLk; 

 i. 1 ehspy;;   ii. 49 ehl;fspy;  iii. 7 ehl;fspy; 
 
 
8.     ,t;TUtpy; ,Uf;Fk; nrq;Nfhzq;fspd;  

vz;zpf;if ahJ? 

i. 4   ii. 6   iii. 8 
 

9. 2022 ,t;tUlj;jpYs;s ehl;fspd; vz;zpf;if ahJ? 

 i. 336    ii. 335    iii. 334 
 
10. 20k; E}w;whz;by; Vohk; jrhg;jj;jpw;Fupa Mz;lhdJ? 

 i. 1967   ii. 2070   iii. 1978 
 
11. &gha; 100 Mf;Ftjw;F Njitahd Mff;$ba fhRj;jhs;fs; vj;jid? 

 i. 10    ii. 5    iii. 2 
 
12. Mapuj;jpdplj;jpy; kl;Lk; ,yf;fk; %d;W cs;s vz; vJ? 

 i. 3330   ii. 3245   iii. 1345 
 
13.  
 
 

 
i. 30    ii. 35    iii. 45 
 

14. 50 +   10       4   =  90 
      ,e;jf; FwpaPL fhl;Lk; fzpj nra;ifahdJ 

 i. +    ii. X    iii. – 
 
15.  
 
 
 

i. 8    ii. 16    iii. 20 

4 

5 

3 

40 63 
7 

3 3 

5 

1 6 ? 

5 
14 27 

2 
5 4 

4 
? 

2 

 &. 120.00    &. 100.00   &. 40.00 
 
 
 
 

NkNy nfhLf;fg;gl;l jftiy mbg;gilahff; nfhz;L fPNo tpdtg;gl;l 
Nfs;tpfSf;F tpilaspf;Ff.  

 
16. khk;gok; xd;wpd; tpiy ahJ? 

 i. &gha; 20.00  ii. &gha; 40.00  iii. &gha; 10.00 
 
17. md;dhrpg;goj;jpdJk; khk;goj;jpdJk; tpiyfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. &gha; 40.00  ii. &gha; 80.00  iii. &gha; 60.00 
 
18. mtpNd]; mg;gps; goq;fs; %d;W thq;fp> &gha; 500.00 filf;fhuUf;Ff; 

nfhLj;jhd;. mtDf;F fpilf;Fk; kpFjpg;gzk; vt;tsT? 

 i. &gha; 260.00  ii. &gha; 240.00  iii. &gha; 280.00 
 
19. ,f;fbfhuk; 10 epkplq;fs; Ntfkhf XLfpd;wJ. mk;rd; 

ghlrhiyf;F fhiy 6.30 f;F Gwg;gl Ntz;Lkhapd;. 
me;j Neuj;jpy; ,f;fbfhu Kfj;jpy; Kl;fs; fhl;Lk; 
Neunkd;d? 

 i. 6.20    ii. 6.30   iii. 6.40 
 
20. ,Ugj;ije;jhtJ ,ul;il vz; ahJ? 

 i. 26    ii. 50    iii. 60 
 
21. ,uz;L ghlrhiyfSf;F ,ilNa xU Nfhapy; cs;sJ. KjyhtJ 

ghlrhiyf;Fk; NfhapYf;Fk; ,ilNa cs;s J}uk; 53m. ,uz;lhtJ 

ghlrhiyf;Fk; NfhapYf;Fk; cs;s J}uk; 127m. vdNt ,uz;L 
ghlrhiyfSf;fpilNaahd J}uk; vt;tsT? 

 i. 177m   ii. 180m   iii. 190m 
 
22. ,e;j Kf;Nfhzj;jpd; gf;fq;fisf; nfhz;L 

rJunkhd;wpid mikj;jhy; rJunkhd;wpd; xUgf;f ePsk; 
vt;tsT? 
i. 4 cm   ii. 5cm  iii. 6cm 
 

5cm 5cm 

6cm 

 &. 120.00    &. 100.00   &. 40.00 
 
 
 
 

NkNy nfhLf;fg;gl;l jftiy mbg;gilahff; nfhz;L fPNo tpdtg;gl;l 
Nfs;tpfSf;F tpilaspf;Ff.  

 
16. khk;gok; xd;wpd; tpiy ahJ? 

 i. &gha; 20.00  ii. &gha; 40.00  iii. &gha; 10.00 
 
17. md;dhrpg;goj;jpdJk; khk;goj;jpdJk; tpiyfspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. &gha; 40.00  ii. &gha; 80.00  iii. &gha; 60.00 
 
18. mtpNd]; mg;gps; goq;fs; %d;W thq;fp> &gha; 500.00 filf;fhuUf;Ff; 

nfhLj;jhd;. mtDf;F fpilf;Fk; kpFjpg;gzk; vt;tsT? 

 i. &gha; 260.00  ii. &gha; 240.00  iii. &gha; 280.00 
 
19. ,f;fbfhuk; 10 epkplq;fs; Ntfkhf XLfpd;wJ. mk;rd; 

ghlrhiyf;F fhiy 6.30 f;F Gwg;gl Ntz;Lkhapd;. 
me;j Neuj;jpy; ,f;fbfhu Kfj;jpy; Kl;fs; fhl;Lk; 
Neunkd;d? 

 i. 6.20    ii. 6.30   iii. 6.40 
 
20. ,Ugj;ije;jhtJ ,ul;il vz; ahJ? 

 i. 26    ii. 50    iii. 60 
 
21. ,uz;L ghlrhiyfSf;F ,ilNa xU Nfhapy; cs;sJ. KjyhtJ 

ghlrhiyf;Fk; NfhapYf;Fk; ,ilNa cs;s J}uk; 53m. ,uz;lhtJ 

ghlrhiyf;Fk; NfhapYf;Fk; cs;s J}uk; 127m. vdNt ,uz;L 
ghlrhiyfSf;fpilNaahd J}uk; vt;tsT? 

 i. 177m   ii. 180m   iii. 190m 
 
22. ,e;j Kf;Nfhzj;jpd; gf;fq;fisf; nfhz;L 

rJunkhd;wpid mikj;jhy; rJunkhd;wpd; xUgf;f ePsk; 
vt;tsT? 
i. 4 cm   ii. 5cm  iii. 6cm 
 

5cm 5cm 

6cm 

23. 5l ghypd; tpiy &gha; 1500.00 vdpy; 3l ghypd; tpiy vd;d? 
 i. &gha; 300.00  ii. &gha; 500.00  iii. &gha; 900.00 
 
24. 1000 x 0 = ?  ,jd; ngWkhdk; ahJ? 
 i. 1000   ii. 0    iii. 10000 
 
25. K.g. 7.25 epak Neukhf vOjpdhy; ngwg;gLtJ 

 i. 07 : 25   ii. 19 : 25   iii. 17 : 25 
 
26. vdJ tFg;gpy; midtUk; caukhdtu;fs;. N[hay; caukhdtd;. mjd;gb 

fPNo cs;s $w;Wf;fspy; kpfr;rupahd $w;W vJ? 

 i. N[hay; vdJ tFg;ig Nru;e;jtd;   
ii. N[hay; vdJ tFg;igr; Nruhjtd; 

 iii. $wKbahJ.  

 
27. fhiy 8 kzpf;F Gwg;gl;l Giftz;b jhkjkhf K.g. 11.45f;F fz;bia 

mile;jJ. mJ 15 epkplq;fs; jhkjkhf nrd;wJ vdpy; rupahd Neuj;jpw;F 
fz;bia mile;jpUe;jhy; mjd; gpuahz Neu msT ahJ? 

 i. 2.30 kzpj;jpahyk;   ii. 3.30 kzpj;jpahyk; 

 iii. 3.45 kzpj;jpahyk; 
 
28. Rkjp fhiyapy; fpof;F Nehf;fp ele;jhs;. mg;NghJ mtsJ epoy; 

tpOfpd;w jpir 

 i. Nkw;F   ii. fpof;F   iii. tlf;F 
 
29. 2024k; Mz;by; [dtup Kjyhk; jpfjp nts;spf;fpoik vdpy; 

mt;thz;bYs;s nts;spf;fpoikfspd; nkhj;j vz;zpf;if ahJ? 

 i. 51    ii. 52    iii. 53 
 
30. xU kg gUg;G &gha; 300.00 vdpy; 1kg 250g gUg;gpd; tpiy vd;d? 
 i. &gha; 350.00  ii. &gha; 375.00  iii. &gha; 425.00 
 
 
 
 
 
 
 

31. fPNoAs;s jhaf;fl;ilfspd; ntl;LUf;fspy; ve;j jhaf;fl;ilaps; cs;s 
,yf;fq;fspy; vjpu; vjpu;g; gf;fq;fspd; $l;Lj;njhif 7 MFk;. 

 
 
 
 
 i.        ii.          iii. 
 
32. capu;fhf;Fk; Nehahsu; fhT tz;b xyp vOg;gpathW Ntfkhf nry;tjd; 

Nehf;fk; 

 i. rhujp Ntfkhf gazpf;f tpUk;Gtjhy; 

 ii. Nehahspia tpiuthf itj;jparhiyf;F nfhz;L nry;tjw;fhf 

 iii. Neha;gw;wp kw;wtu;fSf;F mwptpf;f 

 
33. Kfk; ghu;f;Fk; fz;zhbapy; ghu;f;Fk; NghJ khWgl;L Njhd;Wk; cU vJ? 

  
 
 i.    ii.    iii. 
 
34. NtWgl;l nrhy; vJ? 
 cotd;> tptrhap> kPdtd;> fkf;fhud; 

 i. kPdtd;   ii. fkf;fhud;   iii. cotd; 
 

35. ve;j vz;zpd; 1/3 gq;F 99 MFk; 

 i. 33    ii. 297    iii. 201 
 
36. cq;fs; …………………… vq;fSf;F kpfTk; …………………….. 

Vw;gLj;JfpwJ. 
NkNyAs;s ,ilntspf;F nghUj;jkhd nrhw;fs; KiwNa 

 i. jpwik> nghwhik   ii. tuT> kfpo;r;rpia 
 iii. Ntjid> kfpo;r;rpia 
 
37. vkJ #oypy; vg;NghJk; ,Ug;gJ 

 i. ntspr;rk;   ii. rj;jk;   iii. tsp 
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புலமைப் பரிசில் பரீட்மசை ைாதிரி வினாத்ாள் -– I 09 ஆம் பக்கத வ்ாடர்

I.  1)  அங்கும், இங்கும், ஓடியாடி  

  2)  பட்டாம் பூச்சிகள்  

  3)  பறமெகள்  

  4) கூட்டம் கூட்டைாக  

  5)  (i) கடல் + கமையில்       (ii) நீலம் + கடல்   

  6)  நீலம்   

II.  7)  அழித்து  

  8) சைத்மிட்டன  

  9)  புறப்படுவொம்  

  10)  வபாகினவறன  

III.  11)      (i)  ஆசிரியர் அமனெமையும் "வெகைாக ொருங்கள்" 

எனறார்.  

                 (ii)  அெரிடம் காணப்பட்ட சிறந் குணம் யாது?  

IV.  12)  (i) சுயசைரிம்  

   (ii) தீர்க்க்ரிசி  

V.  13)  நான பானம் அருந் ெநவ்ன.  

  14)  பிள்மளை பாடம் படிக்கினறார்.  

  15)  பறமெ இமைவ்டி பறக்கும்.  

VI.  16)    சிறபங்கள் கணமணயும்  கருதம்யும் கெரும்     

                அழகு ொயந்மெ.  

வினாத்ாள் - ii இறகான விமடகள் (12.08.2022)
 17)   அைசைன அயல்நாட்டு ைனனமன 

அமறகூவி அமழத்ான.  

VII.  18)  (i) வ்ங்காய  

                 (ii) பறபமசை  

VIII. 19)  (i) Coconut  

   (ii) Hammer  

  20)  (i) இரி்ா   (ii) நெய  

IX.  21)  (i) பி.ப. 1.15  

   (ii) மு.ப. 2.10  

 22) (i) 535 Cm  

  (ii)  235 Cm  

23)  (i)  இைணடு  

  (ii)  ெட்டம்  

24) 80080  

25) 17  

26) ரூபாய 387.50  

27) 4 Cm  

28) XV  

29) 23415  

30) 2  

31) 1  

32) 2  

33) 3  

34) 3  

35) 1  

36) 2  

37) 1  

38) 3  

39) 1  

40) 3  

41) 3  

42) 1  

43) 2  

44) 1  

45) 1  

46) 3  

47) 1  

48) 2  

49) 3  

50) 1  

51) 2  

52) 1  

53) 3  

54) 1  

55) 2  

56) 3  

57) 1  

58) 3  

59) 2 

38. ,J %d;nwOj;Jr; nrhy;yhFk;. KjnyOj;J tPjp vd;gjpy; cz;L. tpjp 
vd;gjpy; ,y;iy. ,uz;lhtJ vOj;J muk; vd;gjpy; cz;L. mwk; vd;gjpy; 
,y;iy. %d;whtJ vOj;J mk;G vd;gjpy; cz;L. mg;G vd;gjpy; ,y;iy. 
mr;nrhy; vJ? 

 i. tPuk;   ii. kuk;   iii. fuk; 
 

39. ‘LARGE’ ,t;ntOj;Jf;fis gpd;dhypUe;J vOjpdhy; ngwg;gLtJ 

 i. EGRLA   ii. EGRAL   iii. EGLAR 
 
40. gj;jhapuj;J E}w;W gj;njhd;gJ ,jid ,yf;fj;jpy; vOjpdhy; 

 i. 11119   ii. 11019   iii. 10119 
 

38. ,J %d;nwOj;Jr; nrhy;yhFk;. KjnyOj;J tPjp vd;gjpy; cz;L. tpjp 
vd;gjpy; ,y;iy. ,uz;lhtJ vOj;J muk; vd;gjpy; cz;L. mwk; vd;gjpy; 
,y;iy. %d;whtJ vOj;J mk;G vd;gjpy; cz;L. mg;G vd;gjpy; ,y;iy. 
mr;nrhy; vJ? 

 i. tPuk;   ii. kuk;   iii. fuk; 
 

39. ‘LARGE’ ,t;ntOj;Jf;fis gpd;dhypUe;J vOjpdhy; ngwg;gLtJ 

 i. EGRLA   ii. EGRAL   iii. EGLAR 
 
40. gj;jhapuj;J E}w;W gj;njhd;gJ ,jid ,yf;fj;jpy; vOjpdhy; 

 i. 11119   ii. 11019   iii. 10119 
 

38. ,J %d;nwOj;Jr; nrhy;yhFk;. KjnyOj;J tPjp vd;gjpy; cz;L. tpjp 
vd;gjpy; ,y;iy. ,uz;lhtJ vOj;J muk; vd;gjpy; cz;L. mwk; vd;gjpy; 
,y;iy. %d;whtJ vOj;J mk;G vd;gjpy; cz;L. mg;G vd;gjpy; ,y;iy. 
mr;nrhy; vJ? 

 i. tPuk;   ii. kuk;   iii. fuk; 
 

39. ‘LARGE’ ,t;ntOj;Jf;fis gpd;dhypUe;J vOjpdhy; ngwg;gLtJ 

 i. EGRLA   ii. EGRAL   iii. EGLAR 
 
40. gj;jhapuj;J E}w;W gj;njhd;gJ ,jid ,yf;fj;jpy; vOjpdhy; 

 i. 11119   ii. 11019   iii. 10119 
 

கல்முனை விஷேட 
நிருபர்

கல்முனை மாந-
கரசனப எல்னலையி-
னுள் உடைடியாக 
அமுலுக்கு வரும் 
வனகயில், சீமமந்து 
மபாதிகனை ஏற்று-
வதற்காை அதிகூடிய வாகை 
வாடனகக் கடடணமாக மபாதி-
மயான்றுக்கு 60 ரூபாஷவ அறவி -
டபபட ஷவண்டும் எை மாநகர 
சனப வனரயறுத்துள்ைது.

எரிமபாருள் வினலை அதிகரிப-
னபக் காரணம் காடடி, சீமமந்து 
மபாதிகனை ஏற்றுவதற்காை 
கடடணத்னத முனறயற்ற விதத் -
தில், விரும்பியவாறு அதிக-
ரித்து, அறவிடுவதாக மபாது 
மக்களிடமிருந்து முனறபபாடு-
கள் கினடத்தனதத் மதாடர்ந்ஷத, 
இவவாறு வனரயனற விதிக்கப-
படடுள்ைது. 

இவவிடயத்தில் கவைம் 
மசலுத்தி, உரிய நடவடிக்னகக-
ளுக்கு பணிபபுனர விடுத்துள் -
ைதாக கல்முனை மாநகர முதல்-
வர் சிஷரஷட சடடத்தரணி 
ஏ.எம்.றகீப ஷநற்று வியாழக்கி-
ழனம (18) மதரிவித்தார்.

இதன்படி 100 மபாதி -
களுக்கு ஷமல் ஏற் -
றபபடடால் 50 ரூபா 
வீதஷம கடடணம் அற -
விடபபட ஷவண்டும் 
எைவும் தீர்மானிக்கப -
படடுள்ைது.

அஷதஷவனை, இந்த 
ஷசனவயில் ஈடுப-

டும் வாகைஙகள் அனைத்தும் 
கல்முனை மாநகர சனபயில் 
பதிவு மசயயபபடடு, அனு-
மதினய மபற்றுக்மகாள்ை 
ஷவண்டும். அனுமதியின்றி இவ-
வாறாை ஷசனவயில் ஈடுபடுவது 
சடடவிஷராதமாக கருதபபடடு  
நடவடிக்னக எடுக்கபபடும் 
என்றும் அறிவிக்கபபடடுள்ைது.

ஹார்டமவயார் உரினமயா-
ைர்கள் மற்றும் விற்பனையா-
ைர்கள் குறித்த கடடணஙகனை 
உறுதிபபடுத்திய பின்ைஷர, 
சீமமந்து மபாதிகனை வாகைங-
களில் ஏற்றிசமசல்லை அனுமதிக்க 
ஷவண்டும் எைவும் இந்த விட-
யத்தில் தவறினழக்கும் ஹார்ட 
மவயார் மற்றும் விற்பனை 
நினலையஙகளின் வியாபார 
உரிமம் இரத்து மசயயபபடும் 
எை மாநகர முதல்வர் ஷமலும் 
மதரிவித்தார்.

சீமெந்து ஏற்றுவதற்்கான 
்ட்டணங்ளை வளையறுத்து
்ல்முளன ெகாந்ை சளை 
விஷே்ட அறிகள் மவளியீடு

கிண்ணியா திைகரன் நிருபர்

திருஷகாணமனலை மாவடடத்தில் சிறுஷபாக மநல் அறுவனடக்கு 
ஷதனவயாை டீசனலை வழஙகுவதற்கு முனறயாை திடடமமான்று 
தயாரிக்கபபடடுள்ைதாகவும் இத்திடடம்,தற்ஷபாது நனடமுனறபப-
டுத்தபபடடு வருவதாகவும் மாவடட அரசாஙக அதிபர் பி.எச.என்.

ஜயவிக்ரம மதரிவித்தார்.
புதன்கிழனம (17) மாவடட மசயலைகத்தில் 

நடந்த விவசாய சஙகஙகளின் பிரதிநிதிகளுட-
ைாை கூடடத்தின் ஷபாஷத அரசாஙக அதிபர் 
இதனைத் மதரிவித்தார்.

இதைடிபபனடயில், மமாரமவவ, ஷகாம-

ரஙகடமவலை, பதவிசிறீபுர ஆகிய பிரிவுகளில் 
நனடமபறும் மநல் அறுவனடக்மகை,ஒரு ஏக்-
கருக்கு பத்து லீடடர் டீசல் வழஙகபபடுகிறது.

அரசாஙக அதிபரின் அறிவுறுத்தலின்படி 
பிரஷதச மசயலைகம் மற்றும் கமநலை அபிவி-
ருத்தி தினணக்கைம் என்பை இசமசயற்-
பாடனட ஒருஙகினணத்து மசயற்படுத்தி 
வருகின்றை.சிமபடஷகா எரிமபாருள் நிரபபு 
நினலையஙகளில் இந்த விவசாயிகளுக்கு டீசல் 
விநிஷயாகிக்கபபடுகிறது. ஷமலும்,காலைம் 
பிந்தி வினதக்கபபடட வயல் நிலைஙகளின் 
அறுவனடகள் பிந்தி ஆரம்பமாகவுள்ைதால்,-
இந்த வயல்களுக்கும் டீசல் வழஙக ஏற்பாடு-
கள் இடம்மபறுகின்றை

விவசாயிகள் பயிர்சமசயனக ஷமற்மகாண்ட 
காலைபபகுதினய அடிபபனடயாக மகாண்டு, 
அறுவனடக்குத்  ஷதனவபபடும் டீசல் மதாடர்-
பாை படடியல் கமநலை அபிவிருத்தி தினணக்-
கைத்தால் தயாரிக்கபபடடுள்ைது. அபபட-
டியலுக்ஷகற்பஷவ விவசாயிகளுக்கு டீசல் 
வழஙகும் மசயற்பாடுகள் ஷமற்மகாள்ைப-
படடு வருகின்றை. 

