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28்பக்கங்கள் 1932 - 2022

அனுைதியட்மடை்களுககு ்பதிலா்க வரும்க ்பதிவு

புைல�ப்பரிசில் 
்பரீடலசயில் �ொற்்றம்

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

நோட்டுக்கு சகோள்வனவு செயயப்பட்டுள்ள நோன்கு இ�ட்-
ெம் கில�ோ ்போல்ோ ்ோதக்கணக்கில துறைமுகத்திலிருந்து 
விடுவிக்கப்படோ்ல உள்ளற் சதோடர்பில விரி்வோன 
அறிக்றகசயோன்றை த்க்கு ச்பற்றுத் தரு்ோறு நிதி இரோ-
ஜோஙக அற்செர் ரஞ்சித் சியம்்ப�ோபிட்டிய ெம் -
்பந்தப்பட்ட அதிகோரிகளுக்கு ்பணிபபுறர

மகொழும்பு துல்றமுகத்தில் விடுவிககப்படொத நிலையில் 

த்து உத்திலயோகபூர்்வ இல�ஙகளுக்-
கோன மின் கட்டணத்றத 82 அற்செர்கள 
செலுத்தத் த்வறியுள்ளதோக மின்்வலு 
்ற்றும் எரிெக்தி அற்செர்

சாகித்ய ரத்்ா ஞா்பசகரனுககு
திருச்சியில்

 
'இதழியல் மாமணி' விருது

இனிய நந்த்வனம் ்வோெகர் ்வட்டம் ஏற்்போட்டில இ�ஙறக எழுத்தோ்ளரும் ஞோனம் 
ெஞ்சிறகயின் பிரத  ்ஆசிரியரு்ோன ெோகித்ய ரத்னோ தி. ஞோனலெகரனுக்கு

சீ்ா வழங்கிய டீசல் கபபல் 
பேற்று இலங்்க வநத்டவு

சீனோவினோல இ�ங-
றகக்கு ்வழஙகப-
்பட்ட 9,000 ச்ற்றிக் 
சதோன்  டீெல அடஙகிய 
கப்பல லநற்றுக் கோற� 
சகோழும்பு துறைமுகத்றத ்வந்தறடந்துள்ளது. அதன் ்ோதி-
ரிகள ்பரிலெோதறனக்குட்்படுத்தப்பட்டுள்ளதோக 
இ�ஙறகயிலுள்ள சீனத் தூதரகம் ட்விட்டர்

உள்ளூராட்சி ச்ப பதரதல்
2023 மாரச் 20ககு முன்்ர

உளளூரோட்சி ்ன்ைஙகளுக்கு  லதர்தற� 
நடத்து்வதற்கோன ஆரம்்ப கட்டச செயற்்போ-
டுகள முன்சனடுக்கப்படு்வதோக லதர்தல -
கள ஆறணக்குழுவின் தவிெோ்ளர் நி்ல 
புஞ்சிலே்வோ சதரிவித்துள்ளோர். அ்வர் 
இது சதோடர்பில ல்லும் சதரிவிக்றக-
யில, உளளூரோட்சி ்ன்ைஙகளுக் -
கோன லதர்தற� எதிர்்வரும்

தமிழக்கட்சிகளின் தற�்வர்கள 
கூட்டத்திற்கு தனக்கு அறழபபு 
விடுக்கப்படவிலற� எனத் சதரி -
வித்த அகி� இ�ஙறக தமிழ 
கோஙகிரஸின் ்போரோளு்ன்ை 
உறுபபினர் கலஜந்திரகு்ோர் 
ச ்ப ோன் ன ம் ்ப � ம் , 
ெ்ஸ்டி எனக் கூறி

்பதுலையில் நடநத திடுககிடும் சம்்பவம்;

தந்றதறய ்கன் சகோடூர்ோன முறையில 
சகோற� செயத ெம்்ப்வம் ஒன்று ்பதுற்ள 
்ோ்வட்டத்தில ்பதி்வோகியுள்ளது.

இச ெம்்ப்வம் ்பதுற்ளயில லநற்று முன்தினம் 
(26) ்ோற� 6 ்ணி அ்ளவில நறட ச்பற்றுள -
்ளது. ச்வச்வஸ்த்றத ச்பருந்லதோட்ட ்பகுதிறய 
லெர்ந்த 34 ்வயதுறடய ்வோய ல்பெ முடியோத 
்கன் தனது 60 ்வயதுறடய தந்றதறய ்ரக்-
கட்றடயோல தற�யில அடித்து 
சகோற� செயதுள்ளோர்.

O/L ்பரீடலசயில் 9A சித்தி 

குருணோகல பிரலதெத்றத 
லெர்ந்த கண் ்போர்ற்வயற்ை 
்ோணவி ஒரு்வர் கலவிப 
ச்போதுத் தரோதர ெோதோரண தரப-
்பரீட்றெயில 9 ஏ சித்திகற்ள 
ச்பற்று ெோதறன ்பறடத்துள-
்ளோர். ஹி்ோஷோ 
கோவிந்தியோ என்ை

மட்டககளபபில் விபத்து
ஒருவர பலி; ஐவர காயம

்ட்டக்க்ளபபு கிரோன் பிரதோன 
வீதியில இடம்ச்பற்ை வி்பத்தில 
ஒரு்வர் உயிரிழந்ததுடன் ல்லும் 
ஐ்வர் கோய்றடந்துள்ளதோக 
்வோறழசலெறன ச்போலிஸோர் சதரி-
வித்தனர். லநற்று ஞோயிற்றுக்கி -
ழற் (27) கோற� இடம்ச்பற்ை 
இவ்வி்பத்தில முைக் -
சகோட்டோன்லெறன

முழு்மயா் வாலுடன் 
பிறநத அபூரவ குழந்த! 

ச ் க் சி ல க ோ -
வில ்வோலுடன் 
ச்பண் குழந்றத 
ஒன்று பிைந்த ெம்-
்ப்வம் ெர்சறெறய 
ஏ ற் ்ப டு த் தி யு ள -
்ளது. அந்த அபூர்்வக் குழந்றத 
பிைக்கும் ல்போது முழுற்யோன 

்வோலுடன் பிைந்துள-
்ளது. ஒரு மிலலியனில

�ருநது ்பற்்றொககுல்றககு 
டிசம்்பர் இறுதிககுள் தீர்வு 

ச்வளியோன (2021)  கலவிப 
ச்போதுத் தரோதர ெோதோரண 
தரப ்பரீட்றெயின் ச்பறுல்ப -
றுககளின் அடிப்பறடயில 
ச்ோனரோகற� ்ோ்வட்டத் -
தின் ச்ோனரோகற� 
கலவி ்வ�யத்தில

GCE (O/L) பரீட்்சயில் 
10,863 பபருககு 9A சித்தி

2021ஆம் ஆண்டுக்கோன கலவிப 
ச்போதுத் தரோதர ெோதோரண தரப ்பரீட்றெ -
யின் ச்பறுல்பறுகள லநற்று முன்தினம் 
ச்வளியோகின. இதற்கற்ய, க.ச்போ.த 
(ெோ/த) முடிவுகளின்்படி லதர்சசி ச்பற்ை 
்ோண்வர்களில 10,863 ல்பர் 9 ஏ 
சித்திகற்ளப ச்பற்றுள்ளனர்.

யதார்தத்த்த புரிந்துக�ாண்டுள்ள
கூட்ட்ைப்பினரின் கெயலால் ைகிழ்ச்சி

தமிழ லதசியக் கூட்ட-
ற்பபினர் யதோர்த்தத்திறன 
தற்ல்போது புரிந்துசகோண்-
டுள்ளற் ்கிழசசியளிப்ப-
தோக கடற்சைோழில அற்ச-
ெர் டக்்ளஸ் லத்வோனந்தோ 
சதரிவித்துள்ளோர். 

இது சதோடர்பில 

அறிக்றக ஒன்றை ச்வளி-
யிட்டுள்ள அற்செர் 
டக்்ளஸ் லத்வோனந்தோ, அர-
சியல தீர்வு சதோடர்்போன  
ல்பசசுக்களின் ல்போது, நிற�-
ற்களுக்கு ஏற்்ப க�ந்தோ-
ல�ோெறன மூ�ம் 
தீர்்ோனஙகற்ள 

நொடடில் விசசட வர்த்தக ம்பொருடகளுககொன

விலெட ்வர்த்தக ச்போருட்களுக்கோன ்வரி விகி-
தத்றத குறைப்பதற்கு உணவு சகோளறககள குழு 
கடந்த 24ஆம் லததி கூடிய ல்போது ்பரிந்துறர செய -
யப்பட்டது. அதன்்படி ெந்றதயில ச்பரிய ச்வங-
கோயத்றத  விற�க்கு ்வோஙகு்வதற்கோன திைன் அதி-
கரிப்பலதோடு ச்பரிய ச்வஙகோயத்தின் விற�றய 
குறைப்பதற்கும் உதவியோக இருக்கும். ச்வஙகோ -
யத்துக்கோன ச்ோத்த லதற்வ ஆண்டுக்கு 
சு்ோர் 300,000 ச்ற்றிக்  சதோன்னோகும். 

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்

எதிர்்வரும் புதன்கிழற் ்வறர 
ெற்யல எரி்வோயுற்வ ெந்றதக்கு விநி-
லயோகிக்கும் நட்வடிக்றககள ்ட்டுப-
்படுத்தப்பட்டுள்ளதோக லிற்லைோ லகஸ் 
நிறு்வனத்தின் தற�்வர் முதித பீரிஸ் 
சதரிவித்துள்ளோர்.

்பண்டிறகக் கோ�த்றதசயோட்டி எரி-

்வோயுவுக்கு ச்பரு்்ளவு லகளவி உள்ள 
நிற�யில ஓடர் செயயப்பட்டுள்ள எரி -
்வோயுவுடனோன கப்பல இ�ஙறகக்கு 
்வரு்வது தோ்த்ோகும் நிற�யில�லய 
ல்ற்்படி ்ட்டுப்படுத்தல ல்ற் -
சகோள்ளப்பட்டுள்ளதோக அ்வர் சதரிவித்-
துள்ளோர்.

எவ்்வோைோயினும் எதிர்்வ-
ரும் 30 ஆம் திகதிக்குள 

எதிர்்வரும் டிெம்்பர் 
18 ஆம் திகதி நறட-
ச்பைவுள்ள தரம் 5 
பு�ற்ப்பரிசில ்பரீட் -
றெக்கோன அனு்தியட்-
றடகள ்வழஙகப்பட ்ோட்டோது

வாய் பேெ முடியாத ை�னால்
தந்்தக்கு பேரந்த க�ாடூரம்

�ண் ோர்வயற்ற 
ைாணவியின் ொத்ன 
குருநொகல் பிரசதசத்தில் ்பதிவு  உழவு இயநதிரத்துடன் கொர் ச�ொதி சம்்பவம் ம�கசிசகொவில் �ருத்துவர்கள் ஆசசரியம் 
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தமிழ் கடசி தலைவர்கைது 
கூடடத்திற்கு அலழபபில்லை

கஜேந்திரகுமார் ப�ான்னம�லம MP பெரிவிப்பு சுகாொர அமமச்சர் பகஹலிய உறுதி
நோட்டில ஏற்்பட்டுள்ள ்ருந்-

துப ்பற்ைோக்குறைக்கு டிெம்்பர் 
்ோத இறுதிக்குள ஓர்ளவி�ோன 
தீர்ற்வ ்வழஙக முடியும் என 
சுகோதோர அற்செர் சகேலிய 
ரம்புக்ச்வல� சதரிவித்துள்ளோர்.

ச்வளிநோடுகள 
்ற்றும் ெர்்வலதெ

2,31,982 ச்பர் A/L கற்க தகுதி ம்பற்்றனர் இ்றககும் ்பணிகளும் சநற்ச்ற ஆரம்்பம் சதர்தலுககொன ஆரம்்ப கடடப ்பணிகள் ஆரம்்பம்  

டிெம்ேர 01 முதல் தினமும் 01 இலடெம் சிலிண்்டர�ள ெந்்தக்கு 

மின் கடடணத்லத மசலுத்த
தவறிய 82 அல�சசர்கள்
தகவல்கலை மவளியிட விரும்்பொத அல�சசர் கஞசன 

தனிததனியா்க சென்று 
த்கவமல எடுததுமைததார் 

0606

வரி விகிதம கு்றககபபட்டதால் 
பபரிய பவங்காய வி்ல கு்றயுமஅல�சசர் டகைஸ் சதவொனநதொ வரசவற்று அறிகலக உடன் அறிகலக ச�ர்பபிகக நிதி இரொஜொஙக அல�சசர் ்பணிபபு 

ோன்கு இலடெம் கிபலா ோல்ைா 
ைாதக்�ணக்கில் சுங�்ததில்

பாகிஸதானிடமிருநது தலசீமியா
போயககா் மருநதுகள் ேன்பகா்ட

்போகிஸ்தோனின் பிர்ப� ்ருந்து நிறு்வன்ோன 'றேனூன்'  ஆயவு கூடத்தினோல 
த�சீமியோ லநோயோல ்போதிக்கப்பட்ட்வர்களுக்கு ்வழஙகப்படும் ்வோழநோள

இன்றும் ோ்்ளயும் ைடடுபை ைடடுப்ேடு்ததப்ேட்ட விநிபயா�ம்;

பண்டி்க காலங்களில் 
தாராளமாக எரிவாயு

4000 ம�ற்றிகமதொன் எரிவொயுலவ ஏற்றிய  
இரு கப்பல்கள் எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி 
நொடலட வநதலடயவுள்ைதொகு
லிடசரொ நிறுவனம் மதரி

4000 ம�ற்றிகமதொன் எரிவொயுலவ ஏற்றிய 
இரு கப்பல்கள் எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி 
நொடலட வநதலடயவுள்ைதொகவும் 
லிற்ச்றொ நிறுவனம் மதரிவிபபு 

06

06

தமிழ் கூட்டமைப்பால் ்ரிந்துமை

அரசியல்மபபு ச்பககு 

சித்தாரத்தனின் பபயர 03

   14 பேர் கராப்பிட்டி ஆஸேத்திரியில் அனுமதி   நிதி, வர்த்தக அமைச்சுக்கு பணிப்பு 

ருஹூணு கல்வி பீடத்தில்
 மாணவரகள் மீது தாககுதல்

முட்்ட நிரணய வி்ல;
ஒருவாரத்தினுள் தீரமா்ம03 03
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தலவாக்கலல குறூப் நிருபர்  

இலஙல்க வாழ் இந்திய வம்ா-
வளி மக்களாகிய மலலய்க மக்க-
ளின் அடிப்பலை அரசியல் பிரச்சி -
லை்கலள ்ரியா்க இைம ்காணாமல் 
தீர்லவ முன்லவககுமாறு க்காருவது 
அர்்ததமற்ற அணுகுமுல்றயாகும 
எை முன்ைாள் ம்ததிய மா்காண 
்லப உறுப்பிைரும இலஙல்க 
ததாழிலாளர் ்காஙகிரஸின் பிரதி 
தலலவருமாை ்கணபதி ்கை்கராஜ் 
ததரிவி்ததுள்ளார்.  

இலஙல்கயின் 75 ஆவது சுதந்திர 
திை்ததுககு முன்பா்க இலஙல்க-
யின் இைப் பிரச்சிலைககு தீர்வு 
்காண கபாவதா்க ஜைாதிபதி ரணில் 
விககிரமசிங்க ததரிவி்ததுள்ளார். 
அ்ததுைன் வைகிழககு மட்டுமல் -
லாமல் மலலய்க மக்களின் பிரச்சி -

லை்களுககும தீர்லவ முன்லவக்கப் 
கபாவதா்க அவர் ததரிவி்ததுள்ளார்.   

ஜைாதிபதி ரணில் விகரமசிங-
்கவின் ்கரு்தது வரகவற்கப்பைக 
கூடியது எனினும மலலய்க மக்கள் 
எதிர் க�ாககுகின்்ற அடிப்பலை அர -
சியல் பிரச்சிலை்கலள ததளிவா்க்த 
ததரிந்து த்காள்ளாமல் தீர்லவ முன் 
லவப்பது �லைமுல்றககு தபாரு்த -
தமற்றதாகும. அணலமயில் ஜைாதி -
பதி ரணில் விகரமசிங்க இலஙல்க 
ததாழிலாளர் ்காஙகிரசின் உயர் 
மட்ை குழுலவ ்ந்தி்தது ்கலந்துலர-
யாடியகபாது மலலய்க மக்களின் 
பிரச்சிலை்கலள ஆராய்ந்து அவர்்கள் 
கதசிய நீகராட்ை்ததில் இலணந்து 
த்காள்வதற்கா்க குழு ஒன்ல்ற நிய-
மிக்க கபாவதா்க அறிவி்ததிருந்தார். 
ஆைால் அந்தக குழு இதுவலர நிய-
மிக்கப்பைவில்லல.   

இந்த நிலலயில் சில அரசியல் 
்கட்சியின் தலலவர்்கள் பிரச்சிலை -
்கலள ஆராய்ந்து த்காணடிருக -
்காமல் மலலய்க மக்களுக்காை 
தீர்லவ முன் லவயுங்கள் என்று 
கூறுகி்றார்்கள். 

மலலய்க்தலதப் பிரதிநிதி்தது -
வப்படு்ததும பல அரசியல் ்கட்சி்த 
தலலவர்்களுகக்க அடிமட்ை 
மக்கள் எதிர்க�ாககும பிரச்சிலை -
்களில் ததளிவாை பார்லவ ்காணப் -
பைவில்லல. ஒரு சில ததாணடு 
நிறுவைங்களின் அறிகல்க்கலள 
லவ்ததுகத்காணடு அதுதான் 
மலலய்க்ததின் பிரச்சிலை என்று 
கூறுவது ஏறறுகத்காள்ளப்பைக 
கூடிய ஒன்்றல்ல.   

எமது க்காரிகல்க்கள் ஒரு மூடிய 
அல்றயில் ஒரு வலரயறுக்கப்பட்ை 
குழுவிைரால் மட்டும தயாரிக்கப் -
படுகின்்ற அறிகல்கயா்க மட்டு -
மல்லாமல் அதில் மலலய்க்ததின் 
பல்கவறு தரப்பிைரின் �லைமுல்ற 
பிரச்சிலை்கள் உள்வாங்கப்பட்ை 
முழுலமயாை க்காரிகல்கயா்க 
அலமவது அவசியமாைதாகும.    

இந்திய வம்சாவளி மக்களின் பிரச்சினை;

அடிப்படை அரசியல் பிரச்சிடைகடை இைம்
காணாமல் தீரடவை முனடவைப்பது அர்த்தமற்றது

ஆசிரியர் விடுதமை முன்னணி   
அங்கத்தவர் பிள்ளை்களுக்கு
புல்ைப் பரிசில்  
ஹற்றன் விக்ை 
நிருபர்  

ஆசிரியர் விடுதலல 
முன்ைணியின் அங-
்க்ததவர்்களின் பிள் -
லள்களுககு புலலம 
பரிசில் வழஙகுவதற-
்காை ஏறபாடு்கள் த்ய்யப்பட்டுள்ள-
தா்கவும அதற்காை விணணப்பங்கள் 
அவர்்களின் அங்க்ததவர்்களிைமி-
ருந்து க்காரப்பட்டுள்ளதா்க ஆசிரியர் 
விடுதலல முன்ைணியின் த்யலா-
ளர் �ாய்கம ததரிவி்ததார்.  

இதற்கலமய ்கைந்த 2018 ததாைக-
்கம 2022 வலர ்க.தபா.த.்ாதாரண 
தர்ததில் சி்ததி தபறறு தறகபாது 
உயர்தர்ததில் ்கல்வி ்கறகும மாணவர்-
்களுககு இந்த புலலம பரிசில் வழங-
்கப்பைவுள்ளது.  

குறி்தத புலலம பரிசில் திட்ை்த -
திறகு தகுதி தபற்றவர்்கள் டி்மபர் 
20 ஆம தி்கதி முன்ைர் விணணப்பப்-
படிவ்ததிலை பூர்்ததி த்ய்து தபால் 
உல்றயின் கமல் முலலயில் ஆசிரி-

யர் விடுதலல முன்ைணி அங்க்தத-
வர்்களின் பிள்லள்களுககு புலலம 
பரிசில் எை குறிப்பிட்டு த்யலாளர் 
�ாய்கம தபால் தபட்டி இலக்கம 
10 நுவதரலியா என்்ற மு்கவரிககு 
அனுப்பி லவககுமாறு க்காரிப்பட்-
டுள்ளது.  

அங்க்ததவர்்கள் தாம ்கைலம 
புரியும பாை்ாலல மறறும அங்க்த-
துவ இலக்கம ஆகியைவும குறிப் -
பிைப்பை கவணடும.இகத க�ரம 
1988, 1990 ஆகிய ்காலப்பகுதியில் 
ஆசிரியர் க்லவககு உள்வாங்கப் -
பட்ைவர்்களும த்கௌரவிக்கப்ப-
ைவுள்ளதைால் அவர்்களுக்காை 
விணணப்பங்களும க்காரப்பட்டுள்-
ளலமயும குறிப்பிை்ததக்கது..    

டிசம்பர் 20 முன 
விண்ணப்பிக்கவும

பலாங்்கா்ை பகுதியில்
புதிய வ்்க ்காய்ச்சல் பரவல்
இர்ததிைபுரி சுழறசி நிருபர்  

பலாஙத்காலை மறறும சுறறுப் 
பிரகத்ங்களில் இருமலுைன் கூடிய  
்காய்ச்்ல் பரவி வருவதால் சு்காதார 
�லைமுல்ற்கலள ்கலைபிடிககுமாறு 
லவ்ததியர்்கள் தபாது மக்களுககு 
ஆகலா்லை வழஙகியுள்ளைர்.  

இதைால் இருமலுைன் மயக்கம, 
வாந்தி மறறும தல்்களில் வலி ஏற-
பட்ைால் உைைடியா்க அர் லவ்ததி-

ய்ாலல அதி்காரி்களிைம சிகிச்ல் 
தபறுமாறும அறிவுறு்ததல்்கள் வழங-
்கப்பட்டுள்ளை.  

கமலும த்காதி்தது ஆறிய நீலர 
பருகுமாறும ்லம்தத உணவு 
வல்க்கலள மூடி லவககுமாறும 
அ றி வு று ்த த ப் ப ட் டு ள் ள ை ர் . இ து 
ததாைர்பில் அச்்ம த்காள்ள கதலவ-
யில்லல. பாது்காப்பா்க இருககுமாறு 
க்கட்டுக த்காள்ளப்படுகின்்றைர்.    

ை்கனின் ்தாக்கு்தலில் சிறிய ்தந்்த ைரணம்
பதுலள விக்ை நிருபர்

பதுலள- தவதவஸ்தலத கதாட்ை்த-
தில் வசிககும 60 வயதுலைய �பர் 
ஒருவர் தாக்கப்பட்டு த்காலல த்ய்-
யப்பட்டுள்ளார்.   

29 வயதுலைய வாய்கப் 
முடியாத ம்ககை, 60 வயதாை சிறிய 
தந்லதலய மரக்கட்லையால் தாககி -
யுள்ளதுைன், ்மபவ இை்ததிகலகய 
தாககுதலுககு இலக்காைவர் உயிரி-
ழந்துள்ளார்.    இச்்மபவம க�றறு 

முன்திைம (26) மாலல 6.30 மணிய-
ளவில் இைமதபறறுள்ளகதாடு, ்ந்-
கத்க�ப ரும பதுலள தபாலிஸாரால் 
ல்கது த்ய்யப்பட்டுள்ளார்.   

்ந்கத்க �பராை இலளஞ-
ரின் தந்லத பல வருைங்களுககு 
முன்ைகர குறி்தத இலளஞலரயும 
அவரது தாலயயும விட்டு பிரிந்து 
த்ன்றுள்ளதுைன், உயிரிழந்த �பர் 
தாயின் இரணைாவது ்கணவர் 
என்றும பிரகத் மக்கள் ததரிவிக-
கின்்றைர்.     

்தங்கப்ப்தக்்கம் ்வன்்ற பழஙகுடி   
இ்ளைஞனுக்கு பாராட்டு  

அககு்றலண குறூப் நிருபர்  

கதசிய விலளயாட்டு விழாவில் 
மரதன் ஓட்ை்ததில் தங்கப்பதக்கம 
தவன்்ற கஹனியா்கல, பழஙகுடி 
குடுமப்தலதச் க்ர்ந்த தலா வரி்ககய 
ர்தைபால என்பவலர த்கௌரவிககும 
நி்கழ்வு ஒன்று அணலமயில் மஹி-
யங்கை ஆதிவாசி்கள் கிராம்ததில் 
இைமதபற்றது.  

பிரதம அதிதியா்க இலளஞர் 
விவ்கார விலளயாட்டு்ததுல்ற இரா -
ஜாங்க அலமச்்ர் கரா்கை தி்ா�ா-
யக்கா ்கலந்து த்காணைார்.இந்த 
மரதன் வீரருககு மா்ததலள ‘ையாைா 

ட்கரடிங ்கமபணி’ மாதாந்தம ரூபா 
35,000 வீதம ஒரு வருை்ததிறகு 
வழங்க முன் வந்துள்ளது. அதன் 
முதல் மாத்ததிற்காை ததால்கயும 
ல்கயளிக்கப்பட்ைது.  

இவலவபவ்ததில் தமபாகை 
பழஙகுடி மக்கள் தலலவன் ஊருவ -
ரிக்க வன்னியல்தகதா, மா்ததலள 
‘ையாைா’ நிறுவை அதி்காரி்கள்,-
ததஹிய்தத்கணடிய வலய ்கல்விப் 
பணிப்பாளர் உட்பை பலர் ்கலந்து  
த்காணைைர். இராஜாங்க அலமச்-
்ரால் அவருக்காை ்காக்ாலல 
வழஙகி லவக்கப்பட்ைது.    

்படைடமவைாய்ந்த பு்த்தர சிடை, பி்த்தடை 
ஆ்பரணஙகளுைன ஐவைர டகது

மா்ததலள சுழறசி நிருபர்

மா்ததலள  தபாலிஸாரிைால் கமற-
த்காள்ளப்பட்ை திடீர் சுறறி வலளப்பின் 

கபாது தங்க முலாம பூ்ப்பட்ை சிறிய 
பு்ததர் உருவச்சிலல ஒன்றுைன் ஐந்து 
கபர் ்ந்கத்க்ததின் கபரில் தபாலிஸாரி-
ைால் ல்கது த்ய்யப்பட்டுள்ளைர். 

மா்ததலள தபாலிஸாருககு கிலைக-
்கப்தபற்ற இர்கசிய த்கவல் ஒன்றின் 
அடிப்பலையில் உககுவள உள்பதபிட்-
டிய லர்ததலாதவல பகுதி்களில் கமற-

த்காள்ளப்பட்ை தபாலிஸாரின் சுறறி 
வலளப்பின்கபாது 11 மில்லி மீட்ைர் 
உயரம த்காணை மி்கவும பலழலம 
வாய்ந்த பு்ததர் உருவச்சிலல மறறும 
பி்ததலள ஆபரணம தபட்டிதயான்-
றும இவர்்களிைமிருந்து மீட்்கப்பட்-
ைது. கமலும பச்ல், சிவப்பு, நீலம 
நி்றம த்காணை ப்தது ்கற்கள் உட்பை 
பூலஜ தபாருட்்கள் சிலவறல்றயும ்கண-
தைடு்ததுள்ளைர்.

்கட்டு்கஸகதாட்லை, லர்ததலா-
தவல, மஹதவல,  அர�ாயக்க ஆகிய 
பிரகத்ங்கலள க்ர்ந்த ்ந்கத்க �பர்-
்கள் ஐவலரயும மா்ததலள மாவட்ை 
நீதிமன்்ற்ததில் ஆஜர் த்ய்யப்பட்டு 
டி்மபர் மாதம 5ஆம கததி வலர 
இவர்்கலள விளக்க மறியலில் லவக-
்கப்பட்டுள்ளதா்க தபாலிஸ நிலலயப் 
தபாறுப்பதி்காரி ததரிவி்ததார்.

உைப்புஸ்ஸலா்வ ்்சன். ைார்கிரட் ்கதிர்்வலாயு்த   
சுவாமி ஆலய நிர்வா்க பிர்சசி்ைக்கு தீர்வு  

ஆ.ரகமஸ  

உைப்புஸஸலாலவ �்கரில் அலமந்-
துள்ள த்ன். மார்கிரட் கதாட்ை்த-
திறகுரிய ஸ்ரீ ்கதிர்கவலாயுத சுவாமி 
கதவஸதாை்ததில் நிலவிய நிர்வா்க 
பிரச்சிலைககு தீர்வு எட்ைப்பட்-
டுள்ளது.  

ஆலய்ததின் மஹா குமபாபிகே-
்கம 2023 தபப்ரவரி மாதம முதல் 
பகுதியில் �ை்தத உள்ள நிலலயில் 
ஆலய்ததின் புைரு்ததாரை பணி்கலள 
கமறத்காணடு வரும த்ன் மார்கிரட் 
கதாட்ை மக்களுககும இலைக்கால 
நிர்வா்க்ததில் உள்வாங்கப்பட்ை உைப்-
புஸஸலாலவ �்கர வர்்தத்கர்்களுககும 
இலையில் வாய்்ததர்க்கம ஏறபட்டு 
பிரச்சிலை உருவாகியது.  

இப் பிரச்சிலை ததாைர்பில் உைப்-
புஸஸலாலவ தபாலிஸில் முல்றப்-
பாடு த்ய்தலதயடு்தது அணலமயில் 
தபாது கூட்ைம ஒன்று கூட்ைப்பட்ைது.  

கூட்ைம உைப்புஸஸலாலவ 
தபாலிஸ நிலலய தபாறுப்பதி்காரி 
எ.டி.வ்ந்த தலலலமயில் �லைதபற-
்றது.த்ன் மார்கத்கை கதாட்ை மக்கள் 

தங்களது ஒரு �ாள் பணிலய தவிர்்தது 
்கலந்து த்காணைைர்.  