மநல் அறுவனடக்காக மகாண்டுவரபபடும் 
டீசல் முற்றாக விவசாயிகளுக்ஷக விநிஷயாகிக்-
கபபடவுள்ைது. இது குறித்து உரிய அதிகாரி-
கள் கவைம் மசலுத்தி ஷமற்பார்னவ மசயயுமா-
றும் அரசாஙக அதிபர் ஷகடடுள்ைார்.

ஷமலும் மபரும்ஷபாகத்தில் உழவு நடவடிக்-
னகக்காை டீசனலை வழஙகுவதற்கும் இக்கூட-
டத்தில் தீர்மானிக்கபபடடுள்ைது.

மாவடட ஷமலைதிக அரசாஙக அதிபர் 
ஷஜ.எஸ். அருள்ராஜ், மாவடட நீர்பபாசை 
பணிபபாைர் அபதுல் ஜபபார், மாவடட 
விவசாய பணிபபாைர் எம். குகதாசன்,  உர 
மசயலைகத்தின் மாவடட உதவிப பணிபபா-
ைர்,விவசாய சம்ஷமைைஙகளின் பிரதிநிதிக-
ளும் இக்கூடடத்தில் கலைந்து மகாண்டைர். 

அறுவள்டககுத் ஷதளவயகான டீசளை முளையகா்
வழங் முளைளெபைடுத்தபைட்ட திட்டம் அமுல்

 Njrpa fy;tp epWtfk;
fy;tp Kfhikj;Jtj;jpy; fy;tp 

,skhzpg; gl;lk;

BEd (Educa  onal Management) - 2023/2024 ( SLQF 5)

Njrpa fy;tp epWtfj;jpd; fy;tpj; jiyikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; Kfhikj;Jt 

gPlj;jpd; fy;tp epUthfk; kw;Wk; mgptpUj;jpJiw %yk; elhj;jg;gLk; Nkw;gb 

ghlnewpf;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ghlnewp eilngWk; ,lk; :  fy;tp epUthfk; kw;Wk; mgptpUj;jpj; Jiw> 

fy;tpj; jiyikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; 

Kfhikj;Jt gPlk;> Njrpa fy;tp epWtfk;> 

kPg;Ng re;jp> ghJf;f

ghlnewpapd; fhyk; : %d;W tUlk; 

fw;gpj;jy; eilngWk; Kiw :  epfo;epiy ClhfTk; NeubahfTk; fw;wy;-

fw;gpj;jy; eilngWk;

ghlnewpapd; nkhop%yk; : jkpo;  nkhop%yk;

fl;lz tpguq;fs; 

tpz;zg;gf; fl;lzk; :  &gh 1>500/-
gjpTf; fl;lzk; :  &gh 1>000/-
ghlnewpf; fl;lzk; :   &gh 150>000/- (%d;W jtizfspy; 

nrYj;j KbAk;)

guPl;irf; fl;lzk; :    epWtdk; jPu;khdpf;Fk; fl;lzk;

tpz;zg;gq;fis mDg;g Ntz;ba topKiw

Njrpa fy;tp epWtfj;jpd; guPl;irfs; Jiwapd; ,izaj;jsj;jpy; (https://
www.exams.nie.lk/intakes/new) ghlnewpf;F tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLjy; gw;wpa  

jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. NkYk; ,izaj;jsj;jpy; Bachelor of 
Education in Educational Management (Tamil Medium) – 2023/2024 g hlnewpf;Fupa 
Advertisement I njupT nra;J mjpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;F Vw;g 

tpz;zg;gg; gbtj;ijg; G+uzg;gLj;jTk;.

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp : 09.09.2022

fyhepjp Rdpy; [ae;j etuj;d

gzpg;ghsu; ehafk;

Njrpa fy;tp epWtfk;

k`ufk

 Njrpa fy;tp epWtfk;
fy;tp Kfhikj;Jtj;jpy; fy;tp KJkhzp 

epfo;r;rpj; jpl;lk; (2023/2024)
MEd (Educa  onal Management) - 2023/2024 (SLQF 10)

Njrpa fy;tp epWtfj;jpd; fy;tpj; jiyikj;Jt mgptpUj;jp kw;Wk; 

Kfhikj;Jt gPlj;jpd; fy;tp epUthfk; kw;Wk; mgptpUj;jpJiw %yk; 

elhj;jg;gLk; Nkw;gb ghlnewpf;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ghlnewp eilngWk; ,lk; :  fy;tp epUthfk; kw;Wk; mgptpUj;jpj; 

Jiw> fy;tpj; jiyikj;Jt mgptpUj;jp 

kw;Wk; Kfhikj;Jt gPlk;> Njrpa fy;tp 

epWtfk;> kPg;Ng re;jp> ghJf;f

ghlnewpapd; fhyk; : ,uz;L tUlk; 

fw;gpj;jy; eilngWk; Kiw :  epfo;epiy ClhfTk; NeubahfTk; 

fw;wy;-fw;gpj;jy; eilngWk;

ghlnewpapd; nkhop%yk; : jkpo;  nkhop%yk;

fl;lz tpguq;fs; 

tpz;zg;gf; fl;lzk; :  &gh 1>500/-
gjpTf; fl;lzk; :  &gh 5>000/-
ghlnewpf; fl;lzk; :   &gh 150>000/- (,uz;L jtizfspy; 

nrYj;j KbAk;)

guPl;irf; fl;lzk;  : epWtdk; jPu;khdpf;Fk; fl;lzk;

tpz;zg;gq;fis mDg;g Ntz;ba topKiw

Njrpa fy;tp epWtfj;jpd; guPl;irfs; Jiwapd; ,izaj;jsj;jpy; 

(https://www.exams.nie.lk/intakes/new) ghlnewpf;F tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLjy; gw;wpa  jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. NkYk; 

,izaj;jsj;jpy; Mater of Education in Educational Management (Tamil 
Medium) – 2023/2024 ghlnewpf;Fupa Advertisement I njupT nra;J 
mjpy; jug;gl;Ls;s mwpTWj;jy;fSf;F Vw;g tpz;zg;gg; gbtj;ijg; 

G+uzg;gLj;jTk;.

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp : 09.09.2022

fyhepjp Rdpy; [ae;j etuj;d

gzpg;ghsu; ehafk;

Njrpa fy;tp epWtfk;

k`ufk
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அநுராதபுரம் மேற்கு தினகரன்  நிருபர்

அநுராதபுரம் ோவட்ட ஊ்டகவி-
யலாளர்களுககான ஒரு நாள் செய-
லேர்வு  இன்று  (19) சவள்ளிக 

கிழமே நம்டசபறவுள்ளது. இ்டர் 
முகாமேத்துவம்  சதா்டர்பில் ஊ்டக-
வியலாளர்களின் செயற்பாடு குறித்த   
இசசெயலேர்வு அநுராதபுரம்  றந்திய 
உணவகத்தில் காமல 8.30 ேணியில் 

இருந்து  4 ேணி வமர இ்டம்சபறவுள்-
ளது. 

இதில் சதரிவு செயயபபடடுள்ள  
ஊ்டகவியலாளர்கள் கலந்துசகாள்ள-
வுள்ளமே குறிபபி்டத்தககது.

ஒரு நாள் ஊடக செயலமர்வு இன்று

அநுராதபுர கால ததாணிககல் 
கல்சவெட்டினை பார்னவெயிட அனுமதி
வவுனியா விமெ்ட நிருபர்

யுத்தகாலத்தில் பாதுகாபபு கார -
ணஙகளுககாக மூ்டபபடடிருந்த 
அனுராதபுர கால மதாணிககல் கல் -
சவடடு பகுதி ேககள் பார்மவககாக 
திறந்து மவககபபடடுள்ளது்டன், 
சுற்றுலா இ்டோக ோற்றிமேகக திட-
்டமி்டபபடடுள்ளது.

 வவுனியா ேற்றும் அனுராத-
புர ோவட்ட எல்மலககுடபட்ட 
ேகாமேலஙகுளம் சதால்சபாருள் 
இ்டோக வவுனியா நகரத்திலிருந்து 
ச�ாரவபசபாத்தாமன செல்லும் 
வீதியில் இது உள்ளது.

அஙகு அமேந்துள்ள சதால் -
சபாருள் நிமனவுச சின்னஙகள் 15 
ஏககர் பரபபளவில் பரந்து கி்டககின்-
றன. இதமன அண்மித்து 2 புராதன  
குளஙகளும் உள்ளன. இஙமக  வர -

லாற்றுககு முந்மதய  பாமறக கற்கரு-
விகளும் உள்ளன. 

இஙமக உள்ள மதாணிககல் கல் -
சவடடில் அனுராதபுர இராெதானி-
யின் ேன்னன் ேகாமெனின் ேகனா-
கிய ஸ்ரீ மேகவண்ணனது ஆடசி 
ந்டவடிகமககள், ேத ெ்டஙகுகள், 
வடடி முமறகள் ேற்றும் பணம் 
ேதிபபிழபபு முமறகள் பற்றிய பல 
முககிய தகவல்கள் உள்ளன. 

பனை சார் உறபத்திக் கிராமம் 
நேறறு திறந்துனைப்பு

ொவகசமெரி விமே்ட நிருபர்

சதன்ேராடசி பிரமதெ செயலக பிரி-
வுககுடபட்ட வரணி வ்டககு கிராேத்-
தில் செௌபாககியா திட்டத்தின் கீழ் 
அமேககபபட்ட பமன ொர் உற்பத்திக 
கிராேம் மநற்றுமுன்தினம் பிற்பகல் 
திறந்து மவககபபட்டது.

சதன்ேராடசி பமன, சதன்மன வள 
அபிவிருத்தி கூடடுறவுசெஙகஙகளின் 
சகாத்தணித் தமலவர் க.இராெதுமர 
தமலமேயில் இ்டம்சபற்ற இந்நி-
கழ்வில் பிரதே விருந்தினராக யாழ். 
ோவட்ட பாராளுேன்ற உறுபபினரும்-

ோவட்ட ஒருஙகிமணபபுக குழுத்த-
மலவருோன அஙகஜன் இராேநாதன் 
கலந்துசகாண்டு உற்பத்திக கிராேத்-
திமன திறந்து மவத்தார். 

மேலும் இந்நிகழ்வில் யாழ். 
ோவட்ட அரொஙக அதிபர் க.ேமகென்,-
சதன்ேராடசிப பிரமதெ செயலாளர் 
உோ,யாழ். ோவட்ட கூடடுறவு அபி-
விருத்தி உதவி ஆமணயாளர் கி.ெந்திர-
மெகரன் உள்ளிடம்டார் கலந்து சிறபபித்-
திருந்தனர். வரணி வ்டககு பமனொர் 
உற்பத்திக கிராேம் 13 மில்லியன் 
ரூபாய நிதி ஒதுககீடடில் அமேககப-
படடுள்ளமே குறிபபி்டத்தககது.

யாழில் சிறுமிகள் கடத்தப்பட்டு
்பாலியல் துஷ்பிரயயாகம் 
யாழ்.விமெ்ட நிருபர் 

யாழில் சிறுமிகள் இருவமர க்டத்திச 
சென்று பாலியல் துஷ்பிரமயாகத்திற்கு 
உடபடுத்திய ெம்பவத்து்டன் சதா்டர்பு-
ம்டய 7 மபமர சதா்டர்ந்து விளககே-
றியலில் மவககுோறு யாழ்.நீதிவான் 
நீதிேன்றம் உத்தரவிடடுள்ளது. 

17 வயது சிறுமிகள் இருவமர க்டத்-
திச சென்றமே ேற்றும் துஷ்பிரமயா-
கத்திற்கு உடபடுத்தியமே மபான்ற 
குற்றசொடடுககளின் கீழ் ெந்மதகநபர்-
கள் மகதுசெயயபபடடு விளககேறி-
யலில் மவககபபடடுள்ளனர். இதில் 
ொரதிகள் இருவரும் பஸ் ந்டத்துநர்-
கள் இருவரும் சிறுமிகள் இருவரும்  
அ்டஙகுவர்.  சிறுமிகள் இருவரும் 
குற்றஞொட்டபபட்ட ஐவரும் யாழ்.

நீதிவான் நீதிேன்றில் 
மநற்று முன்தினம் புதன்-
கிழமே ஆஜர்படுத்தப-
பட்ட மபாமத இந்த உத்த-
ரவு பிறககபபடடுள்ளது.  
இசெம்பவம் சதா்டர்பில் 
சபாலிஸ் விொரமணகளில் சதரிவிக-
கபபடடுள்ளதாவது, 

இரண்டு வாரஙகளுககு முன்னர் 
புதுககுடியிருபமபச மெர்ந்த 17 வயதுச 
சிறுமிகள் இருவர் வீடடிலிருந்து 
சவளிமயறி வந்து யாழ்பபாணம் பஸ் 
நிமலயத்திற்கு வந்துள்ளனர். இத-
மனயடுத்து அவர்கள் சதா்டர்பில் 
அறிந்த ஆசணாருவர், சிறுமிகள் இரு-
வமரயும் அமழத்துச சென்று ொவ-
கசமெரியிலுள்ள விடுதிசயான்றில் 
தஙகமவத்துள்ளார்.  எனினும் க்டந்த 

திஙகடகிழமே அந்த விடுதியிலிருந்து 
சவளிமயறிய மூவரும் யாழ். பஸ்நி-
மலயத்துககு வந்துள்ளனர்.  அன்மறய 
தினம் இரவு வாகனசோன்றில் பஸ் 
ொரதிகள் இருவர், ந்டத்துநர்கள் இருவர் 
என மேலும் நால்வர் இமணந்து 
வாகனசோன்றில் எழுதுேடடுவாழ் 
பற்மறக காடடுககுள் சிறுமிகமள 
அமழத்துச சென்றுள்ளனர். அதன்-
மபாது சிறுமிகளில் ஒருவர் ொதூரியோக 
மபசி வாகனத்திலிருந்து இறஙகி எழுது-
ேடடுவாழில் ேககள் வாழும் பகுதிககு 
வந்துள்ளார்.  வீதியில் சென்றவர்களி-

்டம் ந்டந்தவற்மற தபபிவந்த சிறுமி 
சதரிவித்த மபாது அவர்கள் சபாலிஸ் 
அவெர பிரிவுககு அறிவித்துள்ளனர். 

ேற்மறய சிறுமியு்டன் சென்ற 
ஐவரும் ேறுநாள் யாழ்பபாணம் நக-
ருககு அமழத்து வந்து சிறுமிமய 

இறககிவிடடுச சென்றுள்ளனர்.  இச-
ெம்பவம் சதா்டர்பில் யாழ். சபாலி-
ஸாரினால் விொரமணகள் முன்-
சனடுககபபட்டன. சிறுமிகளி்டம் 
முன்சனடுககபபட்ட விொரமணக-
ளின் அடிபபம்டயில் அவர்கமள க்டத்-
திச சென்றமே ேற்றும் தகாத உறவு 
சகாண்்டமே என்ற குற்றசொடடுகக-
ளின் கீழ் ஐவர் மகது செயயபபட்டனர்.

வீடம்டவிடடு சவளிமயறி வந்த-
மேயினால் சிறுமிகளும் விளககேறிய-
லில் மவககபபட்டனர்.

சந்தேகநபரகமை விைக்கைறியலில்
மெக்குைாறு நீதிைன்றம் உததேரவு 

யாழ்பபாண்ப பல்கனலககழக சதாழில்நுட்ப 
பீட கட்டடம் அங்குரார்்பபண ம்

கிளிசநாசசி குறூப நிருபர்

கிளிசநாசசி, அறிவியல் நகரில் 
அமேந்துள்ள யாழ்.பல்கமலக கழகத்-
தின் சதாழில்நுடப பீ்டத்தின் கட்ட-
்டம் மநற்று (18) திறந்து மவககபபட-
டுள்ளது. 

அரொஙகத்தின் விமெ்ட நிதி ஒதுக-
கீடடின் கீழ் சுோர்  525 மில்லியன் 

ரூபா செலவில் அமேககபபட்ட 
மூன்று ோடிகமளக சகாண்்ட கட்ட-
்டத் சதாகுதி க்டற்சறாழில் அமேச-
ெர் ்டகளஸ் மதவானந்தா பிரதே 
அதிதியாக கலந்து சகாண்டு  திறந்து 
மவத்தார். ஏற்கனமவ கிளிசநாசசி 
அறிவியல் நகர் வளாகத்தில் சபாறியி-
யல் பீ்டம் ேற்றும் விவொய பீ்டஙகள் 
என்பன இயஙகி வருகின்றன. இந்நி-

கழ்வில் கல்வி அமேசசின் செயலாளர் 
எம்.என். ரணசிஙக ேற்றும் பல்கமலக-
கழக ோனியஙகள் ஆமணககுழுவின் 
தமலவர் சிமரஷ்்ட மபராசிரியர் ெம்பத் 
அேரதுஙக, கிளிசநாசசி ோவட்ட அர-
ொஙக அதிபர் ரூபவதி மகதீஸ்வரன், 
பல்கமலககழகத்தின் பீ்டாதிபதிகள்,-
விரிவுமரயாளர்கள், ோணவர்கள் என 
பலரும்  கலந்துசகாண்்டனர்.

விவசாய பணிமனையில் 
முனைகேடுேள் ; மூவர் 
அடங்கிய குழு நியமைம்

மகாபபாய குறூப நிருபர்

வ்டககு விவொய பணிேமன 
முமறமகடுகள் சதா்டர்பில் 
விொரமண செயய  மூவர் அ்டங-
கிய விொரமணக குழுமவ வ்ட-
ோகாண ஆளுநர் ஜீவன் தியாக-
ராஜா நியமித்துள்ளார். 

வ்டககு ோகாண விவொய 
பணிபபாளர் பணிேமனயில் 
இ்டம்சபற்ற நிதி ேற்றும் நிர்வாக 
முமறமகடுகள் சதா்டர்பில் விொ-
ரிபபதற்காக  ஆரம்ப புலனாயவு 
விொரமண குழு  நியமிககபபட-
டுள்ளது. 

விொரமணக குழுவில் வ்ட 
ோகாண சிறுவர் நன்ன்டத்மத 
அமேசசின் கணககாளர் விஷ்ணு,  
வ்டககு ோகாண விவொய 
அமேசசின் நிர்வாக அதிகாரி 
ொந்தசீலன், வ்ட ோகாண விமத 
உற்பத்திக கூடடுறவு நிமலயத்-
தின்  உதவிப பணிபபாளர் ெதீஷ் 
ஆகிமயார் நியமிககபபடடுள்ள-
னர். 

செல்்வசெந்நிதி ஆலய சகாடியயற்றம் 
யாழ்.விமெ்ட நிருபர் 

வரலாற்றுப புகழ்சபற்ற சதாண்ம்ட-
ோனாறு செல்வசெந்நிதி ஆலயத்தின் 

வரு்டாந்த ேம�ாற்ெவம் எதிர்வரும் 
27ஆம் திகதி ெனிககிழமே சகாடிமயற்-
றத்து்டன் ஆரம்போகவுள்ளது. செப-

்டம்பர் 5ஆம் திகதி காமல 9 ேணிககு 
பூஙகாவனமும், செபச்டம்பர் 6ஆம் 
திகதி மகலாெ வாகனமும், செபச்டம்-

பர் 8ஆம் திகதி ெபபறத் திருவிழாவும், 
செபச்டம்பர் 9ஆம் காமல 9 ேணிககு 
மதர் திருவிழாவும் இ்டம்சபறவுள்ளது. 

வபால்தூெ சநதி ைற்றும் பாராளுைன்ற பாமதே, சபாநாயகரின உததி்யாகபூரெ இல்்லம்  ெமரயான பாமதேயில் 
சட்்டவி்ராதேைாக கூடிய  கூட்்டததின பிரதிநிதிகள், இராணுெ வீரரகள் இருெமர தோக்கி காயபபடுததிய்தோடு இராணு-
ெததின  ெசம் இருநதே ரி.56 துபபாக்கிகள் இரண்டு ைற்றும் அதேற்குரிய இரண்டு ்தோட்்டா வகபகமை வகாள்மைய-
டிததேல், வபாது ைற்றும் தேனியார வசாததுகளுக்கு பாதிபமப ஏற்படுததியமை  வதோ்டரபான நபரகமை அம்டயாைம் 
காண உதேவுைாறு வபாலிஸார வபாது ைக்களி்டம் ்காரிக்மக...  
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பெரியபெோரதீவு தினகரன் நிருெர்

மட்டககளப்பு மோவட்டம் வவுண-
தீவு பெோலிஸ் பிரிவில் திரு்டப்ெடடு 
இறைச்சிககோக பகோண்டுவரப்ெட்ட 
மோடுகள்  க்டந்த பெவவோய்கிழறம 
(16) பிறெகல் மீடகப்ெடடுள்ள்தோக 
வவுணதீவு பெோலிஸோர் ப்தரிவித்த-
னர்.

வவுணதீவு பிரப்தெததிலுள்ள சின் -
னகோலபெோட்டமடு ெகுதியில் பமச்-
ெலுககோக வி்டப்ெடடிருந்த இரண்டு 

ெசு மோடுகறள, அப்பிரப்தெதற்தச் 
பெர்ந்த நெர் ஒருவர் திருடி மோடடு 
வியோெோரிககு குறைந்த விறலககு 
விறறுள்ளோர்.

இம்மோடுகள் கோத்தோன்குடி ெகுதி -
யில் அறுறவககோக றவககப்ெடடி-
ருந்த நிறலயில்,பெோலிஸோரோல் மீட-
கப்ெட்டது.

வழஙகப்ெட்ட இரகசிய ்தகவறல -
யடுதப்த,இநந்டவடிகறக எடுககப்-
ெட்டது.

வவுணதீவு பெோலிஸ் நிறலய 

பெரும் குறைத ்தடுப்புப் பிரிவின் 
உ்தவி பெோலிஸ் ெரிபெோ்தகர் விககி-
ரமசிஙபக ்தறலறமயிலோன பெோலி -
ஸோரின் ந்டவடிகறகயோல் இறவ, 
மீடகப்ெட்டன. ெநப்தகத்தன் பெரில் 
ஐவறர பெோலிஸோர் றகது பெய்து-
முள்ளனர்.

றகப்ெறைப்ெட்ட மோடுகறளயும், 
ஐநது ெநப்தக நெர்கறளயும் மட்டகக-
ளப்பு நீதிமன்றில் ஆஜர்ெடுத்த ந்டவ-
டிகறக எடுததுள்ள்தோக பெோலிஸோர் 
ப்தரிவித்தனர்.

களவாடி அறுவவககாக வவககப்பட்டிருந்த 
திருட்டு மாடுகள் மீட்பு, மட்்டககளபபில் சம்பவம

அடறளச்பெறன 
குறூப் நிருெர்

அககறரப்ெறறு 
பிரப்தெததின் பிர்தோன 
வீதிகளில் இறளஞர்-
கள் பெோறுப்பின்றி 
மிக பவகமோக பமோட-
்டோர்றெககிள்கறள 
ஒடடிச்பெல்வ்தோல், பிர-
ப்தெவோசிகள் பெரும் 
அச்ெமற்டநதுள்ளனர்.
க்டறகறர வீதி,மறறும் 
பிர்தோன வீதிகளிபல 
இவவோறு இறளஞர்-
கள் அதிபவகமோக 
பமோட்டோர் றெககிள்க-
ளில் பெல்கின்ைனர்.

இவவோறு இவர்-
கள் பெல்வது அதிக 
விெததுககறள ஏறெ-
டுததுவது்டன் வயது 
முதிர்நப்தோர் மறறும் 
ெோ்தெோரிகளுககு 
பெரும் அபெௌகரிகஙக-
றளயும் ஏறெடுததியுள்-
ளது.குறிப்ெோக இரவு 
பநரஙகளிபல மிக 
பவகமோக இவர்கள் 
பமோட்டோர்றெககிகள்க-
ளில் பெல்கின்ைனர்,பம-
லும் ஒரு றெககிளில் 
மூவர்,அல்லது நோல்வர் 
ெயணிப்ெதும்,்தறலக-
கவெமின்றி க்டறகறர 
வீதிகளில் பமோட்டோர்-
றெககிளில் பெல்வதும் 
பெரும் இற்டஞெறல-
யும் ஏறெடுததியுள்ளது.
இதுகுறிதது பெோககுவ-
ரதது பெோலிஸோருககு 
அறிவிககப்ெடடுள்-
ள்தோல்,இரவு பநரஙக-
ளில்,குறித்த இப்ெோற்த-
களில் பெோககுவரதது 
பெோலிஸோர் பரோநது 
ந்டவடிககறககளிலும் 
ஈடுெடடு வருகின்ை-
னர்.இறளஞர்களின் 
இதுபெோன்ை பெோறுப்-
ெறை பெயறெோடுகளோல் 
சிறுவர்கள் வீதியோல் 
பெல்வ்தறகும் அஞசு-
கின்ைனர்.

மமா. வசககிள்களில் 
அதிமவகமாக
சசல்வ்தாக 
ச்பாலிஸில் புகார்

ஹிரா நகர் குடிமேற்ற 
கிராம வீதிவே
சசப்பனிடுமாறு 
மககள் மகாரிகவக

ெோலமுறன  கிழககு 
தினகரன் நிருெர்

ெோலமுறன ஹிரோ 
நகர்  மீள்குடிபயற-
ைக கிரோமததிறகுச் 
பெல்லும் பிர்தோன வீதி 
குண்டும், குழியுமோக 
கோணப்ெடுவ்தோல், 
பெோககுவரததுச் பெய்-
யமுடியோ்த நிறலயில் 
இருப்ெ்தோக  அப்ெகுதி 
மககள் விெனம் ப்தரி-
விககின்ைனர்.

ெோலமுறன பிர்தோன 
வீதியிலிருநது   ஐநது 
கிபலோ மீறைர் தூரததில் 
கோணப்ெடும் ஹிரோ 
கிரோமததில் சுமோர்  
நூறறுககு பமறெட்ட  
குடும்ெஙகள் வசிதது 
வருகின்ைன. இங-
குள்ள  மககள், விவெோ-
யிகள் பெோது மககள், 
ெோ்டெோறல மோண-
வர்கள் மறறும் அரெ 
உததிபயோகத்தர்கள் 
இவவீதியின் ஊ்டோக 
பிரயோணம் பமற-
பகோள்வதில்  ெல்பவறு 
அபெௌகரியஙகறள 
எதிர்பநோககுவ்தோக 
கவறல ப்தரிவிககின்-
ைனர். மறழ கோலஙக-
ளில்,பெறும் ெகதியுமோக 
நீர் நிரம்பிக கோணப்-
ெடுகிைது.பமலும் 
்தோர் வீதியோக இருந்த 
இவவீதி பெ்தமற்டநது 
்தறபெோது, கிைவல் 
வீதியோக மோறிவருகின்-
ைறம குறிப்பி்டத்தக-
கது.  

இவவீதியின் புண-
ரறமப்புச் ெம்ெந்த-
மோக ெம்ெந்தப்ெட்ட 
அதிகோரிகள் மறறும் 
பிரப்தெ அரசியல்வோ-
திகளின் கவனததிறகு 
ெலமுறை பகோண்டு 
வநதும் இதுவறர எந்த 
வி்தமோன ந்டவடிகறக-
யும் எடுககவில்றல-
பயன அஙகு வசிதது 
வருகின்ை  மககள் 
விெனம் ப்தரிவிக-
கின்ைனர்.

எனபவ, இவவீதி-
யிறன முழுவதுமோக 
புணரறமததுத்தர 
ெம்ெந்தப்ெட்ட அதிகோ-
ரிகள் பிரப்தெ அரசியல் 
வோதிகள் ந்டவடிகறக 
எடுககுமோறு ஹிரோ 
நகர் கிரோம மககளும் 
விவெோயிகளும் பெோது 
மககளும் பகோரிகறக 
விடுககின்ைனர்.

பரோட்டபவவ குறூப் நிருெர்

திருபகோணமறல-உடதுறைமுக வீதியில் 
பமோட்டோர் றெககிள் இரண்டு பநருககு பநர் 
பமோதி விெததுககுள்ளோனதில்,  ்தோதியர் உத -
திபயோகத்தர் ஒருவர்  உடெ்ட மறறுபமோரு-
வர் கோயமற்டநதுள்ளோர்.

்தோதியர் உததிபயோகத்தரோன திருபகோண-

மறல லிஙக நகர் ெகுதிறயச் பெர்ந்த எஸ்.
துஸ்யநதி (41வயது) என்ெவரும்,உவர்ம-
றல-மததிய வீதியில் வசிககும் எம்.சிவபந-
ெரோஷோ (68வயது) என்ெவருபம ,கோயம-
ற்டந்தவர்களோவர். 

விெதது ப்தோ்டர்பிலோன விெோரறண -
கறள திருபகோணமறல ்தறலறமயக 
பெோலிஸோர் பமறபகோண்டு வருகின்ைனர்.

மமாட்்டார்வசககிள்கள் மமாதி இருவர் காேம

khfhz tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig (Nk.kh)
(kpd;rf;jp kw;Wk; tYrf;jp> khfhz tPjp tPlikg;G kw;Wk; epHkhzj;Jiw> 

ePHg;ghrd kw;Wk; ePHtoq;fy;> r%f eyd;Ghp kwWk; efHg;Gu kw;Wk; Njhl;l 

cl;fl;likg;G trjpfs; njhlHghd mikr;R - Nky; khfhzk;)

tPnlhd;iw thlif mbg;gilapy; 
ngw;Wf;nfhs;sy;

Nfs;tp ,yf;fk;: PRDA/WP/PRO/2022/20R

,t;  mjpfhu rigapd; Njitf;fhf rpwe;j epiyikapYs;s> jdp khb my;yJ 

,uz;L khb tPnlhd;iw jsghlq;fSld; xU tUlfhyj;jpw;F thlif 

mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf> tPl;L chpikahsHfsplkpUe;J ngWiff; 

FOtpd; jiythpdhy; jpwe;j tpiykDf; Nfhug;gLfpd;wJ>

cj;Njr tPlhdJ> ENfnfhil> gj;juKy;y> ghnfhl> ehty> nfh];tj;j> 

nkjntypfl> uh[fphpa> nfh`{ty> nghuy];fKt> fpUyg;gd> nts;stj;j> 

jpk;gphpf];aha my;yJ nfhOk;igr; Rw;wpAs;s gpuNjrq;fspy; mike;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;. mj;Jld; Fiwe;jgl;rk; 03/04 miwfSld; RkhH 1500 - 2000 r.mb 

tp];jPuzk; nfhz;l tPlhf mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. xNu Kiwapy; ,uz;L 

thfdq;fis epWj;jp itf;ff;$bajhf ,Uj;jy; kw;Wk; ,ila+hpd;wpajhd 

gpuNtr topnahd;W mike;jpUj;jy; Ntz;Lk;. cq;fspd; Nfs;tp kw;Wk; mJ 

njhlHghd mur kjpg;gPl;Lj; njhifAk; ftdj;jpw; nfhs;sg;gl;L ,t; xg;ge;jk; 

Nkw;nfhs;sg;gLK;.

Nfs;tpg; gbtq;fis toq;fy;.

kPsspf;fg;glhj &gh 1,000.00 + 12% ngNrt gbtf; fl;lznkhd;iwr; nrYj;jp 

2022.08.22 Kjy; 2022.09.02 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 09.00 Kjy; 02.30 

tiu ,t; mYtyfj;jpd; ngWifg; gphptpy; my;yJ www.prda.wp.gov.lk vd;w 

,izaj;jpy; ,jw;fhd Nfs;tp Mtzq;fisj; jutpuf;fk; nra;J nfhs;syhk;. 

mt;thW gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;sg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fs;> g+uzg;gLj;jg;gl;L 

gpizj; njhifAld; gbtf; fl;lzk; kw;Wk; kPsspf;fg;gLk;. itg;Gj; njhifahd 

&gh 3>120.00 ,w;fhd njhifnahd;W fPo;f;fhzg;gLk; ,yq;if tq;fpf; fzf;F 

,yf;fj;jpw;F nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;Lld; ,izj;J rkHg;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;sy;/ jpwj;jy;
g+uzg;gLj;jg;gl;l Nfs;tpfs; fPo;f;fhzg;gLk; Kfthpapd; ,uz;lhk; khbapy; 

itf;fg;gl;ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022.09.05 md;W gp.g. 02.30 ,w;F Kd;dH 

cs;sply; my;yJ mj;jpdj;jpw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; 

mDg;Gjy; KbAk;. (jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~tPnlhd;iw thlif 

mbg;gilapy; toq;fy;| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.)

,yq;if tq;fp GJf;fil fpis - fzf;F ,yf;fk; - 71752231

jiytH

ngWiff; FO>

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

,y. 59> nrd; nrg];jpad; NkL>

nfhOk;G-12

njhiyNgrp ,y:- 011-5676903

ngWif mwptpj;jy;
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KjyPl;L Nkk;ghl;L mikr;R

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk;

tpiykD Nfhuy;

“R`_Wghah” = RG+j;jpGu tPjp> gj;juKy;iyapy; mike;Js;s 

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpw;F (Applica  on Server) 
toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jjy; 

xg;ge;j ,y.: DIE/PRO/01/2022/18

1.  FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk; rhu;gpy; jpizf;fsj;jpd; nfhs;Kjy; FOj; jiytupdhy; 

gpd;tUkhW gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu tPjp> “R`_Wghah” fl;blj; njhFjpapy; mike;Js;s FbtuT 

kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpw;F (Applica  on Server) toq;Fjy; kw;Wk; nghUj;Jtjw;F jifikAs;s 

toq;Feu;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd.

2. Njrpa Nghl;b uPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; eilKiwapd; fPo; ,e;j tpiykDf;Nfhuy; elhj;jg;gLk;.

3.  ,jpy; Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fSf;F ,J njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fis> gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu 

tPjp> “R`_Wghah”> 5 Mk; khb> “B” gFjpapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd; 

nfhs;Kjy; gpuptpd; gpujpf; fl;Lg;ghl;lhsuplkpUe;J (nfhs;Kjy;) ngw;Wf; nfhs;s KbAnkd;gJld;> 

tpiykD Mtzq;fis mNj Kftupapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 4.00 kzp 

tiu guPl;rpf;f KbAk;.

 njhlu;GfSf;F: njhiyNgrp ,y.: 011 – 5329530 / 011 – 5329535 njhiyefy;: 011 - 2879091

4.  ,jpy; Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fSf;F kPsspf;fg;glhj &gh Kg;gj;ije;jhapuk; (&.35>000.00) fl;lzj;ijr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld;> gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu tPjp> “R`_Wghah”> 5 Mk; khb> 

“B” gFjpapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;Kjy; gpuptpd; gpujpf; 

fl;Lg;ghl;lhsu; (nfhs;Kjy;) mtu;fsplk; vOj;J%y Nfhupf;ifnahd;iw rku;g;gpg;gjd; %yk;  2022.08.19 

Mk; jpfjp Kjy; 2022.09.08 Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzp njhlf;fk; gp.g. 3.00 kzp tiu Mq;fpy 

nkhopapy; mr;rplg;gl;l KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

5.  midj;J tpiykDf;fisAk; jiytu;> jpizf;fs nfhs;Kjy; FO> FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; 

jpizf;fsk;> “R`_Wghah”> 5 Mk; khb> “B” gFjp> = RG+j;jpGu tPjp> gj;juKy;iy vDk; Kftupf;F 

2022.09.09 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;ff; $bathW gjpTj; jghypy; mDg;gNth 

my;yJ Neupy; te;J xg;gilf;fNth KbAk;. tpiykDf;fs; miof;fg;gl;L Kbe;jTld; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

Kftupapy; rKfkspg;gjw;F tpUg;gj;ijj; njuptpj;jpUe;j tpiykDjhuu;fspdJ gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ vd;gJld; 

mit jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

6.  tpiykDjhuu;fspdhy; rku;g;gpf;fg;gLk; tpiykD> tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjpapypUe;J 

91 ehl;fSf;F my;yJ VNjDnkhU ePbf;fg;gLk; fhyg;gFjpf;F nry;Ygbahdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

7.  midj;J tpiykDf;fSk;> tpiy$wy; Mtzj;jpy; gFjp III ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW tpiykD 

gpizankhd;Wld; FbtuT kw;Wk; Fbafy;T fl;Lg;ghl;lhsu; ehafj;jpw;F (Kftupf;F) mDg;gg;gly; 

Ntz;Lk;. mj;NjhL> tpiykDg; gpizakhdJ ,uz;L kpy;ypad; &gh (02 kpy;ypad;) ngWkjpiaf; 

nfhz;ljhfTk; 2023.01.06 Mk; jpfjp (91 + 28 ehl;fs;) tiu nry;YgbahdjhfTk; tpiykD juTg; 

gj;jpuj;jpd;  gFjp II ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kftu; epWtdnkhd;wpdhy; tpepNahfpf;fg;gl;ljhfTk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

8.  tpiykD Kd; re;jpg;nghd;W 2022.08.30 Mk; jpfjp gp.g. 02.00 kzpf;F gj;juKy;iy> = RG+j;jpGu tPjp> 

“R`_Wghah” fl;blj; njhFjpapy; mike;Js;s FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsj;jpd;> 5 Mk; 

khbapy; eilngWk;. 

jiytu;

jpizf;fs nfhs;Kjy; FO>

FbtuT kw;Wk; Fbafy;Tj; jpizf;fsk;> 

“R`_Wghah”>  
= RG+j;jpGu tPjp> 

gj;juKy;iy.

fiyg;ghsiu 
epakpg;gjw;fhd 

gfpuq;f mwptpj;jy;
fk;gdpapd; ngah;

nrypq;Nfh 

,d;nt];l;kd;l;]; 

Nfhh;gNu\d; ypkpl;ll;

gjpT  ,y. PB354
gjpT mYtyf Kfthp

,y. 22/2/1> 2Mk; 

khb> kp`pe;J khtj;j> 

FUehfy;

ePjpkd;wk; 

th;j;jf cah; ePjpkd;wk;> 

nfhOk;G

tof;F ,y. 

HC(civil)13/2015/co
fl;lisj; jpfjp

23.03.2022

fiyg;ghshpd; 

epakdj;jpw;fhd  

mwptpj;jy; 04.08.2022

fiyg;ghshpd; ngah;

Nflt fe;jNf Rjj; 

Fkhu

fiyg;ghshpd; Kfthp

,y. 46> Yk;gpdp khtj;j> 

jSfk> fsdp

fiyg;ghshpd; mYtyf 

Kfthp:

,y. 142> 3k; khb> 

ajhkh fl;blk;> fhyp 

tPjp> nfhOk;G -03.

Nfs;tp miog;G

2022 Mz;bd; Muk;g Rfhjhu Nritia tYt+l;Lk; epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; %yk; xJf;fg;gl;l khdpaj;jpd; fPo; 

Etnuypa gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzp kidf;F Njitahd fPo;f;fhZk; kUj;Jt cgfuzq;fis 

nfhs;tdT nra;tjw;fhf Etnuypa gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapd; ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy; jifikAs;s toq;Feh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

,yf;fk; tplak; msT

kPsspf;fg;glhj 

itg;Gf; 

fl;lzk; (&.)