அ்தகதாடு இந்து ்கலா்ார திலணக-
்கள அதி்காரி்கள்,பிரகத  ் த்யல்க 
்கலா்ார பிரிவு அதி்காரி்கள்,அபிவி-
ரு்ததி உ்ததிகயா்கஸதர்,கிராம க்லவ 
உ்ததிகயா்கஸதர் மறறும ததாழிற்ங்க 
பிரமு்கர்்கள் எை பலர் ்கலந்து த்காண-
ைைர்.  

இதன்கபாது ஆலயம ததாைர்பாை 
நிர்வா்க பிரச்சிலை உட்பை புைரு்ததா-
ரை பிரச்சிலை ,நிதி பிரச்சிலை எை 
பல்கவறு பிரச்சிலை்கள் ததாைர்பில் 
வாத விவாதங்கள் இைமதபற்றை.  

வருல்க தந்திருந்த அதி்காரி்கள் மக்க-
ளின் நியாயமாை ்கரு்ததுக்கலள க்கட்-
ைறிந்து ஆலய்ததிற்காை புதிய நிர்வா்க 
்லப உறுப்பிைர்்கலள ததரிவு த்ய்து 
பிரச்சிலை்கள் அலை்ததிறகும தீர்வு 
ஏறபடு்ததியலம குறிப்பிை்ததக்கது.  

அஙகு 20 உறுப்பிைர்்கள் த்காணை 
புதிய நிர்வா்கம வாகத்கடுப்பு மூலம 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது,இதில் �்கர 
வர்்தத்கர்்களும உள்வாங்கப்பட்டுள்ள-
ைர்.    

ைாணவர்்கள ்கற்றலுைன் ்சமூ்க விையங்களிலும் ்கவைம் ்்சலுத்த ்வண்டும்

மாவ்தத்கம திை்கரன் நிருபர்  

மாணவர்்கள் தவறுமகை பாை -
்ாலலக ்கல்வியுைன் நின்று 
விைாமல் ்மூ்க விையங்களிலும 
்கவைம த்லு்தத கவணடும. வாழ் 
�ாள் பூரா்கவும நிலல்ததிருக்கக 
கூடிய ்கல்விலய மாணவர்்கள் 
்கறறுக த்காள்ளுதல் கவணடும 
எை அகில இலஙல்க லவ. எம. 
எம. ஏ. கபரலவயின் கதசிய்த 
தலலவர் இஹ்ான் ஏ.ஹமீட் 
ததரிவி்ததார்.  

அ்தகதாடு தாம ்கறறுக த்காணை 
்கல்விலய எதிர்்கால தலலமுல்ற -
யிைர்்களுககு ்கறறுக த்காடுப்ப -
கதாடு ்மூ்க்ததிறகு தலலலம 
தாங்கக கூடிய தபாறுப்லப மாண -
வர்்கள் உள்ள்ததில் வலுவாைதா்க 
பதிவு த்ய்ய கவணடும என்்றார்.  

்கல்ஹின்லையில் �லைதபற்ற 
நி்கழ்தவான்றில் உலரயாறறும 

கபாகத இவவாறு ததரிவி்த -
தார்.   ததாைர்ந்தும உலரயாறறிய 
அவர்,...  

எமது முஸலிம ்மூ்க்ததிறகு 
்கல்வி மட்டும அல்ல ்வாலா்க 
இருப்பது.பல்கவறு பிரச்சிலை -
்கள் உள்ளை. ஆைால் எமது 
்மூ்கம மு்கம த்காடுககின்்ற 
ஒவதவாரு பிரச்சிலை்கலள 
குறிப்பிட்ை சிலகர பாதிக்கப்ப -
டுகின்்றைர். தபாதுவா்க ்மூ்கச் 
த்யறபாடு்களில் குல்றவாை 
எணணிகல்கயிலாைவர்்ககள உள் -

ளைர். எைகவ எமது ்மூ்க்ததினு -
லைய பல ்வால்்கலள தவறறி 
த்காள்ளக கூடிய மாணவ்த தலல -
லம்ததுவங்கலள �ாங்கள் உரு -
வாக்க கவணடும.  

எமது ்மூ்க்ததின் தபாறுப்புக -

்கலள �ாங்கள் ்ரியாை முல்றயில் 
த்ய்கின்க்றாமா இல்லலயா 
என்பது பறறி �ாம ஒவதவாருவ -
ரும சிந்தி்ததுப் பார்க்க கவணடும.
இன்று �ாட்டில் மி்க முககியமாை 
பிரச்சிலையா்க கபாலத வஸதுப் 
பாவலை தலலதூககியுள்ளது.

இதறகு இலளஞர்்கள் அடிலம -
யாகி வருகின்்றைர். இது ஒரு பயங -
்கரமாை நிலலயாகும. திை்ரி 
400 கபர் கபாலத வஸதுப் பாவ -
லைககு எமது �ாட்ைவர்்கள் அடி -
லமயாகி வருகின்்றைர். அந்த எண -

ணிகல்கலய அறிந்து த்காள்ளும 
கபாது நிலலலம கமா்மா்க 
இருககி்றது. இதைால் ஏறபடும 
ஆப்ததுக்கள் பறறி �மது �ாட்டு 
இலளஞர்்களிை்ததில் ததளிவுப -
டு்தத கவணடியுள்ளது.  

கபாலத வஸதுப் பாவலையில் 
இருந்து இலளஞர்்கலளப் பாது -
்காப்பதற்காை பயிறசி த�றி்கள் 
எமது லவ. எம. எம. ஏ. ஊைா்க 
வழங்கப்படுகின்்றை. எங்களு -
லைய ஒவதவாரு கிலள்களின் 
ஊைா்க இந்த கபாலத வஸதுப் 
பாவலையில் இருந்து இலளஞர் -
்கலளப் பாது்காப்பதற்காை பயிற -
சி்கலள மாணவர்்களுககு வழஙகி 
வருகின்க்றாம.   மாணவப் பருவ்த -
திகலகய ்மூ்கப் பணி்களில் ஈடுப -
டுதல் கவணடும. இன்று மாணவர் -
்கள் ்மூ்கப் பணி்களில் ஈடுபாடு 
்காட்டுவது மி்கவும குல்றவு. 
எைகவ மாணவப் பருவ்ததிலும 
ஒவதவாருவரும தம ்மூ்கப் பணி -
்களில் ஈடுபடுதல் அவசியமாகும 
என்்றார்.  

இந்நி்கழ்வில் த்கௌரவ அதிதி -
யா்க அதிதி்களா்க அகில இலஙல்க 
லவ. எம. எம. ஏ. கபரலவயின் 
முன்ைாள் கதசிய்த தலலவர் 
்ஹீட் எம. ரிஸமி, ்கட்டு்கஸ -
கதாட்லை ்கல்வி வலய்ததின் தமிழ் 
தமாழி மூல உதவி ்கல்விப் பணிப் -
பாளர் எம. எஸ. ஏம. ராசிக, பட் -
ைத்கால்லாததனிய ஜமாலியா 
முஸலிம ம்கா வி்ததியாலய்ததின் 
அதிபர் ஏ. ஏ. எம. இகராம, ்கல் -
ஹின்லை அல் மைார் கதசிய பாை -
்ாலலயின் அதிபர் ஏ. எம. ்பருல் -
லாஹ்கான். ்கல்ஹின்லை ஆரமப 
பாை்ாலலயின் அதிபர் எம. சி. 
ஏ. அமீன் அகில இலஙல்க லவ. 
எம. எம. ஏ. கபரலவயின் உப 
தலலவர் யூ. பாசில், தபாருளாளர் 
எம. ஆகிகயார் பஙக்கற்றைர்    
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ஊடக அனுசரனை:

அடுத்த வருடம்  
ஜனவரி மா்தததிற்-
குள் நாட்டு மக்க-
ளுககு ்தடடயின்றி 
மின் ் ா ர த ட ்த 
வ ழ ங் கு வ ்த ற் ்க ா ன 
அடனதது நடவடிக-
ட்க்கடையும் எடுப்ப்தா்க மின்்கதி 
மற்றும் எரி்கதி அடமச்ர் ்கஞ்ன 
விஜஜஜ்்கர  த்தரிவித்தார்.

த்பபரவரி 2022 மு்தல் இலங்ட்க 
தின்ரி மின்தவட்டு்கடை அனு்ப-
விதது வருகிறது, ஒரு ்கட்டததில் 
மின்தவட்டு 13 மணி ஜநரமா்க நீடித-
்தது, இது இபஜ்பாது ஒரு நாடைககு 
இரண்டு மணிஜநரமா்க குடறந்-

துள்ைது.
இது த்தாடர்பில் 

்கருதது தவளியிட்ட 
அடமச்ர், ்கடந்்த 
சில மா்தங்்களில் மின் -
தவட்டட த்பருமைவு 
குடறக்க நடவடிகட்க 

எடுததுள்ஜைாம் என்றார். எவவா-
றாயினும், மின்்ாரக ்கட்டணதட்த 
திருததியடமக்காமல் அ்தடனச 
த்யய முடியாது என சுட்டிக்காட்-
டிய அவர், ஒவதவாரு வருடமும் 
ஜனவரி மற்றும் ஜூன் மா்தங்்களில் 
மின்்ாரக ்கட்டணதட்த மீள்திருத -
்தம் த்யவஜ்த சிறந்்தது எனத த்தரி-
வித்தார்.

ஜனவரி, ஜூன் மாதங்களில்
மின் ்கட்டணம் மீள் திருததம்

சிடறச்ாடல்களுககு த்ல்லும் 
ட்கதி்களின் எண்ணிகட்க ்படிப்படி-
யா்க அதி்கரிதது வருவ்தா்க சிடறச்ா-
டல்கள் திடணக்கைம் த்தரிவிததுள் -
ைது.

நாடு முழுவதும் உள்ை அடனதது 
சிடறச்ாடல்களிலும் ்தற்ஜ்பாது 
26,000இற்கும் அதி்கமான ட்கதி்கள் 
இருப்ப்தா்க சிடறச்ாடல்கள் 
ஊட்கப ஜ்பச்ாைர் சிடறச்ாடல 
ஆடணயாைர் ்ந்்தன ஏக்கநாயக்க 
த்தரிவித்தார்.

அவர்்களில் 10,000 ஜ்பர் ட்கதி்கள் 
என்றும், 16,000 ஜ்பர் ்ந்ஜ்த்கததிற்கு-
ரியவர்்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

2021 ஆம் ஆண்டு சிடறப்படுத்தப-
்பட்ட ட்கதி்களில் 74% வீ்தமானவர்-
்கள் ஜ்பாட்தபத்பாருள் த்தாடர்்பான 
குற்றச்ாட்டின் ஜ்பரில் சிடறடவக-
்கப்பட்டுள்ை்தா்க சிடறச்ாடல்கள் 
திடணக்கைம் த்தரிவிததுள்ைது.

நாடைாவிய ரீதியில் உள்ை சிடறச-
்ாடல்களில் அதி்க்பட்்மா்க 13,200 
ட்கதி்கடை அடடதது டவக்க 
முடியும் என்ற ஜ்பாதிலும், ்தற்ஜ்பாது 
சிடறச்ாடல்கள் அதி்க்பட்் த்காள்-
ைைடவ விட இரு மடங்கு சிடற 
ட்கதி்கள் அடடதது டவக்கப்பட்-
டுள்ை்தா்க த்தரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.

இ்தன்்படி சில சிடறச்ாடல்களில் 
இந்்த திறன் 300% என்ற வரம்ட்ப 
்தாண்டியுள்ை்தா்க சிடறச்ாடல 
ஊட்கப ஜ்பச்ாைர் ்ந்்தன ஏக்கநா-
யக்க ஜமலும் த்தரிவித்தார்.

சினறைசசானலயில் உளள

ஜலாரன்ஸ் த்ல்வநாய்கம்

கிரிகத்கட் விடையாட்டு வீரர்்கள் அணிந் -
துள்ை ரீஜ்ர்ட்டில் த்பாறிக்கப்பட்டுள்ை 
'பஜை ஜஜலர்' நிறுவனமானது ஒரு சூ்தாட்ட 
நிறுவனதமன உறுதியா்கக குறிபபிடமுடியும் 
என விடையாட்டுததுடற மற்றும் இடைஞர் 
விவ்கார அடமச்ர் தராஷான் ரணசிங்்க ்பாரா-
ளுமன்றததில் த்தரிவித்தார்.

இலங்ட்க கிரிகத்கட் வீரர்்கள் உடடயில் 
அ்தடன அணிந்துத்காண்டு விடையாட்டு-

்களில் ஈடு்படுவது நாட்டுககு அ்பகீர்ததியா-
கும் என்றும் அ்தடன அணியாமல் ்தடுப்பது 
த்தாடர்பில் ஸ்ரீலங்்கா கிரிகத்கட் நிறுவனம் 
அறிவுறுததியுள்ை்தா்கவும் அடமச்ர் த்தரி-
விததுள்ைார்.

்பாராளுமன்றததில் இடம்த்பற்ற வரவு 
த்லவுததிட்டம் மீ்தான குழுநிடல விவா-
்தததில் ஐககிய மக்கள் ்கதியின் குருநா்கல் 
மாவட்ட எம்.பி. நளின் ்பண்டார 'பஜை 
ஜஜலர்'  நிறுவனம் த்தாடர்பில் எழுபபிய 
ஜ்கள்விதயான்றுககு ்பதிலளிககும் 

ஜலாரன்ஸ் த்ல்வநாய்கம்
இடைஞர்்களின் ஜ்பாராட்டங் -

்கடை அடககுவட்த விடுதது அவர்-
்களின் ஜ்காரிகட்க்கடை  நிடறஜவற் -
றுவ்தற்கு அர்ாங்்கம் நடவடிகட்க 
எடுக்க ஜவண்டும் என இம்தியாஸ் 
்பாககீர் மாக்கார் எம்பி  ்பாராளுமன்-
றததில் த்தரிவித்தார்.

 ரணில் விககிரமசிங்்க ஜனாதி்ப -

தியா்க ்ப்தவிஜயற்்ப்தற்கு 
முன்னர்  இடைஞர்்களின் 
ஜ்பாராட்டததுககு வழங்-
கிய முககியததுவம், அவர் 
ஜனாதி்பதி ்ப்தவி ஏற்ற 
சில நிமிடங்்களிஜலஜய  
மாறியட்த நாம் ்கண்ஜடாம். 
இது்தான் எமது நாட்டின் நிடல என 
குறிபபிட்ட அவர், இடைஞர்்களின் 

ஜ்பாராட்டதட்த அடககுவ-
்தற்குப ்பதிலா்க அவர்்களின் 
ஜ்காரிகட்க்கடை நிடறஜவற்-
றுவ்தற்கு அர்ாங்்கம் நடவ -
டிகட்க எடுக்கஜவண்டும் 
என்றும் அவர் ்ட்பயில் 
த்தரிவித்தார்.

  இடைஞர் பிரதிநிதிததுவதட்த 
உள்ளூராட்சி 

இளைஞர்களின் க்கோரிகள்க்களை நிளைகேற்றுேதற்கு
அரசோங்கம் நடேடிகள்க எடுக்க கேண்டும்

்தற்ஜ்பாட்தய விடலககு அடமய 
முட்டட ஒன்டற விற்்படன த்யயக-
கூடிய ் ரியான விடலடய ஒரு வாரத -
துககுள் வழங்குமாறு அர்ாங்்க நிதி 
்பற்றிய குழுவின் ்தடலவர் ்பாராளு-
மன்ற உறுபபினர் (்கலாநிதி) ஹர்ஷ 
டி சில்வாவினால் நிதி மற்றும் வர்த-
்த்க அடமசசின் அதி்காரி்களுககு 
்பணிபபுடர வழங்்கப்பட்டுள்ைது.

ஜ்காழி்களுக்கான உணவு்கடை 

இந்நாட்டுககு இறககுமதி த்யவது 
த்தாடர்பில் 1969ஆம் ஆண்டு 1 ஆம் 
இலக்க இறககுமதி மற்றும் ஏற்று-
மதி (்கட்டுப்பாட்டு) ்ட்டததின் கீழ் 
ஒழுங்கு விதி்கடை ்கருததில் த்காள் -
ளுமாறும் அவர்  ஜமலும்  த்தரிவித-
துள்ைார். 

அர்ாங்்க நிதி ்பற்றிய குழு அ்தன் 
்தடலவர் ்பாராளுமன்ற உறுபபினர் 
(்கலாநிதி) ஹர்ஷ டி சில்வா ்தடல-

டமயில் அண்டமயில் (24) ்பாரா-
ளுமன்றததில் கூடியஜ்பாஜ்த இது 
த்தாடர்பில் 

முட்்ட நிர்ணய வி்ை; ஒருவாரததினுள் தீர்மானம் 
நிதி, வர்தத்க அ்மச்சுக்கு பணிப்பு

ஜலாரன்ஸ் த்ல்வநாய்கம்

இனப பிரசசிடனக்கான தீர்வா்க ஜனாதி்பதி 
மா்காண ்ட்ப்கள் முடறடமடய  ்கருதிவி -
டக கூடாது ்மஷ்டி முடறஜய நாம் ஜ்காரும் 
தீர்வு என ்தமிழ்த ஜ்தசியக கூட்டடமபபு எம்பி 
த்ல்வம் அடடக்கலநா்தன் ்பாராளுமன்றததில்  

த்தரிவித்தார்.
 இனபபிரசசிடன தீர்வு  ்மஷ்டி முடற 

ஊடா்கஜவ அடமய ஜவண்டும். அதுஜவ 
்தமிழ் ஜ்தசிய கூட்டடமபபின் ஜ்காரிகட்கயா்க 
உள்ைது. அது த்தாடர்பில் ஜ்பசசுவார்தட்த நடத -
துவ்தற்்கா்கஜவ ஜனாதி்பதி எமககு அடழபபு 
விடுததுள்ைார்.

இனப் பிரச்சி்னக்்கான தீர்வு 
மா்காண ச்ப்கள் அல்ை

்காலி அகமீமன, ருஹுணு ஜ்தசிய 
்கல்வி பீடததில் ்னிககிழடம  (26) 
இரவு இடம்த்பற்ற ஜமா்தலில் 
்காயமடடந்்த 14 ஜ்பர் ்கராபபிட் -
டிய ஜ்பா்தனா டவததிய்ாடலயில் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ை்தா்க டவத-
திய்ாடல வட்டாரங்்கள் த்தரிவிக -
கின்றன.

விஞஞான பீட விடுதியில் ்தங்கி -
யிருந்து ்கல்வி ்கற்கும் மாணவர்்கள் 
குழுதவான்ஜற இவவாறு ்தாககு்த-

லுககு இலக்காகியுள்ைது. குறித்த 
பீடததில் முன்னர் ்கல்வி ்பயின்றவர்-
்கள் மற்றும் ்தற்ஜ்பாது ்பயிற்சி ஆசிரி -

யர்்கைா்க ்பாட்ாடல்களில் இடணக-
்கப்பட்டுள்ை குழுவினர் திடீதரன 
விடுதிககு வந்து ்தாககிய்தா்க ்காய-
மடடந்்த மாணவர்்கள் த்தரிவிக-
கின்றனர்.

ஜமலும், விடுதிககு வந்்த ்பயிற் -
சியாைர்்கள், புதிய மாணவர்்களின் 
ட்கதத்தாடலஜ்பசி்கடை த்பற்றுக-
த்காண்டு துன்புறுத்த ஆரம்பித்த்தா்க 
அங்குள்ை மாணவர்்கள் 
த்தரிவித்தனர். 

ருஹூணு ்கல்வி பீடத்தில் மோணேர்கள் மீது தோககுதல்
14 கேர ்கரோப்பிட்டி ஆஸேத்திரியில் அனுமதி

அடுத்த வாரம் மு்தல், அடனதது அர்ாங்்க அதி்காரி்க-
ளும் நிறுவனததின் த்காள்ட்க்களின்்படி ்பரிந்துடரக்கப-
்பட்ட ஆடடக குறியீட்டின் ்படி ்பணிககு ்மு்கமளிக்க 
ஜவண்டியது ்கட்டாயமாகும் என்று த்பாது நிர்வா்க 
அடமச்்கம் த்தரிவிததுள்ைது.

இது த்தாடர்்பான சுற்றறிகட்க விடரவில் தவளியிடப-
்படும் என மா்காண ்ட்ப்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இரா -
ஜாங்்க அடமச்ர் ஜன்க வககும்புர த்தரிவிததுள்ைார்.

ஊட்கங்்களுககு அவர் அளித்த அறிகட்கயில், த்காவிட் 
த்தாற்றுஜநாயககு முன்ன்தா்க, த்காள்ட்க முடிவா்க 

்பணிககு வருவ்தற்கு த்பாருத்தமான 
ஆடடக குறியீட்டடக குறிபபிடும் 
அர்ாங்்க அதி்காரி்களுககு ்தனி சுற்ற-
றிகட்க்கள் தவளியிடப்பட்டன.

இ்தன் விடைவா்க, அர்ாங்்க அதி -
்காரி்களுக்கான அங்கீ்கரிக்கப்பட்ட 
ஆடடக குறியீட்டடக குறிபபிட்டு 
தவளியிடப்பட்ட சுற்றறிகட்கடய 
அடமச்்கம் மாற்றியடமககும்.

த்தாற்றுஜநாய நிடலடமககுப பின்னர் 

அரச ஊழியர்களுக்கோன ஆளட குறித்த ்கட்டுப்ேோடு 
விளரவில் இது ததோடரேோன சுற்ைறிகள்க ேரும்

அ ர சி ய ல -
டமபபு ்ட்பககு 
்ப ா ர ா ளு மன் ற 
உறுபபினர் ்தர்-
மலிங்்கம்  சித -
்த ா ர் த ்த னின் 
த்பயடர ்தமிழ் 
ஜ்தசியக கூட்-
ட ட ம ப பு 
்பரிந்துடர த்யதுள்ைது. அரசியல-
டமபபு ்ட்பககு சிறிய மற்றும் சிறு -
்பான்டம ்தரபபின் ்ார்பில் ்தமிழ் 
ஜ்தசியக கூட்டடமபபின் ்பங்்காளிக 
்கட்சி்களில் ஒன்றான ்தமிழீழ மக்கள் 
விடு்தடலக ்கழ்கததின் ்தடலவர்  ்தர்-
மலிங்்கம் சித்தார்த்தனின் 

அரசியலளமப்பு சளேககு 
சித்தோரத்தனின் தேயர

ள்கதி்களின் எண்ணிகள்க 
300 வீதத்தோல் அதி்கரிப்பு

தமிழ் கூட்டமைப்பால் ்ரிந்துமை

06

06

06

06

06

06

06

ஜனவரி முதல் தம்டயின்றி மின்்பாைம் வழங்க ந்டவடிகம்க

'ப்கை கேலர' ரீ-கசரட் ததோடரபில் கிரிகத்கட் நிறுேனம் 
இலஙள்க வீரர்களுககு அறிவுறுத்து
நளின் ்ண்டபாைவின் க்கள்விககு அமைச்ர் ரைபாஷபான் ைணசிங்க ்ம்யில் ்தில்

்ம்யில் இம்தியபாஸ் ்பாககீர் ைபாக்கபார் எம்பி

சைஷ்டி முனறை தீர்நவ எைது நகாரிகனக
தமிழ்த் நதசியக கூட்டனைப்பு எமபி தசல்வம அனடககலநாதன்

கடநத நை 
ைாதம 09 ஆம 
திகதி வன்மு-
னறையாளர்க-
ளால் எரித்து 
நாசைாககப்்பட்ட 
தம்பததனிய 
ைஹாராசசிமுல்-
லயில் உளள 
தைது வீட்டில் 
'சாம்பலில் 
இருநது மீண்டு 
எழுநவாம' 
எனும அரசியல் 
நவனலத் திட்-
டத்னத ்பதில் 
ஊடக அனைச-
சர் சாநத 
்பண்டார நநறறு 
(27) ைகா 
சஙகத்தினர் 
ைறறும த்பாது 
ைககளின் 
்பஙகளிப்புடன் 
ஆரமபித்து 
னவத்த பின்னர் 
அவர்களுடன் 
கலநதுனரயாடு-
வனத ்படத்தில் 
காைலாம.   
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மகாஜனா கல்லூரி ெபண்கள் உைதபந்தாட்ட அணி ேதசியமட்ட சாம்பியன்  
அ�ல இலங்ைகப் பாடசாைல-

களுக்�ைட�லான 20 வயதுப் 
ெபண்கள் உைதபந்தாட்டடப் 
ேபாட்��ல் மகாஜனாக் கல்லூ� 
சாம்�யனா�யுள்ளது. இப்ேபாட்�  
ெவள்�க்�ழைம ெகாழும்பு ேறஸ் 
ேகார்ஸ் ைமதானத்�ல் நைடெபற்-
றது.  

இறு�ப் ேபாட்��ல் குருநாகல் 
ெபண்கள் ம�யேதவ மகா �த்�யா-

லயத்துடன் ேமா�ய மகாஜனா 2:0 
என்ற ேகால் கணக்�ல்  ெவற்�ெபற்று 
சாம்�யனா�யது. முதல் இரண்டு 
ேகால்கைளயும் அ� உபதைல� 
��சாந்��(ேறாஸ்) முதல்பா� ஆட்-
டேநரத்�ல் உைதத்து ெவற்�ைய 
முன்ேனாக்� நகர்த்�னார்.   இரண்-
டாவது பா�யாட்டத்�ல் ��சாந்�� 
ேமலும் ஒரு ேகாைல ெசலுத்த ஆட்-
டேநர மு��ல் மகாஜனா 3 :0 என்ற 

ேகால் கணக்�ல் ெவற்� ெபற்று சாம்-
�யனா�யது.  

ெவற்�ெபற்று முதன்ைம �ராங்-
கைனகளாக கல்லூ�க்கு ெபருைம-
ேசர்த்த மாண�கைள வாழ்த்துவ-
ேதாடு, இந்த ெவற்�க்காக அயராது 
உைழத்த �ரதம ப�ற்றுநர் �.சாந்-
தகுமார்(சாந்தன்) உத�ப் ப�ற்று-
நர் ெசல்� இலக்சனா ஆ�ேயாைர 
பாராட்டு�ன்ேறாம்.    

நுவெர�யா மாநகர சைப ெதா�லாளர் சங்கத்�ன் முதலாவது ேத�ய சம்ேமளனம் நுவெர�யா மாநகர சைப ெபாது நூலக ேகாட்ேபார் கூடத்�ல் (26) காைல நைடெபற்றது.   
�கழ்�ல் நாட்�ல் பல்ேவறு துைறக�ல் ப�யாற்றும் ெதா�லாளர்கைள �ர���த்துவப் படுத்தும் எட்டுக்கு அ�கமான முற்ேபாக்கு ெதா�ற்சங்கங்க�ன் தைலைமகள் இந் �கழ்-
�ல் கலந்து ெகாண்டு �றப்�த்தனர்.    படங்கள் ஆ.ரேமஸ்.    

ேநார்வூட் த�ழ் மகா �த்�யாலயத்�ல் (ேத�ய பாடசாைல) வ�க மன்றத்தால் ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்ட வ�க �ழா �க �றப்பாக நைடெபற்றது. 
வ�க மன்ற ெபாறுப்பா��யர் கா.மதும��ன் வ�காட்ட�ன் �ழ் தரம் 12,13 வ�ககல்� பாடத்�ற்கான 'அ�வாயுதம்' என்ற நூல் ெவ��ட்டு 
ைவக்கப்பட்டன. இந்�கழ்�ல் கடந்த இரு வாரங்களாக பாடசாைல�ல் நைடெபற்ற ேபச்சு ேபாட்�, �னா�ைட ேபாட்� , கட்டுைர ேபாட்�, இலத்�ர�-
யல் �கழ்துைக ேபாட்�, கண்காட்� என்பவற்�ல் ெவற்� ெபற்ற மாணவர்களுக்கான சான்�தழ்களும் ெவற்� ேகடயங்களும் வழங்கப்பட்டன.இதன் 
ேபாது மாணவர்க�ன் கைல கலாசார �கழ்வுகளும் இடம்ெபற்றன.
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தினமின, தின்கரன், டெய்லி நியூஸ் ்பத்திரிம்க்களுென் இமைந்த விஞ்ஞான முமடைஞாழி e ்பத்திரிம்கமை ்கல்வி அமைச்சின் ஆய்வு்கள் 
ைற்றும புதிை ்கண்டுபிடிப்பு்கள் பிரிவின் மைலதி்க டெைலஞாளர் நதீ்கஞா வட்ெலிைந்த ைற்றும ஊெ்க அமைச்சின் டெைலஞாளர், மலக் ஹவுஸ் 
நிறுவன ்தமலவர் அனுெ ட்பல்ப்பிட்ெ ஆகிமைஞார் ்கெந்த 25 ஆம தி்கதி இமைை்தளத்தில் டவளியிட்ெ ்கஞாட்சி. இநநி்கழ்வில் ்பணிப்்பஞாளர் 
நஞாை்கம பி .எம ்தர்ைதிலக்்க, மலக் ஹவுஸ் ஆசிரிைர் குழு ்பணிப்்பஞாளர் சிசிர ்பரை்தநதிரி, ெட்ெம ைற்றும நிர்வஞா்கப் ்பணிப்்பஞாளர் ெட்ெத்்த -
ரணி ஜன்க ரைதுங்க, நிதி ்பணிப்்பஞாளர் ம்பரஞாசிரிைர் நமரநதிர ்கஞாரிைவெம, ட்பஞாது மு்கஞாமைைஞாளர் சுமித் ட்கஞாத்்தலஞாவல உள்ளிட்ெ ்பலரும 
்கலநது ட்கஞாண்டுள்ளம்த ்பெத்தில் ்கஞாைலஞாம. 

அரசிைலமைப்பு ெம்பக்கு... (03 ஆம ்பக்்கத் ட்தஞாெர்)

ட்பைமர ்தமிழ் ம்தசிைக் கூட்ெமைப்பு 
்பரிநதுமரத்துள்ளது.  

்தமிழ் ம்தசிைக் கூட்ெமைப்பின் ்பஞாரஞா-
ளுைன்்றக் குழு கூடிைம்பஞாது, அரசிைல-

மைப்பு ெம்பக்்கஞான சிறு்பஞான்மை ்தரப்-
பின் பிரதிநிதி ட்தஞாெர்பில் ஆரஞாைப்்பட்ெ 
நிமலயில், இந்த தீர்ைஞானம எட்ெப்்பட்-
டுள்ளது.