Nfs;tpg; gpizapd; ngWkjp 

(&.) Nfs;tpg; ngWkjpapd; 

tpfpjhrhukhf

Nfs;tpg; 

gpiz 

nry;Ygb 

fhyk;fhrhf fhrhf 

,y;iynadpy;

1 Auto Clave Table top 10 3500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

2 ECG Machine, Single 
Channel

10 3500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

3 Emergency Folding rescue 
Stretcher

5 2500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

4 Hematology Analyzer, 3 
part

2 3500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

5 Biochemistry Analyzer,  
Semi Auto mated

2 3500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

6 Biochemistry Analyzer, 
Fully Auto mated High 
Through put

1 3500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

7 Dentla Unit Floor mount 2 3500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

8 Light euring machine LED 
type

8 2500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

9 Dental micor Motor units 3 2500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

10 Table top instrument 
sterilizer (medium)

3 2500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

11 Dental Ultrasonic scalar 
machine

7 2500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

12 Dental X-ray Extra oral 
(opg) digital

1 3500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

13 Scanner Ultrasound high 
end

1 3500.00 1% 2% 91 ehl;fs;

2022.08.19k; jpfjp Kjy; 2022.09.08k; jpfjp tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiuahd 

fhyj;jpw;Fs;; ̀ hthvypa Etnuypa vd;w Kfthpapy; trpf;Fk; gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapd; 

fhrhshplk; kPsspf;fg;glhj Nkw;gb rk;ge;jg;gl;l itg;Gf; fl;lzj;ij nrYj;jp gw;Wr;rPl;il fzf;Fg; gphptpw;F 

rkh;g;gpj;J Nfs;tp  tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 2022.08.19 Kjy; 2022.09.08 tiu thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Etnuypa gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; 

gzpkidf;F tUif je;J ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf; nfhs;sy; 2022.09.09 Kw;gfy; 10.00 ,w;F KbtiltJld; g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; fPo;f;fhZk; Kfthpf;F  gjpTj; jghypy; my;yJ epWtdj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

Nfs;tpfis cs;spLtjd; %yk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fis xg;gilf;fyhk;. md;Nw Kw;gfy; 10.30 ,w;F Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;.

  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; ,U gpujpfSld; jahhpf;fg;gl;L %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ngah; Fwpg;gpl;L 

NtW NtW ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L xU ciwapy; ,l;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt; ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; Fwpj;j Nfs;tpia rkh;g;gpg;gjw;fhd tplaj;ij kpfj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

  Nfs;tpg; gj;jpuq;fSld; Fwpj;j Nfs;tpg; gpizia Etnuypa gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; 

gzpkidf;F fhrhf my;yJ Etnuypah gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghshpd;  ngahpy; ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; mDkjpj;j th;j;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;  nfhz;L rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

  Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk; epWtdq;fs; Njrpa kUe;Jfs; xOq;FgLj;jy; mjpfhu rigapd; gjpT nra;j 

epWtdkhf ,Ug;gJld; Fwpj;j cgfuzq;fis toq;Fjy; rk;ge;jkhf mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; 

,lk;ngwhj epWtdkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. (mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bay; gLj;jg;gl;l epWtdq;fspd; %yk; 

rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.)

  rfy Nfs;tpAk; njhopy;El;g kjpg;gPl;L fkpl;bf;F rkh;g;gpf;fg;gLk;. ,J gw;wpa ngWif FOtpd; jPHkhdk; 

,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tp jhuh; my;yJ mtuJ vOj;J%y mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis Etnuypah gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkidapy; njhiyNgrp ,y. 052-

2234482I njhlh;G nfhz;L ngw;Wf; nfhs;syhk;.

jiyth;>

ngWiff;FO>

gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkid.

2022.08.19k; jpfjp Etnuypahtpy;.

Rfhjhu> RNjr kUj;Jt> r%f eyd;Ghp> ed;dlj;ij kw;Wk;
 rpWth; ghJfhg;G Nrit mikr;R

 gpuNjr Rfhjhu Nritg; gzpg;ghsh; gzpkid  Etnuypa - 2022Mk; Mz;L

ngWif mwptpj;jy;
nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyhpaht gpuNjr rig

40KW msit khdp Kiwikapd; fPo; 
#hpa tYj; njhFjpia toq;fy;

ngWif ,yf;fk;: KMPS/3/1/SOLAR

1.  nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyhpaht gpuNjr rigapd; ngWiff;FOtpdhy; msit fzf;fpay; #hpa tYj; 

njhFjpapd; tiyaikg;nghd;iw jpl;lkpl;L Vw;wp ,wf;fp toq;fp epWtp> eilKiwg;gLj;jp guhkhpg;Gld; 

nraw;gLj;jpf; nfhz;L nry;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gll tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

2.  midj;J tpiykDjhuh;fSk; ,yq;if epiyngWjF rf;jp mjpfhu rigapy; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s 

(05 tUlq;fspw;F Nky;) kw;Wk; #hpa tY rf;jpj; njhFjpnahd;iw jpl;lkpl;L Vw;wp ,wf;fp toq;fp. epWtp 

nraw;gLj;jp> guhkhpg;Gld; eilKiwg;gLj;jy; njhlh;ghf mDgtKs;s epWtdnkhd;whf ,Uj;jy;.

3. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; Kiwikapd; fPo; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

4.  g+uzg;gLj;jg;gll Nfs;tpfisr; rkh;g;gpf;ifapy; &gh 100000.00 ngWkhdKs;s tpiykDg;gpizankhd;W 

jiyth;>  nfhl;bfhtj;ij> Ky;Nyhpaht gpuNjr rig vd;w ngaUf;F toq;fg;gly; Ntz;Lnkd;gJld; 

mJ fhrhf my;yJ ,yq;if kj;jpa tq;fp mDkjpj;j ,yq;ifapy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; tzpf 

tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;l tq;fpg; gpizankhd;whf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. tq;fpg; gpizakhdJ 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; jpdj;jpypUe;J 90 ehl;fspw;Fr; nry;YgbahFjy; Ntz;Lk;.

5.  gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpw;F thu Ntiy ehl;fspy; mYtyf Neuq;fspy; (K.g. 9.00 - gp.g. 

3.00) Nehpy; rKfkspj;J Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghprPyid nra;J nfhs;syhnkd;gJld; 

Nkyjpf tpguq;fis my;yJ njspt+l;ly;fspw;fhf Ntiy mj;jpal;rfh; njhiyNgrp ,y. 0112 410288 

%yk; njhlh;G nfhz;L my;yJ kpd;dQ;ry; Kfthp kmpsdev@gmail.com %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

6.  ,jw;fhf MHtKk;> jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; fhrhf kPsspf;fg;glhj &gh 5000/- ,w;fhd 

fl;lzj;ijr; nrYj;jp Mq;fpy nkhopapy; jahhpf;fg;gl;Ls;s KOikahd tpiykDg;gbtj; 

njhFjpnahd;iw> gpuNjr rig> nfhj;jLt> Gjpa efuk; vd;w Kfthpapy; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpy; 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpj;J 2022.08.19 Kjy; 2022.09.08 tiu thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; 

gp.g. 3.00 tiuahd fhyg;gFjpapy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

7.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs; 02 gpujpfshf %yg;gpujp kw;Wk efy; gpujp vdf; Fwpg;gpl;L 

,uz;L jghYiwfspy; cs;spl;L mtw;iw xU ciwapy; cs;spl;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

40KW msitkhdp Kiwikapd; fPo; #hpa tYj; njhFjpnahd;iw toq;fypw;fhd Nfs;tp Nfhuy;| 

vdf;Fwpg;gpl;L 2022.09.09 md;W gp.g. 2.000 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dh; rigapd; gpujhd mYtyf 

nrayhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLjy; Nkw;nfhs;syhk;. 

jhkjkhff;fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit 

2022.09.09 md;W gp.g. 2.00 ,w;F nfl;bfhtj;j Ky;Nyhpaht gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyf $l;l 

kz;lgj;jpy; Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

8.  g+uzg;gLj;jg;glhj kw;Wk; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLtJld; tpiykDf;fis 

Vw;Wf; nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyhpaht gpuNjr rigapd; ngWiff; 

FOtpw;F chpj;jhFk;.

jiyth;>

nfhl;bfhtj;ij Ky;Nyhpaht gpuNjr rig.

2022.08.19
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,yq;if Rq;fk; 
Rq;f NkhrbfSf;F vjpuhf tpopg;Gld; ,Uq;fs;!

24 kzpj;jpahyKk; jfty;fs; toq;Ftjw;F 

0112471471
vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioAq;fs; 

 ,ufrpaj;jd;ik cr;r kl;lj;jpy; Ngzg;gLk;.

 ntw;wpfukhd Gydha;TfSf;F topfhl;Lk; jfty;fSf;F gzntFkjp toq;fg;gLk;. 

Rq;f Nkhrbfisj; jLg;Nghk;!

murhq;f tUkhdj;ijAk; r%f> #oy; ghJfhg;igAk; cWjpg;gLj;Jk; 

Kaw;rpfSf;Fj; Njhs;nfhLg;Nghk;!

kj;jpa Ez;zwpTg; gphpT> 

,yq;ifr; Rq;fk;> 

Rq;f ,y;yk;> ,y. 40> gpujhd tPjp> nfhOk;G-11.

kpd;dQ;ry;: ciu@customs.gov.lk

tlkj;jpa khfhzj;jpd;> khfhz rig 
ghlrhiyfspy; epyTk; MrphpaH gjtp 
ntw;wplq;fspw;fhf ghlrhiyfis 

mbg;gilahff; nfhz;L> 
jw;nghOJ mgptpUj;jp mYtyHfshf 
epakdk; ngw;Ws;s gl;ljhhpfs; kw;Wk; 

bg;NshkhjhuHfis Ml;NrHg;Gr; nra;jy; 
tlkj;jpa khfhzj;jpd;> khfhz rig ghlrhiyfspy; epyTk; 

MrphpaH ntw;wplq;fs; 1993 ,w;fhf 2018> 2019 kw;Wk; 2020 

tUlq;fspy; mgptpUj;jp mYtyHfshf epakdk; nra;ag;gl;l 

gl;ljhhpfs; kw;Wk; bg;NshkhjhuHfisr; NrHj;Jf; nfhs;tjw;fhd 

mwptpj;jy; tlkj;jpa khfhz mur Nrit Mizf;FOtpd; 

www.psc.nc.gov.lk vd;w ,izaj;jsj;jpy; ntspaplg;gl;Ls;sJ. 

mjw;fhd tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpfjp 
2022.09.09 MFk;. 

nrayhsH> 

khfhz mur Nritfs; Mizf;FO> 

tl kj;jpa khfhzk;> 

2022.08.19

mwptpj;jy;
fPNo Fwpg;gpl;Ls;s fk;gdpapd; ngah; khw;wk; 

njhlh;ghf 2007 Mk; Mz;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;bd; 7 Mk; ,yf;f 

fk;gdpfs; rl;l 9(2) Mk; gphptpd; epajpfspd; 

gpufhuk; ,j;jhy; mwptpj;jy; toq;fg;gLfpd;wJ. 

fk;gdpapd; Kd;ida ngah; :  jg;nuhNgd; 

nrf;fpAhpl;B]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;

fk;gdpapd; Gjpa ngah; :  mk;gpnahd; 

nrf;fpAhpl;B]; (gpiutl;) 

ypkpl;ll;

gjptpyf;fk; : PV 16031
gjpT ngw;w mYtyf Kfthp :  ,y. 10> Nfhj;jkp tPjp> 

nfhOk;G-08.

ngah; khw;w rhd;wpjopd; jpfjp :  2022 [_iy 29 Mk; 

jpfjpad;W

NkNyAs;s fk;gdpapd; rhh;ghf

kNd[h;]; mz;l; nrf;fpul;lhp;]; (gpiutl;) ypkpl;ll;

nrayhsh;fs;

,y. 08> upf;nfy; ghij> nfhOk;G-08.



ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தில் 
நடைபெறவுள்ள சர்வதேச லீக் டி20 
போைரின், டுொய் பெப்பிடைல்ஸ் 
அணிக்ொெ இலஙடெ அணி வீரரெ-
்ளான ேசுன் ஷானெ, ொனுெ ராஜப்ஷ 
மற்றும் துஷமநே சமீர ஆகிதயார ஒப்-
ெநேம் பசய்யப்ெடடுள்ளனர.

இநேத் போைரில் விட்ளயாடும் 

அணிெள ேஙெளுடைய ப்வளிநாடடு 
வீரரெட்ள அறிவித்து ்வருகின்றன. 
இநேநிடலயில் டுொய் பெப்பிட-
ைல்ஸ் அணி 6 ப்வளிநாடடு வீரரெ-
ளின் பெயரெட்ள இது்வடர ப்வளி-
யிடடுள்ளது.

அேன்ெடி இலஙடெ அணியின் 
ஒருநாள மற்றும் டி20 ேடல்வர 

ேசுன் ஷானெ மற்றும் 
முன்னணி த்வெப்ெந-
துவீச்சா்ளர துஷமநே 
சமீர, அேரடி துடுப்-
ொடை வீரர ொனுக்ெ 
ராஜப்ஷ ஆகிதயார 
டுொய் பெப்பிடைல்ஸ் 
அணிக்ொெ ஒப்ெநேம் 
பசய்யப்ெடடுள்ளனர.

இநே மூன்று 
இலஙடெ வீரரெளு-
ைன் தமற்கிநதிய 
தீவுெளின் செலதுடற 
வீரர தராவமன் ெ்வல், 
பெபியன் எலன் 
மற்றும் ஆப்ொனிஸ்-
ோன் அணியின் சுழல் 
ெநதுவீச்சா்ளர முஜீபுர 
ரஹமான் ஆகிதயாடர-

யும் டுொய் பெப்பிடைல்ஸ் அணி ஒப்-
ெநேம் பசய்துள்ளது.

இநேத் போைரில் ஒவப்வாரு 
அணியும் ேலா 14 ப்வளிநாடடு வீரர-
ெட்ள ேமது அணியில் இடைத்துக்-
பொள்ள முடியும். அேன்ெடி ஏற்ெனத்வ 
ெல்ப் ஜயண்டஸ், எம்.ஐ எமிதரடஸ் 
மற்றும் அபுோபி டநட டரைரஸ் 

அணிெள ேஙெளுடைய ப்வளிநாடடு 
வீரரெள ெடடியடல ப்வளியிடடுள-
்ளது.

சர்வதேச லீக் டி20 போைர ஐக்கிய 
அரபு இராச்சியத்தின் டுொய், அபு 
ோபி மற்றும் ஷாரஜாவில் எதிர்வரும் 
ஜன்வரி மாேம் நடைபெறும் என எதிர-
ொரக்ெப்ெடுகின்றது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஓைஸ்ட மா்தம 19ம திைதி கவளளிக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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ஆபைான் ்தக�நைர் ைாபுலில் உள்ள கூட்டம 
நிகைந்த ்பளளிவாசல் ஒன்றில் இ்டமக்பறை 
சக்திவாயந்த குண்டு கவடிபபில் 21 ே்பர் ்பலி-
ோனே்தாடு ேமலும 33 ே்பர் ைாேமக்டந்தனர். 

ை்டந்த பு்தன்கிழகம மாக� ேநர க்தாழு-
கையின்ே்பாே்த இந்த கவடிபபு இ்டமக்பறைது. 
உயிரிழந்தவர்ைளில் ்பளளிவாசல் இமாமும 
உள்ளார். இந்தத் ்தாக்கு்தலின் பின்னணியில் 
ோர் உள்ளனர் என்்பது உறுதி கசயேப்ப்டா்த-
ே்பாதும, இஸ்�ாமிே அரசு (ஐ.எஸ்) குழுவின் 
்தறகைாக� ்தாக்கு்தல் ஒன்றில் ்தலி்பான் 
ஆ்தரவு ம்தத் ்தக�வர் ஒருவர் கைால்�ப்படடு 
ஒரு வாரத்திே�ேே இந்தத் ்தாக்கு்தல் இ்டம-
க்பறறுள்ளது.    

“்ப�ரும கைால்�ப்பட்டக்த நான் ்பார்த்-

ே்தன், சி�ர் ்பளளிவாசல் ஜன்னல்ைளில் 
இருநது வீசி எறிேப்பட்டார்ைள” என்று ்பார்த்-
்தவர் ஒருவர் ேராயட்டர் கசயதி நிறுவனத்திறகு 
க்தரிவித்்தார்.

ை்டந்த ஆண்டு ஆபைாகன கைப்பறறிே 
்தலி்பான்ைளின் ்ப�மகைாண்்ட எதிரிோை இந்த 
ஐ.எஸ் குழு உருகவடுத்துள்ளது. இந்த இரு 
்தரபபும ்தறே்பாது ்பேஙைர ேமா்தல் ஒன்றில் 
ஈடு்படடுள்ளகம குறிபபி்டத்்தக்ைது. 

ைாபுலில் குண்டு கவடித்்த இ்டத்க்த ்பாது-
ைாபபு ்பக்டயினர் ்தறே்பாது மூடியுள்ளனர். 

சக்திவாயந்த கவடிபபுச் சத்்தத்க்த ேைட்ட்தா-
ைவும அருகில் இருந்த ைட்ட்டஙைளின் ஜன்னல் 
ை்தவுைள கநாறுஙகிே்தாைவும ்பார்த்்தவர்ைள 
குறிபபிடடுள்ளனர்.

சவூதி அேரபிோவில் டவிட்டர் ்பதிவுைளுக்ைாை ஒரு 
க்பண்ணுக்கு 34 ஆண்டுைள சிகைத்்தண்்டகன விதிக்-
ைப்படடுள்ள்தாை ஏ.எப.பி கசயதி நிறுவனம குறிபபிட-
டுள்ளது.

34 வேது சல்மா அல் கெஹாப க்பாது ஒழுங-
கைச் சீர்குக�க்ை முேன்ைவர்ைளுக்கு உ்தவிே்தாை 
இமமா்தம 9ஆம திைதி தீர்ப்பளிக்ைப்பட்டது என்று நீதி-
மன்ை ஆவணஙைள குறிபபிட்டன.

இரு பிளக்ளைளுக்குத் ்தாோன கெஹாப பிரிட்ட-
னின் லீடஸ் ்பல்ைக�க்ைழைத்தில் ை�ாநிதிப ்பட்டம 
்படித்துக்கைாண்டிருந்தார். சவூதி அேரபிோவில் 

க்பண்ைள உரிகமைள குறித்து அவர் அடிக்ைடி டவிட-
்டரில் ்பதிவிடடு வநதுள்ளார். டவிட்டரில் சுமார் 2,600 
ே்பர் அவகரப பின்க்தா்டர்கின்ைனர்.

2021ஆம ஆண்டு ஜனவரி மா்தம, ்பல்ைக�க்ை-
ழை விடுமுகைக்ைாை சவுதி அேரபிோவுக்குத் திருமபிே-
ே்பாது கெஹாப கைது கசயேப்பட்டார்.

முன்ன்தாை அவருக்கு 6 ஆண்டுச் சிகைத்்தண்-
்டகன விதிக்ைப்படடிருந்தது. ஆனால் இமமா்தம 
ேமன்முகையீடடு நீதிமன்ைத்தில் அவரின் ்தண்்டகன 
ைடுகமோக்ைப்பட்டது. ்தண்்டகனக்கு எதிராை 30 நாட-
ைளுக்குள கெஹாப ேமன்முகையீடு கசயே�ாம.

நியூஸி�ாநதின் ஒக்�ாநது நைரில் 
ஏ�த்தில் வாஙைப்பட்ட க்படடிைளில் 
ைண்டுபிடிக்ைப்பட்ட மனி்த எச்சங-
ைள இரு சிறு பிளக்ளைளுக்டேகவ 
என்று ைண்டுபிடிக்ைப்படடுள்ளது.

அது ஆரம்ப ்பா்டசாக� கசல்லும 
5 மு்தல் 10 வேது மதிக்ைத்்தக்ை 
இரு பிளக்ளைளின் எச்சஙைள 

என்று  அதிைாரிைள க்தரிவித்்தனர். 
இரு  க்படடிைளில் கவக்ைப்படடி-
ருந்த அந்த எச்சஙைள சி� ஆண்டு-
ை்ளாைப ்பதுக்கி கவக்ைப்படடிருக்ை-
�ாம என்று க்பாலிஸ் விசாரகண 
அதிைாரி கூறினார். ஒரு குடும்பத்-
தினர் ேசமிபபுக் கி்டஙகில் ந்டந்த 
ஏ�த்தில் அந்தப க்படடிைக்ள 

வாஙகிேே்பாது அதில் மனி்த எச்சஙைள இருந்தது 
க்தரிேவந்தது. உயிரிழந்த பிளக்ளைளின் அக்ட-
ோ்ளத்க்தக் ைண்டுபிடிக்கும ்பணிைள நக்டக்பறறு 
வருகின்ைன. க்படடிைக்ள வாஙகிே குடும்பத்திற-
கும அந்தச் சம்பவத்திறகும க்தா்டர்பில்க� என 
க்பாலிஸார் கூறினர். குழநக்தைளின் மரணத்திற-
குக் ைாரணமானவர்ைக்ளப பிடிக்ை விசாரகணக் 
குழு ைடுகமோய உகழத்துவருகிைது.