'ப்மள மஜலர்' ரீ-மெர்ட்... (03 ஆம ்பக்்கத் ட்தஞாெர்)

ம்பஞாம்த அமைச்ெர் இவவஞாறு ட்தரி -
வித்்தஞார்.

எல்.சி.எல் ம்பஞாட்டி விமளைஞாட்டு 
அமைச்சின் அனுைதியின்றிமை நெத்-
்தப்்பட்டுள்ளது என்்பம்த குறிப்பிட்டுள்ள 
அமைச்ெர், அந்த உென்்படிக்ம்கமை 
இதுவமர அமைச்மெஞா அல்லது விெைத்-
துக்கு ட்பஞாறுப்்பஞான அமைச்ெடரன்்ற 
வம்கயில் ்தஞாமைஞா அறிைவில்மலடைன் -
றும அந்த உென்்படிக்ம்கமை ம்கஞாரி 
்தஞாம ஶ்ரீலங்கஞா கிரிக்ட்கட் நிறுவனத்-
திற்கு ்கடி்தடைஞான்ம்ற அனுப்பியுள்ள்தஞா-
்கவும அவர் ட்தரிவித்துள்ளஞார்.

ரி10 கிரிக்ட்கட் விமளைஞாட்டுப் 
ம்பஞாட்டிமை ஏற்்பஞாடு டெய்யும உென்்ப-
டிக்ம்கமை ்தஞாம ஊ்கங்கள் ஊெஞா்கமவ 
மு்தல் ்தெமவைஞா்க ்கண்ணுற்்ற்தஞா்கவும 
அதில் பிரச்சிமன்கள் உள்ளமை ட்தளி-
வஞானது என்றும குறிப்பிட்டுள்ள அவர், 
நஞாம மு்தலீடு்கமள திருப்பி அனுப்்பவ-
்தல்லஞாைல் அ்தன் மூலம ்பலன்ட்பறு-
வது ட்தஞாெர்பிமலமை ்கவனம டெலுத்தி-

மனஞாம என்றும ட்தரிவித்துள்ளஞார்.
அம்தம்பஞான்றுமு்தலீட்ெஞாளர்்கள் நஞாெ-

டுக்கு வரும்க ்தநது சி்றந்த மவமலத்-
திட்ெங்கமள மைற்ட்கஞாள்வஞார்்களஞானஞால் 
அ்தமன உெனடிைஞா்க முன்டனடுத்துச் 
டெல்ல இெைளிக்்கஞாைல் அதில் கும்ற-
்பஞாடு்கள் இெமட்பற்றுள்ள்தஞா என்்பம்த 
ஆரஞாய்நது அதுட்தஞாெர்்பஞான உென்்ப-
ெக்ம்கயில் ்தவறு்கள் ்கஞாைப்்பட்்ெஞால் 
அ்தமன நிவர்த்திடெய்வ்தற்கும ்கண்டிப்-
்பஞா்க நெவடிக்ம்க எடுக்்கப்்படும என்றும 
அவர் ட்தரிவித்துள்ளஞார்.

ப்மளமஜலர் ட்தஞாெர்பில் ட்தௌிவஞா்க 
்கடி்தடைஞான்று அனுப்்பப்்பட்டுள்ளது. 
அதுசூ்தஞாட்ெ  நிறுவனம என்்பது 
ட்தௌிவஞா்க ட்தரிகி்றது. எைது விமள -
ைஞாட்டு வீரர்்களின் ரீமெர்ட்டில் அந்த 
ட்பைர் ட்பஞாறிக்்கப்்பட்டுள்ளமை நஞாட்-
டுக்கு அ்பகீர்த்திடைன்்பது ட்தஞாெர்பில் 
ஶ்ரீலங்கஞா கிரிக்ட்கட் நிறுவனம அறி-
வுறுத்தியுள்ளது என்றும அவர் மைலும 
ட்தரிவித்துள்ளஞார்.

இமள்ர்்களின்... (03 ஆம ்பக்்கத் ட்தஞாெர்)

நிறுவனங்களுக்கு ைஞாத்திரம 
வமரைம்ற டெய்து அரெஞாங்கம இமள-
்ர்்கமள ஏைஞாற்்ற முைற்சிக்்கக்கூெஞாது.
அத்துென் உரிமை்களுக்்கஞா்க ம்பஞாரஞாடும 
இமள்ர்்கமள அரெ அதி்கஞாரங்கமளக்-
ட்கஞாண்டு அெக்்கவிெலஞாம என நிமனத்-
்தஞால் அது ஏைஞாற்்றைஞாகும என்றும அவர் 
ட்தரிவித்்தஞார்.

 ்பஞாரஞாளுைன்்றத்தில் மநற்று முன் -

தினம இெமட்பற்்ற  வரவு டெலவுத் 
திட்ெத்தின்  ட்பஞாது நிர்வஞா்க உள்நஞாட்ெ -
லுவல்்கள், ைஞா்கஞாை ெம்ப்கள் ைற்றும  
உள்ளூரஞாட்சி அமைச்சு ைற்றும விமள-
ைஞாட்டுத்தும்ற, இமள்ர் விவ்கஞார 
அமைச்சுக்்களுக்்கஞான நிதி ஒதுக்கீட்டு 
குழு நிமல விவஞா்தத்தில் உமரைஞாற்-
றுமம்பஞாம்த அவர் இவவஞாறு ட்தரிவித்-
்தஞார்.

அரெ ஊழிைர்்களுக்்கஞான... (03 ஆம ்பக்்கத் ட்தஞாெர்)

டவளியிெப்்பட்ெ சுற்்றறிக்ம்கயின்-
்படி, அரெ ஊழிைர்்கள் ட்பஞாருத்்தைஞான 
ஆமெக் குறியீட்டுென் ்பணியிெங்களுக்-
குச் டெல்வ்தற்கு அனுைதி வழங்கப்்பட்-
டுள்ளது. எவவஞா்றஞாயினும, ்தற்ம்பஞாம்தை 
சுற்்றறிக்ம்க ்பஞாெெஞாமல்களுக்கு ட்பஞாருந-
்தஞாது என ட்பஞாது நிர்வஞா்க அமைச்சின் 

டெைலஞாளர் குறிப்பிட்டுள்ளஞார். ட்கஞாவிட் 
ட்தஞாற்றுமநஞாய்க்கு முன்னர் இருந்த 
ஆமெக் ்கட்டுப்்பஞாடு ட்கஞாள்ம்க்கமள 
நமெமும்றக்குக் ட்கஞாண்டுவருவ்தற்-
்கஞான அமைச்ெரமவக் கூட்ெத்தில் இது 
ட்தஞாெர்்பஞான முன்டைஞாழிவு முன்மவக்்கப் -
்படும என்று அமைச்ெர் கூறினஞார்.

முட்மெ நிர்ைை விமல;... (03 ஆம ்பக்்கத் ட்தஞாெர்)

்கலநதுமரைஞாெப்்பட்ெது.
இம்தமவமள, ெநம்தயில் முட்மெ 

விமலமை மீளஞாய்வு டெய்வது ட்தஞாெர்-
பில் இதுவமர எவவி்த தீர்ைஞானமும 
எடுக்்கப்்பெவில்மல என வர்த்்த்க 
அமைச்ெர் நளின் ட்பர்னஞாண்மெஞா ட்தரி-
வித்துள்ளஞார். ்கம்பஹஞாவில் இெமட்பற்்ற 
நி்கழ்டவஞான்றின் பின்னர் ஊெ்கங்க-

ளுக்கு ்கருத்து ட்தரிவிக்குமம்பஞாம்த 
அமைச்ெர் மைற்்கண்ெவஞாறு ட்தரிவித்-
்தஞார்.எதிர்வரும ்பண்டிம்கக் ்கஞாலத்தில் 
அத்திைஞாவசிைப் ட்பஞாருட்்களின் விமல 
மைலும கும்றக்்கப்்படும என எதிர் -
்பஞார்க்்கப்்படுவ்தஞா்க வர்த்்த்க அமைச்ெர் 
நளின் ட்பர்னஞாண்மெஞா மைலும ட்தரி-
வித்துள்ளஞார்.

இனப் பிரச்சிமனக்்கஞான... (03 ஆம ்பக்்கத் ட்தஞாெர்)

நஞாம  அ்தமன வரமவற்்பதுென் அ்தற்கு 
ஒத்துமழப்ம்பயும வழஙகுமவஞாம. 
எனினும ைஞா்கஞாை ெம்ப்கமள ைஞாத்திரம 
ஜனஞாதி்பதி தீர்வஞா்க ்கருதி விெக் கூெஞாது 
என்றும அவர் ெம்பயில் ட்தரிவித்்தஞார்.
்பஞாரஞாளுைன்்றத்தில் மநற்று நமெட்பற்்ற  
வரவு டெலவுத் திட்ெத்தின் ட்பஞாதுநிர்வஞா்க, 
உள்நஞாட்ெலுவல்்கள், ைஞா்கஞாை ெம்ப்கள், 
உள்ளூரஞாட்சி ைற்றும விமளைஞாட்டுத்-
தும்ற அமைச்சு்களுக்்கஞான நிதி ஒதுக்-
கீட்டு குழு நிமல விவஞா்தத்தில் உமரைஞாற்-
றும ம்பஞாது அவர் இவவஞாறு ட்தரிவித்்தஞார்.

  ைஞா்கஞாை ெம்ப்கள் டெைற்்பெஞா்த 
நிமலயில் அ்தற்குரிை அதி்கஞாரங்களுென் 

ைஞா்கஞாை ெம்ப்கள் டெைற்்பெ மவண்டும 
என்்பம்த எைது ம்கஞாரிக்ம்கைஞா்க உள்ளது

ைஞா்கஞாை ெம்ப்கள் ம்தர்்தல் நெத்்தப்-
்பெ மவண்டும. 13 ஆவது திருத்்தத்தில் 
உள்ள அமனத்து அதி்கஞாரங்களும 
ைஞா்கஞாைங்களுக்கு ்பகிர்ந்தளிக்்கப்்பெ 
மவண்டும.   எனினும நஞாம அ்தமன 
இனப் பிரச்ெமனக்கு தீர்வஞா்க  ்பஞார்க்்க-
வில்மல. இலஙம்க - இநதிை ஒப்்பந்தத்தின் 
ஊெஞா்க அது ட்கஞாண்டுவரப்்பட்ெ்தஞாமலமை  
அ்தமன டெைற்்படுத்துைஞாறு ம்கஞாருகின்-
ம்றஞாம.எனினும இனப்பிரச்சிமன தீர்வு  
ெைஷ்டி ஊெஞா்கமவ ஏற்்பெ மவண்டும 
என்றும அவர் மைலும ட்தரிவித்்தஞார்.

ருஹூணு ்கல்வி பீெத்தில்... (03 ஆம ்பக்்கத் ட்தஞாெர்)

சுைஞார் 50 ம்பர் ட்கஞாண்ெ குழு -
டவஞான்று விஞ்ஞான பீெத்தின் 
மவலிமை உமெத்து உள்மள நுமழந்த-
்தஞா்க ருஹுை விஞ்ஞான பீெத்தின் ம்பச்-

ெஞாளர் ஒருவர் ட்தரிவித்்தஞார்.இது ட்தஞாெர்-
பில் இதுவமர எவவி்த மும்றப்்பஞாடும 
கிமெக்்கப்ட்ப்றவில்மல என அக்மீைன 
ட்பஞாலிஸஞார் ட்தரிவித்்தனர்.

வரி விகி்தம கும்றக்்கப்்பட்ெ்தஞால்...
அத் தேவையானது முக்கியமாக (86%) இறக்-

குமதி மூலதம நிவறதைறறப்படுகினறது. 
அேன்படி வைஙகாயத்தின ேனனிவறவு 

விகிேம் ஒரு ஆண்டுக்கான தேவையில் 14% 
வீேமாகும். நைம்்பர் மாே மூனறாைது ைாரம் 
அளவில் இறக்குமதி வெயயப்பட்ட ஒரு கிதலா 
கிராம் வ்பரிய வைஙகாயத்தின சில்லவற 
விவல 290-, 390 ரூ்பாைாகும். 

அதே தைவல உள்ளூர் வ்பரிய வைஙகாயத் -
தின விவல ஒரு கிதலா கிராம் 340 வோ்டக்-
கம் 400 ரூ்பாைாக காணப்பட்டது. நைம்்பர் 
மாேம் மூனறாைது ைாரத்தில் இறக்குமதி 
வெயயப்பட்ட ஒரு கிதலா கிராம் வைஙகா-
யத்தின ெராெரி விவல (CIF விகிேம்) 95.30/= 
காணப்பட்டதோடு 2022 ஆகஸ்ட மாே நடுப-
்பகுதியில் அேன விவலக்கு இவணநேோக 
ொோரண அதிகரிபவ்ப மாத்திரதம காடடியது. 

2022 ைரு்டம் வெப்டம்்பர் மாேம் 22 ஆம் 
திகதி  வோ்டக்கம் அரொஙகத்ோல் இறக்கு -
மதி வெயயப்பட்ட வ்பரிய வைஙகாயம் ஒரு 
கிதலாகிராமுக்கு குறிபபிட்ட விதெ்ட ைர்த்-
ேகப வ்பாருடகளுக்கான ைரி ரூ.10  வோ்டக் -
கம் 50 ரூ்பாய ைவர அதிகரிக்கப்பட்டது. 
அேன பினனர் வ்பரிய வைஙகாய இறக்குமதி 

வ்பருமளவு குவறநேது.  ஆகஸ்ட மாேத்தில் 
27,889 வமடறிக் வோனனாக காணப்பட்ட 
இறக்குமதி நைம்்பர் மாேம் ( மூனறாைது ைார-
மளவில்) 13,496 வமறரிக் வோனனாக வீழ்ச்சி 
அவ்டநேது. இநே வீழ்ச்சியினால்  ஆகஸ்ட 
மாேத்தில் ஒரு கிதலா கிராம் இறக்குமதி வெய-
யப்பட்ட வ்பரிய வைஙகாயம்175 ரூ்பாவிலி-
ருநது 328 ரூ்பாய ைவர அதிகரிக்க காரணமாக 
அவமநேது.

எவைாறாயினும் நைம்்பர் 22 ஆம் திகதியி -
லிருநது ஒரு கிதலா கிராம் வ்பரிய வைஙகா-
யத்தின விவல 250 ரூ்பாய ைவர வீழ்ச்சிவய 
காடடியுள்ள த்பாதும், விதெ்ட ைர்த்ேக 
வ்பாருடகளுக்கான ைரி விகிேம் அதிகரிப -
்பேறகான காலப்பகுதிக்கு இவணநேோக 
அேன விவல உயர் மட்டத்திதலதய காணப -
்படுகினறது. ஆகஸ்ட மாேத்தில் இருநது 
இறக்குமதி வெயயப்பட்ட வ்பரிய வைஙகா -
யத்தின ( CIF விகிேம்) மிகக் குவறநேளதை 
அதிகரித்துள்ளத்து்டன இநே திடீர் விவல-
தயறறத்துக்கு காரணம் வெப்டம்்பர் மாேத்-
தில் தமறவகாள்ளப்பட்ட விதெ்ட ைர்த்ேக 
வ்பாருள்களுக்கான ைரி விகிே அதிகரிபத்பயா-
கும்.

்பஞாகிஸ்்தஞானிெமிருநது...
முழுைதும் ்பயன்படுத்துைேறகான மருநதுகள் 

இலஙவகக்கு நனவகாவ்டயாக ைழஙகப்படடுள்ளன. 
சுகாோர அவமச்ெர் வகவெலிய ரம்புக்வைல்லவி்டம் 
இநே மருநதுகள் உத்திதயாகபூர்ைமாக வகயளிக்கப -
்படடுள்ளன.

இலஙவகயிலுள்ள ்பாகிஸ்ோன உயர்ஸ்ோனிகரா -
லயத்தின ஊ்டாக இநே மருநதுகள் வகயளிக்கப்பட -
்டதோடு , இவைாறு 6 மாேஙகளுக்கு ஒரு முவற 
இலஙவகக்குத் தேவையான மருநதுகவள இலைெ -
மாக ைழஙகுைேறகான ந்டைடிக்வககள் முனவனடுக் -
கப்படடுள்ளன.

்தமிழ் ்கட்சி ்தமலவர்்களது ...
ஒறவறயாடசிக்குள் மு்டக்கும் தீர்வை ைலி -

யுறுத்தும் ேரபபுகவள ேமிழ் மக்கள் நிராகரிக்க 
தைண்டும் எனத் வேரிவித்ோர்.ெமகால நிவல 
வோ்டர்்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் ஊ்டகஙகளுக்கு 
கருத்து வேரிவிக்கும் த்பாதே அைர் இேவன வேரி-
வித்ோர்.தமலும் அைர் வேரிவிக்வகயில், சிஙகள 

மக்களின ஏதகாபித்ே ஆேரவை வ்பறற ேரபபுகள் 
எவைாறு சிஙகள மக்களாதலதய விரடடியடிக்-
கப்பட்டார்கதளா அதே த்பானறு ேமிழ் மக்க-
ளின ஆவணவய வ்பறறுவிடடு அேறகு மாறாக 
வெயல்்படும் ேரபபுகவள மக்கள் விரடடியடிக்க 
முனைர தைண்டும்.

ைருநது ்பற்்றஞாக்கும்றக்கு...
அவமபபுகளு்டன இவணநது இநநாடடிறகு 

தேவையான மருநதுகவள இறக்குமதி வெயயும் தைவலத்-
திட்டம் வெயற்படுத்ேப்படடுள்ளோக அவமச்ெர் சுட -
டிக்காடடியுள்ளார். இேன்படி மருநதுப ்பறறாக்கு -
வறவய விவரவில் முடிவுக்குக் வகாண்டுைர முடியும் 
என அவமச்ெர் வேரிவித்ோர்.

எவைாறாயினும், அத்தியாைசிய உயிர்காக்கும் மருந -
துகளுக்கு ேடடுப்பாடு இல்வல என சுகாோர அவமச் -
ெர்  ரம்புக்வைல்ல தமலும் ைலியுறுத்தியுள்ளார்.

ை்தஞார்த்்தத்ம்த...
தமறவகாள்ளும் ேமிழ் தேசியக் கூட்டவமபபின 

தீர்மானத்வே ைரதைற்போகக் குறிபபிடடுள்ளார்.
நவ்டமுவற ொத்தியமான ைழிமுவறகள் 

ஊ்டாகதை ேமிழ் மக்களின அபிலாவெகவள ஈத்டறற 
முடியும் என க்டநே 35 ைரு்டஙகளாக ோம் கூறி ைரு-
கினற யோர்த்ேத்திவன கூட்டவமபபினர் ேறத்பாது 
புரிநதுவகாண்டுள்ளவம மகிழ்ச்சியளிப்போகவும் 
க்டறவறாழில் அவமச்ெர் ்டக்ளஸ் தேைானநோ கூறி -
யுள்ளார்.

யோர்த்ேத்திவன புரிநதுவகாண்டு த்பச்சுைார்த்வே-
யின த்பாது விடடுக்வகாடுபபுகவள தமறவகாள்ை-
ேறகு கூட்டவமபபினர் ேயாராக இருக்கினறவமவய, 
கூட்டவமபபினரின அண்வமய தீர்மானம் வைளிப்ப -
டுத்தியுள்ளோகவும் அவமச்ெர் சுடடிக்காடடியுள்ளார்.

குறித்ே நிவலப்படடில் கூட்டவமபபினர் உறு -
தியாகவும் உண்வமயாகவும் இருக்க தைண்டும் 
எனற தைண்டுதகாவள முனவைத்துள்ள அவமச்ெர் 
்டக்ளஸ் தேைானநோ, ேமிழ் மக்கள் ேறத்பாது அனு-
்பவிக்கினற அவமதியான சூழவல தமலும் ைலுப-
்படுத்தும் ைவகயில், அவனத்து ேமிழ் ேரபபினரும் 
ேறத்பாவேய அரசியல் சூழவல வகயாள்ைேறகு 
முனைர தைண்டும் எனவும் வேரிவித்துள்ளார்.

்கண் ்பஞார்மவைற்்ற ...
இநே மாணவி பிறபபிதலதய கண் ்பார் -

வையிழநேைர். அநுராேபுரத்தில் பிறநே இநே 
மாணவி சிறுையதிதலதய எேவனயும் புரிந-
துக்வகாள்ளும் திறவம வ்பறறைராக இருநோர் 
எனவும் திறவமயாக ெைாவல வைறறிக்-
வகாள்ைார் என உணர்நது அைரது வ்பறதறார், 
அைவர குருணாகல் பிரதேெத்திறகு அவழத்து 
ைநதுள்ளனர்.

ஆரம்்பத்தில் குருணாகல் ெநேக்ட விதெ்ட 
்பா்டொவலயில் ்பயினறு ைநே காவிநதியா, 
2016 ஆம் ஆண்டு புலவமப்பரிசில் ்பரீடவெ -
யில் தேர்ச்சி வ்பறறது்டன 173 புள்ளிகவள 
வ்பறறார். இேவனயடுத்து வ்பறதறார் அைவர 
குருணாகல் மகிநே கல்லூரியில் தெர்த்துள்ள-
னர்.

இது குறித்து ேகைல் வைளியிடடுள்ள காவிந-
ேயாவின ோய கீோனி, "எனது மகள் ொோரண 
ேரத்தில் ்படிக்க மிகவும் ஆர்ைம் காடடினார். 
அது மாத்திரமல்ல ்பா்டொவலயில் ெஙகீேமும் 
கறறாள். ்பாடுைதில் அைர் திறவமயானைள். 

்பல ொனறிேழ்கவள வ்பறறுள்ளாள்" எனக் கூறி-
யுள்ளார்.

அேன பினனர் ொோரண ேரப்பரீடவெக்கு 
தோறறி காவிநதியா 9 ஏ சித்திகவள வ்பறறு 
தேர்ச்சி வ்பறறுள்ளார்.

கவிநதியாவின ேநவே அனுர தெரத், அை -
ருக்கு பிரவீன தெரத் எனற ெதகாேரரும் இருக்-
கினறார். ெஙகீேத்தில் திறவம வகாண்டுள்ள 
கவிநதியா 2017 ஆம் ஆண்டு அகில இலஙவக 
ரீதியில் முேலி்டத்வே வ்பறறுள்ளார். இேன 
காரணமாக ொோரண பிள்வளகள் மத்தியில் 
காவிநதியா பிர்பலமானார்.

வோ்டர்நது காவிநதியா ்பறறி கூறிய அைரது 
ோய கீோனி, "எனது மகள் திறவம இருப்போல் 
வ்பருவம வகாண்டு மகிழ்ச்சியவ்டயவில்வல. 
எபத்பாதும் யாருக்காைது உேை நிவனப்பாள். 
எைராைது துயரத்தில் இருநோல்,அைளும் 
துக்கப்படுைாள். மகளின திறவமவய கண்டு 
நாஙகள் இனறும் மிகவும் மகிழ்ச்சியவ்டகின-
தறாம்" எனக்கூறியுள்ளார்.

ைட்ெக்்களப்பில் வி்பத்து...
தேைாபுரப்பகுதிவயச் தெர்நே நல்லராொ தநெராொ 

(ையது 46) ஆறு பிள்வளகளின ேநவே உயிரிழநதுள்ளார்.
முறக்வகாட்டானதெவன ்பகுதியில் இருநது கிரான 

நாகைத்வே க்டறகவரப ்பகுதிக்கு மீனபிடிப்பேறகாக 
ஐைர் உழவு இயநதிரத்தில் வெனற நிவலயில் பிரோன 
வீதியில் இருநது குறுக்கு வீதிக்கு உழவு இயநதிரத்வே 
திருபபும் த்பாது பினனால் ைநே கார் உழவு இயநதி -
ரத்து்டன தமாதியதில் உளவு இயநதிரத்தில் இருநே 
ஒருைர் உயிரிழநதுள்ளது்டன கார் ொரதி மறறும் 
உழவு இயநதிரத்தில் இருநே நானகு த்பர் காயமவ்டநே 
நிவலயில் வைத்தியொவலயில்  அனுமதிக்கப்படடுள்-
ளனர். இைர்கள் களுோைவள ஆலயத்திறகு பூவை ஒன-
றுக்கு ைநதுள்ளார்கள் என விொரவண மூலம் வேரிய ைந-
துள்ளது. 

காரின ொரதி ைாவழச்தெவன ஆோர வைத்தியொவல-
யில் அனுமதிக்கப்படடுள்ளார். ஏவனய இருைர் ெநதி-
வைளி பிரதேெ வைத்தியொவலயில்  சிகிச்வெ வ்பறறு 
ைருகினறார்கள். தமலும் இருைர் தமலதிக சிகிச்வெக்-
காக மட்டக்களபபு த்பாேனா வைத்ே ொவலக்கு  மாறறப -
்படடுள்ளனர்.

்பண்டிம்க ்கஞாலங்களில்...
சில ெவமயல் எரிைாயுக் கப்பல்கள் நாட-

டுக்கு ைருவகேரவுள்ளோகவும் அேவன கப-
்பலிலிருநது இறக்கும் ந்டைடிக்வககள் நிவற-
ைவ்டநேதும் ைழவமத்பானறு ெவமயல் 
எரிைாயுவை ெநவேக்கு விநிதயாகிக்க முடியும் 
எனறும் அைர் வேரிவித்துள்ளார்.

அதுவோ்டர்பில் அைர் தமலும் வேரிவிக்வக-
யில், லிறதறா தகஸ் நிறுைனவமனற ைவகயில் 
ெவமயல் எரிைாயு ேடடுப்பாடடுக்கு ஒருத்பா-
தும் இ்டமளிக்காது. எனினும் எதிர்ைரும் ்பண் -
டிவகக்காலஙகளுக்காக ்பாரியளவு ெவமயல் 
எரிைாயு எமக்கு தேவைப்படுகிறது.

அேறகிணஙக டிெம்்பர் மாேத்திறகாக 34,000 

வமறறிக்வோன ெவமயல் எரிைாயு ஓ்டர் 
வெயயப்படடுள்ளது. அதிவலாரு வோவக 
எதிர்ைரும் வியாழக்கிழவம நாடவ்ட ைநே -
வ்டயுவமன எதிர்்பார்க்கப்படுகிறது. அவேத்-
வோ்டர்நது ைனைரி ைவர ்பல கப்பல்கள் 
நாடவ்ட ைநேவ்டயவுள்ளன.

நாம் 42,000 சிலிண்்டர்கவள இதுைவர ெந-
வேக்கு விநிதயாகித்துள்தளாம். சில பிரதேெங-
களில் அேறகான குவற்பாடு நிலைலாம். நாம் 
மடடுப்படுத்ேப்பட்ட அளவில் ேறத்பாது 
விநிதயாக ந்டைடிக்வககவள தமறவகாள் -
ைதே அேறகுக் காரணம் எனறும் அைர் தமலும் 
வேரிவித்துள்ளார்.

உள்ளூரஞாட்சி ெம்ப...
மார்ச் மாேம் 20ஆம் திகதிக்கு முனனோக ந்டத்துைவே 

இலக்காகக் வகாண்டு ஆரம்்பகட்டச் வெயற்பாடுகவள 
முனவனடுத்து ைருகினதறாம்.

குறிப்பாக, ைாக்காளர் ்படடியல்கவள இறுதி 
வெயேல் உள்ளிட்ட வெயற்பாடுகள் முனவனடுக்கப்ப -
டுகினறன.

இேவனவி்டவும் உள்ளுராடசி மனறத் தேர்ேவல 
ந்டத்துைது வோ்டர்்பான திட்டஙகவள ேயாரிக்கும் 
த்பாது புதிய குழுக்களின முடிவுகள் ோக்கத்வே ஏற்ப -
டுத்துமா என்பது குறித்ே ஆதலாெவனகவள ெட்டமா 
அதி்பரி்டமிருநதும் வ்பறப்படுைேறகான ந்டைடிக்வக -
களும் முனவனடுக்கப்படடுள்ளன எனறார்.

இதேதைவள, மஹிநே தேெபபிரிய ேவலவமயில் 
எல்வல நிர்ணயத்திவன தமறவகாள்ைேறகான நிய -
மிக்கப்பட்ட தேசியக் குழுவின ்பரிநதுவரகள், அடுத்ே 
ஆண்டு வ்பபரைரி மாேம் 28ஆம் திகதிக்குள் ைழஙகப -
்ப்ட தைண்டியுள்ளது.

21ஆைது திருத்ேச்ெட்டம் நிவறதைறறப்படடுள்ள 
நிவலயில், ஆவணக்குழுக்களுக்கு மீண்டும் உறுபபி -
னர்கவள நியமிக்க தைண்டியுள்ளது.

இநே வி்டயஙகள், தேர்ேல்கள் ஆவணக்குழு திட -
்டமிட்ட மார்ச் 20ஆம் திகதிக்கு முனனோக தேர்ேவல 
ந்டத்துைதில் ோக்கத்திவனச் வெலுத்துமா என்பது 
குறித்தே தேர்ேல்கள் ஆவணக்குழு ெட்டமா அதி்பரி்டத்தில் 
ஆதலாெவனவயப வ்பறுைேறகு நாடியுள்ளவம குறிபபி்டத்-
ேக்கது.

சீனஞா வழஙகிை...
்பதிவைானறில் வேரிவித்துள்ளது. இேன-

்படி, 10.6 மில்லியன லீறறர் டீெல் நாடடுக்கு 
வகாண்டு ைரப்படடுள்ளது. ்பரிதொேவன தமற-
வகாள்ளப்பட்டேன பினனர் குறித்ே டீெல் வோவக 
விைொயிகள் மறறும் மீனைர்களுக்கும்  ்பகிர்நே-
ளிப்பேறகாக அவமச்சி்டம் ஒப்பவ்டக்கப்ப்டவுள்-
ளோக வேரிவிக்கப்படுகிறது.