மியன்டாட் இளையயடார் அணிளய 
வீழ்த்தியது சனபிைவர் இளையயடார் டுபடாய் கெப்பிட்்ல்ஸ் அணியில் 

ஆ் தசுன, படானுெ, சமீர ஒப்பநதம்

ெல்முடன மத்திய தினெரன் நிருெர

சாய்நேமருது மியன்ைாட 
இட்ளதயார அணியின் புதிய சீருடை 
அறிமுெம் மற்றும் ெடின ெநது கிரிக் -
பெட தொடடி சாய்நேமருது பொது 
விட்ளயாடடு டமோனத்தில் ெைநே 
்வாரம் நடைபெற்றது.

18 ஓ்வரெள மடடுப்ெடுத்ேப்ெடை 
தொடடியாெ நடைபெற்ற இப் -
தொடடியில் சாய்நேமருது சன் பி்ள்வர 

விட்ளயாடடுக் ெழெ இட்ளதயார 
அணி தொடடியிடன ஏற்ொடு 
பசய்ே சாய்நேமருது மியன்ைாட  
விட்ளயாடடு ெழெ இட்ளதயார 
அணியினடர 6 விக்பெடடுெ்ளால் 
ப்வன்றது.

இநநிெழ்வில் பிரேம அதிதியாெ 
“றபீக் பென்ஸ் ரக்்ஸன் “ நிறு்வனத்தின் 
நிடறத்வற்று ெணிப்ொ்ளர யு.எல். 
றபீக் ெலநது பொண்டு ப்வற்றிக் கிண்-
ைஙெட்ள  ்வழஙகி ட்வத்ோர.

இ�ஙகை ரக்பி நிறுவனத்்தால் ந்டத்்தப்படும எதிர்வரும மாைாண ரக்பி க்தா்டருக்கு 
நிபக்பான் க்பயின்ட �ஙைா உத்திேோைபூர் அனுசரகண வழஙகுகிைது. இது க்தா்டர்-
்பான ஒப்பந்தத்தில் நிபக்பான் க்பயின்ட �ஙைா (Pvt) Ltd க்பாது முைாகமோ்ளர் 
கநமன்்த அே்பசிஙை மறறும இ�ஙகை ரக்பியின் ்தக�வர் ரிஸ்லி இல்ோஸ் கைச்சாத்-
திடுவக்த ்ப்டத்தில் ைாண�ாம. இந்த நிைழ்வு ை்டந்த பு்தன்கிழகம (17) இ்டமக்பறைது.

ஆப்ெடான பள்ளிவடாசலுக்குள் 
குண்டு கவடிப்பு: 21 யபர் பலி

வ்டக்கு அல்ஜீரிோவில் க்பரும 
அழிகவ ஏற்பத்திே ைாடடுத் 
தீயில் குகைந்தது 26 ே்பர் உயி-
ரிழநதிருப்பே்தாடு ்ப� ்டஜன் ே்பர் 
ைாேமக்டநதுள்ளனர். 

துனீஷிே எல்க�கே ஒடடிே 
எல் ்தார்பபில் 24 ே்பர் உயிரிழந-
திருப்ப்தாைவும கசதிபபில் ்தாய 
மறறும மைள ்பலிோகி இருப்ப்தா-
ைவும அநநாடடு உளதுகை அகமச்சர் 
ைகமல் க்பல்ஜஜூத் க்தரிவித்துள்ளார்.  

தீேகணபபு வீரர்ைள கஹலிகைாப-
்டர்ைளின் உ்தவிேோடு க்தா்டர்நது 
்பரவும தீகே ைடடுப்படுத்்த ே்பாராடி 
வருகின்ைனர். ்பல்ேவறு மாைாணஙை-
ளில் சுமார் 350 குடும்பஙைள கவளி-
ேேறைப்படடுள்ளனர். 

ேமாசமாை ்பாதிக்ைப்பட்ட எல் ்தார்ப-
பில் 16 தீச்சம்பஙைள ்பரவி வருவ-
்தாை சிவில் ்பாதுைாபபு நிறுவனம 
குறிபபிடடுள்ளது.

வ்டக்கு அல்ஜீரிோ ஒவகவாரு 
ஆண்டும ைாடடுத் தீோல் ்பாதிக்ைப-
்படுவே்தாடு ை்டந்த ஆண்டு 90 ே்பர் 
உயிரிழந்தனர்.

வ்க்கு அல்ஜீரியடாவில் 
ெடாட்டுத்தீ: 24 யபர் பலி

சீனடாவில் ெடும் வரட்சியடால்
மின விநியயடாெத்தில் தள்

ட்விட்்ர் பதிவுெளுக்ெடாெ சவூதி கபண்ணுக்கு 34 ஆண்டு சிளை

ஏலத்தில் வடாங்கிய கபட்டியில் இருநதது இரு பிள்ளைெளின எசசங்ெள்

சீனாவில் மின்சாரத் 
்தக்டோல் 5 மில்லிேனுக்-
கும ேமற்படே்டார் ்பாதிக்ைப்பட-
டுள்ளனர்.

அஙகு அதிைரித்துள்ள 
கவப்பநிக�ோல் மின்சார 
விநிேோைத்தில் ்பறைாக்குகை 
ஏற்படடுள்ளது. அ்தனால் அங-
குள்ள க்தாழிறசாக�ைளும 
வர்த்்தைஙைளும மூ்டப்படடுள்ளன.

சிச்சுவான் மாநி�த்தில் ை்டந்த 
பு்தனன்று (17)  கவப்பநிக� 
40 டிகிரி கசல்சிேகஸ எடடிேது. 
வீடுைள, அலுவ�ைஙைள, ைக்டத்-
க்தாகுதிைள ஆகிேவறறுக்கு மின்சா-
ரத்க்தப ்பஙகீடடு முகையில் விநி-
ேோகிக்ை உத்்தரவி்டப்படடுள்ளது.

எரிசக்திகே அதிைம ்பேன்்படுத்-

தும உே�ாை, உரத் ்தோரிபபில் 
ஈடு்படடுள்ள நிறுவனஙைள அவற-
றின் கசேல்்பாடக்டக் குகைத்-
துக்கைாளளுமாறு  ேைடடுக்கைாள-
்ளப்படடுள்ளன.

சீனாவில் அதிைரிக்கும கவப்பநி-
க�ோல் ்பயிர்ைளின் விக்ளச்சலும 
ைால்நக்டைளும ்பாதிக்ைப்படடுள-
்ளன. ோஙேச ஆறகைச் சுறறிே 
்பகுதிைளில் வரடசி ஏற்படடுள்ளது.
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Rfhjhu mikr;R 

m\;u/g; Qhgfhu;j;j itj;jparhiy - fy;Kid 

2022/2023 Mk; Mz;by; rpw;Wz;br;rhiy 
elhj;Jtjw;fhd Nfs;tp kDf;Nfhuy;

m\;u/g; Qhgfhu;j;j itj;jparhiy fy;Kid rpw;Wz;br;rhiyapid 2022/ 2023 Mz;bd; xU 

tUl fhyg;gFjpf;F elhj;Jtjw;F jpwikAk; jFjpAk; tha;e;j Nfs;tp kDjhuu;fsplkpUe;J 

,j;jhy; Nfs;tp kDf;fs; Nfhug;gLfpwJ.

1.  Mu;tKs;s Nfs;tpkD NfhUgtu;fs; fy;Kid m\;u/g; Qhgfhu;j;j itj;jparhiyapypUe;J 

kPsg;ngwKbahj Nfs;tpf;fl;lzkhf &gh 3>000/- I m\;u/g; Qhgfhu;j;j itj;jparhiy 

fhrhsuplk; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhz;l gw;Wr;rPl;Lld;> Njrpa milahs ml;iliaAk; 

fhz;gpj;J Nfs;tpapy; fye;J nfhs;tjw;fhd Mtzq;fis 2022.08.19 Me; jpfjp 

njhlf;fk; 2022.09.07 Me; jpfjp tiu fhiy 9.30 kzp njhlf;fk; gpw;gfy; 3.00 kzp tiu 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  fhfpj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'rpw;Wz;br;rhiy Nritfs; toq;Fjy; - 

2022/2023" vd vOjg;gl;L gjpTj; jghy; %yk; (08.09.2022 Mk; jpfjp fhiy 10.30 kzpf;F 

Kd;du; fpilf;ff; $bajhf itj;jpa mj;jpal;rfu;> m\;u/g; Qhgfhu;j;j itj;jparhiy 

fy;Kid vd;w Kftupf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ fzf;fhsu; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s 'Tender Box" ,y; ,lg;gly; Ntz;Lk;.

3.   Nfs;tpkD Nfhupf;iffs; midj;Jk; 08.09.2022 Mk; jpfjpad;W fhiy 10.30 kzpf;F 

itj;jpa mj;jpal;rfu; mYtyfj;jpy; jpwf;fg;gLk;. mr;rkak; Nfhupf;if rku;g;gpj;jtu; 

my;yJ mtupd; gpujpepjp xUtu; rKfkspf;f KbAk;.

4.   Nfs;tpkD Nfhupf;if Mtzq;fis KOikahfNth my;yJ mjd; xU gFjpiaNah 

Vw;Wf;nfhs;tjw;Fk; my;yJ mjid epuhfupg;gjw;Fkhd cupik Nfs;tpr; rigf;FupaJ.

5.  Nkyjpf jfty;fSf;F ngWif cj;jpNahfj;jiu 067-2229496> 067-2222261 EXT 122> 113 
vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlu;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

itj;jpa fyhepjp. V.vy;.vg;. w`;khd; 

itj;jpa mj;jpal;rfu; 

m\;ug; Qhgfhu;j;j itj;jparhiy 

fy;Kid 

19.08.2022

kf;fs; tq;fp
jq;f eif mlFg; nghUl;fs; Vy tpw;gid

kf;fs; tq;fpapd; gJis gpuhe;jpaj;jpw;F cl;gl;l fPo;f;fhZk; fpisfs; kw;Wk; Nrit epiyaq;fspy; 31.12.2020 

k; jpfjpf;F Kd; mlF itf;fg;gl;L 23.09.2022 k; jpfjp tiu kPl;fg;glhj mlF eiffs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

jpfjpfspy; fPo;f;fhZk; ,lq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; Vyj;jpy; tpw;fg;gLk;.

fpis/ Nrit epiyak;
Vy tpw;gidj; 

jpfjpAk;> ];jhdKk; 

01 fpisfs;:-

gJis" k`paq;fid> griw> `hypviy> fe;jnfl;ba> YZfiy" fpuhe;JUNfhl;il" 

gJis Kjpaq;fid

Nrit epiyaq;fs;:-

gJis> ntNyfil> gJis g]hH tPjp> kLy;rPik> njNkhjiu> vl;lk;gpl;ba> kPf`fpTy> 

etnkjfk> gJis NyhtH tPjp> gJis khtl;l nrayf fhhpahyak;> Cth khfhz rig

2022.09.24k; jpfjp 

kw;Wk; 2022.09.25k; 

jpfjp gJis fpisj; 

njhFjpapy;

02 fpisfs;:-

ntypkil> nfg;ngl;bnghy> Cthguzfk> nghuye;ij gz;lhutis> `g;Gj;jis> 

nfh];tj;ij> `y;Jk;Ky;iy> jpaj;jyhit. 

Nrit epiyaq;fs;:-

ntypkil efuk;> Y}Ztj;j> nkjnty> Nghf`Fk;Gu gz;lhutis efuk;> gz;lhutis 

rpq;`fphp> nghun`l;ba> gy;ynfl;Lt

2022.09.24k; jpfjp kw;Wk; 

2022.09.25k; jpfjp 

gz;lhutis fpisj; 

njhFjpapy; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gb eilngwTs;s ,t; Vytpw;gidia mwptpj;jy; vJTkpd;wp tq;fpapd; tpUg;gj;jpw;Nfw;g 

,uj;Jr; nra;aNth xj;jp itf;fNth xd;wpize;J elhj;jNth my;yJ Vytpw;gid eilngWk; ,lj;ij 

khw;wpaikf;fNth eltbf;iffis Nkw;nfhs;s tq;fpf;F mjpfhuKs;sJ.

gpuNjr Kfhikahshu;. 

kf;fs; tq;fp 

gpuNjr gpujhd mYtyfk;>

,y. 24> R.H. FztHj;jd khtj;ij> 

gJis. 

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

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

NfhUfpwhh;.

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

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;Ls;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/04/PT/6360(EL) 25 Nos. Capacitors for the Yaskawa FS 
Drive Modules of the STS Cranes

40,000.00 1,000.00 15-09-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/06/PT/6362(MP) Hydraulic Pump for RAM Single Li   
Spreaders at JCT 

10,000.00 1,000.00 15-09-2022

K.g. 10.00 kzp

CES/FP/04/PT/6366(EL) 30 Nos. Access Points& Antennas 95,000.00 1,000.00 15-09-2022

K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/22/PT/10/054 Lever Switches for the Cranes of JCT 20,000.00 1,000.00 08-09-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/04/057 Electrical Panel Board Type A (AS PER 
Drawing)

25,000.00 1,000.00 08-09-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/04/056 Motor Tyres 700X12, 12PLY 120,000.00 3,500.00 08-09-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/20/055 Bearings for Preven  ve Maintenance 
Fork Li   Trucks -14 

50,000.00 1,000.00 08-09-2022

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; 19Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiuahd Neuj;jpy; KbTWj;jg;gLk;; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapyhd tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

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

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

jhkjkhff; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; gpd;tUk; Kfthpapy; 

KbTWj;jg;gLk;; Ntisapy; Neubahfr; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSlDk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l tpiykDg; gpiznahd;W ,izf;fg;gly; 

Ntz;Lk;.

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

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

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

njhiyefy; ,y. 2381652> 2470443

,yq;ifr; Rq;fk;

nghJkf;fSf;fhd mwptpj;jy;

rl;ltpNuhjg; nghUl;fis ehl;bw;Fs; 
nfhz;LtUtijj; jilnra;jy;

ehl;by; jw;NghJ epyTfpd;w me;epar; nryhtzp neUf;fb fhuzkhf> murhq;fj;jpdhy; 

fle;j fhyq;fspy; gy mj;jpahtrpakw;w kw;Wk; Mlk;gukhd nghUl;fspd; ,wf;Fkjpfs; 

kPJ jw;fhypf fl;Lg;ghl;bid tpjpf;f Ntz;bapUe;jJ.

,Ug;gpDk;> Nkw;gb mj;jifa fl;Lg;ghL tpjpf;fg;gl;l nghUl;fs;> gazpAld; tUk; 

nghUl;fshfTk;> ruf;F mDg;Gdu;/ Nrit toq;Feu; Clhf mDg;gp itf;fg;gLfpd;w 

nghjpfshfTk; (gazpAld; tuhj nghjpfs;) kw;Wk; md;gspg;Gg; nghUl;fshfTk; (tpkhdk; 

kw;Wk; fg;gy; khu;f;fr; ruf;Ffs; mj;Jld; mQ;ry; kw;Wk; $upau; Nritfs;) ,wf;Fkjp 

nra;Ak; eltbf;ifahdJ mjpfupj;Js;sij ,yq;ifr; Rq;fk; mtjhdpj;Js;sJ. 

NkYk;> rpy gazpfs; Rq;ff; fl;lisr; rl;lk; mj;Jld; ,wf;Fkjpfs; kw;Wk; Vw;Wkjpfs; 

(fl;Lg;ghl;Lr;) rl;lk; Mfpatw;wpd; fPohd xOq;F tpjpfis kPWk; tifapy;> Nkw;gb 

nghUl;fis tu;j;jf vz;zpf;ifAila msTfspy; ,wf;Fkjp nra;tijAk; ,yq;ifr; 

Rq;fk; mtjhdpj;Js;sJ.

vdNt> Nkw;gb fl;Lg;ghL tpjpf;fg;gl;l nghUl;fis my;yJ jw;fhypfkhf 

,ilepWj;jg;gl;l nghUl;fis my;yJ tu;j;jf Nehf;f vz;zpf;ifAila msTfspyhd 

nghUl;fis gazpAld; tUk; nghUl;fshf> ruf;F mDg;Gdu;fs;/ Nrit toq;Feu;fs; 

Clhf mDg;gp itf;fg;gLk; nghUl;fshf (gazpAld; tuhj nghUl;fs;)> md;gspg;Gg; 

nghUl;fshf (tpkhd kw;Wk; fg;gy; khu;f;f ruf;F mj;Jld; mQ;ry; kw;Wk; $upau; 

Nritfs;) ehl;bw;Fs; nfhz;L tUtjpypUe;J cldbahf mKYf;F tUk; tifapy; 

jtpu;e;jpUf;FkhW ,yq;ifr; Rq;fkhdJ midtiuAk; Ntz;Lfpd;wJ.

,t; xOq;F tpjpfis gpd;gw;whjtplj;J> Rq;ff; fl;lisr; rl;lk; kw;Wk; ,wf;Fkjpfs; 

kw;Wk; Vw;Wkjpfs; (fl;Lg;ghl;Lr;) rl;lk; Mfpatw;wpd; gpufhuk;> mf;Fw;wthspfSf;F 

vjpuhf eltbf;if vLf;fg;gLk;.

Rq;fg; gzpg;ghsu; ehafk; 

,yq;ifr; Rq;fk; 

'Rq;f ,y;yk;" 

,y. 40> gpujhd tPjp> 

nfhOk;G-11.

2022.08.16
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ngUe;Njhl;lf; ifj;njhopy; mikr;R

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp
mghafukhd kw;Wk; gyif kuq;fis ntl;b mfw;wpf;nfhs;tjw;fhd 

Nfs;tp Nfhuy;.

Nfs;tp ,yf;fk;: EPL/PL/TB/T-06/2022 - Timber

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; epUthfj;jpYs;s gpd;tUk; ngUe;Njhl;lq;fspd; kuq;fis ntl;b mfw;wpf; 

nfhs;tjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

ngUe; 

Njhl;lk;

kuq;fspd; 

tif

kuq;fspd; 

vz;zp 

f;if

Vida tplaq;fs;
nyhl; 

,yf;fk;

kPsspf;fg;gLk; 

itg;Gj; 

njhif &gh

uj;tj;j kN`hfdp 20 td Kfhikj;Jt jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 01 50>000.00

uj;tj;j kN`hfdp 20 td Kfhikj;Jt jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 02 100>000.00

uj;tj;j a+fypg;l]; 07 td Kfhikj;Jt jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 03 50>000.00

uj;tj;j kN`hfdp 27 td Kfhikj;Jt jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 04 50>000.00

vy;fLt my;gPrpah 15 td Kfhikj;Jt jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 05 100>000.00

vy;fLt my;gPrpah 12 td Kfhikj;Jt jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 06 50>000.00

vy;fLt a+fypg;l]; 15 td Kfhikj;Jt jpl;lj;jpw;F chpj;jhd kuq;fs; 07 100>000.00

ehye;j khw 01 kpd;rhuj;ij mDg;Gk; topf;F ,ila+whf cs;s 

kuq;fs;

08 1>000.00

2022.08.19 Kjy; 2022.09.01 md;W gp.g. 12.30 tiu chpj;jhd ngUe;Njhl;l mYtyfq;fspd; my;yJ ,yf;fk; 

320> [dtj;J gpa]| B.gP. [hah khtj;ij> nfhOk;G-10 ,Ys;s vy;fLt ngUe;Njhl;lf;fk;gdpapd; cg 

mYtyfj;jpy; kw;Wk; 2022.08.19 Kjy; 2022.09.02 md;W gp.g. 12.30 tiu uj;tj;j cf;FntyapYs;s vy;fLt 

ngUe;Njhl;lf; fk;gdpapd; gpujhd mYtyfj;jpy; &gh 2000/- ,w;fhd kPsspf;fg;glhj njhifiar; nrYj;jp 

,jw;fhd> epge;jidfSld; $ba Nfs;tpg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.09.02 md;W gp.g. 1.00 tiu vy;fLt ngUe;Njhl;lf; 

fk;gdpapd;> uj;tj;j> cf;Fntyapyike;Js;s gpujhd mYtyfj;jpy; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLtJld;> Nfs;tpjhuHfspd; Kd;dpiyapy; 2022.09.02 md;W gp.g. 1.00 ,w;F mit jpwf;fg;gLk;. 

ngWiff;FOtpd; jiythpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

  jpUg;jpaspf;fhj Mff;$ba tpiykDf;fs; njhlHghf> Kd;tUk; midj;Jf; Nfs;tpjhuHfSlDk; 

ciuahliy Nkw;nfhs;Sk; chpik jiytUf;F cz;L.

jiytH>

ngWiff;FO>

vy;fLt ngUe;Njhl;lf; fk;gdp>

gpujhd mYtyfk;

uj;tj;j - cf;Fnty

njh.Ng. ,yf;fk;

066-2242522 - gpujhd mYyfk;

066-3133355 - vy;fLt ngUe;Njhl;lk;

066-3682734 - uj;tj;j ngUe;Njhl;lk;

066-3682755 - ehye;j ngUe;Njhl;lk;

Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;

nfhOk;G khefu rig

fPo;f;fhZk; Nritfs;/nghUl;fis toq;Ftjw;fhf jifikAk; jFjpAKs;s Nfs;tpjhuh;fs;/
tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfis nfhOk;G khefu rigapd; Mizahsh; 

miof;fpd;whh;.

njhlh;

,y.
Nfs;tp ,y. tpguk;

Nfs;tpjhuh;fs;/ 
tpiykD 

jhuh;fspd; 

jifik

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tp/ 
tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiy kD 

gpizapd; 

ngWkjp

1 CPD21/1400/2022

Copah; 

Nghf;Ftuj;Jf;fhd 

g];fis thliff;F 

mkh;j;Jtjw;fhd 

Nfs;tp

,e;jtifahd 

toq;fy;fs;/  
Nritfspy; 

tpahghug; 

gjpTfSld; 

mDgtKs;s 

toq;Feh;fs;/ 
Nrit 

toq;Feh;fs;

&gh 5>600.00

&gh 50>000.00 

,w;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

2 CPD17/1635/2022

milahsk; 

fhzg;glhj 

twpa egh;fspd; 

rlyq;fs; kw;Wk;  

nghuis nghyp]; 

gpNuj miwapy; 

rl;l kUj;Jt 

mjpfhhpapdhy; 

toq;fg;gLk; 

fl;lisapd; gpufhuk; 

chpikahsh;fs; 

Kd;tuhj rlyq;fis 

nghuis kahdj;jpy; 

mlf;fk; nra;jy;

&gh 2>240.00

&gh 200>000.00 

,w;fhd 

epge;jidaw;w 

cj;juthjk;

Nfs;tp Mtzk; (%yg;gpujp kw;Wk;; efy;gpujp) Mfpatw;iw ,U KiwikfspD}lhf ngw;Wf; 

nfhs;syhk;. 

Kiwik-01 – nfhOk;G khefu rigapd; www.colombo.mc.gov.lk   vd;w ,izajsj;jpypUe;J 

gjptpwf;fk; nra;jy;. 

I.  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; fl;lzj;ij gpd;tUk; Kiwikfspy; 

nrYj;jyhk;. 

m)  167-1-001-6-3169425 vd;w fzf;F ,yf;fj;ij nfhz;Ls;s efu kz;lg fpisf;F tuT 

itf;FkhW ve;j kf;fs; tq;fp fpisapypUe;Jk; mDg;Gjy;. 

M)  thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G efu 

vy;iyf;FYs;s khefu ,lg;gug;Gf;fspYs;s gzf;nfhLg;gdT fUkgPlq;fs;.

 tl;lhu mYtyfk; 4   tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT

 ,y. 147> i`nyty; tPjp   khspfhfe;j

 fpUsg;gd> nfhOk;G-06.   nfhOk;G-10.

II. %yg;gpujp gw;Wr;rPl;L/ tuTj; Jz;L Mfpatw;iw Nfs;tp/  tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; ,izg;gJ 

fl;lhakhdjhFk;.

Kiwik 02 – efu kz;lg ,lg;gug;gpypUe;J Nrfhpj;jy;.

m.  2022.09.07Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; efu 

kz;lg ,lg;gug;gpYs;s rpwhg;gh;fspd; fUkgPlq;fspy; xt;nthU Nfs;tpf;Fk;/tpiykDf;NfhuYf;Fk; 

Nfs;tp mwptpj;jypy; $wg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh; 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G 

khefu rig> khefu kj;jpa ngWifj;  jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp/ tpiykDf; Nfhuy; 

Mtzj;ij ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

M.  Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; 2022.09.07Mk; jpfjpad;W gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd;dh; 

,izajsj;jpy; fhl;rpg;gLj;jg;gl khl;lhJ/ toq;fg;gl khl;lhJ. 

,.  Nfs;tpfis/tpiykDg;gpiz Mfpatw;iw %Lk; jpfjpapypUe;J 150 ehl;fSf;F epge;jidaw;w 

cldbahf ngwf;$ba tpiykD cj;juthjk;/tpiykDg;gpizahdJ nry;YgbahFk; 

jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykD cj;juthjk;/tpiykDg;gpiz Mfpad 2023.02.04Mk; 

jpfjptiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDthdJ 2023.01.04Mk; jpfjp 

tiuAk; nry;YgbahFk;; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

<.  Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzk; Mfpad %yg;gpujpahdJ chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L 

efy;gpujpAld;; 2022.09.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; nfhOk;G-07> khefu kz;lgk;> khefu rig nrayhshpd;; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

c.  Nfs;tp/ tpiykDthdJ 2022.09.08 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F %lg;gLtJld; %Lk; Neuj;jpw;Fg; 

gpd;dh; ngwg;gLk; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mjd; 

gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiwahf gpufldg;ggLj;jg;gbd;> Nfs;tpfs;/
tpiykDf;fs; mLj;j Ntiy ehsd;W K.g. 10 kzpf;F jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpjhuh;/ tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; jpwj;jypd; NghJ rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 0112 

686389> 0112 686369> 0112 662329 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf gpujk fzf;fhsh; (ngWif) 

,lkpUe;J njspTWj;jy;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

C.  Nfs;tpjhuh;fs;/ tpiykDjhuh;fspd; Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; &gh 5.0 kpy;ypaDf;F Nkw;gb 1987Mk; 

Mz;bd; nghJ xg;ge;j rl;lk; 03,d; gpufhuk; nghJ xg;ge;j gjpthshplk; gjpT nra;jgpd; PCA/(3)2 
rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

n[.vk;. gj;uhzp n[ath;jd>

khefu Mizahsh;>

nfhOk;G khefu rig.

Nfs;tp/tpiykDTf;fhd miog;G

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

fkj;njhopy; mikr;R

Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy;
fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; (CSIAP)

nraw;wpl;l ,y.: P163742
1.  ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ cyf tq;fp  - rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) 

fkj;njhopy; mikr;rpd; fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; (CSIAP) fpuar; 

nrytpw;fhfg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; ghfnkhd;iw gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s 

xg;ge;jq;fspd; jFjpahd gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nrytpl cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s nghUl;fspd; toq;fy;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J fkj;njhopy; mikr;rpd; fhy epiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha 

nraw;wpl;lj;;jpd; (CSIAP) rhh;ghf> nraw;wpl;l ngWiff; FOj;jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis 

miof;fpd;whh;. 

,y. xg;ge;j ,y. Ntiyfspd; tpsf;fk; kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(,y. 

&gh)

tpiy kDg; 

gpiz Kwp

njhif kw;Wk; 

nry;Ygbf; 

fhyk; (&gh)

01

LK-MOA-282150- 
GO-
RFB/PMU/ 
Print(24)2022/03

rpq;fsk; kw;Wk; jkpo; nkhopfspy; tptrhap 

cw;gj;jpahsh; rq;f epfo;r;rpj; jpl;lj;jpw;fhd Jz;Lg; 

gpuRuq;fs; kw;Wk; tptrhap tpahghug; ghlrhiy 

gapw;rpj; jpl;lj;jpw;F ifg; Gj;jfq;fs; kw;Wk; Ntiyg; 

Gj;jfq;fis (Hand Books and Work Books) mr;rpLjy;  

6,500.00

386,000.00
2023 ngg;Uthp 

02Mk; jpfjp 

tiu

02

LK-MOA-280247- 
GO-
RFB/PMU/ 
Mi.spink(18)/ 
2022/003

tlf;F> fpof;F> Cth> tlNkw;F> tlkj;jpa kw;Wk; njd; khfhzq;fspy; 2022Mk; 

tUlj;jpw;fhd rpWNghf> ngUk;Nghf kw;Wk; nfhj;jzp fpuhkj; jpl;lj;jpw;F njspf;Fk; 

ePh;g;ghrd Kiwikiaf; nfhs;tdT nra;jy; 

nyhl; ,y. 1 -  tlf;F> fpof;F> Cth> tlNkw;F> 

tlkj;jpa kw;Wk; njd; khfhzq;fSf;F 1567 

vz;zpf;ifahd 0.25 Vf;fh; njspf;Fk; ePH;g;ghrd 

Kiwikia toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; 

fhz;gpj;jy;

6,500.00

2,233,000.00
2023 ngg;Uthp 

02Mk; jpfjp tiu

nyhl; ,y. 2 - fpof;F khfhzj;jpw;F 40 vz;zpf;ifahd 

0.5 Vf;fh; njspf;Fk; ePh;g;ghrd Kiwikia  toq;Fjy;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

166,000.00
2023 ngg;Uthp 

02Mk; jpfjp tiu

nyhl; ,y. 3 -  tlf;F  khfhzj;jpw;F 94 vz;zpf;ifahd 

0.25 Vf;fh; n[l; ePH;g;ghrd Kiwikia toq;Fjy;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

155,000.00
2023 ngg;Uthp 

02Mk; jpfjp tiu

nyhl; ,y. 4 - njd; khfhzj;jpw;F 02 vz;zpf;ifahd 

0.5 Vf;fh; n[l; ePh;g;ghrd Kiwikia  toq;Fjy;> 

epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy;

8,000.00
2023 ngg;Uthp 

02Mk; jpfjp tiu

nyhl; ,y. 5 -  tlf;F> fpof;F> Cth> tlNkw;F> 

tlkj;jpa kw;Wk; njd; khfhzq;fSf;F 342 

vz;zpf;ifahd 0.25 Vf;fh; nrhl;LePh; ePH;g;ghrd 

Kiwikia toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf; 

fhz;gpj;jy;

770,000.00
2023 ngg;Uthp 

02Mk; jpfjp tiu

03

LK-MOA-300295- 
GO-
RFB/PMU(All 
Province)/ GrB(02)/ 
2022/36

cyf tq;fpapdhy; epjpaplg;gLk;  fhyepiyf;F 

rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lj;jpd; fPo; tPl;Lj; 

Njhl;l epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; MW khfhzq;fSf;F 

(tlf;F> fpof;F> Cth> tlNkw;F> tlkj;jpa kw;Wk; 

njd; khfhzk;) 2>670>950 vz;zpf;ifahd tsh;g;G 

igfSf;fhd (Grow Bags) ngWif

6,500.00
2,867,000.00
2023 ngg;Uthp 

02Mk; jpfjp tiu

3. Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiyf;Nfhuy; eilKiw %yk; tpiykDf;;Nfhuy; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis uh[fphpa> khjpd;dhnfhl> MDH [atHjd khtj;j> 
,y. 61/1 fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk; nraw;wpl;l ngWif epGzhplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp: 0112871293/0112053252> njhiyefy;: 0112053167 kw;Wk;; mNj 

,lj;jpy; 2022 Mf];l; 18 Kjy; 2022 nrg;nlk;gh; 09Mk; jpfjp K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy;; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5.  Nkw;gb ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij (njhiff;F Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

ml;ltiziag; ghh;f;fTk;) 2022 Mf];l; 18 Kjy; 2022 nrg;nlk;gh; 09Mk;; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy; nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpa gpd;dh;> Nkw;gb 4Mk; 

ge;jpapy; jug;gl;Ls;s KfthpapYs;s  nraw;wpl;lg;   gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iw 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;.

6.  xg;ge;jj;ij ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jifikahf ntw;wpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; 

gl;baypy; ,lk;ngw;wpUj;jy; $lhJ vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpYs;s Njitg;ghLfisf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

7.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022  Mf];l; 25Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nkw;gb 4Mk; ge;jpapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpapy; elhj;Jtjw;F Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sd. tsKs;s tpiykDjhuh;fs; 

fye;Jnfhs;tjw;F Kd; tpiyf;Nfhuy; Mtzj;Jld; Fwpg;ghf tpguf;Fwpg;Gfs;> ITB kw;Wk; xg;ge;jj; 

juTfis ed;F mwpe;Jnfhs;SkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

8.  tpiykDf;fSld; tpiykD Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;Ls;s tbtj;jpd; gpufhuk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 

ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s njhif kw;Wk; nry;YgbahFk; jpdj;jpw;fhd epge;jidaw;w tpiyf;Nfhuy; 

cj;juthjnkhd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; cj;juthjkw;w ve;jnthU tpiykDTk; 

gjpyspf;fg;glhj tpiykDthff; fUjg;gLk; vd;gJld; vt;tpj tprhuizfSkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;.

9.  tpiyf;Nfhuy; Mtzj;jpd; rfy gf;fq;fSk; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gkplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; mthpd; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp 

vd rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpia ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L mjpy; 

~~%yg; gpujp|| kw;Wk; ~~efy; gpujp|| vdf; Fwpg;gpl;L gpd; mt;tpU ciwfisAk; NtnwhU ciwapy; ,l;L 

Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; nghUl;fspd;; tpguk; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

vd;gd Fwpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

10.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis 2022 nrg;nlk;gh; 09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; 

fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> jpl;l ngWiff; FO> fhyepiyf;F rPuikthd ePh;g;ghrd tptrha nraw;wpl;lk;> 

gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh; mYtyfk; uh[fphpa khjpd;dhnfhl> MDH [atHjd khtj;ij> ,y. 61/1 
vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 

ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

11.  tpiykDf;fs; 2022 nrg;nlk;gh; 09Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. 

jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ. tpiykDf;fs; tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; 

njhpTnra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. murhq;f mwptpj;jy; 

fhuzkhf Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KbTWj;jy; jpfjpapy; mYtyfk; %lg;gl;bUe;jhy;> mLj;J tUk; Ntiy 

ehspy; tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk; kw;Wk; mNj ,lj;jpy; kw;Wk; Neuj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

12.  nraw;wpl;lg; ngWiff; FOtpd; jPh;khdNk ,WjpAk; cWjpAkhd jPh;khdkhFk;. nraw;wpl;lg; ngWiff; 

FOthdJ jkJ Ra jPh;khdj;jpd; gpufhuk; ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpf;Fk; 

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

jiyth;>

nraw;wpl;lg; ngWiff; FO>

nraw;wpl;l Kfhikj;Jtg; gzpkid>

fhyepiyf;F rPuikthd ePh;;g;;ghrd tptrhaj;; jpl;lk;>

,y. 61/1> M.D.H. [ath;jd khtj;ij>

khjpd;dhnfhl> ,uh[fphpa.

jpfjp: 2022-08-18.

gyhq;nfhil gpuNjr nrayfj;jpw;Fw;gl;l 
fs;Sj; jtwiz Vy tpw;gid - 2023

Nkw;$wg;gl;l fs;Sj; jtwizapd; Vy tpw;gid 

2022.09.08 jpfjp K.g. 10.30f;F gyhq;nfhil 

gpuNjr nrayhsh; fhhpahyaj;jpy; tpiykDf; 

Nfhuy; %yk; eilngWk; vd;gij ,j;jhy; 

mwptpf;fpd;Nwd;.

02.  Nkyjpf tpguq;fSf;F 2022 [{iy khjk; 

29Mk; jpfjpapd; 1303 ,yf;fj;ijAila 

,yq;if [dehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

th;j;jkhdpg; gj;jphpifiag; ghh;f;fTk;.

vr;.vk;.vr;. gz;lhu>

gpuNjr nrayhsh;

gyhq;nfhil.

2022 Mf];l; khjk; 10Mk; jpfjp

gpuNjr nrayfj;jpy;

mwptpj;jy;
2023Mk; Mz;by; tuT nryTj; jpl;l 

mwpf;ifapy; cl;gLj;Jtjw;fhf fythd 

gpuNjr rig mjpfhug; gpuNjrj;jpd; 

nghJ kf;fspd; fUj;Jf;fs; kw;Wk; 

MNyhridfis 2022.08.31k; jpfjpf;F 

Kd; fythd gpuNjr rigf;F toq;FkhW 

jaTld; mwptpf;fpNwd;.

Nf.tP.v];. rhkpe;j ,e;ugphpa

jiytH>

fythd gpuNjr rig

fythd.
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Nfs;tp Nfhuy;
fz;b khefu rigf;Fr; nrhe;jkhd nlhk;ypd; g+q;fhtpd; 
Nghrd rhiyia jw;fhypfkhf Fj;jiff;F toq;Fjy;

fz;b khefu rigf;Fr; nrhe;jkhd nlhk;ypd; g+q;fhtpy; mike;Js;s cztf tshfj;ij Nghrd rhiyahf elj;jpr; nry;tjw;fhf jw;fhypfkhf Fj;jif;F tpLjy; rhHghf 

2022.09.08k; jpfjp K.g. 10.00 tiu ,U gpujpfSld; nghwpaplg;gl;l tpz;zg;gq;fs; vd;dhy; Vw;fg;gLk;. 

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; Nfs;tp epge;jidfSldhd Nfs;tp Mtzq;fis 2022.09.07 gp.g. 2.45 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; fz;b khefu rigapd; fzf;fhsH 

(tUkhdk;) ,dhy; mYtyf Neuq;fspy; tpepNahfpf;fg;gLk;.

tpz;zg;gq;fs; 2022.09.08 K.g. 10.00 ,w;F jpwf;fg;gLtJld; Nkyjpf tpguq;fis 081-2227395 njh.Ng. ,yf;fq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhlH 

,y. 
,lk;

tpahghu 

jd;ik
Nfs;tpf; fhy vy;iy

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpg; gpiz 

&. rjk;

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpiz 

itg;G ngWkjp 

&. rjk;

Fiwe;j gl;r Nfs;tp

&. rjk; 

01
nlhk;ypd; g+q;fhtpd; 

Nghrdrhiy
Nghrdrhiy 05 tUl fhyj;jpw;fhf 3,000.00 + VAT 500>000.00 5,000,000.00

 ,g;Nghrdrhiy A juj;jpyhd Nghrdrhiyahf elj;jpr; nry;yg;gLtJld; Nfs;tp epge;jidg; gj;jpuj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; tplaq;fis mbg;gilahff; 

nfhz;L Nfs;tp kjpg;gPl;bw;F cl;gLj;jg;gl;L rpj;jpfukhd Nfs;tpjhuH NjHe;njLf;fg;gLtH. 

 kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp itg;Gj; njhif &. 500>000.00 Nfs;tp itg;Gj; njhiff;fhf fz;b khefu rigapd; fhrhsH gphptpw;F nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;il Nfs;tp 

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. mt;thuy;yhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

toq;fg;gLk; Nfs;tpj; njhiff;F Nkyjpfkhf murpw;F nrYj;j Ntz;ba thpfs; NrHf;fg;gl;L mwtplg;gLk;. 

2022.08.15Mk; jpfjp  Nf.Nf.[P.I.b.gp tpN[jpyf;f 

fz;b khefu mYtyfj;jpy;.  fz;b khefu Mizahsh;.

gj;jphpif mwptpj;jy;
vdJ Fwpg;G ,y. 6/3/7/23-I

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; 

- 4-3/10/2020-MV/288A 

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f fhzp 

vLj;jw; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; jpUj;-

jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; rl;lk; 

(460Mk; mj;jpahak;)

7Mk; gphptpd; fPo; mwptpj;jy;
,q;F fPo; tpghpf;fg;gl;Ls;s fhzpfs; 

tlNky; khfhz fhy;tha; jpl;lj;jpw;F 

njhlHGila Nghtnjd;d Ruq;fg;ghij 

kw;Wk; mjw;fhd mgptpUj;jp 

Ntiyj;jpl;lq;fSf;fhd fhzpfis 

murhq;fj;jpw;F ifg;gw;wpf; nfhs;tjw;F 

vjpHghHf;fpd;wJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2022.08.02 jpfjp ,y. 2291/22 ,yf;f 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; 

mjptpNrl tHj;jkhdpia ghHf;fTk;.

cg ml;lltiz

khtl;lk;  : khj;jis

gpuNjr nrayhsH gphptpy; : ehTy

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT : kPnfhs;s

fhzpapd; ngaH :  mjptpNrl tHj;jkhdp 

apy; Fwpg;gplg;gl;Ls; 

sikf;F mikthf

tp];jPuzk; :  mjptpNrl tHj;jkhdp 

apy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

ikf;F mikthf 

Jz;L ,yf;fk; :  1298> 1300> 1302> 1304> 

1306> 1307> 1308> 1309> 

1310> 1311> 1312> 1313> 

1314> 1315> 1316

jpl;lk; vz; :  ,.fp.t. 252 $Ljy; 

vz; 43 kw;Wk; gj;jpu 

vz; 43

tpyhrk; :  gpuNjr nrayhsH 

fhhpahyak; - ehTy

jpfjp: 2022.08.15

ifg;gw;wpf;nfhs;tjw;fhd mjpfhhp gpuNjr 

nrayhsH > ehTy. 