சீன அரசினால் நனவகாவ்டயாக ைழஙகப்பட்ட 
தமற்படி டீெவல இறக்கும் ்பணிகள் ஆரம்பிக்-
கப்படடுள்ளன. 10.6 மில்லியன லீறறர் டீெவல 

ஏறறிக்வகாண்டு சுப்பர் ஈஸ்்டன எனற கப்பல் 
ெனிக்கிழவம (26) வகாழும்பு துவறமுகத்வே ைநே-
வ்டநேவம குறிபபி்டத்ேக்கது. இநே நாடடு விை-
ொயிகள் மறறும் மீனைர்களுக்கான நனவகாவ்ட-
யாக சீன அரொஙகத்தினால் இலஙவகக்கு இநே 
டீெல்  ைழஙகப்படடுள்ளவம குறிபபி்டத்ேக்கது.  
தமலும், எதிர்காலத்திலும்  விைொயிகள் மறறும் 
மீனைர்களுக்கு உரிய டீெல் ைழஙகப்படும் என  
இராைாஙக அவமச்ெர்  இநதிக அனுருத்ே 
வேரிவித்ோர்.

நஞான்கு இலட்ெம...
விடுத்துள்ளார். தமற்படி ்பால் 

மாவை துவறமுகத்திலிருநது விடு-
விக்காவம வோ்டர்பில் ஏறறுமதி 
இறக்குமதி கடடுப்பாடடுத் திவணக்-
களம் மறறும் சுஙகத்திவணக்களம் 
ஆகியைறறி்டம் இருநதே அவமச்ெர் 
விரிைான அறிக்வகவய தகாரியுள்-
ளார்.

ேறத்பாது சுஙகத்திவணக்களத்தின 
வ்பாறுபபில் உள்ள தமற்படி நானகு 
இலடெம் கிதலா ்பால் மா ்பாை-
வனக்கு உேைாே நிவலக்கு ேறத்பாது 
மாறறமவ்டநதுள்ளோகவும்  குறிப-
பிட்ட காலத்தில் அவே துவறமுகத்-
திலிருநது விடிவிக்காவம காரணமா-
கதை அது ்பழுேவ்டநதுள்ளோகவும் 

்பால் மா ைர்த்ேக ெஙகம் வேரிவித்துள்-
ளது. அநே ெஙகத்தின ேவலைர் அது 
வோ்டர்பில் தமலும் வேரிவிக்வக-
யில்,  தமற்படி சுஙகத்திவணக்களத்-
தின வ்பாறுபபில் உள்ள ்பால்மாவை 
விடுவிக்காமல்  நாடடில் மீண்டும் 
்பால்மா ேடடுப்பாடு ஒனவற ஏற்ப-
டுத்தி மக்கவள அவெௌகரியஙகளுக்கு 
உள்ளாக்குைேறகான சூழ்ச்சியான 
தைவலத் திட்டதம இ்டம்வ்பறுைோ-
கவும் குறிபபிடடுள்ளார்.

எவைாறாயினும் தமற்படி ெம்்ப-
ைம் வோ்டர்பில் விவரைாக ேமக்கு 
விரிைான அறிக்வகவயப வ்பறறுத் 
ேருமாறு நிதி இராைாஙக அவமச்ெர் 
்பணிபபுவர விடுத்துள்ளார்.

GCE (O/L) ்பரீட்மெயில் ...
தமலும், 498 ்பரீடொர்த்திகளின முடி-

வுகள் நிறுத்தி வைக்கப்படடுள்ளோக 
்பரீடவெகள் ஆவணயாளர் அறிவித்-
துள்ளார்.

தமலும், க.வ்பா.ே ொோரணேர ்பரீட-
வெக்குத் தோறறிய 231,982 த்பர்  உயர்-
ேரத்திறகு ேகுதி வ்பறறுள்ளனர்.

இதேதைவள, 2021 கல்வி 

வ்பாதுத் ேராேர ொோரண ேர ்பரீடவெ 
வ்பறுத்பறு ொனறிேழ்கவள எதிர்ைரும் 
திஙகடகிழவம (28) முேல் வ்பறறுக்-
வகாள்ள முடியும் எனவும்,ஒனவலன 
முவறயில் அேறகான ைெதிகள் ஏற்ப-
டுத்திக்வகாடுக்கப்படடுள்ளோகவும்  
்பரீடவெகள் ஆவணயாளர் எல்.எம்.டி 
ேர்மதென வேரிவித்துள்ளார்.

புலமைப்்பரிசில்...
என ்பரீடவெகள் ஆவணயாளர் நாயகம் 

வேரிவித்துள்ளார். அேறகு ்பதிலாக ்பரீட-
வெயில் தோறறுதைாருக்கான ைருவகப 

்பதிவு முவறவம ்பயன்படுத்ேப்ப்ட உள்-
ளோக ்பரீடவெகள் ஆவணயாளர் நாயகம் 
வேரிவித்துள்ளார்.

மின் ்கட்ெைத்ம்த...
கஞென விதைதெகர வேரிவித்-

துள்ளார்.அைர்களின ேகைல்கள் 
வைளியில் வெல்ைது நல்லேல்ல 
எனவும் அவமச்ெர்களி்டம் ேனித்-
ேனியாகச் வெனறு இது வோ்டர்-
பில் வேரிவித்ேோகவும் அவமச்ெர் 
வேரிவித்ோர்.அவமச்ெர்களின வீடு-
களில் மினொரம் துண்டிக்கப்பட-
டுள்ளோக ்பலரும் அவமச்ெர் மீது 
குறறம் சுமத்திய த்பாதிலும், மின-
ொரத்வே துண்டித்ேது அைர் அல்ல, 
மினொர ெவ்பதய என அவமச்ெர்  
வேரிவித்ோர்.

்பாராளுமனறத்தின ைரவு 
வெலவுத் திட்டக் குழுநிவல 
விைாேத்தில் கலநதுவகாண்டு 
உவரயாறறும் த்பாதே அைர் 
தமறகண்்டைாறு வேரிவித்ோர்.

ெஞாகித்ை ரத்னஞா...
திருச்சிராப்பள்ளி ேமிழ்ச் ெங-

கத்தில் ்பாராடடு விழா நவ்ட-
வ்பறறது. ஞானதெகரனின இேழி-
யல் ்பணிவயப ்பாராடடி இனிய 
நநேைனம் ைாெகர் ைட்டம் 
ொர்பில் இேழியல் மாமணி எனற 
விருது ைழஙகப்பட்டது.

முழுமைைஞான வஞாலுென் ...
ஒரு குழநவேோன இப்படி முழுவமயான 

ைாலு்டன பிறக்குமாம். அப்படி எனன அபூர் -
ைம்?

அோைது உ்டலிலிருநது ைால் த்பானற ஒரு 
சிறிய ைளர்ச்சியு்டன இேறகு முனபும் குழநவே-
கள் பிறநதுள்ளன.

ஆனால், அைறறிறகும் இநேக் குழநவேக்கும் 
எனன வித்தியாெம் எனறால், இநேக் குழநவேயின 
உ்டலில் காணப்படுைது வைறும் ஒரு துண்டு ெவே 
அல்ல. அது முழுவமயாக, ெவே, இவணபபுத் திசு 
மறறும் நரம்புகளு்டன உண்வமயான ைாலாகதை 
ைளர்நதுள்ளதுோன அதிெயம்.அநே ைாவலக் கிள்-

ளினால் குழநவே அழுகிறது. ஆக, அநே ைால் 
அநேக் குழநவேயின உ்டலின ஒரு ்பாகமாகதை 
ைளர்நதுள்ளது.உ்டனடியாக அநே ைாவல அகறறி-
னால் குழநவேக்கு ஏோைது பிரச்சிவன ஏற்ப்டலாம் 
என கருதிய மருத்துைர்கள், அநேக் குழநவே பிறநது 
இரண்டு மாேஙகளுக்குப பிறகு, அநே ைால் 5.7 
வெனறிமீறறர் நீளம் ைளர்நேபிறகு, அவே அறுவை 
சிகிச்வெ மூலம் அகறறியுள்ளார்கள்.

ைால் அகறறப்பட்ட பிறகு அநேக் குழநவே 
நனறாக இருப்போகவும், அைளுக்கு எநே பிரச்சி-
வனயும் இல்வல எனறும் மருத்துைர்கள் வேரி-
வித்துள்ளனர்.

வஞாய் ம்பெ முடிைஞா்த ை்கனஞால்...
இ்தனஞால் ்தஞாக்்கப்்பட்ெ ்தநம்த ெம்பவ 

இெத்திமலமை உயிரிழநதுள்ளம்தஞாடு 
ை்கமனயும ட்பஞாலிஸஞார் ம்கது டெய்-
துள்ளனர்.மைலதி்க விெஞாரமை்கமள 
்பதுமள ட்பஞாலிஸஞார் மைற்ட்கஞாண்டு 
வருகின்்ற ம்பஞாது குறித்்த இமள்ரின் 

்தஞாைஞார் இரண்டு திருைைங்கள் முடித்்த-
வர் என்்பதுென் மு்தல் ்கைவர் அவமர 
விட்டு டென்றுள்ள்தஞா்கவும ்தஞாைஞாரின் 
இரண்ெஞாவது ்கைவமரமை ை்கன் 
்தஞாக்கி ட்கஞாமல டெய்துள்ள்தஞா்கவும ஊர் 
ைக்்கள் ட்தரிவித்துள்ளனர். 

டைஞானரஞா்கமலயில்...
்தமிழ் ைஞாைவடரஞாருவர் 9A சித்தி்கமள 

ட்பற்று வரலஞாற்று ெஞா்தமன ்பமெத்துள்ளஞார். 
டைஞானரஞா்கமல விபுலஞானந்தஞா ம்தசிை ்பஞாெ-
ெஞாமலயின் ைஞாைவன் மைஞாம்கஸ்வரன் 
திவஞான் என்்பவமர இந்த ட்பறும்பறு்கமள 

ட்பற்றுள்ளஞார்.்க.ட்பஞா.்த ெஞா்தஞாரை ்தரப்்பரீட்-
மெயில் டைஞானரஞா்கமல ்கல்வி வலைத் -
தில் வரலஞாற்றின் மு்தல் ்தெமவைஞா்க 
9A சித்தி்கமள ட்பற்்ற ைஞாைவன் இவர் 
என்்பது குறிப்பிெத்்தக்்கது.



அருட்பணி ச. 
யேசுதாசன் கடநத 
25.11.2022 அன்று 
மன்்ார் மாவடட 
நீதவான் நீதிமன்்றத்-
தில்  நீதி்பதி ஏ.எஸ். 
ஹி்பதுல்்ா முன் -
னில்யில் அகி் 
இ்ஙலக சமாதா் 
நீதவா்ாக சத்தி-
ேப் பிரமாணம் 
சசய்து சகாணடார். 
மன்்ார், வஞ்சிேன்-
குளம் கிராமத்லதச் யசர்நத இவர் கிளயரசிேன் 
சல்பத் து்றவி ஆவார்.

இவர் சதனிோே, என்சல்வத்த, மருதமடு 
அன்ல் ஆ்ேத்தில் உதவிப் ்பஙகுத் தநலத-
ோகவும், சத.மா/மால்ற/என்சல்வத்த தமிழ் 
வித்திோ்ேத்தில் ஆசிரிேராகவும், கத்யதா-
லிகக ஆசிரிேர் சஙகத்தின் உ்ப சசே்ாளாராக -
வும் ்பணிபுரிகி்றார். 
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'ஞானம் சஞ்சிகை' ஆசிரியர் 
ட�ாக�ர் ஞானசசைரனுககு
திருச்சியில் பாராட்டு விழா

கிழககு மாைாண தமிழ் இலககிய விழாவில்
திருமகல ைகலஞர்ைள் பலருககு விருதுைள்

அகில இலங்கை சமாதான 
நீதவானாகை ஆசிரியர் 
அருட்பணி ச. யயசுதாசன்

இனிய நந்தவனம வாச்கர் வட்்டம ஏற்பாட்-
டில் இலஙம்க எழுத்தாளரும ஞானம 
சஞ்சிம்கயின் பிர்தை ஆசிரியருைான 

தி.ஞானசச்கரன் அவர்்களுக்கு திருச்சிராப்பள்ளி 
்தமிழ்ச் சங்கததில் ்பாராட்டு விழா சிறப்பா்க 
நம்டப்பறறது. சைற்படி நி்கழ்வுக்கு எழு்தமிழ் 
இயக்்கத ்தமலவர் மு.குைரசாமி ்தமலமை ்தாங -
கினார். திருச்சிராப்பள்ளி ்தமிழ்ச் சங்க அமைச்-
சர் (ப்பாறுபபு) ப்ப. உ்தயகுைார் முன்னிமல 
வகித்தார்.

்தமிழ்க முன்னாள் அமைச்சர் என். நல்லு-
சாமி சிறபபு விருநதினரா்கக் ்கலநது ப்காண்டு 

சிறபபுமரயாறறினார். திருச்சி ்பாட்சா பிரியாணி 
பசன்்டர் உரிமையாளர் மு்கமைது அபு்பக்்கர் 
சிததிக், பசன்மன சேபபியார் ்பல்்கமலக்்கழ -
்கத ்தமிழ்ததுமறத ்தமலவர் பூமு. அன்பு சிவா 
ஆகிசயார் வாழ்ததுமர வழஙகினர்.

ை்கா்கவி இ்தழின் ஆசிரியர் வதிமல பிர்பா 
்தமலமையில் ்கலநதுமரயா்டல் நம்டப்பறறது. 
இக்்கலநதுமரயா்டலில் ்கவிஞர் வீ.ச்காவிந -
்தசாமி, ைழ்பாடி இராோராம, ்கப்பல் ்கவிஞர் 
கிருஷ்ணமூர்ததி, பநாச்சியம ச.சண்மு்கம 
புலவர் தியா்கசாந்தன், வி.ஜிபி. நிறுவன திருச்-
சிக் கிமளத ்தமலவர் இரா. ்தஙம்கயா, வழக்்க -

றிஞர் வி.பரங்கராஜ், முமனவர் சசலத, ்கவிஞர் 
நந்தகுைார், ்கவிஞர் ைா.திருவள்ளுவர், வ.ை -
ணிைாறன், திருச்சி வாசவி கிளப எமலட் ்கப -
புள்ஸ் ்தமலவர், பி. ்தன்பால், ்கலாநிதி சவ.்த.
சயா்கநா்தன்,  ப்டாக்்டர் பி.்கமலைணி, புலவர் 

நாச்சிமு தது, ்கவிஞர் ேனனி அநச்தாணிராஜ், 
சுறறுலா வழி்காட்டி சரவ்ணன் ஆகிசயார் ்கலநது 
ப்காண்டு சிறந்த ச்கள்வி்கமள முன்மவத்தனர்.

  முன்ன்தா்க ்கவிஞர் ்தனலட்சுமி ்பாஸ்்கரன் 
அமனவமரயும வரசவற்க, இனிய நந்தவனம 

இம்ணயாசிரியர் ்பா.ப்தன்றல் விழாநாய்கர் 
ஞானசச்கரன் ்பறறி அறிமு்க உமரயாறறினார். 
நிமறவா்க ்கவிஞர் வீ.ச்காவிந்தசாமி அமனவ -
ருக்கும நன்றி கூறினார்.

ஞானசச்கரன் அவர்்களின் இ்தழியல் 
்பணிமயப ்பாராட்டி இனிய நந்தவனம வாச்கர் 
வட்்டம சார்பில் 'இ்தழியல் ைாைணி' என்ற விருது 
வழங்கப்பட்்டது.

கிழக்கு ைா்கா்ண ்பண்்பாட்-
்டலுவல்்கள் திம்ணக்்க-
ளததினால் ஏற்பாடு பசய்-

யப்பட்டிருந்த விருது வழஙகும 
விழாவும,ப்கௌரவிபபு நி்கழ்வும 
அண்மையில் திருச்கா்ணைமல 
உவர்ைமல விசவ்கானந்த 
்கல்லூரி ைண்்ட்பததில் ைா்கா்ண 
்கல்வி அமைச்சின் பசயலாளர் 
H.E.M.W.G.திசாநாயக்்க ்தமல-
மையில் நம்டப்பறறன. கிழக்கு 
ைா்கா்ண ்பண்்பாட்்டலுவல்்கள் 
திம்ணக்்களததின் ஏற்பாட்டில் 
ைா்கா்ண ்பணிப்பாளர் சரண்யா 
சு்தர்்ஷனின் ஒழுஙகு்படுத்தலில் 
இநநி்கழ்வு இ்டமப்பறறது.

  இ்தன்ச்பாது கிழக்கு ைா்கா்ண 
ரீதியா்க விண்்ணப்பங்கள் 
ச்காரப்பட்டு அதிலிருநது ப்தரிவு பசய்யப்பட்்ட 
இளம, மூத்த ்கமலஞர்்களுக்கு வித்த்கர், இளம 
்கமலஞர் விருது்களும, சான்றி்தழ்்களும வழஙகி 
அவர்்கள் ப்கௌரவிக்்கப்பட்்டனர்.

  இநநி்கழ்வின் ச்பாது ்பண்்பாட்டுப ச்பரணி-
யும ்கமல இலக்கிய நி்கழ்வு்களும இ்டமப்பறறி-
ருந்தன.

நி்கழ்வில் பிர்தை விருநதினரா்க கிழக்கு 
ைா்கா்ண ஆளுநர் அனுரா்தா யஹம்பத,சிறபபு 
விருநதினர்்களா்க அம்ணதது அமைச்சு்களின் 
பசயலாளர்்கள், பிரதி பிர்தை பசயலாளர்்கள், 
திம்ணக்்களத ்தமலவர்்கள் ைறறும பிரச்தச பசய-
லாளர்்கள் ்கலநது சிறபபித்தனர். ்தமிழ் இலக்கிய 
விழா_ 2021 அரச உததிசயா்கத்தர்்களுக்்கான 
்பம்டப்பாக்்க ச்பாட்டி சான்றி்தழ் வழஙகும நி்கழ்-

வும நம்டப்பறறது.  கிழக்கு ைா்கா்ண ்தமிழ் 
இலக்கிய விழாவின் ஓர் அங்கைா்க ந்டத்தப்பட்்ட 
அரச உததிசயா்கத்தர்்களுக்்கான ்கமல இலக்கிய 
்பம்டப்பாக்்கப ச்பாட்டி்களில் பும்கப்ப்டத துமறயில் 
மு்தலாம ைறறும மூன்றாம இ்டததிமனப ப்பறறுக் 
ப்காண்்ட திருச்கா்ணைமல ந்கராட்சி ைன்றதம்தச் 
சசர்ந்த உததிசயா்கத்தர் ைசனா்கரன் விசவ்க்ஷன் 
்பாராட்டி ப்கௌரவிக்்கப்பட்்டார். இமமுமற  திருச்கா-

்ணைமல ைாவட்்டததின் மூதூர் -ச்தாபபூர் ்பகுதி-
மயச் சசர்ந்த ஊ்ட்கவியலாளர்  எம.என்.எம.
புஹாரி  இளம ்கமலஞர் ( ஊ்ட்கததுமற) விருது 
வழஙகி ப்கௌரவிக்்கப்பட்்டார்.

மும்கப பயஙைரவாதத் தாககுதலின் 14 ஆம் ஆண்டு   
நிகைகவ துயரு�ன் நிகனவு கூர்்நத உலைநாடுைள்!

166 ச்பரின் உயிமரப ்பறிதது, 
300 இறகு சைற்பட்ச்டாமர   
்படு்காயப்படுததி 10 ச்பர் அ்டஙகிய
கும்பல் ந்டததிய பவறியாட்்டம!  

தாக்குதலில் பலியான வெளிநாட்டெரில் சிலர்

மம்பயில் ்பயங்கரவாதி்கள் ந்டததிய 
ப்காமலபவறி ்தாக்கு்தல் ஏற்படுததிய 
்காயம ஒட்டுபைாத்த ைனி்த இனததுக் -
கும இன்றும ஆறா்த வடுவா்கசவ 

உள்ளது.்பயங்கரவாதி்கள் அஙகு ப்காமலபவ-
றித ்தாக்கு்தல் ந்டததி சநறறுமுன்தினம 26ஆம 
தி்கதியு்டன் 14 வரு்டங்கள் நிமறவு ப்பறறுள்-
ளன.   

 2008- ஆம ஆண்டு நவம்பர் 26- ஆம தி்கதி, 
இநதிய வரலாறறில் ஒரு ்கறுபபு நாள். அந்த 
நாளில்்தான், நிதி ்தமலந்கரம என்ற சிறபபுக்கு-
ரிய முமம்பமய அழிதது, நாட்டின் ப்பாருளா்தா-
ரதம்த சீர்குமலக்்க சவண்டும என்று சதி பசய்து 
்பாகிஸ்்தானில் இருநது ்பயங்கரவாதி்கள் வந்த-
னர். ்பாகிஸ்்தானில் இருநது லஷ்கர் இ ப்தாய்்பா 
இயக்்கப ்பயங்கரவாதி்கள் 10 ச்பர் ்க்டல் வழியா்க 
முமம்பக்குள் ஊடுருவினர்.   

 அவர்்கள் ்பல குழுக்்களா்கப பிரிநது சதர்பதி 
சிவாஜி ரயில் நிமலயம, ்காைா ைருததுவைமன, 
்தாஜ் சஹாட்்டல், நரிைன்ஹவுஸ், லிசயாச்பால்ட் 
்கச்ப, ஒ்பராய் ட்மரப்டண்ட் உள்ளிட்்ட 10- இறகும 
சைற்பட்்ட இ்டங்களில் துப்பாக்கி்களால் சுட்டும, 
குண்டு்கமள பவடிக்்க மவததும சைாசைான ்தாக்-
கு்தல் ந்டததினர். முமம்ப ச்பார்க்்களம ச்பால 
ஆனது.   

 இநதியாமவ ைட்டுமின்றி, உல்க நாடு்கமள 
எல்லாம உலுக்கிய இந்த ்பயங்கரத ்தாக்கு்த-
லில், இநதியர்்கள் ைட்டுைல்லாது அபைரிக்்கா, 

இஸ்சரல், அவுஸ்திசரலியா, பேர்ைனி 
என ்பல்சவறு நாடு்கமளச் சசர்ந்தவர்்கள் 
உட்்ப்ட 166 ச்பர் ப்கால்லப்பட்்டனர். 300- 
இறகும சைற்பட்ச்டார் ்காயமுறறனர்.   

 ்பயங்கரவாதி்களுக்கு எதிரா்க தீவிர-
ைா்க சண்ம்டயிட்்ட ்பயங்கரவா்த ்தடுபபு 
ப்பாலிஸ் ்பம்டத்தமலவர் சஹைநத 
்கர்்காசர, கூடு்தல் ப்பாலிஸ் ்கமி்ஷனர் 
அசசாக் ்காமச்த, என்்கவுன்்டர் ஸ்ப்ப்ஷ-
லிஸ்ட் விேய் சலாஸ்்கர், ச்தசிய ்பாது்காபபு 
்பம்ட ்கைாண்ச்டா சைேர் சநதீப உன்னி 
கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ச்டார் வீரைர்ணம 
அம்டந்தனர்.   

 ்தாக்கு்தல் ந்டததிய 10 ்பயங்கரவா-
தி்களில் 9 ச்பர் ்பாது்காபபுப ்பம்டயின-
ரின் துப்பாக்கிக் குண்டு்களுக்கு ்பலியா-
யினர்.   

 அஜ்ைல் ்கசாப என்ற ்பயங்கரவாதி உயிரு்டன் 
சிக்கினார். அவர்மீது முமறப்படி வழக்கு ப்தா்ட-
ரப்பட்டு, விசாரம்ணக்குப பின்னர் அப்பயங்கர-

வாதிக்கு ைர்ண்தண்்டமன விதிக்்கப்பட்்டது. அவர் 
2012 ஆ-ம ஆண்டு புசன எரவா்டா சிமறயில் 
தூக்கில் ச்பா்டப்பட்்டார்.   

 முமம்பத ்தாக்கு்தல் ந்டநது 14- ஆவது 
ஆண்டு நிமறவு நாள் சநறறுமுன்தினம நிமனவு 

கூரப்பட்்டது. அந்தத ்தாக்கு்தலால் ஏற்பட்்ட துயர-
வடுக்்கள், ைக்்கள் ைனங்களில் இருநது இன்னும 
அழியவில்மல. முமம்ப ைட்டும இன்றி உலகில் 

எஙகும இதுச்பான்ற 
்பயங்கரவா்தத ்தாக்கு்தல்-
்கள் நம்டப்பறக் கூ்டாது 
என்்பச்த அமனதது ்தரபபு 
ைக்்களின் பிரார்த்தமனயா்க 

உள்ளது. அரசியல் சாசன 
தின நி்கழ்ச்சி உச்சநீதிைன்-
றததில் சநறறுமுன்தினம 
ந்டந்தது. இதில் ்பஙச்கறற 
பிர்தைர் நசரநதிர சைாடி 
ச்பசும்கயில், "முமம்ப தீவி-
ரவா்தத ்தாக்கு்தல் நிமனவுதினதம்த நாம அனு-
சரிக்கிசறாம. 14 ஆண்டு்களுக்கு முன்பு இநதிய 
அரசியலமைபபு ைறறும ப்பாதுைக்்கள் உரிமை-
்கள் தினதம்த நாடு ப்காண்்டாடிக் ப்காண்டிருந்த-
ச்பாது, ைனி்தசநயததின் எதிரி்கள் இநதியாவில் 
மி்கப ப்பரிய தீவிரவா்த ்தாக்கு்தமல ந்டததினர். 
இதில் உயிரிழந்தவர்்களுக்கு நான் பு்கழஞ்சலி 
பசலுததுகிசறன்" என்றார்.   

 குடியரசுத ்தமலவர் திரவு்பதி முர்மு ட்விட்்ட-
ரில் விடுததுள்ள பசய்தியில், "முமம்ப தீவிரவா்த 

்தாக்கு்தல் நிமனவு தினததில், இத்தாக்கு்தலில் 
உயிரிழந்தவர்்கள் அமனவமரயும நாடு நன்றியு-
்டன் நிமனவுகூர்கிறது. தீவிரவாதி்கமள எதிர்தது 

வீரதது்டன் ச்பாரிட்டு, ்தங்கள் உயிமரத தியா்கம 
பசய்்த ்பாது்காபபுப ்பம்ட வீரர்்களுக்கு நாடு 
அஞ்சலி பசலுததுகிறது" எனக் கூறியுள்ளார்.    
ைததிய உள்துமற அமைச்சர் அமித்ஷா விடுத-
துள்ள பசய்தியில், "முமம்ப தீவிரவா்தத ்தாக்-
கு்தலில் உயிரிழந்தவர்்களுக்கு நான் அஞ்சலி 
பசலுததுகிசறன். தீவிரவாதி்களு்டன் ச்பாரிட்டு 
்தங்கள் உயிமர தியா்கம பசய்்த வீரர்்கமளயும 
நிமனவுகூர்நது வ்ணஙகுகிசறன். தீவிரவா்தத-
துக்கு எதிரா்க உல்கம ஒன்றிம்ணநது ச்பாரா்ட 
சவண்டும என்்பம்த இந்த நாள் உ்ணர்ததுகிறது" 

எனக் கூறியுள்ளார்.    இச்தசவமள முமம்ப 
்தாக்கு்தல் 14-வது நிமனவு தினம ப்தா்டர்-
்பா்க உலகின் ்பல நாடு்கள் இநதியாவுக்கு 
அனு்தா்பச் பசய்தி்கமளத ப்தரிவிததுள்ளன. 
்பயங்கரவா்ததம்த ஒழிப்பதில் இநதியாவு-
்டன் இஸ்சரல் ச்தாசளாடுச்தாள் நிறகும 
என்று இநதியாவுக்்கான இஸ்சரல் தூ்தர் 
நாசவார் கிலான் ப்தரிவிததுள்ளார்.   

 இச்தசவமள முமம்ப ்தாக்கு்தல் வழக்-
கில் முக்கிய குறறவாளி்களா்க ்கரு்தப்பட்்ட-
வர்்கள் மீது இன்னும ்பாகிஸ்்தானில் வழக்கு 
நிலுமவயில் இருக்கிறது. அந்த வழக்ம்க 

விமரவு்படுததி சநர்மையா்க ந்டததி 
குறறவாளி்களுக்கு ்தண்்டமன வழங்க 
இநதியா உட்்ப்ட ்பல்சவறு நாடு்களும 
வலியுறுததி வருகின்றன. ஆனால் அவவ-
ழக்ம்கத துரி்தப்படுததுவதில் ்பாகிஸ்்தான் 

இழுத்தடிப்ப்தா்க குறறம சுைத்தப்படுகிறது.   
 இநதியாவுக்்கான இஸ்சரல் தூ்தர் நாசவார் 

கிலான் ்தனது பசய்தியில் "இஸ்சரலும இந-

தியாவும நீண்்ட ்காலைா்க ்பயஙரவா்தத்தால் 
்பாதிக்்கப்பட்டுள்ளன. ்பயங்கரவா்ததம்த ஒழிப-
்பதில் இநதியாவு்டன் இஸ்சரல் ச்தாளாடு ச்தாள் 
ப்காடுக்கும. ந்டந்தம்த நாங்கள் இருவரும 
ைறக்்கவும ைாட்ச்டாம. ைன்னிக்்கவும ைாட்ச்டாம. 
்பயங்கரவா்தததுக்்கான நிதி ஆ்தாரதம்த ்தடுப்பது 
குறிதது இரண்டு முமற சர்வச்தச ைாநாடு்கமள 
ஒருஙகிம்ணததுள்ளது வரசவற்கத்தக்்கது" என்று 
சைலும கூறியுள்ளார்.   

 முமம்ப ்தாக்கு்தல் நிமனவு தினதம்த ஒட்டி 
இநதிய பவளியுறவு அமைச்சர் பேய்சங்கர் 

விடுததுள்ள பசய்தியில் 
"்பயங்கரவா்தம ைனி்தகுலத-
திறகு மி்கப ப்பரிய சவால். 
முமம்ப ்தாக்கு்தலில் ்பலி-
யாசனாமர இபச்பாது 
நிமனவுகூர்கிசறாம. இந்தத 
்தாக்கு்தலுக்கு மூமளயா்க 

இருந்தவர்்கள் ்தண்டிக்்கப்ப்ட சவண்டும. முமம்ப 
்தாக்கு்தலில் ்பாதிக்்கப்பட்்ட ஒவபவாருக்கும நீதி 
வழங்க ்க்டமைப்படிருக்கிசறாம" என்று ப்தரிவித -
துள்ளார்.  முமம்ப ்பயங்கரவா்த ்தாக்கு்தல் 
குறறவாளி்கள் நீதியின் முன் நிறுத்தப்படுவ -
்தற்கான அமனதது ந்டவடிக்ம்க்கமளயும 
இநதியா சைறப்காண்டு வருவ்தா்க பவளியு -
றவு அமைச்சர் பேய்சங்கர் சைலும ப்தரி -
விததுள்ளார். 

சைற்படி ்தாக்கு்தலின் சதி்காரர்்கள் நீதிக்கு 
முன் நிறுத்தப்ப்ட சவண்டும என ைததிய 
பவளியுறவு ைநதிரி பேய்சங்கர் மீண்டும 
கூறியுள்ளார்.   

 ்பாதிக்்கப்பட்்டவர்்களின் இழபம்ப நிமனவு-
கூர்வதும, ்தாக்கு்தல் குறறவாளி்கமள நீதியின் 
முன் நிறுததுவ்தற்கான எங்கள் முயறசி்களில் 
வி்டாமுயறசியு்டன் இருப்பதும சர்வச்தச சமூ்கத-
தின் ப்பாறுபபுள்ள உறுபபினர்்களாகிய ஒவ-
பவாருவரின் ்க்டமை எனவும பேய்சங்கர் அதில் 
கூறியுள்ளார்.   

பா.விபூஷிதன்..?
திருக�ோணமலை  எஸ். அருள்நேசன்..?

இனிய நந்தவனம் வாசகர் வட்டம் ஏற்ாடு

க�ொலைகெறி பயங�ரெொததலத துலைதகதறிெதில்   
உை�ம் ஆதரெளிக� வெண்டுகென ெலியுறுததல்!   
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மக்களுககு நம்பிக்்க்ை   
ஏற்படுத்தியுள்ள அ்ைப்பு  

இலங்்க இைற்்க வ்ளங்கள நி்ைந்த-
த்தொரு பூமிைொகும். நொலொபுைமும் ்கடலொல் 
சூைப்்பட்டுள்ள த்தசம் இதுவொகும். த்பொரு-

்ளொ்தொர ரீதியில் சுைமொ்க எழுநது நிற்ப்தறகுத் 
த்த்வைொன அ்னத்து வ்ளங்க்்ளயும் ்தனன-
்கத்த்த த்கொண்டுள்ள நொடு இது.   

அத்ததநரம் ்பல்லின மக்கள வொழும் நொடு்களில் 
ஒனைொ்கவும் வி்ளஙகுகினைது இநநொடு. ்தறத்பொது 
இரண்டு த்கொடி இரு்பது இலட்சம் மக்கள வொழும் 
இநநொடு, பிரித்்தொனிைொவிடமிருநது சு்தநதிரத்்்தப் 
த்பறறுக த்கொண்ட பினனர் ்கடந்த மூனறு, நொனகு 
்தசொப்்தங்க்ளொ்க இனரீதியிலொன முரண்்பொடு நிலவும் 
பூமிைொ்கவும் உள்ளது. 

இனப்பிரச்சி்னயின அடிப்்ப்டயில் இரண்டு 
்தசொப்்தங்களுககும் தமற்பட்ட ்கொலம் இநநொடு ஆயு்த 
ரீதியிலொன தமொ்தலுககும் மு்கம் த்கொடுத்திருந்தது. 
அ்தன வி்்ளவொ்கப் த்பொரு்ளொ்தொர ரீதியில் ்பலவ-
ருட பினன்டவுககும் இநநொடு உள்ளொனது. இந்த 
ஆயு்த தமொ்தல் 2009 இல் முடிவுககுக த்கொண்டுவ -
ரப்்பட்டது. ஆனொலும் இனப்பிரச்சி்னககு இனனும் 
நிரந்தரத் தீர்வு எட்டப்்படவில்்ல.   

இவவொைொன சூைலில், இவவருடத்தின (2022) 
ஆரம்்பப் ்பகுதியில் அநநிை தசலொவணிப் ்பறைொக-
கு்ையின வி்்ளவொன த்பொரு்ளொ்தொர தநருக்கடி 
இநநொட்டில் த்தொறைம் த்பறைது. ்கடந்த ஏப்ரல் மு்தல் 
ஜு்ல வ்ரைொன ்கொலப்்பகுதியில் இநதநருக்கடி 
தீவிரநி்ல்ை அ்டநதிருந்தது.   

இந்தச் சூைலில் ்கடந்த ஜு்ல மொ்தத்தின பிற்ப -
குதியில் இநநொட்டின ஜனொதி்பதிைொ்கப் ்ப்தவி ஏறை 
ஜனொதி்பதி ரணில் விககிரமசிங்க, நொடு மு்கம்த்கொடுத்-
துள்ள த்பொரு்ளொ்தொர தநருக்கடியின தீவிரத்்தன்ம-
்ைக ்கட்டம் ்கட்டமொ்கத் ்தணித்து வீழ்ச்சிநி்லககு 
த்கொண்டு வருவ்தற்கொன தவ்லத்திட்டங்க்்ள 
ஆரம்பித்்தொர். ஜனொதி்பதி முனதனடுத்துள்ள மக்க-
ளுககு நன்ம ்பைககும் த்பொரு்ளொ்தொர தவ்லத்-
திட்டங்களின பிரதி்பலன்க்்ள மக்கள அனு்பவிக்கத் 
த்தொடஙகி விட்டனர்.   

நொடு எதிர்த்கொண்டுள்ள த்பொரு்ளொ்தொர தநருக-
்கடிககு முழு்மைொன தீர்்வக ்கொண்்ப்்தயும், 
நொட்்ட அபிவிருத்தி அ்டந்த நொடொ்க ்கட்டிதை-
ழுப்புவ்்தயும் இலக்கொ்கக த்கொண்டு அ்னத்து 
நடவடிக்்க்களும் முனதனடுக்கப்்பட்டுள்ளன. 
அந்த வ்்கயில் இநநொட்டில் நிலவும் இனப்பிரச்சி-
்னககு நி்லத்பைொன தீர்வு ்கொணப்்பட தவண்டிை 
த்த்வயும் உணரப்்பட்டுள்ளது. அது நொட்்டத் துரி்த 
அபிவிருத்திப் ்பொ்்தயில் இட்டுச் தசல்ல த்பரிதும் 
உ்தவக கூடிை்தொ்க இருககும்.   

இந்த நி்லயில்்தொன ஜனொதி்பதி ரணில் விககிர-
மசிங்க, 'இனப்பிரச்சி்னககு தீர்வு ்கொண முனவரு -
மொறு அ்னத்து அரசிைல் ்கட்சி்களுககும் ்பொரொளு-
மனைத்தில் அ்ைப்பு விடுத்திருககினைொர். அத்த்தொடு 
இது த்தொடர்பிலொன இணக்கப்்பொட்்ட எட்டுவ்தற-
்கொன ்கலநது்ரைொட்ல 2023 ஆம் ஆண்டுக -
்கொன வரவு தசலவுத்திட்டத்தின குழுநி்ல விவொ்தம் 
நி்ைவுறைதும் டிசம்்பர் 12 ஆம் தி்கதி  ஆரம்பிக்க 
முடியும்' எனறும் குறிப்பிட்டுள்ளொர்.   

உண்்மயில் இது ்கொலத்திறகு அவசிைமொன 
அ்ைப்்பொகும். இப்பிரச்சி்ன த்தொடர்நதும் நீடிக்கப்்ப-
டலொ்கொது என்பது்தொன நொட்்ட உண்்மைொ்க தநசிக-
கும் அ்னத்து ்தரப்பினரதும் விருப்்பமொகும். இந்த 
அ்ைப்்்ப இநநொட்டின அ்மதி, சமொ்தொனம் மறறும் 
த்பொரு்ளொ்தொர சுபீட்சத்்்த விரும்பும் அ்னத்துத் ்தரப்-
பினரும் வரதவறறுள்ளனர். இந்த அ்ைப்புககு ஸ்ரீ 
லங்கொ த்பொதுஜன த்பரமுன ்கட்சியின ்த்லவரும் 
்பொரொளுமனை உறுப்பினருமொன முனனொள ஜனொதி்பதி 
மஹிந்த ரொஜ்பக ஷ ஆ்தரவு த்தரிவித்திருககினைொர்.   

வடககு, கிைககு மக்க்்ளப் பிரதிநிதித்துவம் 
தசய்யும் ஐநது ்தமிழ்க்கட்சி்களும் ஜனொதி்பதியின 
இவவ்ைப்பின அடிப்்ப்டயில் த்பச்சுவொர்த்்்த-
்க்்ள முனதனடுத்து இப்பிரச்சி்னககு தீர்வு ்கொண்-
்ப்தறகு ஏதுவொ்க, ஒரணியில் தசைற்பட இணக்கம் 
்கண்டுள்ள்தொ்கத் த்தரிைவருகினைது.   

இத்ததவ்்ள ்தமிழ் த்தசிைக கூட்ட்மப்பின த்பச்-
சொ்ளரொன ்பொரொளுமனை உறிப்பினர் எம். சுமநதி -
ரன 'ச்கல மக்களும் திருப்திை்டயும் வ்்கயிலொன 
தீர்்வதை ்தமிழ் த்தசிைக கூட்ட்மப்பு ஏறறுக 
த்கொளளும்' எனறுள்ளொர்.   

வடககு, கிைககு மக்க்்ள பிரதிநிதித்துவப்்படும் அர -
சிைல் ்கட்சி்கள ஜனொதி்பதியின அ்ைப்புககு சொ்த்க -
மொன பிரதி்பலிப்புக்க்்ள தவளிப்்படுத்தி இருப்்பது 
நல்லத்தொரு முனதனறைமொகும்.   

அ்தன ்கொரணத்தினொல் ஜனொதி்பதியின இந்த 
அ்ைப்்்பயும், அ்த்ன அடிப்்ப்டைொ்கக த்கொண்ட 
முைறசி்க்்ளயும் சொ்தமொ்கப் ்பைன்படுத்தி இப்பிரச்சி-
்னககுத் தீர்வு ்கொண்்ப்தற்கொ்க அ்னத்து அரசிைல் 
்கட்சி்களும் ஒத்து்ைப்பு நல்்க முனவர தவண்டும். 
இப்பிரச்சி்ன இனியும் த்தொடர இடமளிக்கலொ்கொது.   

இவவொறு ஒத்து்ைப்்ப்தன ஊடொ்க நொட்டில் நிலவி-
வரும் இனப்பிரச்சி்னககு தீர்வு ்கொண வழிவகுப்்ப-
த்தொடு, த்பொரு்ளொ்தொர தநருக்கடிககும் வி்ரவொ்கத் 
தீர்வு ்கொணவும் நொட்்ட அபிவிருத்தி ்பொ்்தயில் 
இட்டுச் தசல்லவும் து்ணபுரிைக கூடிை்தொ்கவும் 
இருககும். அதுதவ நொட்டும் மக்களுககும் இப்த்பொ-
்்தை த்த்வைொகும்.     
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்தபால் கபட்டி இலக�ம் : 834
க்தா்லபபசி இலக�ம் : 2429429, 2429272, 2429279

கபகஸ் : 2429270, 2429329,  விளம்பர மு�ா்மயாளர் : 2429321

நட்புக் க�ொள்வது ப�ொன்ற அரிய கெயல் 
இல்்லை. அதுப�ொல் �ொது�ொப்புக்கு ஏற்ற 
கெயலும் ப்வக்றொனறில்்லை.

 கெயற�ரிய யாவுள நட்பின் அதுபபால்
வி்னக�ரிய யாவுள �ாப்பு

குறள் தரும் சிநதனை

தமிழ் - முஸ்லிம் மக்களிடையே இன உறவு
பாலமா்கத் தி்கழ்்நதவர் சம்மா்நதுடற மஜீத்

அன்னாரின் 11 ஆவது நி்னவுதினம் நா்ள

இலங்கை அரசியலில் தனக்கைன 
தனியான்தாரு இடம்பிடித்துக 
்கைாண்டு அ்னத்தின மககை்ை -

யும் சமமாகை நேசித்த அரசியல் பண்பா-
ைனாகை திகைழ்நதவர் முனனாள் அ்மச் -
சர் மர்்ஹூம் எம்.ஏ. அப்துல் மஜீத் 
ஆவார். அனனாரின 11 ஆவது 
நி்னவு தினம் ோ்ை ஆகும். சம் -
மா்நது்ை மஜீது வனனியனாரின 
குடும்ப பினனணி ்கைாண்ட முகைம் -
மமட் அலிககும், கைதீஜா தம்பதிகை -
ளுககு 1926.10.15ஆம் திகைதி அவர் 
மகைனாகைப் பிை்நதார்.  

 கிழககிலங்கையின கைல்வி வர -
லாற்றின பிதாமகைனான விபுலா -
ன்நத அடிகைைா்ரக ்கைாண்டு 
அப்துல் மஜீத்துககு ஏடு ்தாடங -
கினார் த்ந்தயார் முகைம்மது அலி 
தபாலதிபர். 

சம்மா்நது்ை அரசினர் ஆண்கைள் 
பாடசா்லயின கைல்வி கைற்ை 
அப்துல் மஜீத் மட்டககைைப்பு 
சிவான்நதா வித்தியாலயத்திலும், 
யாழப்பாணம் மத்திய கைல்லூரியி -
லும் உயர்கைல்வி்யப் ்பற்றுக 
்கைாண்டார். பினனர் ்கைாழும்பு 
பல்கை்லககைழகைத்தின ்பாருைாதா -
ரப் பட்டதாரியாகை ்வளிவ்நதார்.  

 அஙகு அவர் கிழககிலங்கை முஸ் -
லிம்கைளில் முதல் பட்டதாரியாகை 
எனனும் ்பரு்ம்யப் ்பற்ைார். 
இது முஸ்லிம்கைளின மத்தியில் கைல்வி 
ரீதியாகை அவர் ்பற்றுக ்கைாண்ட மிகைப் 
்பரிய ்பறுமானமாகும். 85 வருடங -
கைள் வாழ்நத அப்துல் மஜீதின வாழவின 
கை்டசி 40 வருடஙகைள் முககியமா -
ன்வ.  

 1952 முதல் தீவிர அரசியலில் பஙகு 
்கைாண்டார். 1954 முதல் 1994 வ்ர சம் -
மா்நது்ை பட்டின ச்பத் த்லவராகை -
வும், பாராளுமனை உறுப்பினராகைவும், 
பிரதிய்மச்சராகைவும், அ்மச்சராகைவும் 
ோனகு தசாப்தஙகைளுககும் நமலாகைப் 
பணிபுரி்நது ோட்டுககும், முஸ்லிம் 
சமூகைத்திற்கும் அைப்பரிய நச்வயாற் -
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வருடஙகைள் ்தாடர்ச்சியாகை பாராளு -
மனைத்்தப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய 
இரண்டாவது முஸ்லிம் த்லவராவார்.  

  அப்துல் மஜீத்தும் அவரது குடும்பத் -
தினரும் வாழ்நத இடம் தமிழ மககைள் 
்பரும்பான்மயாகை வாழகினை வீரமு -

்னககும் தமிழககுறிச்சிககும் ்சா்நத -
மான இடமாகும். இ்நத வீரமு்ன மக -
கைள்தான அவர் நச்வயாற்றி விதத்்த 
அறி்நது 1954இல் வட்டாரத்நதர்த -
லுககு அவ்ர நிறுத்தினார்கைள்.  

 இதன மூலம் 1954, 58 கைாலப்பகு -
திகைளில் சம்மா்நது்ை பட்டினச்பத் 
த்லவராகை அப்துல் மஜீத் கைட்மயாற் -
றினார். பட்டினச்ப மூலம் சம்மா்நது -
்ைககு அயராது நச்வகை்ையாற்றிய 
அவ்ர மககைள் நதசிய அரசியலுககு 
அ்ழப்பு விடுத்தனர். 1956 இல் இடம் -
்பற்ை ்பாதுத் நதர்தலில் கைல்மு்னத் 
்தாகுதியில் சுநயச்்ச நவட்பாை -
ராகை 'மரம்' சினனத்தில் நபாட்டியிட்டு 
நதால்விய்ட்நதார். 

இ்நதத் நதால்வி்ய அடித்தைமாகைக 
்கைாண்டு 1960 மார்ச்சில் இடம்்பற்ை 

நபாதுத் நதர்தலில் ்பாத்துவில் ்தாகு -
தியில் சுநயச்்ச நவட்பாைராகைப் 
நபாட்டியிட்டு மிகைப் ்பரும்பான்ம -
யுடன ்வற்றி ்பற்ைார்.  

 பின 1960 ஜ்லயில் இடம்்பற்ை 
நதர்தலிலும், 1965இல் இடம்்பற்ை 
நதர்தலில் ்பாத்துவில் ்தாகுதிககைா -
கைச் சுநயச்்ச நவட்பாைராகை நினறு 
மிகைப் ்பரும் ்வற்றி்ய அ்ட்ந -
தார். 

பினனர் 1970இல் இலங்கையின 
மிகைப் ்பரும்பான்மயான இடஙகை -
ளில் ஐககிய நதசியக கைட்சி நதால்வி -
யுற்ை நபாதும் அப்துல் மஜீத் அககைட்சி 
சார்பாகைப் நபாட்டியிட்டு மிகைப் ்பரிய 
்வற்றி ்பற்ைார்.  

 பினனர் 1977ஆம் ஆண்டு சம்மா்ந -
து்ை தனித் ்தாகுதியாகை உருவாககைப் -
பட்ட நபாது அத்நதர்தலில் அப்துல் 

மஜீத் முதன்ம ்வற்றி்யப் ்பற்று 
ஐககிய நதசியக கைட்சி அரசாஙகைத்தில் 
ஜனாதிபதி நஜ,ஆர். ஜயவர்த்தனவின 
அ்மச்சர்வயின கைாணி, விவசாயத் -
து்ை (1977-_1978) பிரதிய்மச்சராகை 
நியமிககைப்பட்டார்.  

மினசகதி, எரி்பாருள், ்ேடுஞ் -
சா்லகைள் (1978_-1980), எரி்பா -
ருள், மினசகதி (1980-_1981) ஆகிய 
து்ைகைளின பிரதிய்மச்சராகைவும் 
நியமிககைப்பட்டார். பினனர் மட் -
டககைைப்பு மாவட்ட அ்மச்சரா -
கைவும்(1981-_1983), தபால், த்நதி 
்தா்லத்்தாடர்புகைள் பிரதிய்மச் -
சராகைவும்(1983_-1989) கைட்மயாற்றி -
னார்.  

 1989ஆம் ஆண்டு ஐககிய நதசியக -
கைட்சியின நதசியக கைட்சியின நதசியப் -
பட்டியலில் பாராளுமனை உறுப்பின -
ராகை நியமனம் ்பற்ைவர். 1992ஆம் 
ஆண்டியிலிரு்நது ்ேசவுக ்கைத்்தா -
ழில் அ்மச்சராகை கைட்மயாற்றினார். 

இனமத நபதமினறி மககைளின கைாலடி 
நதடிச்்சனறு சில பணிகை்ைச் ்சய்தி -
ருககினைார். 

அககை்ரப்பற்று பஸ் நி்லயம், அக -
கை்ரப்பற்று அரசினர் ஆஸ்பத்திரி, 
அககை்ரப்பற்று மினசார நி்லயம், 
வரிப்பத்தானநச்ன கிராம அபிவி -
ருத்தி, இைககைாமம், அனனம்ல, ோவி -
தன்வளி கிராம அபிவிருத்தி, ஆலங -
குைம் மககைளின கைாணிப்பிரச்சி்ன, 
அம்பா்ை மாவட்ட மககைளுககைான 
மினசார அபிவிருத்தி, வீட்டுத்திட்ட 
அபிவிருத்தி எனறு எல்லாக கிராம 
மககைைது அபிவிருத்தியிலும் அவரது 
பார்்வ இரு்நதிரு்நதது.  

 கிழககு மாகைாணத்தின தமிழ, 
முஸ்லிம் மககைளி்டநய ேல்லுை்வ 
வைர்ப்பதில் ்பருஙபஙகைாற்றி வ்நதது -
டன, தமிழ மககைளிடம் ்ேருககைமான 

உை்வப் நபணி வ்நதார். மிகு்நத நேர் -
்மயும், அடிமட்ட ்தாடர்பும், அ்ன -
வருடனும் அனபுடன பழகும் தன -
்மயும் ்கைாண்ட அப்துல் மஜீத் 1980 
கைளில் தமிழ, முஸ்லிம் மககைளி்டநய 
நமாதல்கைளும், பிரிவி்னகைளும் ஏற் -
பட்ட நவ்ைகைளில் மிகைவும் மனம் 
்ோ்நதவராகைக கைாணப்பட்டார்.  

அவர் எதிர்ககைட்சியில் இரு்நது 
்கைாண்நட சம்மா்நது்ை ்தாழில்நுட்-
பக கைல்லூரி்ய உருவாககிய்ம குறிப்-
பிடத்தககைதாகும். நமலும், இ்ண்நத 
பல்கை்லககைழகைக கைல்லூரி்யயும் அவர் 
ஸ்தாபித்தார். 

இ்நதத் த்லவனின ஆளு்ம 
இன்ைய த்லமு்ையினருககு ஒரு முன-
னுதாரணமாகும்.

ஒரு தாய் மக்களா்க வாழ யவண்டுமமனற  
ஜனாதிபதியின ்கருத்து வரயவற்கத்தக்கது 
ஜ னாதிபதி ரணில் விககிரம-

சிஙகை தனது வடககு விஜயத் -
தின நபாது 'ோம் ஒருதாய் 

மககைைாகை வாழ நவண்டும்' எனை 
கைருத்்தக கூறியுள்ைார். இககைருத்து 
வரநவற்கைத்தககைதாகும். இவ்விடய -
மானது 74 வருடஙகைைாகைப் நபசப்ப -
டும் வார்த்்தயாகை உள்ைது.75 ஆவது 
சுத்நதிர தினத்தில் இரு்நதாவது 
இலங்கை மககைள் ஒருதாய் மககைைாகை 
வாழவதற்கு வழிவ்கைகைள் ஏற்ப -
டுத்தப்பட நவண்டும் எனறு தமிழ 
நதசியக கூட்ட்மப்பின மட்டககை -
ைப்பு மாவட்ட முனனாள் பாராளு -
மனை உறுப்பினர்   

ஜி.ஸ்ரீநேசன மககைள் ச்நதிப்்பான -
றின நபாது தனது அலுவலகைத்தில் 
்வத்து ்தரிவித்துள்ைார்.   

 ஜனாதிபதியின கைருத்து ்தாடர் -
பாகை அவர் நமலும் ்தரிவித்ததா -
வது:  

 சமத்துவமான உரி்ம சகைல மககை -
ளுககும் கி்டககை நவண்டும். வடககு, 
கிழககு மககைளின பிரச்சி்ன நியாய -
மாகை, நீதியாகைத் தீர்ககைப்பட நவண்டும். 
சுயநிர;ணய உரி்ம அடிப்ப்டயில் 
வடககு, கிழககு மககைளுககு சமஷ்டி 
மு்ையான தீர்வு முன்வககைப்பட 
நவண்டும். அ்நத சமஷ்டியானது 
அ்ரகு்ை சமஷ்டியாகை அ்மயக 
கூடாது.  

 பூர்வீகைமாகை தமிழர்கைள் வாழும் 
வடககு, கிழககு பிரநதசத்்த அஙகு 
வாழகினை மககைநை பரிபாலிப்பதற்கு 
ஏற்ை விதத்தில் அதிகைாரப்பகிர்வு அளிக -
கைப்பட நவண்டும். இரு பட்டியல் 
மூலமாகை அதிகைாரப்பகிர்வு அளிககைப் -
பட நவண்டும்.அ்வ மத்திய அரசு, 
மாநில அரசுப்பட்டியல்கைைாகை அ்மய 
நவண்டும். வடககு, கிழககு மாகைாணத் -
திற்கு வழஙகைப்பட்ட அதிகைாரம் மீை 

மத்திய அரசால் பறிககைப்பட 
வாய்ப்பு இருககைக கூடாது.   

 மத்திய அரசானது ்வளிவி -
வகைாரம், ோட்டின பாதுகைாப்பு, 
சர்வநதச வர்த்தகைம், ோணய 
நிருணயம், சர்வநதச வாணிபம் 
நபானை அதிகைாரஙகை்ை தன 
்பாறுப்பில் எடுத்துக ்கைாண்டு, 
மாநில அரசுககைான உள்விவகைார 

அதிகைாரஙகை்ை முழு்மயாகை 
அளிககை நவண்டும். குறிப்பாகை 
கைாணி அதிகைாரம், கைாவல் து்ை 
அதிகைாரஙகைள், நிதியதிகைாரம் 
எனப்வ உள்ைடஙகைலாகை 

கைல்வி,சுகைாதாரம், விவசாயம், ்கைத் -
்தாழில்,வாணிபம்,மீனபிடி,உள்ளூ -
ராட்சி,புலம்்பயர்்நத மனிதவைப் 
பயனபாடு நபானை இனநனாரனன 
அதிகைாரஙகைள் மாநில அரசுககு வழஙகைப் -
பட நவண்டும்.   

 ேடுநி்லயான சமஷ்டி நீதி மனைம் 
அ்மககைப்பட்டு, மத்திய மாநில அர -
சுப்பிணககுகைள் உடனுககுடன தீர்க -
கைப்பட நவண்டும். அதாவது சட்ட 
நிருவாகை, நீதிபரிபாலன அதிகைாரஙகைள் 
மாநில அரசுககுத் திருப்திகைரமாகை வழங -
கைப்பட நவண்டும். திை்ம அடிப்ப -
்டயில் அரசபதவிகைள் வழஙகைப்பட 
நவண்டும். அரசதி்ணககைைஙகைள் 
அ தி கை ா ர ச ் ப கை ள் , கூ ட் டு த் த ா ப ன ங -
கைள் நபானை்வ ஆளும் கைட்சியினர் 

சார்பாகை அரசியல் மயப்படுத்தப்படுவ-
்தத் தவிர்ககை நவண்டும்.   

 ஆ்ணககுழுககைள் சுயாதீனமாகைவும், 
நீதியாகைவும் ்சயற்பட நவண்டும். அடிப்-
ப்டவாதம், ஊழல் நமாசடிகைள், பாரபட்-
சம் முழு்மயாகை நீககைப்பட நவண்டும்.   

 ோட்டில் தரமான ஒழுககைவிழுமிய கைலா-
சாரத்தி்னக கைட்டி்யழுப்ப நவண்டும். 
ம்லயகைத் தமிழ மககைளின மறுமலர்ச்-

சிககு இ்நதிய அரசின 
கைரிச்ன அவசியமா-
கும். அநத நபால் 
வடககு, -கிழககுத் 
தமிழ மககைளின 
நி்லயான அரசி-
யல் தீர்வுககு இ்நதி-
யாவின பஙகைளிப்பு 

அவசியமாகைவுள்ைது. இ்நத இரு விட -
யமும் இ்நதியாவின தார்மீகைப் ்பாறுப்-
புடனும், இ்நதிய, இலங்கை மககைளின 
பாதுகைாப்புடனும் இரண்டைக கைல்நத-
்வயாகும்.இதில் இரு்நது இ்நதியா 
ஒதுஙகினால் இ்நதியாவின பாதுகைாப்பும் 
நகைள்விககுறியாகி விடும்.  

 ம்லயகைத் தமிழ மககைளின வாழக -
்கை்ய நமம்படுத்த முதலில் அவ-
சரமான ேடவடிக்கை எடுககைப்பட 
நவண்டும்.75 ஆவது சுத்நதிர ஆண்டில் 
இரு்நது ோட்டிலுள்ை சிஙகைை, தமிழ, 
முஸ்லிம், பைஙகியர், மலாயர் சமூகைத்த-
வர்கைள் ஒருதாய் மககைைாகை வாழ நவண்டு-
மாயின, நமநல குறிப்பிட்ட விடயஙகைள் 
நி்ைநவற்ைப்பட நவண்டும்.  

 இவ்வாறு முனனாள் எம்.பியான ஸ்ரீ-
நேசன ்தரிவித்தார்.  

த்தசாசன, சமய மற்றும் கைலாசார 
அலுவல்கைள் அ்மச்சினால் கைட்நத 
2019 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகை-
ளில் ோடைாவிய ரீதியில் உள்ை 

கைலாசார மத்திய 
நி்லயஙகைளுககி்டயில் ேடத்தப்-
பட்ட பிரதீபா சஙகீத, ேடன நபாட்டிகை-
ளில் கைல்நது ்கைாண்டு நதசிய ரீதியில் 
்வற்றி ்பற்ைவர்கைளுககைான விருது 
வழஙகும் விழா புத்தசாசன, சமய 
மற்றும் கைலாசார அலுவல்கைள் அ்மச்சர் 
விதுர விககிரமோயககை த்ல்மயில் 
்கைாழும்பு எல்பிஸ்டன மண்டபத்தில் 
ே்ட்பற்ைது.   

  இதன நபாது அககை்ரப்பற்று 
பிரநதச ்சயலகைத்தின கைலாசார மத்திய 
நி்லயம் 2019 ஆம் ஆண்டில் முஸ்லிம் 
கிராமிய ேடனம் குழு – (ைபான), புதிய 
ப்டப்பாககை பாடல் குழு, கிராமிய 
பாடல் குழு – (சிநரஷ்டம்), கிராமிய 
பாடல் குழு – (கைனிஷ்டம்) ஆகிய 4 
நபாட்டிகைளில் முதலிடம் ்பற்று 4 
நதசிய விருதுகை்ையும், 2021 ஆம் 
ஆண்டில் முஸ்லிம் கிராமிய ேடனம் 
- (ைபான மற்றும் ்பால்லடி) நிகைழச்-

சியில் முதலிடம் ்பற்று ஒரு நதசிய 
விருதி்னயும் ்பற்று ்மாத்தமாகை 
அககை்ரப்பற்று பிரநதச ்சயலகைத்தின 
கைலசார மத்திய நி்லயம் 5 நதசிய விரு -
துகை்ை ்பற்றுக ்கைாண்டுள்ைது.   