Rw;Wyhj; Jiw kw;Wk; fhzp mikr;R

,yq;if epy msitj; jpizf;fsk;
tUlhe;j NjitfSf;fhd nfhs;tdT - 2022

Nfs;tpkD ,yf;fk; : SD/IV/2022

01.  epy msitj;; jpizf;fsj;jpd; 2022k; tUlj;Jf;fhd 

NjitfSf;F gpd;tUk; Nritia nfhs;tdT 

tpiykDTf;Fupa Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpkDf; Nfhuy;fis 

toq;Feu;fsplkpUe;J Kd;itg;gjw;fhd miog;G

njhlu; 

,y
tpguk;

tpiykD 

fhg;Gj; 

njhif (&)

01 epy msitahsu; ehafj;jpd; 

mYtyfj;jpd; ghJfhg;Gr;; Nritiag; 

ngw;Wf;nfhs;sy; (xU tUl fhyj;Jf;F)

100,000.00

02.  Nfs;tpkDf;Nfhuy; Njrpa Nghl;bastpyhd Nfs;tpkDf; 

Nfhuy; tpjpKiwfSf;F mikthf Nkw;nfhs;sg;gLk;.

03.  ,jw;fhf mf;fiwAs;s Nfs;tpkD Kd;itg;ghsu;fs; epy 

msitahsu; ehafj;jpd; mYtyfj;jpYs;s rpNu\;l epy 

msit mj;jpal;rfu; (ngWiffs; kw;Wk; toq;fy;fs;) 

,lkpUe;J mYtyf Ntiy Neuj;jpy; ,J njhlu;ghd 

Mtzq;fisg; guPl;rpf;Fk; mNjNtis> 011-2368106 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlu;G nfhs;tjd; %yk; Nkyjpf 

tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

04.  Nfs;tpkD njhlu;ghd fye;Jiuahly; $l;lk; 2022.09.07k; 

jpfjp K.g 10.00 kzpf;F jpizf;fsj;jpd; gioa Nfl;Nghu; 

$lj;jpy; eilngWk;.

05.  Nfs;tpkDTf;Fupa KOikahd Mtzq;fisAk; tpz;zg;gg; 

gbtj;ijAk; ,uz;lhapuk; &gh (&.2000.00) kPsspf;fg;glhj 

njhifia nrYj;jpajd;; gpd;du; 2022.09.21k; jpfjp gp.g. 02.30 kzp 

tiu mYtyf Neuq;fspy; Nfs;tpkDf;fis Kd;itg;Nghu; 

epy msitahsu; ehafj;jpd; mYtyfj;jpYs;s rpNu\;l 

epy msit mj;jpal;rfu; (ngWiffs; kw;Wk; toq;fy;fs;)> 

,lkpUe;J ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

06.  G+uzg;gLj;jpa Nfs;tpkDg; gbtj;ij (,uz;L; gpujpfspy; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;) nfhz;Ls;s tpiy kDf;fs; mlq;fpa 

Kj;jpiuaplg;gl;l fbj ciwapd; tyJ gf;f Nky; %iyapy; 

Nkw;nrhy;yg;gl;l tpguj;ijf; Fwpg;gpl;L 2022.09.22k; jpfjp K.g. 

11.00 kzpf;F Kd;du; rpNu\;l epy msit mj;jpal;rfu; 

(ngWiffs; kw;Wk; toq;fy;fs;;)> epy msitj; jpizf;fsk;> 

150> fpUs tPjp> ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G-05 vd;w Kftupapy; 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; 

Nfs;tpkDf;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 2022.09.22k; jpfjp K.g. 

11.05 kzpastpy; epy msit jpizf;fsj;jpd; ngWiffs; 

kw;Wk; toq;fy;fs; fpisapy; Nfs;tpkDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

mt;Ntisapy; Nfs;tpkD Kd;itg;ghsu;fs; my;yJ 

mtu;fspd; gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;s KbAk;. midj;J Nfs;tp 

kDf;fSk; Nkw;fhl;ba ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 

tpiykD fhg;Gj;njhifiaf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

epy msitahsu; ehafk;>

epy msitj;; jpizf;fsk;>

,y. 150> fpUs tPjp>

ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G - 05.

2022.08.19

Nfs;tpkDf;Nfhuy;

fiyg;ghsiu 
epakpg;gjw;fhd 

gfpuq;f mwptpj;jy;
fk;gdpapd; ngah;

Nruf ,d;nt];l;kd;l; 

ypkpl;ll;

gjpT  ,y. PB879
gjpT mYtyf Kfthp

,y. 134> fhyp tPjp> 

nfhOk;G -03

ePjpkd;wk; th;j;jf cah; 

ePjpkd;wk;> nfhOk;G

tof;F ,y. 

HC(civil)51/2019/co
fl;lisj; jpfjp

2020.12.01

fiyg;ghshpd; epakd 

fl;lis 2020.07.20

fiyg;ghshpd; 

epakdj;jpw;fhd 

mwptpj;jy;

2022.07.22

fiyg;ghshpd; ngah;

Nflt fe;jNf Rjj; 

Fkhu

fiyg;ghshpd; Kfthp

,y. 46> Yk;gpdp khtj;j> 

jSfk> fsdp

fiyg;ghshpd; mYtyf 

Kfthp:

,y. 142> 3k; khb> 

ajhkh fl;blk;> fhyp 

tPjp> nfhOk;G -03.

kf;fs; tq;fp
vk;gpypg;gpl;ba fpis

1986Mk; Mz;L 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy;  jpUj;jg;gl;l 

1961Mk; Mz;L 29Mk; ,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D 
gphptpd; fPohd jPHkhdk;

2022.06.30Mk; jpfjp ,lk;ngw;w kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsh; rig $l;lj;jpy; 1986Mk; 

Mz;L 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy;  jpUj;jg;gl;l 1961Mk; Mz;L 29Mk; ,yf;f kf;fs; 

tq;fpr; rl;lj;jpd; 29D gphptpw;fika fPo;fhZk; jPHkhdq;fs; vl;lg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

jpU. jh;\f cjaFkhu N`ke;j `e;Jty vd;gth; gpurpj;j nehj;jhhpR jpUkjp rFyh 

gpu[hgjp Fkhuehaf;f vd;gtuhy; vOjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2016.12.01 jpfjpapyhd 

,yf;fk; 03 cila <l;L Kwp kw;Wk; gpurpj;j nehj;jhhpR jpUkjp jh;\dp jrehaf;f 

vd;gtuhy; vOjp mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 2018.05.09 jpfjpapyhd ,yf;fk; 3117 cila <l;L 

Kwp kw;Wk; 2018.10.16 jpfjpapyhd ,yf;fk; 3209 cila <l;L Kwpapd; kPJk; ngw;Wf; nfhz;l 

fldpid kPs nrYj;Jtij jtwtpl;l fhuzj;jpdhy; NkNy ngah; Fwpg;gplg;gl;l eguhy; 

tq;fpf;F nrYj;j Ntz;ba epYitfshf ,Ug;gj;J ehd;F kpy;ypad; njhs;shapuj;J 

gj;jhapuk; &ghTk; (&. 24>910>000/-) MW kpy;ypad; njhs;shapuj;J vz;gjhapuk &ghTk; 

(6>980>000/-)  ehd;F  kpy;ypad;  njhs;shapuj;J  njhz;Z}uhapuk;    &ghTk; (4>990>000/-
) fhzg;gLfpd;wJ. Mjyhy; ,Ug;gj;J ehd;F kpy;ypad; njhs;shapuj;J gj;jhapuk; 

&ghTk; (&. 24>910>000/-) kPJ 2020.05.05Mk; jpfjp njhlf;fk; tpw;gidj; jpfjp tiu 

tUlnkhd;;wpw;F thuhe;j ruhrhp mbg;gil fld; toq;Fk; tpfpjhrhuk; + ehd;F jrk; 
Ie;J tPjk; (Weekly AWPLR + 4.5%) tPjg;gb tl;bapidAk; MW kpy;ypad; njhs;shapuj;J 

vz;gjhapuk; &ghTk; (6>980>000/-) kPJ 2020.05.05Mk; jpfjp njhlf;fk; tpw;gidj; jpfjp tiu 

tUlnkhd;wpw;F thuhe;j ruhrhp mbg;gil fld; toq;Fk; tpfpjhrhuk; + MW jrk; Ie;J 

tPjk; (Weekly AWPLR + 6.5%) tPjg;gb tl;bapidAk; ehd;F kpy;ypad; njhs;shapuj;J 

njhz;Z}uhapuk; &ghTk; (4>990>000/-) kPJ 2020.05.05Mk; jpfjp njhlf;fk; tpw;gidj; 

jpfjp tiu tUlnkhd;;wpw;F thuhe;j ruhrhp mbg;gil fld; toq;Fk; tpfpjhrhu; + 
VO jrk; Ie;J tPjk; (Weekly AWPLR + 7.5%) tPjg;gb tl;bapidAk; Vy tpw;gidj; 

jpfjp tiuapy; mwtpl;Lf; nfhs;tjw;Fk; NkYk; tl;b kw;Wk; Fwpj;j rl;lj;jpd; ~29 

vy;| (29L) gphptpd; fPo; mwtpl;Lf; nfhs;sg;gl Ntz;ba gzk; kw;Wk; fl;lzq;fSld; 

VNjDk; fl;lzq;fs; nrYj;jg;gl;bUg;gpd; mtw;iwf; fopj;Jf; nfhz;L Fwpj;j ,Ug;gj;J 

ehd;F kpy;ypad; njhs;shapuj;J gj;jhapuk; &ghTk; (&. 24>910>000/-)> &ghAk; mjw;fhd 

tl;bapidAk; MW kpy;ypad; njhs;shapuj;J vz;gjhapuk; &ghTk; (6>980>000/-)> &ghAk; 
mjw;fhd tl;bapidAk; ehd;F kpy;ypad; njhs;shapuj;J njhz;Z}uhapuk; &ghTk; 

(4>990>000/-) &ghAk; mjw;fhd tl;bapidAk; mwtpl;Lf;nfhs;tjw;F nfhOk;G cj;juT 

ngw;w Vyjhuh; n\hf;kd; kw;Wk; rkutpf;fpuk epWtdj;jpdhy; Fwpj;j ,yf;fk; 03> 

3117> 3209 cila <l;l Kwpfspd; mbg;gilapy; Nkw;gb tq;fpapy; <L itf;fg;gl;Ls;s 

epiyahd nrhj;Jf;fs; kw;Wk; tsTfs; jpwe;j Vyj;jpy; tpw;gid nra;ag;gl Ntz;Lk; 

vd 1986Mk; Mz;L 32Mk; ,yf;f rl;lj;jpdhy;  jpUj;jg;gl;l 1961Mk; Mz;L 29Mk; 

,yf;f kf;fs; tq;fpr; rl;lj;jpd; %yk; jkf;F toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; fPo; kf;fs; 

tq;fpapd; gzpg;ghsh; rig ,j;jhy; jPH;khdpj;Js;sJ.

<L itf;fg;gl;l nrhj;J njhlh;ghd tpguq;fs;

rg;ufKt khfhzj;jpy;> ,uj;jpdGhp khtl;lj;jpy;> nfhnyhd;d Nfhuisapy; jpanghl;lfk 

gw;wpy; vk;gpypg;gpl;ba gpuNjr nrayf gphptpy; vk;gpypg;gpl;ba efu vy;iyapy; gy;Nyfk 

fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphptpy; vk;gpypg;gpl;ba gy;Nyfk Chpy; mike;Js;s ~gpk;gJaha| 

vd;wiof;fg;gLk; fhzpf;F cj;juT ngw;w epy msitahsh; vy;.Nf. FzNrfu 

mth;fshy; 2015.03.28Mk; jpfjp mse;J jahhpf;fg;gl;l ,yf;fk; 6562 cila tiuglj;jpy; 

A vd Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L.

,jd; vy;iyfshf

tlf;F - B. B. gpNukjhr kw;Wk; Nf. jahtjp MfpNahh; chpik NfhUk; fhzpAk; 

fpof;F - b. a+. vr;. `e;Jty vd;gth; chpik NfhUk; ,f;fhzpapd; vQ;rpa gFjpAk;> 

njw;F - b. a+. vr;. `e;Jty vd;gth; chpik NfhUk; ,f;fhzpapd; vQ;rpa gFjpAk;> 

Nkw;F -  B vd milahskplg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L (xJf;ff; fhzp). ghijAkhf 

mike;Js;s xU W}l; xd;gJ Ngh;r;r]; (V.00 W}.01 Ng.09) mstpyhd fhzpAk; 

mjpy; cs;slq;fpAs;s fl;blq;fs;> kuk;> nrb> nfhbfs;> goq;fs; cl;gl 

NkNy nrhy;yg;gl;l 6562 ,yf;f fhzpapy; B vd milahskplg;gl;Ls;s 8.14 

Ngh;r;r]; msthd fhzpapd; ghij chpj;Jk;> ,f; fhzpf;F cs; Eiotjw;Fk; 

ntspNaWtjw;Fkhd midj;J ghijfSf;Fkhd chpj;Jk; cs;slq;fyhf.

Nkw;gb fhzp fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpapd; kPs; mstplg;gl;l fhzpahFk;.

rg;ufKt khfhzj;jpy;> ,uj;jpdGhp khtl;lj;jpy;> nfhnyhd;d Nfhuisapy;> jpanghl;lfk 

gw;wpy; vk;gpypgpl;ba gpuNjr nrayf gphptpy; vk;gpypg;gpl;ba efu vy;iyapy; gy;Nyfk 

fpuhk cj;jpNahfj;jh; gphptpy; vk;gpypg;gpl;ba gy;Nyfk Chpy; mike;Js;s ~gpk;gJaha| 

vd;wiof;fg;gLk; fhzpf;F cj;juT ngw;w epy msitahsh; [P. lg;spA. Nf. kdk;Nghp 

mth;fshy; 2000.07.05Mk; jpfjp mse;J jahhpf;fg;gl;l ,yf;fk; 1222 cila tiuglj;jpy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s fhzpj;Jz;L.

,jd; vy;iyfshf.

tlf;F - B.B. gpNukjhr kw;Wk; irkd; rpq;NQh MfpNahh; chpik NfhUk; fhzp

fpof;F - vk;. MNuhq; rpq;NQh vd;gth; chpikNfhUk; fhzpAk;

njw;F - MNuhq; rpq;NQh kw;Wk; vk; rpwpghy MfpNahh; chpik NfhUk; fhzpAk;

Nkw;F -  ghijAk; (fhy;tha; xJf;ff; fhzp) vd mike;Js;s xU W}l; xd;gJ 

Ngh;r;r]; (V.00 W}.01 Ng.09) mstpyhd fhzpAk; mjpy; cs;slq;fpAs;s 

fl;blq;fs;>  kuk;> nrb> nfhbfs;> goq;fs; cs;spl;l midj;Jk;.

,f;fhzp jw;NghJ vk;gpypg;gpl;ba fhzpg; gjptfj;jpy; epuy; ,yf;fk; L 27/128,d; fPo; 
gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; rigapd; fl;lisf;F mikthf

,yq;ifj; JiwKf mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
P/L igyl; 16I fiuapy; jpUj;jNtiyfisr; 

nra;tjw;fhd DIRECTIONAL PROPULSION 
Kiwikia kPs;ghprPyid nra;tjw;fhd Nfs;tp

(TENDER FOR DRYDOCKING OF P/L PILOT 16 FOR 
OVERHAULING OF DIRECTIONAL PROPULSION SYSTEM)

Nfs;tp ,y: EW/04/PT/2022/MA/24/16

1. 100GRT fg;gy;fs; kw;Wk; 4 kPw;wh; mfyk;;> 25 kPw;wh; mfyj;jpw;F 

Nkw;gl;l fiuapy; jpUj;jNtiyfisr; nra;tjw;Fj; Njitahd 

trjpfisf; nfhz;l fg;gw; Jiwapy; P/L igyl; 16I (IMO No. 
9873682) fiuapy; jpUj;jNtiyfisr; nra;tjw;fhd DIRECTIONAL 
PROPULSION Kiwikia kPs;ghprPyid nra;tjw;F  Mh;tKs;s 

jug;gpdhplkpUe;J ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; rhHghf 

jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytH Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis miof;fpd;whH.

2. 5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkw;gLk; Nfs;tpfSf;F 1987,d; 03k; ,yf;f 

nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk; vd 

tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika 

rfy jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk; 

xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; 

Ntz;Lk; kw;Wk;; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio 

Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3. tpiykDjhuHfs; 100GRT ,w;Ff; Fiwahj fg;gy;fs; my;yJ 

,Oitg; glFfis fiuapy; jpUj;jNtiyfs; nra;j Kd; 

mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; epfuhd Nrit 

tpahghuj;jpy; Mff;Fiwe;jJ fle;j Ie;J tUlq;fSf;fhtJ 

,Uj;jy; Ntz;Lk;.

4. MHtKs;s tpiykDjhuHfs; nfhOk;G-01> Nyld; g];jpad; tPjp> 

45Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; 

fly;rhh; nghwpapay; gphptpd; gpujhd nghwpapayhsh; (fly;rhh;) 

mth;fsplkpUe;J Nkyjpfj; jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; 

vd;gJld; gpd;tUk; Kfthpapy; mYtyf Neuq;fspy; 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

5. kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 2>500.00 (12% VAT mlq;fyhf) &ghit 

nuhf;fg;gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dH> 2022-08-22Mk; jpfjpapypUe;J 

2022-09-07Mk; jpfjp tiu K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp 

tiu gpujhd nghwpapayhsH (fly;rhh;) mth;fSf;F vOj;J 

%ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-01> 

Nyld; g];jpad; tPjp> 45Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; 

mjpfhu rigapd; nghwpapay; Ntiyfs; fpisapypUe;J MHtKs;s 

tpiykDjhuHfspdhy; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspy; KOikahd njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 

nra;ayhk;.

6. rfy tpiykDf;fSlDk; 310>000.00 &ghtpw;fhd tpiyf;Nfhuy; 

gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; 

Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy;  “DRYDOCKING OF P/L PILOT 16 (IMO No. 9873682) 
FOR OVERHAULING OF DIRECTIONAL PROPULSION SYSTEM 
- EW/04/PT/2022/MA/24/16” vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

7. 2022-09-08Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhff; 

fpilf;Fk; tifapy; gpujhd nghwpapayhsh; (fly;rhh;)> fly;rhh; 

nghwpapay; gphpT> ,yq;ifj; JiwKf mjpfhu rig> ,y. 45> 

Nyld; g];jpad; tPjp> nfhOk;G vDk; Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ ,Nj 

Kfthpapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg;  ngl;bapy; cs;sply; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ.

8. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;lTlNdNa tpiykDjhuHfs; my;yJ 

mth;fspd; mq;fPfhuk; ngw;w  gpujpepjpfspd; rKfj;jpy; mNj 

Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. 

gpujhd nghwpapayhsH (fly;rhh;)>

fly;rhh; nghwpapay; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

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

njhiyNgrp ,y : 011-2482330> 011-2342537

njhiyefy; ,y : 011-2342537

kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;
Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk; r%f eyd;Ghp ed;dlj;ij 

kw;Wk; rpWtH ghJfhg;Gr; Nritfs; mikr;R

Rfhjhu Nritfs; jpizf;fsk;
gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH 

gzpkid - khj;jis

khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkidapd; 

ngWiff;FOtpd; jiythpdhy; 2022Mk; Mz;bw;fhd kUj;Jt 

cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf jifikAs;s 

toq;FeHfsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

Medical Equipment QTY

01 Diathermy Machine 01

01.  2022.08.19 Kjy; 2022.09.01 tiu thu Ntiy ehl;fspy; 

K.g. 09.00 Kjy; gp.g. 03.00 tiu vk;]p tPjp khj;jis 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkidapy; 

,jw;fhd tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;.