  நதசிய ரீதியில் சாத்ன ப்டககை 
பாடுபட்ட அககை்ரப்பற்று பிரநதச 
்சயலகைத்தின கைலாசார மத்திய நி்லய 
்பாறுப்பதிகைாரி ஐ.எல்.றிஸ்வான, 
பயிற்சிகை்ை வழஙகிய வைவாைர்-
கைள் அ்னவருககும் அககை்ரப்பற்று 
பிரநதச ்சயலகைம் வாழத்துகை்ை ்தரி -
வித்துக ்கைாள்கிைது.   
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1444 ஜமாதுல் அவவல் பி்ை 03

சுபகிருது வருடம் �ார்ததி்� மா்தம் 12ஆம் நாள்                              திங�ட்கிழ்ம

கெல்்லயா -பபரின்பராொ  
(து்ைநீலாவ்ை நிருபர்)

எம்.சி. அன்ொர்    
(ெம்மாந்து்ை கிழககு தின�ரன் நிருபர்)  

(அக�்ரப்பறறு மததிய நிருபர்)      

தமிழ் ததசியக் கூட்டமைப்பின் ைட்டக்்களப்பு   
ைாவட்ட பாராளுைன்்ற ஜி.ஸ்ரீதேசன் கூறுகி்றார்

 'வ்டக்கு, கிழக்குக்கு அதி்காரம் 
பகிர்்நதளிக்்கப்ப்ட தவண்டும்'

அக்கடரபபறறு ்கலாசார மத்திே நிடலேம்   
ஐ்நது யதசிே விருது்கள் மபறறு சாதடன   
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மானுட வாழ்வு கடவுளால் 
வழஙகப்படட வரம் ஆகும். 
இதன் மூலம் உலகியல் ரீதியான 
வசதிகளள உருவாக்கி ககாளவ-
தறகாக மடடுமல்ல. பிறளர நல்வழிப-
்படுததவும், தீய வழியில் கசல்வளத 
தவிரப்பதறகும் ஆவன கசய்யும் மிகப 
க்பரிய க்பாறுபபும் நமக்குளளது.

தீயளவகள எப்்பாது க்பருகும்? தீய -
ளவகளள சகிததுக் ககாளவதாலும், 
அதளன தடுக்காமல இருப்பதாலும் 
கண்டும் காணாமல் இருப்பதாலும் தீய -
ளவகள க்பருகும். இளவகளால்தான் 
துஷடததனம் தூண்டப்படுகிறது. சுயந -
லம், குறுகிய மனப்பான்ளம ்காளழத-
தனம் ஆகியளவ அநீதிளய உருவாக்கு-
கின்றன. 

சாதாரண விஷயமாகத ்தான்றும் 
இளவ தான் அநீதியின் தாயாகும். 
ககாளல, ககாளளள, ்பலாதகாரம் 
ஆகியளவ சடடததின் ்பாரளவயில் 
தண்டளனக்குரிய குறறஙகளாகும். 
அ்த ்்பால் சுயநலம் குறுகிய மனப-
்பான்ளம. சமுதாய க்பாறுபபுகளளத 
தடடிக் கழிததல் ்்பான்றளவ கதய்வத-
தின், ஆன்மீகததின் சடடப்படி க்பரும் 
்பயஙகர ்பாவமாகும். 

மக்களின் இவ்வித மனப ்்பாக்கின் 
காரணமாகத தான் தனி மனிதனும், சமு-
தாயமும் வீழ்ச்சியளடக்கின்றன. இதன் 
தீய விளளவுகளள நாம் அளனவரும் 
அனு்பவிக்க ்நரிடுகிறது. 

கடநத காலஙகளில் இளவ தான் 
நடநது வநதுளளன. 

அவரவரகள தததமது குடில்களில் 
அமரநது ககாண்டு காலம் கழிதது வந-

தனர. துஷடரகளள எதிரதது சிறிதும் 
க்பரிதுமான கடடுப்பாடுகளள விதிதது 
தளட கசய்யாளமயால் இநநிளல வந-
துளளது. 

கடினமான இததருணததில் நமக்கு 
க்பரும் க்பாறுபபு உளளது என்்பளத 
அறிநது கசயல் புரி்வாம்.

எலும்பும் ்தாலும் ககாண்ட 
க்பாம்ளம ்்பான்று ்பலவீன உடலுடன் 
வாழ்வது இழிவான வாழ்க்ளகயாகும். 

சாதாரண உயிரினஙகள, விலஙகு-
கள, ்பறளவகள ்்பால ்தால் ்்பாரத -
திய பிணஙகளளப ்்பால வாழ்வது 
இழிவான வாழ்க்ளகயாகும். 

இவ்வாறு வாழ்வதால் வாழ்வின் 
்நாக்கம் நிளற்வறாது. சிநதிக்கும் 
ஆறறல் தான் மறற உயிரினஙகளிலி-
ருநது மனிதளன சிறபபிததுக் காடடுகி-
றது. 

அதனால் தான் அவன் வசதி வாய்ப-
புகளள உருவாக்கிக் ககாளகிறான். 
இது்வ சிநதளனயின் முதல் கவளிப -
்பாடு எப்்பாது எண்ணஙகள சக்தி 
வாய்ததாக வாழ்க்ளகயின் குறிக்்கா-
ளாக அதன் வடிவமாக அளவகளள 
்பயன்்படுததும் புரிதலாக உருவாகிற்தா 
அது சிநதளனயின் அடுதத கவளிப்பாடு 
ஆகும். 

இநத வழிளயயும், முயறசிளயயும் 
தான் நாம் தததுவ ஞானம், தததுவம், 
ஆன்மீகம் என விளிக்கி்றாம். 

கடவுளால் வழஙகப்படட இநத 
எண்ண வலிளமளய க்பரும் லடசி-

யதளத அளடவதறகாக்வ ்பயன்்படுத-
தப்பட ்வண்டும். இவ்வாறு கசய்்பவ -
னின் வாழ்க்ளக முளற முறறிலும் மாறி, 
அவனுளடய ஒவ்கவாரு கசயலிலும் 
உறசாகம் மிகுநதிருப்பதால் அவன் ஒரு 
முன்னுதாரணப புருஷனாக, நிளறநத 
வாழ்க்ளகளய வாழ்கிறான்.

இது்வ மனித வாழ்க்ளகக்குரிய 
ககௌரவதளதயும், ஆனநதளதயும் தரு-
கின்றன. எண்ணததின் வலிளமளய 
சாரநது வாழும் மனித வாழ்க்ளக அரதத-
முளளதாக விளஙகும். 

என்வ நாம் யாவரும் எண்ண வலி -
ளமயுடன் கூடிய வாழ்வின் மகதது-
வதளத உணர்வாம். முளறயான 
வாழ்க்ளகளய வாழ்்வாம். ககௌரவ-
மான வாழ்க்ளக வாழ்்வாம்.

 ்பண்டிட் ஸ்ரீ ராம சர்ைா ஆசசார்்ா  
தமிழில்: ஸ்ரீ ஸக்தி சுைனன்  
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      க்க. ஈஸவரலிங்கம
தமிழர் நற்பணி ைன்்றத் தமைவர்

19354) மசவப்பிர்காச வித்தி்ாசாமைம் எத்தமன்ாம 
ஆண்டு நிறுவினார்? 1848ஆம ஆண்டு

19355) மசவப்பிர்காச வித்தி்ாசாமைம் நிறுவக் 
்காரணம என்ன? மசவ சை் ைாணவர்்கள் ்கல்வி ்பயிை 

19356) ஆறுமு்க நாவைர் முதன் முதைா்க கிறிஸதவ ைதப்பி -
ரசசாரத்மதக் ்கண்டித்து மசவச சசாறச்பாழிவாறறி்து எஙக்க?

வண்ணார்்பண்மணயில்
19357) எநத க்காயிலில்  சசாறச்பாழிவாறறினார்?   
சிவன்க்காவிலில்
19358) எத்தமன்ாம தி்கதி இநத சசாறச்பாழிமவ்ாறறி-

னார்? 1847 ஆம ஆண்டு டிசம்பர் ைாதம 21 ஆம தி்கதி
19359) ஆறுமு்கநாவைர் மசவ சை்த்மதப் ்பரப்பிட ்ாழ்ப் -

்பாணத்திலிருநது சவௌியிட்ட இதழின் ச்ப்ர் என்ன?
‘மசகவாத் ்பானு’
19360) ஆறுமு்க நாவைரின் புமன ச்ப்ர்்கள் என்ன?
இராைசாமி, மசவசை்ாபிைாணி, மசவப் பிர்காசர், நடுவன், 

்கருமண, மசவன், மசவப் பிர்காச சைாஜி்ர்
19361) ‘புதி் தமிழ் உமரநமடயின் தநமத’ என்று க்பாற -

்றப்்பட்டவர் ்ார்? ஆறுமு்கநாவைர்
19361) ஆறுமு்க நாவைமர ‘புதி் தமிழ் உமரநமடயின் 

தநமத’ என்று க்பாறறி்வர் ்ார்?
தமிழறிஞர் மு. வரதராசனார்
19362) ‘ஆறுமு்க நாவைமர, வசனநமட ம்கவநத வல்ைா -

ளர்’ என க்பாறறி்வர் ்ார்? ்பரிைாற்கமைஞர்
19363) ‘தற்காை உமரநமடயின் தநமத’ என ஆறுமு்க 

நாவைமர பு்கழ்நதுமரத்தவர் ்ார்?
க்பராசிரி்ர் வி. சசல்வநா்்கம
19364) ்பத்சதான்்பதாம நூற்றாண்டின் தமைசி்றநத 

‘உமரநமட வித்த்கர்’ என்று ச்பருமை ச்பறறு விளஙகி்வர் 
்ார்? ஆறுமு்க நாவைர்.

கசமன்கள் இமளத்து வீழ்நது எழ-
ைாட்டா நிமை்கண்டு ைனம வருநதி-

னார். இவ்விமளப்பிகை நானும ்பங-
குச்காண்டு இமளபு்றகவண்டும 
என்று துணிநதார். இம்றவரது 
திருகைனிப் பூங்கசசிற்கட்டி் 
ச்பரி் வலி் ்கயிறறிமன தம 
்கழுத்திற பூட்டி இழுத்து வருநத-
லுற்றார்.

இவர் இவ்வாறு சசய்து 
இமளத்த பின் இம்றவர் சரிநது 

நிற்க ஒண்ணுகைா? இவர் தைது 
அன்பின் ஒருமைப்்பாட்டிமனக் ்கண்-
டக்பாது அண்ணைார் கநகர நின்்றார். 
கதவர்்கள் விண்ணில் ஆரவாரித்துப் 

பூைமழ ச்பய்த-
னர். வாடி்கசாமை 
தமைைமழ ச்பய்து 
தமழப்்பது க்பாை 
்ாமன கசமன்கள் 
்களித்தன. கசாழ 
ைன்னன் ்கை்னாரது 
்பாதங்களில் வீழ்நது 
வணஙகி கைருமவ 
வில்ைா்க வமளத்துப் புரசைரித்த ்கடவுளின் சசநநிமை ்காணச சசய்தீர்! 
திருைாலுங ்காணாத ைைரடியிமண்கமள அன்புமட் அடி்ாகர அல்ை-
ைால் கநர்்காண வல்ைார் ்ார்? என்று துதித்தான். 

பின்னர் அரசன் இம்றவர்க்குப் பி்ற்பணி்கள் ்பைவும சசய்து தனது 
ந்கரத்திறகுச சசன்்றான். அரசன் சசன்்ற பின்னரும ்கை்னார் சிைநாள் 
இம்றவமன பிரி் ஆற்றாது அஙகு தஙகி வழி்பட்டுப் பின் திருக்்கட-
வூர் கசர்நதனர்.திருக்்கடவூரிகை தூ்பத்திருப்்பணிசசய்திருக்கும நாளில் 
ஆளுமட் பிள்மள்ாரும ஆளுமட் அரசு்களும அத்திருத்தைத்திறகு 
எழுநதருளினார்்கள். மிக்்கைகிழ்சசி ச்பாங்கக் ்கை்னார் அவர்்கமள எதிர்-
ச்காண்டு அமழத்துவநதார். தைது திருைமனயில் அவர்்களது ச்பருமைக்-
க்கற்றவாறு இன்னமுது அளித்து வழி்பட்டார். அதனால் அவர்்களது அருகள 
அன்றி இம்றவரது அருளும ச்பற்றார். இவ்வாறு ்கை்னார் அரசனுக்கும, 
அடி்வர்்களுக்கும ஏற்றனவாய்த் தைக்கு கநர்நத ்பணி்கள் ்பைவும சசய்து 
வாழ்நதிருநது

சிவச்பருைானது திருவடி நிழலிற கசர்நதார்.                      (சதாடரும)
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மானுடவியல்
குங்கிலியக் கலய நாயனார்

தமிழும் ளசவமும் என் இரண்டு 
கண்கள; அவ்விரண்டும் ஒளி 
குன்றாமல் இறுதிவளர காததுப 

்பயன்ககாளவ்த என் கடன்; அளவ 
வாழப ்பணிபுரிவ்த என் வாழ்வின் 
குறிக்்காள” என்று கசால்லி அதன்-
வழி வாழ்நதவர ஆறுமுக நாவலர. 

ஓளலச்சுவடியில் இருநத தமிழ், 
களறயான்களாலும் கசல்களாலும் 
அழிவளதக் கண்டு மனம் வருததப -
்படட ஆறுமுக நாவலர, அளதப 
்பதிபபிக்கும் ்பணியில் களமிறங -
கினார. ஓளலச்சுவடியில் இருநத 
தமிளழ அப்படி்ய ்பதிபபிக்கா -
மல், அதளனப ்பல பிரதிக்ளாடு 
ஒபபிடடுப ்பாரதது, அதன் பிற்க 
்பதிபபிததார. அவர ்பதிபபிதத நூல் -
களில் அளனததும் அதாவது, ்பக்க 
எண்கள கூடத தமிழ் எண்களாக்வ 
இருக்கும். அது்்பால, ்பதிபபிதத 
ஆண்டும் மாதமும் தமிழி்ல்ய 
இருக்கும். இப்படி அவர ்பதிபபிதத 
நூல்கள 46. எழுதிய நூல்கள 24.

தமிழ் மடடுமல்லாது அன்ளறய 
காலததி்ல்ய நன்கு ஆஙகிலப 
புலளம க்பறறிருநத ஆறுமுக நாவலர, 
ஒருமுளற கசன்ளனக் கடறகளரயில் நடநது 
கசன்ற ்்பாது, அருகிலிருநத குடிளசயில் 
தீபபிடிதது விடடது. இநத வழக்குச் சம்்பந -
தமாக சாடசியம் அளிக்க ்வண்டி தன் சீடர -
களுடன் நீதிமன்றததுக்குச் கசன்றிருநதார. 
அஙகு நீதி்பதியிடம், தன் தரபபு விஷயங -
களள ஆறுமுக நாவலர ஆஙகிலததி்ல்ய 
கசால்ல ஆரம்பிததார. இவர ஆஙகிலததில் 
்்பசுவளதக் கண்டு க்பாறாளமப்படட அநத 
ஆஙகி்லய நீதி்பதி ஆறுமுக நாவலரிடம், 
“நீஙகள தமிழி்ல்ய கசால்லுஙகள; அளத 

நீதிமன்ற அதிகாரி ஆஙகிலததில் கமாழிக்ப -
யரததுக் கூறுவார” என்று உததரவிடடார.

ஆறுமுக நாவலரும் சரிகயன ஒபபுக் -
ககாண்டு, “அஞஞான்று எல்லிஎழ நானாழிப 
்்பாதின்வாய் ஆழிவரம் ்பளனத்த கா்லற -
றுக் கா்லாடடபபுக்குழி” என்று கதாடங -
கினார. அவரின் கசநதமிழின் ்்பச்ளசக் 
்கடடு, அளத கமாழிக்பயரக்க முடியாமல் 
ஆஙகி்லய கமாழிக்பயரப்பாளர திணறிப 
்்பானார. ்கா்பமுறற நீதி்பதி, மீண்டும் 
ஆறுமுக நாவலரிடம் ஆஙகிலததில் ்்பசக் 
கூறி உததரவிடடார. 

ஆனால், ஆறுமுக நாவல்ரா மறுதது 
தமிழி்ல்ய கூறினார. அவர கசான்னளத 
அவரது சீடர, கமாழிக்பயரததுக் கூறினார.

“சூரியன் ்தான்றுவதறகு நான்கு நாழிளக 
முன்னர, கடறகளர்யாரம் காறறு வாஙகச் 
சிறுநளடக்குப புறப்படட ்்பாது” என்்பது -
தான் ஆறுமுக நாவலர கூறியதறகு அரததம்.

“வறுளமக்கும் துன்்பததுக்கும் சகல 
்பாவஙகளுக்கும் பிறபபிடம் மது்பானம் -
தான்” என்்பளத 1874-ம் ஆண்டு கவளியிடட 
‘இலஙளகப பூமி சரிததிரம்’ நூலில் கதளிவு -
்படுததியுளளார நாவலர. இதுகதாடர்பாக 
அநத நூலில், “மது்பானம் மூலம் ஆஙகி்ல -
யருக்கு ஆண்டுக்குப ்பல இலடச ரூ்பாய் 
வருமானம் வருகிறது. 

ஆஙகி்லயர, தமக்கு மது்பானததால் 
எய்தும் க்பாருளளப பிறவாயில்கள சிலவற -
றால் எய்துவிக்கத தளலப்படடுக் ககாண்டு 
சாராயதளத ஒழிப்பாராயின், இலஙளக 
மக்கள கசல்வமும் ஆ்ராக்கியமும் அளட -
வாரகள” என்று மதுவுக்கு எதிராக அன்்ற 
குரல் ககாடுததுளளார. 

இன்ளறய நூறறாண்டிலும் ஆறுமுக 
நாவலர ்்பான்ற தமிழறிஞரகள உயிருடன் 
இருநதிருநதால், தமிழுக்கு என்று்ம அழிவி -
ருக்காது என்்பது நிச்சயம்.

ஆறுமுகநாவலரின் ஆங்கில புலமை

ஆறுமு்க நாவைர் ச்பருைா-
னின் 200வது நூற்றாண்டு 

விழாவிமன முன்னிட்டு ச்காழுமபு 14, 
சிறிைாகவா ்பண்டாரநா்க்்க ைாவத்மத, 
ஸகடடி்த்திறகு எதிகர உள்ள ்கமைை்கள் 
அ்றசநறி ்பாடசாமை அ்றசநறி ்பாடசாமை-
்களுக்கு இமடக்  நடத்தும அறிவு சநாடி 
க்பாட்டியும க்பசசு க்பாட்டியும எதிர்வரும 
2022.12.07ஆம தி்கதி ்காமை 8 ைணிக்கு 
நமடச்ப்றவுள்ளது. க்பசசு க்பாட்டி, ்பாைர் பிரிவு 
, கீழ்ப் பிரிவு, ைத்தி  ்பிரிவு, கைல் பிரிவு ஆகி் 
பிரிவு்களில் நடத்தப்்படும.

்பாைர் பிரிவு க்பசசு க்பாட்டியில் ்பஙகு்பறறு-
கின்்றவர்்கள் "ஆறு மு்கநாவைர்" என்்ற தமைப்-
பில் 2 நிமிடங்கள் க்பச கவண்டும. கீழ்ப் பிரிவு 
க்பசசு க்பாட்டியில் ்பஙகு்பறறுகின்்றவர்்கள் 
"ஆறுமு்க நாவைர் வாழ்வு" என்்ற தமைப்-
பில் 3 நிமிடங்கள் க்பச கவண்டும. ைத்தி் 
பிரிவு க்பசசு க்பாட்டியில் ்பஙகு்பறறுகின்்ற-
வர்்கள் "ஆறுமு்க நாவைர் ச்பருைானின் 
சை் இைக்கி் ்பணி்கள்" என்்ற தமைப்-
பில் 5 நிமிடங்கள் க்பச கவண்டும. கைற 
பிரிவு க்பசசு க்பாட்டியில் ்பஙகு்பறறுகின்-
்றவர்்கள் "நலிவுற்ற மசவமும தமிழும 
எழுசசி ச்ப்ற ஆறுமு்கநாவைர் ச்பருைான் 
ஆறறி் ்பணி்கள்" என்்ற தமைப்பில் 7 
நிமிடங்கள் க்பச கவண்டும.

வட ச்காழுமபு இநது ்பரி்பாைன சங்கம
இநதப் க்பாட்டியில், வட ச்காழுமபு 

இநது ்பரி்பாைன சங்க அ்றசநறிப் 
்பாடசாமை - (ச்காழுமபு -15) சார்பில் 

நாவன்மைப் க்பாட்டியில்  கீழ்ப்பிரிவில்  
ஷாலினி பிர்பா்கரனும  ைத்தி் பிரிவில் 
்ஸவினி    சசல்வராஜாவும   கைறபிரிவில்  
சநதிரகச்கர்  ஸ்ரீராமும ்கைநதுச்காள்கி்றார்-
்கள். அறிவுசநாடிப்க்பாட்டியில்   பிர்பா்கரன் 
்கவின்ஷானும  (கீழ்ப்பிரிவு), குைாரசாமி 
மிதுன்குைாரும (ைத்தி்பிரிவு)  க்ா்கராஜா 
்துஷனும (கைறபிரிவு),  விஷ்ணுராஜா      
கிருஷ்ண்கரனும (கைறபிரிவு) ்கைநது 
ச்காள்கி்றார்்கள்.

ச்காழுமபு-14 ்கமைை்கள் அ்றசநறி 
்பாடசாமை சார்பில்க்ப சசு க்பாட்டியில், 
்பாைர் பிரிவில் நநதகுைார் சசௌமி்ா, 
கீழ்ப்பிரிவில் ்காளிமுத்து நிதீஷ் சாய்ராமும 
ைத்தி் பிரிவில் திருசசசல்வம நிகராஷனி-
யும கைறபிரிவில் ச.அபிந்ாவும ்கைநது 
ச்காள்கி்றார்்கள்.அறிவு சநாடிப்க்பாட்டியில்  
கீழ்பிரிவில்   கிருஷ்ணகுைார் அக் ஷராவும 
ைத்தி  ்பிரிவில் சசல்வகுைார் சதுர்ஷனும கைற-
பிரிவில் க் ா்கராஜா திவ் ா்னநதும,   ராஜாக்கு-
ைார் கிரிஜாவும ்கைநது ச்காள்கி்றார்்கள். 
ஸ்ரீ ஞான ைணி்கண்டன் அ்றசநறி ்பாடசா-
மைக்பசசு க்பாட்டியில்  (்பாைர் பிரிவு) கைாக்ா 
சசல்ை ்கதிர்்காைம, (கீழ் பிரிவு) உத்குைார் 
பிரதீஷன் ஹரி, (ைத்தி  ்பிரிவு) சசல்ை ்கதிர்-
்காைம ்பபிஷான், (கைறபிரிவு) ஞானரட்ணம 
கிரத்திக் கராஷன் ஆகிக் ாரும அறிவு சநாடி 
க்பாட்டியில், (கீழ் பிரிவு)  தன்ஷி்கா ்பரைநா-
தன்,(ைத்தி் பிரிவு) ்பரைநாதன் ்கபிஷான், 
(கைறபிரிவு) ரன்ஜித் குைார் சஜித் குைார்,சி-
வகுைார் டிலுஷன் ்பஙகு்பறறுகின்்றனர்.

கலலமகள் அறநநறி பாடசாலல 
நாவனலம பபாட்டியில் பங்குபற்றுபவார்

நூ ற்றாண்டு்கள் ்பழமை-
்ான ்பதுமள, ்பசம்ற 
க்காணக்்கமை,  அருள்-

மிகு ஸ்ரீ முத்துைாரி அமைன்  
ஆை் அஷ்ட்பநதன பிரதிஷ்டா 
ை்கா கும்பாபிகஷ்கம   அண்மை-
யில் நமடச்பற்றது.  சித்தர்்களின் 
குரல் சைஸதானத்தின் பூரண ஒத்து -
மழப்க்பாடு ைஹா  கும்பாபிகஷ்க 
கிரிம்்கள் ச்காட்ட்கமை ஸ்ரீ முத் -
துைாரி்மைன் ஆை் பிரதை குரு 
கிரி்ா்கைாைணி சிவாசசாரி்ார் 
திை்கம சிவஸ்ரீ சஜ்ராம நிதர்ஷன் 
குருக்்கள் தமைமையில் நமடச்பற-
்றன. கிரிம்்கமள சர்வசாத்கம 
கவத ்பாரா்ணமசிவா்கை ரத்னா 
ைதுரசாத்கர் பிரமைஸ்ரீ க்கதீஸவர 
்பவித்தர சர்ைா , சாத்கசுடர் பிரமைஸ்ரீ க்கதீஸவர 
ஹரி்கர சர்ைா ஆகிக்ார் ்பக்தி பூர்வைா்க நி்கழ்த்-
தினார்்கள்.

அத்கதாடு கும்பாபிகஷ்க தினத்தன்று அகிை உை்க 
நாதஸவர இமச சக்்கரவர்த்தி ஈழ நல்லூர் ்பாைமுரு-
்கன் குழுவினரின்  சி்றப்பு தவில் நாதஸவர இமச 
்கசகசரியும நமடச்பற்றமைக் குறிப்பிடத்தக்்கது.

கும்பாபிகஷ்க விழாவிமன சநறி்ாள்ம்க 
சசய்து ஒழுங்கமைத்த அகிை உை்க ைஹா சித் -
தர்்கள் குரல்  ஆகைாச்கர்  ஸ்ரீைஸ்ரீ  சிவசங்கர், 
குருஜிசித்தர்்களின் குரல் அமைப்பின் தமைவர் 
ஆதித்தன், துமணத்தமைவர் ைகனா்கரன் ஆகி -
க்ாருக்கும சிவக்ாகி ைக்கஸவரன் சுவாமி -
்கள், டிகரான் க்பாடி்ார், வீரமுமன சனுஷ் -
்காநத் ஆகிக்ாருக்கும ஆை் சிற்பகவமை 

ஸத்பதி . ச்காக்்கட்டிசகசாமை சின்னத்தமபி 
-  ்பசம்ற பிளார்னிவத்மத எஸ.எஸ. சிவக்கு -
ைார் குழுவினருக்கும ஆை் ்பரி்பாைன சம்ப 
தமைவர் சி.விஜ்ன்,  உ்ப தமைவர் ்பா.சிமகைந -
திரன், சச்ைாளர் சு.சசல்வரட்ணமச்பாருளாளர் 
ஆ.ரஞசன், உள்ளிட்ட  அமனத்து அ்றங்காவைர் 
நிர்வா்க சம்ப உறுப்பினர்்கள்  நன்றி்கமளத் 
சதரிவித்தனர். 

க�ோணக�லை  ஸ்ரீ முத்துமோரிஅமமன் ஆைய கும்ோபிகே�ம

அகிை இைஙம்க கிராமி் ்கமை்கள் ஒன்றி-
்ம அ்றசநறி ்பாடசாமை ைாணவ ைாண-

வி்களுக்கு இமடக் அகிை இைஙம்க ரீதி்ா்க 
நடத்தும ஆடற்கமைப் க்பாட்டி்கள் எதிர்வரும 
11ஆம தி்கதி ஆரம்பைா்கவுள்ளன. இதன் முத-
ைாவது க்பாட்டி எதிர்வரும 11ஆம தி்கதி ்காமை 
10 ைணிக்கு ச்காழுமபு 11, ்கதிகரசன் வீதியில் 
அமைநதுள்ள ஸ்ரீ ்கதிகரசன் ஆை் ைண்ட்பத்தில் 
நமடச்ப்றவுள்ளது.   இஙகு நமடச்பறும க்பாட்டி-
யில் ச்காழுமபு ைறறும ்கம்பஹா ைாவட்டங்களில் 
உள்ள அ்றசநறி ்பாடசாமை்கள் ்பஙகு்பற்றவுள்-
ளன. 

ச்காழுமபு 13, ஸ்ரீ ச்பான்னம்பைவாகணஸ -
வரர் ஆை் அ்றசநறி ்பாடசாமை சார்பில் 
ஜசிதர் அடன்சி, முரளிதரன் அபினாசுகி, ைா்கன 
தனுஷி்ா, சுகரஸ தனுஷி்கா, ரதிஸகுைார் 

வித்தி்ா, ைக்கஸவரன் துஷாராணி, கைா்கன  
சுநதரம தருஷன், ்பன்னீர் சசால்வம ்க் ஷனா, 
ஜசிதர் டிைக் ஷன், விஷ்ணுகைா்கன் அக் ஷிதா 
ஆயூஷி ஆகிக்ார் ்பஙகு்பற்றவுள்ளனர்.

ச்காட்டாஞகசமன ஸ்ரீ வரதராஜ விநா்்கர் 
ஆை் அ்றசநறி ்பாடசாமை சார்பில் அக் ஷ்ா 
சரவணா, ஸ்ரீ நபிஷானி ரஜினிக்குைார், சவிதா 
ரவிசசநதிரன், ்பபிதா ரவிசசநதிரன்,தர்ஷ்ா 
சசநதில்நாதன், ்கார்த்தி்கா ஷண்்பவி விக் -
கனஸவரன் ஆகிக்ார் ்பஙகு்பறறுவதா்க நடன 
ஆசிரிம் டீ. ரிஷானி சதரிவித்தார்.

வத்தமள, கஹகித்த ஸ்ரீ ச்பரிகிரீசன் ஐ்ப்்பசு -
வாமி ஆை் அ்றசநறி ்பாடசாமை சார்பில் எஸ. 
சசௌமி்ா, எம. பூஜித்தா, பி. அமிர்தவா்ஷனி, 
எஸ. சஜன்சி்ா, பி. ஹன்சி்கா, டி. சஜ்கு்கன், 
எஸ. கிதுர்ஷன், எஸ. ்கவிஷ்்கர், க்க. கிஷாநத், 

எஸ. சஞசஜய் ஆகிக்ார் ்பஙகு்பறறுவதா்க 
நடன ஆசிரிம் எஸ. தர்ஷனி  சதரிவித்தார்.

ச்காழுமபு 13,  ஸ்ரீ ்கதிர்கவையுத சுவாமி அ்ற-
சநறிப் ்பாடசாமை சார்பில்   நிஷாநதினி தனராஜ்,  
பிரசாநதினி கு்ககனஸவரன்,  தரண்்ா ்கை்ா -
ணிதன்,  நி்பாஷினி பிரகைஸ,  இஸதி்கா நிகரஷ் -
குைார்,  பிரித்திஷா ரகைஸ, நிர்மி்கா சிவகுைார்,  
கீர்த்தனா இராைகிருஷ்ணன்,  தர்ஷி்கா ச்கங -
்காதரன்,  ைசாநதி இராைன்  ஆகிக்ார் ்பஙகு -
்பற்றவுள்ளனர். ச்காழுமபு 14. ச்கத்தாராமை 
ஶ்ரீ ்கன்கதுர்க்ம்க்மைன் ஆை் அ்றசநறி 
்பாடசாமை ்கைைநாதன் கிருைக் ஷன், ராகஜநதி -
ரன் ரதீசன், திகனச சஜய்ச்கௌகரஷ், நவராஜா 
பிரியு்கன், ராஜ்குைார் ைக் ஷான், த்ா்பரன் 
விதுர்சன், ரவிசசநதிரன் ரதுசன், சுகரஷ்குைார் 
டிலுக் ஷன் ஆகிக்ார் ்பஙகு்பற்றவுள்ளனர்.

அகிை இைஙல� கிரோமிய �லை�ள் ஒன்றிய ஆடற�லை க்ோட்டி

ஆறுமு்கநாவைர்
நடராஜா ைைர்கவநதன் லுணு்கை நிரு்பர்



க�ோலோட்டத்தின் க�ோது தவறு இழைத்த-
தோ� க�ோலோட்ட தடியோல் மூன்று வயதோன 
முன்�ள்ளி மோணவழன தோக்கிய ஆசிரியர் 
க�ோப�ோய் ப�ோலிஸோரினோல் ழ�து பெய்யப-
�டடுள்்ோர்.   

யோழப�ோணம் க�ோப�ோய் ப�ோலிஸ் பிரி -
வுக்கு உட�ட்ட �குதியில் உள்் முன்�ள்ளி 
ஒன்றில் மோணவர்�ளுக்கு க�ோலோட்டம் 
�ைக்கியுள்்ோர். 

அதன்க�ோது மோணவன் ஒருவன் தவறு 
இழைத்ததோ� கூறி ஆசிரியர் க�ோலோட்ட 

தடியோல் மூன்கறே வயதோன மோணவழன 
கமோெமோ� தோக்கியுள்்ோர்.   

அதில் மோணவன் �ோயமழ்டநத நிழலயில் 
ழவத்தியெோழலயில் அனுமதிக்�ப�டடுள்-
்ோர்.   

இநநிழலயில் மோணவனின் ப�றகறேோரி-
னோல், க�ோப�ோய் ப�ோலிஸ் நிழலயத்தில் 
முழறேப�ோடு �திவு பெய்யப�ட்டதழன 
அடுத்து மோணவழன தோக்கிய குறறேசெோட-
டில் 36 வயதோன ஆசிரியர் ழ�து பெய்யப-
�டடுள்்ோர்.    

ஐ.டி.எம் IDM நேஷன்ஸ் நேம்்பஸ்   
இன்்டரநேஷனல் ்பட்டமளிப்பு விழா - 2022  
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IDM கேஷன்ஸ் க�ம்�ஸ் இன்்டர்கே -
ஷனல் அணழமயில் 900க்கு கமற�ட்ட 
மோணவர்�ளுக்கு �ட்டமளிபபு விைோழவ 
அணழமயில் BMICH  மண்ட�த்தில் ே்டத்-

தியது.   
வணி� நிர்வோ�த்தின் முழனவர் (DBA), 

இண்டர்கேஷனல் மோஸ்்டர் ஆஃப 
பிசினஸ் அடமினிஸ்டகரேஷன் (IMBA), 

மோஸ்்டர் ஆஃப லோஸ் (LL.M.), புபரேோ�ஷ -
னல் கிரேோஜுகவட டிபக்ோமோ – பலவல் 
7, இ்ங�ழல ெட்டங�ள் (LLB) ), வணி� 
கமலோணழம இ்ங�ழல (BA), இ்ங -

�ழல இ்ழமப �ருவக் �ல்வி, இ்ங -
�ழல உ்வியல் மறறும் EdHat ெர்வகதெ 
உயர் டிபக்ோமோ - நிழல 5 ஆகியனவோ -
கும்.

�ரேநதன் குறூப நிரு�ர்  

கிளிபேோசசி குஞ்சுப�ரேநதன் 
பிரேகதெத்திறகுட�ட்ட பெருக்�ன் 
கிரேோமத்தில் வோழும் 40 இறகும் 
கமற�ட்ட குடும்�ங�ள் தமக்�ோன 
அடிப�ழ்டவெதி�ள் மறறும் குடி நீர் 
வெதி�ள் உள்ளிட்டழவ இல்லோத 
நிழலயில் நீண்ட �ோலமோ� ப�ரும் 
சிரேமங�ளின் மத்தியில் வோழநது வரு -
வதோ� பதரிவித்துள்்னர்.  

கிளிபேோசசி குஞ்சுப�ரேநதன் 
பிரேகதெத்திறகுட�ட்ட பெருக்�ன் 
கிரேோமத்தில் தறக�ோது 40 இறகும் 
கமற�ட்ட குடும்�ங�ள் வோழநது 
வருகின்றேன.  

குறித்த கிரேோமத்தில் வோழும் குடும் -
�ங�ளில் 90 வீதமோன குடும்�ங�ள் 
�்டறபதோழிழல வோழவோதோரேத்பதோ-
ழிலோ�க் ப�ோணடுள்்னர்.   

இநநிழலயில் கிரேோமத்திலிருநது 
�்டற�ழரேக்கு பெல்லும் சுமோர்மூன்று 

கிகலோ மீறறேர் தூரேம் வழரேயோன �குதி 
இதுவழரே புனரேழமக்�ப�்டோமல் 
�ோணப�டுவதனோல் �்டறபதோழி-
லுக்கு பெல்கவோர் தினமும் ப�ரும் 
சிரேமங�ழ் எதிர்ப�ோணடு வருதோ� 
பதரிவித்துள்்னர்  

இதழன வி்ட சில குடும்�ங�-
ளுக்கு நிரேநதரே வீடு�ள் வைங�ப -
�டடுள்்க�ோதும், அவறறுக்�ோன 
நிதிபயோதுக்கீடு�ள் க�ோதுமோனதோ� 
இல்லோத �ோரேணத்தினோல் நிரேநதரே 
வீடு�ளில் அதி�்வோனழவ முழு -
ழமப�டுத்தப�்டோத நிழல �ோணப-
�டுகின்றேன.  

இவவோறு தற�ோலி� வீடு -
�ளில் வோழும் குடும்�ங�ள் 
பெோல்பலோணோ துன்�ங�ழ் அனு-
�வித்து வருவதோ�வும் சில �ோலங-
�ளில் இரேவு ��ல் வீடு�ளில் இருக் -
�முடியோத நிழல ஏற�டும் என்றும் 
பதரிவிக்கின்றேனர்.    

கிளிந�ொச்சி நெருக்கன் கிரொமத்தில் குடிநீர்,  
அடிப்படை வெதி்களின்றி வொழும் 40 குடும்்பங்கள்

யோழ.விகெ்ட நிரு�ர்   

க�ோப�ோய் துயிலும் இல்லம் 
முன்�ோ� மோவீரேர் ேோ்ோன கேறழறேய 

தினம் வ்டமோ�ோண ெழ�யின் 
முன்னோள் உறுபபினர் எம்.க�. சிவோ-
ஜிலிங�ம் உள்ளிட்டவர்�ள் சு்ட-
கரேறறி, மலரேஞ்ெலி பெலுத்தினர்.

நோப்்பாய் துயிலுமில்்லம்   
முன்்பாே சு்டநேற்றி அஞ்சலி  

ஓமநழத விகெ்ட நிரு�ர்   
வவுனியோ மோவட்ட பிரேழஜ�ள் 

குழுவின் ஒழுங�ழமபபில் வவுனி-
யோவில் மோவீரேர் மறறும் க�ோரேோளி 
குடும்�ங�ள் �லநதுப�ோண்ட 2022ம் 
ஆணடுக்�ோன தமிழீை கதசிய மோவீரேர் 
எழுசசிேோள் வவுனியோ ே�ரேெழ� மண்ட-
�த்தில் உணர்வு பூர்வமோ� அனுஷ்டிக்�ப-
�ட்டது.  க�ப்டன் கமோ�னோ, 2ம் பலப-
டிபனன்ட தனோ, தியோ�சீலம் ஐங�ரேன் 
ஆகிகயோரின் தோயோரேோன �ைனியோணடி ரேோக்-
�ம்மோவோல் ப�ோதுசசு்டர் ஏறறேப�ட்டது.    

யோழப�ோணம் மோவட்டத்தில் நீண்ட 
ேோள்�்ோ� ப�ோலிஸோருக்கு டிமிக்கி 
ப�ோடுத்து வநத ெஙகிலித் திரு்டர்�ள் 
மோவட்ட சிறேபபு குறறேத் தடுபபுப பிரிவி -
னரேோல் ழ�து பெய்யப�டடுள்்னர்.  

ெநகத� ே�ர்�ளுக்கு எதிரேோ� 40 
இறகும் கமற�ட்ட பிடியோழண�ள் நீதி-
மன்றேங�்ோல் பிறேபபிக்�ப�டடுள்்ன. 
60 இறகும் கமற�ட்ட வைக்கு�ள் நிலு -
ழவயில் உள்் நிழலயிலும் ப�ோலிஸோ-
ரேோல் ெநகத� ே�ர்�ழ்க் ழ�து பெய்ய 
முடியோதிருநதது.  

இநதநிழலயில், யோழப�ோணம் 
மோவட்ட சிறேபபு குறறேத் தடுபபுப பிரிவி -
னர் ெநகத� ே�ர்�ழ் ழ�து பெய்துள் -்
னர்.  

அணழமக்�ோலமோ� யோழப�ோணம் 
மோவட்டம் முழுவதும் ப�ண�ள் மறறும் 
வகயோதி�ர்�ழ் இலக்கு ழவத்து �த்தி 
முழனயில் அசசுறுத்திச ெஙகிலி அறுக் -
கும் ெம்�வங�ள் அதி�ரித்திருநதன.  

இது பதோ்டர்பில் ப�ோலிஸ் நிழலயங -
�ளில் முழறேப�ோடு�ள் �திவோகியிருநத 
நிழலயில், ெநகத� ே�ர்�ள் ழ�து பெய்-
யப�்டவில்ழல. அழதயடுத்து யோழப�ோ-
ணம் மோவட்டக் குறறேத் தடுபபுப பிரிவுப 
ப�ோலிஸோரும் விெோரேழண�ழ் முன்-
பனடுத்திருநதனர்.  

விெோரேழண�ளின் அடிப�ழ்டயில் 

42 மறறும் 43 வயதோன ெநகத� ே�ர்�ள் 
இருவர் யோழப�ோணம் குறறேத்தடுபபுப 
பிரிவினரேோல் ழ�து பெய்யப�ட்டனர். 

ேோவறகுழி மறறும் அல்வோழயச 
கெர்நத இருவகரே ழ�து பெய்யப�டடுள்-
்னர்.  

முதன்ழம ெநக�� ே�ரேோன சின்ன -
வன் என்�வர் மீது 15 தி�தியி்டப�்டோத 
பிடியோழண�ளும், 8 பிடியோழண�ளும் 
மறழறேய ெநகத� ே�ரேோன பஜயோ என்-
�வர் மீது 5 தி�தியி்டப�்டோத பிடியோ-
ழண�ளும், �ருத்தித்துழறே நீதிமன்றில் 
10 பிடியோழண�ளும், கமல் நீதிமன்றில் 
ஒரு பிடியோழணயும் பிறேபபிக்�ப�டடி-
ருநதன.  

ெநகத� ே�ர்�ளி்டம் இருநது க�ோப�ோய் 
�குதியில் வழிப�றிக்குப �யன்�டுத்திய 
கமோட்டோர் ழெக்கிள் ஒன்றும், பேல்லிய-
டியில் திரு்டப�டடு வழிப�றிக்கு �யன்-
�டுத்திய கமோட்டோர் ழெக்கிள் மறறும் 
க�ோப�ோய், பேல்லியடி, ப�ோடி�ோமம் 
ஆகிய இ்டங�ளில் வழி�றி பெய்யப�ட-
்டது என்று ேம்�ப�டும் 3 ெஙகிலி�ளும் 
ழ�ப�றறேப�ட்டன.  

அகதகேரேம், ெநகத� ே�ர்�ளி்டம் 
கமறப�ோள்்ப�ட்ட விெோரேழண�ளின் 
அடிப�ழ்டயில் ேழ�க்�ழ்ட உரிழமயோ-
்ர் ஒருவரும் ப�ண ஒருவரும் ப�ோலி-
ஸோரேோல் ழ�து பெய்யப�டடுள்்னர்.    

்பல�ொள் திருைர்்கள் யொழில் சிககினர்;   
ந்பணநணொருவர் உள்ளிடை �ொல்வர் ட்கது  

�ரேநதன் குறூப நிரு�ர்  

வ்ட�குதியில் மனிதோபிமோன �ணணிபவடிய-
�றறேலில் ஈடு�டும் ஸோர்ப தன்னோர்வ பதோணடு 
நிறுவனமோனது �்டநத 2016ம் ஆணடுமுதல் 
இன்று வழரே கிளிபேோசசி முல்ழலத்தீவு மோவட -
்டங�ளில் இரு�த்திமூன்று இலடெத்து ஒன்�தோயி-
ரேத்து நூறறு ேோற�த்தி மூன்று ெதுரேமீறறேர் �ரேப� -்
வில் இருநது முப�த்திேோன்�ோயிரேத்து அறுநூறறு 
ேோற�த்பதோன்�து அ�ோய�ரேமோன பவடிப�ோருட -
�ழ் அ�றறியுள்்தோ� ஸோர்ப நிறுவனத்தின் ே்ட -
வடிக்ழ� மு�ோழமயோ்ர் ஓய்வுப�றறே �ப்டன் 
பிரே�ோத் ேோரேம்�னவ பதரிவித்தோர்.  

இலஙழ�யின் வ்ட�குதியில் மனிதோபிமோன 
�ணணிபவடிய�றறேலில் ஜப�ோன் மறறும் அபம -
ரிக்�ோ ேோடடு நிதியுதவியு்டன் ஈடு�டும் ஸோர்ப 
மனிதோபிமோனக் �ணணிபவடிய�றறும் நிறுவ-
னம் முல்ழலத்தீவு மோவட்டத்தின் ஒடடுசுட்டோன் 
பிரேகதெ பெயல�ப பிரிவின் கீழுள்் அம்��ோமம் 
மறறும் தசெ்டம்�ன் �குதியிலும் புதுக்குடியிருபபு 
பிரேகதெ பெயல� பிரிவின் கீழ உள்் சுதநதிரேபுரேம் 
மல்லிழ�த்தீவு ஆகிய �குதி�ளிலும் கிளிபேோசசி 
மோவட்டத்தின் �சசிழலப�ள்ளி பிரேகதெ பெயல� 
பிரிவின் கீழுள்் மு�மோழல மறறும் ஆழனயிறே-
விலும் இதுவழரே 34,649 அ�ோய�ரேமோன பவடி -
ப�ோருட�ழ் அ�றறியுள்்தோ� ஸோர்ப நிறுவனத்-
தின் ே்டவடிக்ழ� மு�ோழமயோ்ர் ஓய்வுப�றறே 
�ப்டன் பிரே�ோத் ேோரேம்�னவ கமலும் பதரிவித்துள்-
்ோர்.    

ஸொர்ப நிறுவனத்்ொல் 
34,649 அ்பொய்கரமொன 
நவடிந்பொருட்கள் அ்கற்றல்  

வவுனியொவில் மொவீரர் �ொள் உணர்வுபூர்வமொ்க அனுஷ்டிபபு  

நோ்லாட்ட தடியால் மூன்று வயது   
மாணவனன தாக்கிய ஆசிரியர னேது  
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 க�ொழும்பு அல் - ஹிக்ொ �ல்லூரியில் '21ஆம் 
நூற்ொண்டில் ஊட�ம்' என  ்க�ொனிபகபொருளில் 
பொடசொலை ்ொணவர�ளுக�ொ� நடொத�பபடுகின் 
ஸ்ரீைங�ொ முஸ்லிம் மீடியொ பபொரததின 71 ஆவது 
ஊட�க �ருத�ரஙகு 7ஆம் தி�தி திங�ட்கிழல் 
முழு நொள் �ருத�ரங�ொ� க�ொழும்பு அல் - ஹிக்ொ 
�ல்லூரியில் நலடகபற்து.

அல்பபின �லைவி புர�ொன பீ. இபதி�ொர 
�லைல்யில் நலடகபற  ் இவ் ஊட�க �ருத�ரங-
கில், முஸ்லிம் மீடியொ பபொரததின முககியஸ்�ர�-
ளொன முனனொள் �லைவரும் சிபரஷட ஊட�விய-
ைொளரு்ொன என.எம்.அமீன, �ொஹொ முஸம்மில், 
எம்.ஏ.எம்.நிைொம், இைஙல� ஒலிபரபபுக கூட்டுத-
�ொபன �மிழ் கசய்தி - உ�விப பணிபபொளர ஹொரிஸ் 
ஜுலனதீன, இைஙல� ஒலிபரபபுக கூட்டுத�ொபன 
முஸ்லிம் பசலவயின �யொரிபபொளரும் ஊட� 
பயிறறுவிபபொளரு்ொன இஸ்பஹொன சொபதீன. 
அஷரப ஏ ச்த, அஷபஷேக கஜம்சித ஆசிரியர 
ஆகிபயொர விரிவுலர�லள நடொததினொர�ள்.

 பபொரததின கபொதுச் கசயைொளர சிஹொர அனீஸ், 
கசயறபொட்டு உறுபபினர�ளொன ஆசிரிலய 
சொமிைொ, நளீர ஜ்ொல்தீன, உப கசயைொளர சொதீக 
சிஹொன ஆகிபயொரும் �ைந்து க�ொண்டனர.

்றறும்  �ல்லூரி அதிபர முல்லை முஸ்ரிபொ-
வின ஏறபொட்டில் நலடகபற் இக�ருத�ரஙகில், 
சொனறி�ழ் வழஙகும் நி�ழ்வில் க�னகிழககுப 
பல்�லைக�ழ�ததின �மிழ் க்ொழி ததுல்த 
�லைவர பபரொசிரியர ரமீஸ் அபதுல்ைொஹ் பிர�் 
அதிதியொ�வும்   இந்திய உயர ஸ்�ொனி�ரொையத-
தின அரசியல் விவ�ொர கபொறுபபொளர க�ௌன-
சிைர  பொனூ பிர�ொஷ,  தின�ரன பததிரில�யின 
பிர�் ஆசிரியர கசந்தில் பவைவர ஆகிபயொர 
க�ௌரவ அதிதி�ளொ�வும் �ைந்து க�ொண்டனர. 
அல்ஹிக்ொ� , அல்ஹி�ொயொ பொடசொலை�ளின 
சிபரஸ்ட , �னிஷட ்ொணவ ்ொணவி�ள் 125 
பபர �ைந்து க�ொண்டல்யும் குறி்பபிடத�க-
�து. இவர�ளுககு பததிரில� , இைததிரனியல், 
சமூ� வலைத�ளங�ள் பறறிய கசயல்முல  ்பயிற-
சி�ளும் விரிவுலரயொளர�ளினொல் வழங�பபட்டு 
சொனறி�ழும் வழஙகி லவக�பபட்டல  ் குறிபபி-
டத�க�து.

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் மீடியகா ப�காரத்தின் 71 ஆவது ஊட்க் ்ருத்்தரஙகு

2023Mk; Mz;by; gpd;tUk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf 

cw;gj;jpahsh;fs; Kfth;fs;> gjpT nra;ag; ngw;Ws;s $l;LwTr; rq;fq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; 

cl;gl mur epWtdq;fs;> mq;fPfhpf;fg;gl;l tzpf epWtdq;fs; kw;Wk; jdp egh;fs; 

,t;itj;jparhiyapd; toq;Feh;fshfg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf 2022.12.15 md;W K.g. 

10.00 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

midj;J tpz;zg;gq;fSk; 'gzpg;ghsh;> khtl;lg; nghJ itj;jparhiy> ePHnfhOk;G" vd;w 

Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; '2023Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;sy;" vdf; 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

 (m) toq;fy;fs;

01. kUj;Jt cgfuzq;fs; (cgfuzg;gl;baiy ,izf;fTk;)

02. Ma;T $l cgfuzq;fs; (cgfuzg;gl;baiy ,izf;fTk;)

03. Ma;T$l Efh;Nthh; gjhh;j;jq;fs; (gl;baiy ,izf;fTk;)

04. itj;jpa rhiy cgfuzq;fs; (cgfuzg;gl;baiy ,izf;fTk;)

05. rikayiw cgfuzq;fs; (cgfuzg;gl;baiy ,izf;fTk;)

06. midj;J tifahd vOJ fUtpfs;

07.  fzdp mr;R ,ae;jpuk;> a+gpv];> fzdp ghfq;fs; kw;Wk; rfy NlhdH> jPe;ij> fhl;up[;tif

08.  kuj;jsghlq;fs;> cgfuzq;fs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; (gyif/cUf;F/
gpsh];bf;)

09. fhw;W rPuhf;fp ,ae;jpuk;> fhw;W rPuhf;fp ghfq;fs;.

10.  ,wg;gH Kj;jpiu kw;Wk; jpdKj;jpiu gpsh];bf; ngaH gyif> gjhiffs; mr;rply;

11.  Jk;G nkj;ijfs; kw;Wk; ,wg;gh; fyg;Gj;Jk;G nkj;ijfs;> gUj;jpg; gQ;R jiyaizfs;> 

fhy; Jilg;ghd; tiffs;

12.  mYkpdpag; nghUl;fs;> gpsh];bf;> gPq;fhd;> fz;zhbg; nghUl;fs;

13.  gpsh];bf; fopTg; nghUs; cs;spLk; ghj;jpuq;fs;

14. rikay; vhpthA

15.  Nkhl;lhh; thfdq;fspw;fhd cjphpg;ghfq;fs; ngw;wwpfs;> lah;fs; kw;Wk; bAg;fs;

16.  kpd;rhu cgfuzq;fs; (Jzp Jitf;Fk; ,ae;jpuq;fs;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> 

Fsph;rhjdg; nghUl;fs;> kpd;rhu tprpwpfs; Nghd;wit)

17. kpd;rhu Jiz cWg;Gf;fs;> cjphpg;ghfq;fs; (gy;g;> taHtif> kpd;Nfj;jy;)

18.  rth;f;fhu tiffs;> Jzp Jitf;Fk; J}s; tiffs;> tpk;J}s;> tpk; jputk;> njhw;W 

ePf;fpj;jputq;fs;> gpsh];bf; ghz;lq;fs;> kl;ghz;lq;fs;> fz;zhbg;ghz;lq;fs;> gpsh];bf; 

thspfs; gpsh];bf; Fg;igj; njhl;bfs;

19. nghypj;jPd; ciwfs; (msTfisf; Fwpg;gplTk;)

20. ghjzpfs; kw;Wk; rj;jpu rpfpr;irf; $lq;fspw;fhd ghjzpfs;

21 jPaizf;Fk; fUtpfs;

22.  mYkpdpaf; fjTfs;> [d;dy;fs;> fgl;Lf;fs; Nghd;wit (mYkpdpak; fl;likg;Gf;fs;)

23.  igg; Foha; kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs; midj;J tifahd `hl;ntahh; gjhh;j;jq;fs; 

(cgfuzg;gl;baiy ,izf;fTk;)

24.  ily;> Fspayiw Jizg;ghfq;fs;

25.  jPe;ij (RtH> jiu kw;Wk; ,Uk;Gfspy; g+Rtjw;F)

 (M) Nritfs;

01. kUj;Jt cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy;

02. Ma;T $l cgufzq;fisg; GJg;gpj;jy;

03.  tspr;rPuhf;fpfs;> Fsp&l;bfs;> Jzp Jitf;Fk; ,ae;jpuq;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; 

guhkhpj;jy;

04. jpizf;fs milahs ml;ilfs;

05.  fzdp/ ghJfhg;G nfkuh mikg;Gfs; (CCTV mikg;G) gOJghHj;jy;

06.  kpd; Nkhl;lhh;fs;> ePHg;gk;gpfs;> kpd; tprpwpfs;> thA mLg;G kw;Wk; Jiz cWg;Gf;fs;> 

xypngUf;fp ,ae;jpuq;fs;> njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;> fbfhuq;fisg; GJg;gpj;jy;

07.  thfdq;fisg; GJg;gpj;jy; (,ae;jpuk;> bq;fhpd;> ngapd;bd;> Nrh;tpR kw;Wk; Vidait)

08. itj;jparhiy rikayiw cgfuzq;fisg; GJg;gpj;jy;

09. kpd;rhu nfhs;fyd;fisg; GJg;gpj;jy;

10.  itj;jparhiyapd; ,Uk;Gf; fl;by;fs; kw;Wk; ,Uk;G l;nuhypfs; rf;fu ehl;fhspfisg; 

GJg;gpj;jy;

11.  ntw;W gpsh];bf; Nghj;jy;fs;> gpsh];bf; nfhs;fyd;fs;> fhl;Nghl; nfhs;tdT nra;jy;

12.  chpik Nfhug;glhj gpNujq;fs;> rpR cly;fs; kw;Wk; clw;ghfq;fisg; Gijj;jy;

13. kur;rhkhd;fisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; th;zk; g+Rjy;

14. tbfhd; njhFjp> gk;gpfs; kw;Wk; ePHFoha;j; njhFjpfisg; GJg;gpj;jy;

15. nkl;lik]hpypUe;J mfw;wg;gLk; fopTfis mfw;Wjy;

16. rtr;rhiyapd; Fsp&l;bfisg; GJg;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpj;jy;.

 (,) ypzd;

midj;J tifahd itj;jparhiyapd; Jzp tiffs;

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhfg; gpd;tUk; khjphpg;gbtj;jpd; gpufhuk; tpz;zg;gq;fisr; 

rkh;g;gpj;jy;  Ntz;Lk;. (tpz;zg;gg;gbtq;fis 21 - 30 mstpyhd (A4) fhfpjj;jpy; Rakhfj; 
jahhpj;Jf; nfhs;sy; Ntz;Lk;.)

toq;Feh;fisg; gjpT nra;J nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk; -2023
khtl;lg; nghJ itj;jparhiy - ePHnfhOk;G

1. toq;Feh;fspd;/tpahghuj;jpd; ngah;:-
2. epue;ju Kfthp:-

3. njhiyNgrp ,yf;fk;;:-

4. gjpT nra;ag; ngw;wpUg;gpd; tl; ,y.:-

  rhd;wpjopd; cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujp xd;W ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

5. gjpTf;fhf vjph;ghh;f;Fk; toq;fy;/ Nrit

6. mtw;wpd; ,yf;fk;:-

7. tpahghuj;jpd; gjpT ,yf;fk; kw;Wk; jpfjp:-

 (cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujp xd;W ,izf;fg;gly;  Ntz;Lk;)

8. tq;fpf; fzf;F njhlh;ghd tpguk;:-

9.  ,e; epWtdj;jpw;Ff; fld; trjpfis toq;Ftjw;fhd epge;jidfs;:-

 (ngWkhdk; kw;Wk; fhy vy;iy)

jpfjp.................... ngah;......................... xg;gk;.........................

NkYk;> kPsspf;fg;glhj gjpTf;fl;lzkhf &gh 2>000/- xt;nthU toq;fy;fs;/ Nritfspw;fhfr; 

nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. ,f;fl;lzj;ij ,t;tYtyfj;jpy; nuhf;fg;gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf;  

nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;L> tpz;zg;gj;Jld; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.

toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfspw;fhfg; gjpT nra;ag; ngw;Ws;s toq;Feh;fspd; gl;baypy; 

,Ue;J tpiykDf;Nfhuypw;fhf Kd;Dhpik toq;fg;gLtJld; gjpT nra;ag; ngw;wpuhj Vida 

mq;fPfhpf;fg;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;Jk; tpiykDf;NfhUk; chpik ,t;itj;jparhiyapd; 

gzpg;ghsUf;F chpj;jhFk;. Fwpj;j juhjuk; kw;Wk; khjphpfspw;fikthf toq;fy;fs; kw;Wk; 

Nritfis Nkw;nfhs;shj toq;Feh;fspd; ngah;fs;> xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; mgfPHj;jpahNdhh; 

gl;bay; gLj;Jtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;.

2022.12.15 tiu midj;J tpz;zg;gq;fSk; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. md;iwa jpdj;jpd; gpd;dh; 

fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

vt;tpjf; fhuzKk; Kd;itf;fg;glhky; VNjDk; tpz;zg;gnkhd;iw Vw;Wf; nfhs;Sk;/ 
epuhfhpf;Fk; chpik ePHnfhOk;G khtl;lg; nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F chpj;jhFk; 

vd;gij ftzj;jpy; nfhs;sTk;.

gzpg;ghsh;>

khtl;lg; nghJ itj;jparhiy>

ePHnfhOk;G.

khtl;lg; nghJ itj;jparhiy - ePHnfhOk;G

2023Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; 
gjpT nra;J nfhs;sy;



பெரியபெோரதீவு தினகரன் நிருெர்   

பேண்டுபென்பறே பேறுப்புணர் -
வேத் தூண்டி அதன் மூலெோக எங்-
களுக்குச் பெயயப்ெட்ட அநியோயங்-
கவை நோங்கள் ஒரு பெோதும் ெறேந்து 
வி்டபேோ கி்டப்பில் பெோ்டபேோ 
முடியோது. அேற்றுக்கு நியோயம் பகோரி 
நிற்கின்பறேோம் என ஸ்ரீலங்கோ முஸ்லிம் 
கோங்கிரஸ் கடசியின் தவலேர் றேவூப் 
ஹக்கீம் பதரிவித்தோர்.  