02.  ,jw;fhf gbtnkhd;wpw;fhf kPsspf;fg;glhj &gh 3000.00 

,w;fhd njhifia khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghshpd; gzpkidapd; rpwhg;gUf;Ff; fhrhfr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

03.  rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fSld; nkhj;jj; njhifapd; 

02% ,w;fhd tpiykDg; gpizankhd;W> ,yq;if kj;jpa 

tq;fpapdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; tzpf tq;fpnahd;wpypUe;J> 

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH khj;jis vd;w 

ngaUf;Fg; ngw;W rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fspd; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp chpathW 

g+uzg;gLj;jp jdpj;jdp ciwfspy; cs;spl;L mtw;iw xNu 

ciwapy; cs;spl;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

kUj;Jt cgfuzq;fis toq;fy; vdf; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

05.  gpiofspd;wpg; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fs;> 2022.09.02 

md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH 

fPo;f;fhzg;gLk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

my;yJ Neubahf khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsH gzpkidapd; fzf;Fg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 

ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. jhkjkhff; 

fpilf;fg; ngWk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fs; %lg;gl;lJk; cldbahf mit jpwf;fg;gLk;. 

mt;Ntisapy; tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; 

ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;. Nkyjpf 

tpguq;fspw;fhf ,j; njhiyNgrp ,yf;fq;fis miof;fTk;: 

066-2222326/ 066-2222734

06.  tpiykD Kd;Ndhbf; fye;Jiuahly; 2022.08.29 md;W 

K.g. 10.00 ,w;F khj;jis gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; 

gzpg;ghsH gzpkidapd; Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;.

jiytH - ngWiff;FO

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsH gzpkid>

khj;jis

2022.08.19Mk; jpfjp

tpiykD mioj;jy;
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FUehfy; gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 2023-01-01Mk; jpfjp 

Kjy; 2023-12-31Mk; jpfjp tiuahd fhyj;jpw;F Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

01.  2022-08-17Mk; jpfjp Kjy; 2022-09-14Mk; jpfjp  tiu kl;LNk Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk;. 

02.  2022-09-14Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu kl;LNk  Nfs;tpg; gbtq;fs; toq;fg;gLk; vd;gJld; 2022-09-15Mk; 

jpfjp K.g. 10.00 tiu khj;jpuk; ngWifg; gbtq;fs; Vw;fg;gLtJld; md;Nw K.g. 10.30 ,w;F ngWiffs; 

jpwf;fg;gLk;.

03.  Fwpj;j Nfs;tpg; gpiz> tpiykDg; gpiz kw;Wk; Nfs;tpg; gbtf; fl;lzq;fisr; nrYj;jpajd; gpd;dh; 

toq;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtq;fisg; g+h;j;jp nra;J ~~nrayhsh;> FUehfy; gpuNjr rig> cljpfd> rhufk|| 

vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghy; mDg;gpNah my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;spl;Nlh rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  cq;fshy; Fj;jiff;F vLf;fg;gLk; rfy Mjdq;fSf;fhfTk; murhq;fj;jpdhy; tpjpf;fg;gl;l thpf; 

fl;lzq;fis nrYj;Jtjw;F fl;Lg;gly; Ntz;Lk;.

jiytH>

FUehfy; gpuNjr rig

cljpfd> rhufk.

ml;ltiz-01

2023Mk; tUlj;jpy; Fj;jiff;F tpLtjw;F cs;s Mjdq;fs;
 

njh. 

,y.

2023Mk; tUlj;jpy; Fj;jiff;F tpLtjw;F cs;s Mjdq;fs; Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk;

&gh rjk;

kPsspf;fg; 

gLk; 

Nfs;tpg; 

gpiz

&gh rjk;

2023Mk; 

tUlj;jpw;fhd 

Mff; 

Fiwe;j 

tpiy

&gh rjk;

01. nty;yt rdpf;fpoik thur; re;ij (rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; 

kyry$lk; rfpjk;)

250.00 43,273.13 865,462.50

02 nty;yt thur;re;ij kPd; fil (,y. 01) 350.00 2,546.78 25,467.75

03 nty;yt thur;re;ij kPd; fil (,y. 02) 350.00 2,546.78 25,467.75

04 nty;yt thur;re;ij kPd; fil (,y. 03) 350.00 2,601.90 26,019.00

05 nty;yt thur;re;ij kPd; fil (,y. 04) 350.00 2,601.90 26,019.00

06 nty;yt thur;re;ij Nfhopapiwr;rpf; fil (,y. 01) 350.00 1,702.05 17,020.50

07 nty;yt thur;re;ij Nfhopapiwr;rpf; fil (,y. 02) 350.00 1,756.65 17,566.50

08 nty;yt thur;re;ij mUfpYs;s khl;biwr;rpf; fil 350.00 12,458.25 124,582.50

09 nty;yt thur;re;ij gd;wpapiwr;rpf;; fil 350.00 1,874.25 18,742.50

10 nty;yt thur;re;ij mUfpYs;s mYtyf miwfs; 250.00 1,400.70 14,007.00

11 nty;yt thur;re;ij mUfpYs;s fil miw ,y. 5/6 250.00 1,493.63 14,936.25

12 nty;yt thur;re;ij mUfpYs;s fil miw ,y. 03 250.00 1,285.20 12,852.00

13 nty;yt thur;re;ij mUfpYs;s fil miw ,y. 04 250.00 579.60 5,796.00

14 nty;yt thur;re;ij mUfpYs;s fil miw ,y. 1/2 250.00 2,083.73 20,837.25

15 nty;yt thur;re;ij mUfpYs;s fil miw ,y. 07 250.00 1,157.63 11,576.25

16 kh];nghj QhapW thur;re;ij (rpw;Wz;br;rhiy kw;Wk; 

kyry$lk; rfpjk;)

250.00 38,587.50 771,750.00

17 kh];nghj thur;re;ij kPd; fil (,y. 01) 350.00 2,083.73 20,837.25

18 kh];nghj thur;re;ij kPd; fil (,y. 02) 350.00 2,083.73 20,837.25

19 kh];nghj thur;re;ij kPd; fil (,y. 03) 350.00 2,083.73 20,837.25

20 kh];nghj thur;re;ij kPd; fil (,y. 04) 350.00 2,083.73 20,837.25

21 kh];nghj thur;re;ij Nfhopapiwr;rpf;; fil (,y. 01) 350.00 1,620.68 16,206.75

22 kh];nghj thur;re;ij Nfhopapiwr;rpf;; fil (,y. 02) 350.00 1,620.68 16,206.75

23 kh];nghj thur;re;ij gd;wpapiwr;rpf; fil (,y. 01) 350.00 1,852.20 18,522.00

24 kh];nghj thur;re;ij gd;wpapiwr;rpf; fil (,y. 02) 350.00 1,852.20 18,522.00

25 nuhrpl;lhtj;j nghJf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 661.50 6,615.00

26 ntypnfhltj;j Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 1,100.00 11,000.00

27 #hpatj;j fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 546.00 5,460.00

28 ad;jk;gyht JUnrtd Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 766.50 7,665.00

29 khspfhnjd;dtj;j Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 472.50 4,725.00

30 m];n]j;Jt K];ypk; kahdf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 997.50 9,975.00

31 vNgtj;j Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 2,761.50 27,615.00

32 cad;jd Gjpa Vyf;fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 409.50 4,095.00

33. uz;td nghJf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 231.00 2,310.00

34 njhul;baht fk;rgh tj;j fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 462.50 4,625.00

35 `q;nty;y nghJf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 840.00 8,400.00

36 nghuYttj;j nghJf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 150.00 1,500.00

37 nghuYttj;j nghJf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; -02 250.00 500.00 5,000.00

38 fuk;Ngtj;j nghJf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 120.00 1,200.00

39 fuk;Ngtj;j fpq;]; ghh;f; 11 nghJf; fhzpapd; Njq;fha; 

tpisr;ry;

250.00 800.00 8,000.00

40 nky;Nuh];tj;j nghJf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 522.50 5,225.00

41 fynfju nkfhrpl;b Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 840.00 8,400.00

42 Nfhdfk NerHghHf; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 300.00 3,000.00

43 fhky;tj;j nghJf; fhzpapd; Njq;fha; tpisr;ry; 250.00 400.00 4,000.00

44 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 07 250.00 1,911.00 19,110.00

45 NghafNd nghJf; fil miw ,y. 1/7 250.00 1,058.00 10,580.00

46 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 2/7 250.00 1,029.00 10,290.00

47 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 3/7 250.00 850.50 8,505.00

48 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 4/7 250.00 1,018.50 10,185.00

49 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 5/7 250.00 1,396.50 13,965.00

50 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 6/7 250.00 1,058.00 10,580.00

51 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 7/7 250.00 1,047.50 10,475.00

52 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 8/7 250.00 1,218.00 12,180.00

53 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 9/7 250.00 903.00 9,030.00

54 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 10/7 250.00 1,008.00 10,080.00

55 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 11/7 250.00 871.50 8,715.00

56 NghafNd nghJr; re;ij fhzpapd; epthuzf; fil 250.00 7,000.00 70,000.00

57 NghafNd nghJr; re;ij fil miw ,y. 08 250.00 1,995.00 19,950.00

FUehfy; gpuNjr rig> jiytH>

cljpfd> rhufk FUehfy; gpuNjr rig.

2022.08.17

ml;ltiz - 02

2023 Mz;bw;fhf gapHr; nra;if tplaq;fSf;fhf Fj;jiff;F tpLtjw;fhf jPHkhdpf;fg;gl;l nrhj;Jf;fs;

njh 

lH 

,yf; 

fk;

2023 Mz;bw;fhf gapHr; nra;if tplaq;fSf;fhf 

Fj;jiff;F tpLtjw;F jPHkhdpf;fg;gl;l nrhj;Jf;fs;

Nfs;tpg; 

gbtf; 

fl;lzk;

kPsspf;fg; 

gLk; 

Nfs;tpg; 

gpiz

2023Mk; 

Mz;bd; 

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp

&gh rjk; &gh rjk; &gh rjk;

1 gKdhty n`y;fktj;j 250.00 250.00 5,000.00

2 gKD];] G\;Lltj;j 250.00 300.00 3,000.00

3 uj;fut;t fpTyntt mUfpy; fhzp 250.00 300.00 3,000.00

4 n`l;bnfju ejPcad fhzp 250.00 300.00 3,000.00

5 Nfhdfktj;j (Ner;rHghHf;) (vnry;Nuh) 250.00 300.00 3,000.00

6 Nfhzfktj;j (khHf; ngd;[kpd;) 250.00 300.00 3,000.00

7 nuh];Tl;tj;j 250.00 400.00 4,000.00

8 fpwPd; ntsptj;j nghJf; fhzp 250.00 200.00 2,000.00

FUehfy; gpuNjr rig> jiytH>

cljpfd> rhufk FUehfy; gpuNjr rig.

2022.08.17

Nfs;tp mwptpj;jy;
FUehfy; gpuNjr rig

,yq;;;;;;;if JiwKfq;fs; mjpfhurig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
1.  fPNo toq;fg;gl;Ls;s  xg;ge;j Ntiyfs;/gzpfSf;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhu rigapd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 

FOj;jiyth; NfhUfpd;whh;.

 Nfs;tp 

,yf;fk;
Nfs;tpapd;; ngah;

tpiykDg;gpizj; 

njhif (&ghtpy;)

ngNrt         

mlq;fyhf 

Mtzf; 

fl;lzk;

%Lk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

EW/8/
PT/235/T/
TC/2022

Terberg Yard l;uf;lh;fspd; 
tspr;rPuhf;fy; Kiwikfspd; 

Nrh;tp]; kw;Wk; 

gOJghh;j;jy;fSf;fhd 01 tUl 

fhy xg;ge;jk;

&gh 

150,000.00 
&gh 

4,500.00  
2022.09.14Mk; 

jpfjpad;W 

gp.g. 2 

kzpf;F

EW/8/406/2022 Nkhl;lhh; lah;fspd; 

kPs;epug;gYf;fhf 1  tUl fhy 

xg;ge;jk;.

&gh 

30,000.00 
&gh 

8,000.00
2022.09.14Mk; 

jpfjpad;W 

gp.g. 2 

kzpf;F

2.  5 kpy;ypad; &ghtpw;F Nkyjpfkhd MFnrytpYs;s Nfs;tpfSf;F 1987 Mk; Mz;bd;  3 Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; Vw;ghLfs; gpuNahfg;gLj;jg;gLnkd ,j;jhy; tpiykDjhuh;fs; 

mwptpf;fg;gLfpd;wdh;. ,jw;fikthf  NkNy Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthU Nfs;tpapYk; <Lgl;Ls;s midj;J 

rhuhh;fSk; xg;ge;jf; fhyk; KOtJk; Nkw;$wg;gl;Ls;s rl;lj;jpw;F  jPtpukhf mike;njhOfy; Ntz;Lnkd 

Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh; vd;gJld; mth;fspd; tpiykD Mtzq;fSld; chpa Kiwapy; g+h;j;jp 

nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjioAk; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDjhuh;fs;  epfuhd Nritia toq;Ftjpy; Mff; Fiwe;jJ fle;j %d;W (3) tUlq;fSf;F 

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

4.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs;  Nkyjpf jftiy nfhOk;G-01> nya;ld; g];jpad; tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurigapd; nghwpKiw nghwpj;njhFjp nghwpapay; gphptpd; nghwpKiw 

nghwpj;njhFjpf;fhd gpujhd nghwpapayhshplkpUe;J ngw;W mYtyf Neuq;fspy; fPNo toq;fg;gl;Ls;s 

Kfthpapy; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpf;fyhk;. 

5.  2022.08.19  Mk; jpfjpapypUe;J 4 Mk; epuypy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij Ntiy 

ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk;> %Lk; jpfjpf;F Kd;duhd jpfjp tiuAk; nuhf;fg; 

gzj;jpy; nrYj;jpa gpd;dh;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjpnahd;W nfhOk;G-01> nya;ld; g];jpad; tPjp> 45 Mk; ,yf;fj;jpYs;s ,yq;if JiwKfq;fs; 

mjpfhurigapd; nghwpKiw nghwpj;njhFjpf;fhd gpujhd nghwpapayhsUf;F vOj;J %ykhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk.; 

6.  tpiykDf;fs; mitfis %Lk; Neuj;jpw;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fPNoAs;s Kfthpapy; chpj;jhd 

jpfjpad;W xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; 

fPNoAs;s Kfthpapy; %Lk; Neuj;jpy; rKfkspj;jpUf;Fk;  tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; 

jpwf;fg;gLk;. midj;J tpiykDf;fSk; NkNy Fwpg;gpl;Ls;s chpj;jhd tpiykDg;gpizj; njhifAld; 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

gpujhd nghwpapayhsh; (nghwpKiw nghwpj;njhFjp)>

nghwpKiw nghwpj;njhFjp nghwpapay; gphpT>

,yq;if JiwKfq;fs; mjpfhurig>

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

njhiyNgrp ,yf;fq;fs;:  011 2451920> 011 2482960.

njhiyefy; ,yf;fk;:    011 2324071

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)
fy;tp mikr;R njhopy;El;gtpay; fy;tp mgptpUj;jpj; jpl;lk; (TDEP)

gpd;tUk; ngWifapd; nghUl;L jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis fy;tp mikr;rpd; nrayhsupd; rhu;gpy; mikr;Rg; ngWiff; FOtpd; jiytu; 

miof;fpwhu;. KOikahd tpguq;fs; tpiykD Mtzq;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd. vjpu;ghu;f;fg;gLk; tpepNahff; 

fhyk; Vw;Wf;nfhs;sy; fbjk; toq;fg;gl;l ehs; njhlf;fk; 16 Kjy; 20 thuq;fshFk;. tpiykDjhuu;fs; 

xd;W my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l tpiykDf;fis xd;W my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l nyhl;fSf;fhf tpiyf; 

Nfhuyhk;. rfy tpiyf;Nfhuy;fSlDk; gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s tifapy; tpiykDg; gpiznahd;W 

,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

njh. 

,y.

tpiyf;Nfhuy; tpguq;fs; kw;Wk;

Fwpg;gPl;byf;fk;

nyhl; kw;Wk; tpiyf; 

Nfhuy; gpiz Kwp 

(&gh)

kPsspf;fg;glhj 

fl;lzk; &gh

tpiykDf;fisr; 

rku;g;gpg;gjw;fhd 

jpfjp kw;Wk; Neuk; 

01 TEDP  jpl;lj;jpd; fPo; ghlrhiyfspd; 

njhopy;El;gtpay; trjpfSf;fhf kbf; 

fzdpfs;> ];khu;l; ngdy;fs; kw;Wk; 

Mtzg;gLj;jy; nfkuhf;fSf;fhd 

ngWif (toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; 

kw;Wk; epWTjy;) tpiykD ,y. 

ED/TDEP/PRO/01/2022/G-02

1>375>000.00 &gh 25>000.00

2022 nrg;nlk;gu; 

09Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzp 

my;yJ mjw;F 

Kd;

02 TEDP jpl;lj;jpd; fPo; 13 tUlq;fs; 

cj;juthjkspf;fg;gl;l fy;tp epfo;r;rpj; 

jpl;lj;jpw;F fzdpfs;> kbf; fzdpfs; 

kw;Wk; ];khu;l; ngdy;fSf;fhd 

ngWif (toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy; 

kw;Wk; epWTjy;) tpiykD ,y. 

ED/TDEP/PRO/01/2022/G-08 

2>370>000.00 &gh 40>000.00

2022 nrg;nlk;gu; 

09Mk; jpfjp 

K.g. 11.00 kzp 

my;yJ mjw;F 

Kd;

03 TEDP jpl;lj;jpd; fPo; Njrpa fy;tp 

epWtfj;jpd; njhopy;El;gtpay; 

Ma;T$lj;jpw;fhd capupay; kw;Wk; 

,urhadtpay; cgfuzq;fspd; ngWif 

| tpiykD ,y. 

ED/TDEP/PRO/01/2022/G-10

Lot A =  45,000.00

&gh 8>000.00

2022 nrg;nlk;gu; 

09Mk; jpfjp 

K.g. 11.30 kzp 

my;yJ mjw;F 

Kd;

Lot B =  20,000.00 
Lot C = 32,000.00 
Lot D = 2,000.00 Lot 
E  = 40,000.00 Lot 
F =  85,000.00 Lot 
G  =  10,000.00

2. tpiyf;Nfhuy;fs; Njrpa Nghl;b tpiyf;Nfhuy; (NCB) %yk; eilKiwg;gLj;jg;gLk;.

3.  Mu;tKs;s jFjp tha;e;j tpiykDjhuu;fs; Nkyjpf tpguq;fis ',RWgha" fy;tp mikr;rpd; 5k; 

khbapYs;s ngWifg; gpuptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-2785573) kw;Wk; 2022 nrg;nlk;gu; 

08Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpy; ,ytrkhf 

tpiykDf;fisg; guPl;rpj;Jg; ghu;f;fyhk;.

4.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij (nuhf;fg; gzk;) nrYj;Jtjd; Ngupy; 2022 nrg;nlk;gu; 08Mk; jpfjp tiuapy; gp.g. 

3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;du; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; %yk; fy;tp mikr;rpd; 

ngWifg; gpuptpypUe;J Mu;tKs;s tpiykDjhuu;fs; Mq;fpy nkhopapyhd KOikahd tpiykD Mtzj; 

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

5.  tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W gj;juKy;y> ,RWgha> 5Mk; khb> fy;tp mikr;R> ngWifg; gpuptpy; 

2022 Mf];l; 26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.

6.  xt;nthU tpiykDTk; jdpj;;jdpahd fbjTiwapy; rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd; ngWifg; gpupT> 5k; khb> fy;tp mikr;R> ,RWgha> 

gj;juKy;iy vDk; Kftupf;Ff; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. ,jd; gpd; gpd;tUk; Kftupf;F jhkhf 

tUif je;Js;s tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;fspd; njupTnra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; cld; 

jpwf;fg;gLk;. gpe;jpa tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

nrayhsu;> 

fy;tp mikr;R> 

',RWgha"> gj;juKy;y.


	tkn-08-19-pg01-R1
	tkn-08-19-pg02-R1
	tkn-08-19-pg03-R1
	tkn-08-19-pg04-R1
	tkn-08-19-pg05-R1
	tkn-08-19-pg06-R1
	tkn-08-19-pg07-R1
	tkn-08-19-pg08-R1
	tkn-08-19-pg09-R2
	tkn-08-19-pg10-R1
	tkn-08-19-pg11-R1
	tkn-08-19-pg12-R1
	tkn-08-19-pg13-R1
	tkn-08-19-pg14-R1
	tkn-08-19-pg15-R1
	tkn-08-19-pg16-R1
	tkn-08-19-pg17-R2
	tkn-08-19-pg18-R2
	tkn-08-19-pg19-R2
	tkn-08-19-pg20-R2