ெட்டக்கைப்பு ஏறேோவூரில் ெனிக்கி -
ழவெ இரவு தவிெோைர் விருது ேழங்-
கும் நிகழ்வில் அேர் பிரதெ அதிதியோ-
கக் கலந்து பகோண்டு பெசும் பெோபத 
பெற்கண்்டேோறு பதரிவித்தோர்.  

ஏறேோவூர் நகர ெவெயின் தவிெோைர் 
எம்.எஸ். நழீம் தவலவெயில் நிகழ்வு 
ஏறேோவூர் அலிகோர் பதசியக் கல்லூரியில் 
இ்டம்பெற்றேது.   

அங்கு பதோ்டர்ந்து உவரயோற்றிய 
ஹக்கீம்,   

பதவேயில்லோத விெரீத விவை-
யோட;வ்டச் பெயத ெவறேகரம் ெக்தி 
என்ன என்ெது கண்்டறியப்ெ்ட 
பேண்டும். அதற்கோன நியோயம் நீதி 
எங்களுக்குக் கிவ்டத்தோக பேண்டும்;.  

இ வ ே ை வு 
நோெகோர, இனேோத, 
ெதேோத பேறுப்-
பு க் க ளு க் கு ப் ; 
பின் ன ோ லி ருந் த 
ெவறேகரம் என்ன?-
முள்ளிேோயக்கோல் 
ெம்ெேம் ெற்றி 
வி ெ ோ ரி க் க ப் ெ ்ட 
பேண்டும். ெரண-
வ ்டந் த ே ர் க ளு -
வ்டய உயிர்களுக்கு 
என்ன ந்டந்தது? என்றே பகள்விவய 
இப்பெோழுது ெர்ேபதெ ெமூகத்திற்கு 
முன்னோல் வேத்திருக்கிறேோர்கள்.  

ந்டந்த அநியோயங்கவைக் கண்்டறி-
ேதற்கு உண்வெவயக் கண்்டறியும் 
ஆவணக்குழுபேோன்று அவெக்கப்-
ெ்டவுள்ைது. இேற்றுக்பகல்லோம் 
ஏபதோபேோரு பெோறிமுவறேயினு்டோக 
முடிவு கோணப்ெ்ட பேண்டும்.  

அபத பநரம் அடுத்த கட்டெோக 
ேருகிறே அரசியல் என்ெது வித்தியோெ-
ெோக ந்டக்கப் பெோகின்றேது.  

அந்த வித்தியோெெோன அரசியலில் 
முஸ்லிம் ெமூகெோக இருக்கடடும் 
தமிழ் ெமூகெோக இருக்கடடும் நோங்கள் 

எல்பலோரும் மிகக் கேனெோகக் கோயந-
கர்த்தி ெரியோன இலக்குகவை அவ்ட-
ேதற்கு முயற்சிக்க பேண்டும். என்ன-
தோன் பெசினோலும் துபரோகச் பெயல்கள் 
இருந்து பகோண்ப்டதோன் இருக்கும். 
அதற்கு முடிவு கோண முடியோது. 
துபரோகத்வதப் ெற்றிப் பெசிப் பெசி 
கோலத்வதக் க்டத்துேதல்ல பநோக்கம். 
பதற்கிலுள்ை சிங்கை ெமூகத்தினரும் 
சிறுெோன்வெச் ெமூகத்தினரின் பகோரிக்-
வககள் நியோயெோனது என்று நம்பு-
கின்றே அைவுக்கு அதிகெடெ அதிகோரப் 
ெகிர்வே அவ்டந்து பகோள்ேதற்கோன 
நல்லபதோரு ெந்தர்ப்ெம் இதுபேன 
நோன் நம்புகின்பறேன் என்றேோர்.    
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அன்னமலை மகா வித்தியாையத்தில்   
நானகு மாணவிகள் 9 A சித்தி   

கோவரதீவு குறூப் நிருெர்   

ெம்ெோந்துவறே ேலயத்துக்குடெட்ட 
86 ேரு்டகோல ேரலோற்வறேக் பகோண்்ட 
நோவிதன்பேளி அன்னெவல ெகோ வித் -
தியோலயத்தில் நோன்கு ெோணவிகள் 9 ஏ 
சித்திகவை பெற்று ேரலோற்றுச் ெோதவன 
ெவ்டத்துள்ைோர்கள்.  

அன்ெழகன் பிரஜீத், ரவிச்ெந்திரன் 
தனுஷோ, ெோலசுந்தரம் தனுக்ஷன் ,புஷ் -
ெரோஜோ அபிபனஷ் ஆகிய ெோணேர்கள் 
9ஏ சித்தி பெற்று ேரலோற்று ெோதவன 
ெவ்டத்துள்ைதோக அதிெர் சீ.ெோலசிங்கன் 

பதரிவித்தோர்.   அபதபேவை ெரரோஜசிங்-
கம் நிலக்்ோ, பதேகுெோர் பிரனிதோ 
ஆகிபயோர் 8 ஏ பி சித்திகவை பெற்றுள் -
ைனர்.அங்கு பதோற்றிய 30 ெோணேர்க -
ளுள் 22 ெோணேர்கள் கணிதம் ெற்றும் 
தமிழ் ெோ்டங்களு்டன் சித்தி பெற்றுள் -
ைோர்கள்.மீதி 08 ெோணேர்கள் கணிதம் 
அல்லது தமிழ் ெோ்டங்களு்டன் சித்தி 
பெற்றுள்ைோர்கள்.

ெோதவன ெவ்டத்த ெோணேர்களுக்கு 
இன்று (28) திங்கடகிழவெ அதிெர் சீ. 
ெோலசிங்கன் தவலவெயில் ெோரோடடு 
விழோ நவ்டபெறேவிருக்கின்றேது .    

சமமாந்துலை வையத்தில்   
44 மாணவரகளுக்கு 9 ஏ  
கோவரதீவு குறூப் நிருெர்   

ெம்ெோந்துவறே ேலய ேரலோற்றில் க.பெோ.த. ெோ.தர ெரீடவெ 
பெறுபெறுகளின்ெடி முதல் த்டவேயோக 44 ெோணேர்கள் 
9ஏ சித்திகவைப் பெற்று ேரலோற்று ெோதவன ெவ்டத்துள் -
ைதோக ெம்ெோந்துவறே ேலயக்கல்விப் ெணிப்ெோைர் எஸ் எம் 
எம்.அமீர் பதரிவித்தோர்.  

இச் ெோதவனயில் ெம்ெோந்துவறே முஸ்லிம் ெத்திய ெகோ 
வித்தியோலயம் முப்ெது(30) ெோணேர்களு்டன் பிரதோன 
ெங்வக ேகிப்ெதோகவும் அேர் பெலும் பதரிவித்தோர்.  

ெம்ெோந்துவறே அல் ெர்ஜோன் முஸ்லிம் ெகளிர் கல்லூரி -
யில் நோன்கு ெோணேர்களும்   9 ஏ சித்திகவைப் பெற்றுள்ை-
னர்.  ஏவனய ஆறு ெோ்டெோவலகளில் தலோ ஒவபேோரு ெோணே -
ரும் 9 ஏ சித்தி பெற்று ெோதவன ெவ்டத்துள்ைனர் .    

வடக்கு கிழக்கு தனியார் ்கல்லூரி்கள் சங்கம;

ஜனாதி்பதிமய சந்தித்து ை்கஜர் ம்கயளிக்்க ஏற்பாடு

ப�ாருளாதார பநருக்கடிக்கா்ன 
தீரலவ முனலவக்க முஸ்தீபு

மு.்கா.தமைவர் றவூப் ஹக்கீம  

ே்டக்கு கிழக்கு தனியோர் கல்லூரி-
கள் ெங்கம், இன்வறே பெோருைோதோர 
பநருக்கடி ெற்றும் அந்நிய பெலோ -
ேணிவய ஈடடுேதற்கோன ேழிமு -
வறேகள் ெற்றும்  திட்ட முன்பெோ -
ழிவுகள் அ்டங்கிய ெகஜர் ஒன்வறே 
ஜனோதிெதி ெற்றும் பிரதெர், 
எதிர்க்கடசி தவலேர் ெற்றும் அர -
சியல் தவலேர்களி்டம் வகயளிக்க 
பெோேதோக பநற்று நிப்பெோன் 
பஹோட்டலில் நவ்டபெற்றே பெயதி -
யோைர் ெோநோடடில் பதரிவித்தனர்.

இந்த ஊ்டவியலோைர் ெந்திப்பு ெங்கத்தின் 
தவலேர் யூ.எல்.எம்.அனஸ் தவலவெயில் நவ்ட -
பெற்றேது.அங்கு கருத்து பதரிவிக்கும் பெோபத ெங் -
கத்தினர் பெற்கண்்டேோறு பதரிவித்தனர்.

ெோநோடடில் பெயலோைர் எம்.ஆர்.எம்.இல் -
ஹோம்,ஏ.ஆர்.எம்.ெர்ஜஜூன்,எம்.பகோகுலதோஸ் ஆகி -
பயோரும் கலந்து பகோண்டு கருத்து பதரிவித்தனர்.

வகயளிக்கப்ெ்டவுள்ை ெகஜரில் உள்ை்டக்கப் -
ெடடுள்ை வி்டயங்கள்,..

1. ெட்டப்ெடிப்பின் இறுதி ஆண்டு ெோணேர் -
கவை ெம்ெைத்து்டன் கூடிய Internship Program 
க்கோக first and second world countries நோடுக -
ளுக்கு அனுப்புதல்.

2. பேளிநோடடு ெோணேர்கவை ஈர்ப்ெதற்கோக புத் -

தவலயிலுள்ை முன்வனய Affiliate University 
College ஐ எங்களுக்கு ேழங்குதல்.

3. நோடடிலுள்ை ெோரோெரிப்பு ெணியோைர்கவை 
ெயன்ெடுத்தி பேளிநோடடு ேோழ் ெக்களுக் -
கோன முதிபயோர் இல்லங்கவை உருேோக்குதல்.

4. பேளிநோடடு ெட்டப்ெடிப்வெ முடித்தேர்க -
ளுக்கு பதோழில் ேோயப்வெ Greece, Cyprus 
பெோன்றே நோடுகளில் எங்கைோல் பெற்று 
பகோடுக்க முடியும் அதற்கோன ெந்தர்ப்ெத்வத 
எங்களுக்கு ேழங்குதல்

5. கல்விச் சுற்றுலோவே பேளிநோடடு ெல்கவலக்க-
ழக ெோணேர்கள் ெத்தியில் ஊக்குவித்தல். அதற் -
கோக எங்களுக்கு ambassador ெதவி ஒன்வறே ேழங் -
குதல் பெோன்றேனேோகும்.  

எஙகளுக்கு நடந்த அநியாயஙகலள மைந்து   
விடவவா கிடப்பில் வ�ாடவவா முடியாது

கல்முல்ன வையத்தில் 106 மாணவரகள்   

9A சித்தி ப�ற்று சாதல்ன  
 கோவரதீவு குறூப் நிருெர்  

கல்முவன ேலயத்தில், இம்முவறே பேளியோன 
க.பெோ.த.ெோ.தரப் ெரீடவெ பெறுபெறுகளின் 
ெடி 106 ெோணேர்கள் 9 ஏ சித்தி பெற்று ெோதவன 
ெவ்டத்துள்ைதோக கல்முவன ேலயக் கல்வி ெணிப்-
ெோைர் எம்.எஸ். ெஹுதுல் நஜீம் பதரிவித்தோர்.  

க்டந்த ஆண்டு 87 ெோணேர்கள் 9 ஏ சித்திகவை 
பெற்றிருந்தோர்கள் என்ெது குறிப்பி்டத்தக்கது.  

இம்முவறே 2815 ெோணேர்கள் ெரீடவெக்குத் 
பதோற்றி இருந்தோர்கள். இேர்களில் 3 சி 2 எஸ் சித்தி-
கவை 2194 ெோணேர்களும் 3 சி 3 எஸ் சித்திகவை 
1949 ெோணேர்களும் பெற்று சித்தி அவ்டந்தோர்-
கள்.ஆக, 41 ெோணேர்கள் ெகல ெோ்டங்களிலும் 

சித்தி பெறே தேறி இருக்கின்றேோர்கள். பெோத்தெோக 
78 ெதவீத ெோணேர்கள் சித்தி பெற்றிருக்கின்றேோர் -
கள் என்றும் அேர் பதரிவித்தோர்.  

இம்முவறே பேளியோன பெறுபெறுகளின் ெடி 
ேலயத்தில் முதல் அதிகூடிய 96% சித்தி ெற்றும் 
அதிகூடிய 32 ெோணேர்கள் 9 ஏ சித்திகவைப் 
பெற்றே ெோ்டெோவலயோக கல்முவன கோர்பெல் 
ெற்றிெோ பதசிய கல்லூரி திகழ்கின்றேது.  

அடுத்தெடியோக 17 ெோணவிகள் 9ஏ சித்திகளு-
்டன் கல்முவன ெகுமூத் ெகளிர் கல்லூரியும், 
அடுத்தெடியோக 9 ெோணேர்கள் 9ஏ சித்திகளு்டன் 
கோவரதீவு இ.கி.ெங்க பெண்கள் ெோ்டெோவலயும் 
முன்னணியில் உள்ைது.    

மடடக்களப்பில் 11,000 லீற்ைர 
கசிப்பு லகப்�ற்ைல்
பேல்லோபேளி தினகரன் நிருெர்

ெட்டக்கைப்பு ெோேட்டம் களு -
ேோஞ்சிகுடி பெோலிஸ் பிரிவுக்குட-
ெட்ட ெல இ்டங்களில் கசிப்பு, 
உற்ெத்தி பெயயப்ெடடு விற்ெவன 
பெயயப்ெடுேதோக களுேோஞ்சிகுடி 
பெோலிஸ் விபெ்ட புலனோயவுப் பிரி -
வுக்குக் கிவ்டத்த இரகசியத் தகே-
வலயடுத்து, துரிதெோக பெயற்ெட்ட 
பெோலிெோர் பெருெைவு கசிப்பு 
ெற்றும் பகோ்டோ பெோன்றேேற்வறே -
யும், அதன் உற்ெத்திற்கு உெபயோ-
கிக்கப்ெட்ட பெோருடகவையும்,ெந்-
பதக நெரோன ஒரு பெண் உடெ்ட 6 
பெவரயும் ெந்பதகத்தின் பெயரில் வகது பெய-
துள்ைது்டன், 2 பெோட்டோர் வெக்கிள்கவை-
யும் ெனிக்கிழவெ (26) வகப்ெற்றியுள்ைதோக 
பெோலிெோர் பதரிவித்தனர்.

இச்ெம்ெேம் பதோ்டர்பில் பெலும் பதரியே -
ருேதோேது,

ெட்டக்கைப்பு ெோேட்டத்தின் கோஞ்சிரங்-

கு்டோ ெகுதியிலிருந்து ெழுகோெம் ெகுதிக்கு 
ேரும்பெோது 2 பெோட்டோர் வெக்கிளில் ெட -
்டவிபரோத கசிப்பு எடுத்து ேந்த நிவலயில் 
அதவன வகயும் பெயயுெோக பெோலிெோர் 
மிகவும் சூடசுெெோன முவறேயில் ெறிமுதல் 
பெயது ெந்பதக நெர்கவையும் வகது பெயதுள் -
ைனர்.

பாலமுனை னை.எம்.
எம்.ஏ கினையிைால் 
த�ாற்ா ந�ாய் 
பரிந�ா�னை
ெோலமுவன கிழக்கு தினகரன் நிருெர்

ெோலமுவன  வே.எம்.எம்.ஏ 
கிவை ெற்றும் ெோலமுவன 
இவைஞர் பெரவேயின் ஏற்ெோட -
டில்  பதோற்றேோ பநோய ெரிபெோத-
வனயும் ெரநடுவகயும்  நிகழ்வும் 
ெோலமுவன வஹெோ ெள்ளிேோ -
ெல் ெண்்டெத்தில் நவ்டபெற்-
றேது.

ெோலமுவன கிவையின் உெ 
தவலேர் எம்.எப்.ெர்ெோத் தவல-
வெயில் நவ்டபெற்றே இந்நிகழ் -
வில் அகில இலங்வக வே.எம்.
எம்.ஏ பெரவேயின் பதசிய 
தவலேர் இஹெோன் ஏ.ஹமீட,அ-
கில இலங்வக வே.எம்.எம்.ஏ.
பெரவேயின் முன்னோள் பதசிய 
தவலேர் ெஹீட எம்.ரிஸ்மி, பெர-
வேயின் உெ தவலேர் எஸ்.தஸ் -
தக்கீர், பெரவேயின் பெயற்றிட-
்டத் தவிெோைர் பக.எல்.சுவெயிர்,  
பெரவேயின் அம்ெோவறே ெோேட-
்டப் ெணிப்ெோைர் எம்.ஐ.எம்.
றியோ் உடெ்ட  ெலரும் கலந்து 
பகோண்்டனர்.

இதன் பெோது முப்ெது ேய -
துக்கு பெற்ெட்ட ஆண், பெண் 
இருெோலோருக்குெோன பதோற்றேோ-
பநோய பதோ்டர்ெோன இரத்தப் 
ெரிபெோதவன பெற்பகோள்ைப்-
ெட்டது்டன் வேத்திய ஆபலோ-
ெவனகளும் ேழங்கப்ெட்டவெ 
குறிப்பி்டத்தக்கதோகும்.

நிந்தவூர பிரவதசத்தில் 
எம.ஓ.பி �சலளயில் கைப்�டம   

ஹிங்குறேோவண குறூப் நிருெர்  

நிந்தவூர் - அட்டப்ெள்ைம் பிரபதெத்தில் கல்மு -
வனக்குடிவய பெர்ந்த ஒருேருக்கு பெோந்தெோன 
அரிசி ஆவல ஒன்றில் ெெவையு்டன் உப்வெக் 
கலப்ெ்டம் பெயது விற்ெவனக்கு விடுேதற்கு 
தயோரோன ெெவையும், அதற்கு ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட 
உெகரணங்கவையும் திருபகோயில் விபெ்ட அதிர-
டிப்ெவ்டயினர் வகப்ெற்றியுள்ைனர்.  

அம்ெோவர ெோேட்ட இரோணுேப் புலனோயவுப் 
பிரிவினருக்கு கிவ்டத்த தகேல்களின் அடிப்ெவ்ட-
யில் திருக்பகோயில் விபெ்ட அதிரடிப்ெவ்டயினர் 
நிந்தவூர் - அட்டப்ெள்ைம் பிரபதெத்தில் கல்மு-
வனக்குடிவய பெர்ந்த ஒருேருக்கு பெோந்தெோன 

அரிசி ஆவல ஒன்றிபல ெெவை வகப்ெற்றேப்ெட -
டுள்ைது.  எம்.ஓ.பி ெெவையு்டன் உப்வெ கலப்ெ -
தற்கோக உப்பில் உள்ை ஈரத்வத அரிசி ஆவலயின் 
கைத்தில் பெோடடு கோய வேக்கப்ெடடிருந்த 
உப்பும் வகப்ெற்றேப்ெடடுள்ைது.  

பெலும் அரெோங்கத்தின் உத்திபயோகபூர்ே 
சின்னம் பெோறிக்கப்ெடடிருந்த பேற்று ெெவைப் 
வெகளும் பெலும், கலப்ெ்டம் பெயயப்ெ்டோத 
ஓரிஜினல் எம்.ஓ.பி 92 ெக்கடடுக்களும், உப்பு 
கலக்கப்ெட்ட நிவலயில் உள்ை எம்.ஓ.பி 50 
கிபலோேோக ெக்கட பெயயப்ெட்ட 181 ெக்கடடுக்-
களும் வகப்ெற்றேப்ெடடுள்ைது்டன் ெந்பதகத்தின் 
பெரில் 06 பெர் வகது பெயயப்ெடடுள்ைனர்.    

கல்முவன ெத்திய தினகரன் நிருெர்

பெோவதப்பெோருள் ெயன்ெோடவ்ட கட-
டுப்ெடுத்துேதில் ஊ்டகங்களின் ெங்க-
ளிப்பு ெற்றும் குடும்ெத்தில் பெண்கள், 
சிறேோர்கள் ெத்தியில் தோக்கம் குறித்து 
அம்ெோவறே  ஊ்டகவியலோைர்களுக்கோன 
ெயிற்சி ெட்டவறே கல்முவனயில் (26) 
இ்டம்பெற்றேது.

்டயக்பகோனியோ ெர்ேபதெ அரெ ெோர்ெற்றே 
நிறுேனத்தின் அனுெரவணயில் முஸ்லிம் 
பெண்கள் ஆரோயச்சி பெயல் முன்னணி 
இப் ெயிற்சி ெட்டவறேவய ஏற்ெோடு பெய -
திருந்தது.

முஸ்லிம் பெண்கள் ஆரோயச்சி பெயல் 
முன்னணியின் ெோேட்ட நிகழ்ச்சி 
திட்ட உத்திபயோகத்தர் யூ.எல். ஹபீலோ 
இவணப்பில் இ்டம்பெற்றே நிகழ்வில் 

ேைேோைர்கைோக சிபரஷ்்ட ஊ்டகவிய-
லோைர் எஸ்.எல்.அப்துல் அஸீஸ், உைே-
ைத்துவண உத்திபயோகத்தர் ஏ.பி.அப்துல் 
சுக்கூர் ஆகிபயோர் கலந்து பகோண்்டது்டன் 
பெலும் முஸ்லிம் பெண்கள் ஆரோயச்சி 
பெயல் முன்னணியின் அம்ெோவறே 
ெோேட்ட கணக்கோைர் ஆர். அனுஸ்கோ 
உடெ்ட இைம் ஊ்டகவியலோர்கள் ெலர் 
கலந்து பகோண்்டனர்.

்கல்வி அபிவிருத்தி ஒன்றியத்தினால் ைட்டக்்களப்பு, ப்பாைனறுமவ ைாவட்டங்களில் புைமைப்்பரிசில் ்பரீட்மசயில் தமிழ் பைாழி மூைம 2021ம ஆண்டு 
சித்தியமடந்த ைாணவர்்கமள ப்கௌரவித்து ்பாராட்டும நி்கழ்வு (27) ஞாயிறறுக்கிழமை ஹிஸ்புல்ைாஹ் ைண்ட்பத்தில் நமடப்பறறது.  இதில் ைட்டக்்களப்பு, 
ைறறும ப்பாைனறுமவ ைாவட்டங்களில் புைமைப்்பரிசில் ்பரீட்மசயில் தமிழ் பைாழி மூைம 2021ம ஆண்டு சித்தியமடந்த 600க்கு மைற்பட்ட ைாணவர் -
்கள் ்பாராட்டி ப்கௌரவிக்்கப்்பட்டனர்.்கல்வி அபிவிருத்தி ஒன்றியத்தினால் 18வது வருடைா்க நடாத்தப்்பட்ட இந்த நி்கழ்வில் புைமை தாரம்க 2021 எனும 
நூலும பவளியிட்டு மவக்்கப்்பட்டது.                      (்படங்கள்: புதிய ்காத்தான்குடி தின்கரன் நிரு்பர்)  

இறக்்காைம அஷரப் ைத்திய ்கல்லூரியினால் ஏற்பாடு பசயயப்்பட்ட நிமைம்பறான அபிவிருத்-
திற்கா்க அடிப்்பமட விஞஞானத்மதப் ்பயன்்படுத்தல் எனும பதானிப்ப்பாருளில் விஞஞான 
பசயன்முமறக் ்கண்்காட்சி அண்மையில் ்கல்லூரி அதி்பர் எம.ஐ.எம.ைாஹிர் தமைமையில் 
இடமப்பறற ம்பாது பிடிக்்கப்்பட்ட ்படம.                   (்படம:-இறக்்காைம தின்கரன் நிரு்பர்)    

அதிரடிப்்பமடயினரால் முறறும்க  

ப்பண் உட்்பட 
6 ம்பர் ம்கது

ப�ோதைப்�ோருள் - ்�ண்கள், சிறுவர்கள் �ோதிபபு; ஊட்கவியலோளர்கள் ்கருதைரங்கு



வெலிகம தினகரன் நிருபர்

வெளியாகிய (2021) க.வபா.த. 
சாதாரண தரப் பரீட்சயின் 
வபறுபபறுகளின் அடிப்ப்ை -
யில், வெலிகம அறபா மத்திய 
கல்லூரியிலிருந்து பதாற்றிய 
மாணெர்களுள் 73 சதவீதமா -
பனார் க.வபா.த. உயர் தர கற்்க 
வெறி்யத் வதாைர ொய்ப்புப் 
வபற்றுள்்ளதாக கல்லூரியின் 
அதிபர் எம்.டீ.எம். முதஹ்ஹர் 
வதரிவித்தார்.

எம்.என். ஆயிஷா ெளீப் மற்றும் 
எம். பாத்திமா து்ஹா ஆகிய இரு 
மாணவிகளும் 9 பாைஙகளிலும் 
'ஏ' சித்தி வபற்று பாைசா்ைக் -
குப் வபரு்ம பசர்த்துள்்ளபதாடு, 
எம்.ைப்ளியு. ்ஹுஸ்னி அஹமத் 
7 'ஏ', 1 'பீ', 1 'ஸீ' வபற்று சிறந்த 
வபறுபபறு வபற்றுள்்ளனர்.

பமலும் எம்.எப். யூனுஸ் 
அஹமத், எம்.ஆர். து்ை்ஹா, 
எம்.ஆர். ்ஹாஜர், ஏ.எப். அம்னா, 
எம்.ஏ. நூருல் அம்னா மற்றும் எம்.
இஸட.எப். ஸிப்ரா ஆகிபயார் 6 
பாைஙகளில் 'ஏ' சித்தி வபற்றுள் -
்ளனர். 

இது தவிர 5,4 பாைஙகளில் 'ஏ' 
சித்தி வபற்றெர்களும் அதிகமா -
பனார் உள்்ளதாக அதிபர் பமலும் 
வதரிவித்தார்.

சித்திய்ைந்த மாணெர்களுக் -
கான க.வபா.த. உயர் தர பாைவெ -
றிகள் மிக வி்ரவில் ஆரம்பிக்கப் -
பைவுள்்ளன. 

இெர்களுக்கான பெர்முகப் 
பரீட்சகள் ெ்ைவபற்று தகு -
தியான பாைவெறிகளில் கற்ப -
தற்கான ொய்ப்புகள் ெழஙகப் -
பைவுள்்ளதாக அதிபர் பமலும் 
வதரிவித்தார். 

திறப்ப்ன தினகரன் நிருபர்

அநுராதபுரம் -ஹிபதாகம விெசாய 
ெதிவிைப் பிரிவின் ொச்சியாதீவு 
கு்ளத்தின் கீழ் உள்்ள ெயல் நிைங -
களில் இம்மு்ற வபரும் பபாக 
வெற் வசய்்கக்கான அனுமதி 
ெழஙகப்படடுள்்ள நி்ையில் வெற் 
வசய்்ககான இரசாயன பச்்ள 
அண்மயில் விெசாயிகளுக்கு 
பகிர்ந்தளிக்கப்படடுள்்ளன.

இரசாயன பச்்ள இன்்மயால் 

கைந்த பபாகஙகளில் பெ்ளாண்ம 
வசய்்கயில் ஈடுபை ொச்சியாதீவு 
பகுதி விெசாயிகள் முன் ெரா்ம-
யால் ெயல் நிைஙகள் வெறுமபன 
பமய்ச்சல் த்ரக்ளாக பாவிக்கப்-
படை நி்ையில் அரசாஙகம் இர-
சாயன பச்்ளக்்ள வபற்று தருெ-
தாக கூறிய்தயடுத்து விெசாயிகள் 
இம்மு்ற வபரும்பபாக வெற் வசய்-
்கயில் ஈடுபை ஆர்ெம் வகாணை-
னர். 

இதன் கீழ் முதற் கடைமாக ஏக்கர் 
ஒன்றுக்கு 14 கிபைா கிராம் வீதம் 
யூரியா இரசாயன பச்்ள விெசாயி-
களுக்கு ெழஙகி்ெக்கும் நிகழ்வு 
ொச்சியாதீவு அல் - அக்ஸா விெசாய 
கழகத்தின் உதவியுைன் ொச்சியா-
தீவு 536, கிராம உத்திபயாகத்தர் 
பிரிவில் உள்்ள பச்்ள க்ளஞ்சிய-
சா்ையில் ்ெத்து அண்மயில் 
ெழஙகி ்ெக்கப்படை்ம இஙகு 
குறிப்பிைத்தக்கது.     

132022 நவம்பர் 28 திங்கட்கிழமை 28–11–2022

பாணந்து்ற மத்திய குறூப் நிருபர்

வமாறடடுெ மாெகர ச்பயின்  ெரவு 
வசைவுத் திடைம்-2023 எதிர்த்தரப்புக-
ளின்  ஆதரவுைன்  22 பமைதிக ொக்குக-
்ளால் நி்றபெற்றப் படடுள்்ளது.

ெரவு வசைவுத் திடைத்துக்கு ஆத-
ரொக 34 ொக்குகளும்   எதிராக 12 
ொக்குகளும் கி்ைத்தன. இரணடு 
உறுப்பினர்கள் ொக்வகடுப்பில் கைந்து 
வகாள்்ளவில்்ை. மாெகர ச்ப  ஆளும் 
கடசியில் உள்்ளைஙகியுள்்ள  விமல் வீர-
ென்ச மற்றும் உதய கம்மன்பிைவின்  
கடசி உறுப்பினர்கள் இருெரும் ஆத-
ரொக ொக்களித்தனர். ெரவு வசைவுத் 
திடைத்துக்கு ஆதரொக ஐக்கிய பதசிய 
கடசியின் 8 பபரும், ஸ்ரீைஙகா சுதந்தி-
ரக் கடசியின் 2 பபர் மற்றும்  சுபயச்்ச 
உறுப்பினர் ஒருெரும் ொக்களித்தனர். 
வமாறடுெ மாெகர ச்ப்ய பிரதிநிதித்-
துெப்படுத்தும் உறுப்பினர்களின் எண-
ணிக்்க   48 ஆகும்.  

ம�ொறட்டுவ �ொநகர சபை
ைட்்ஜட்; 22 ம�லதிக 
வொக்குகளொல் மவற்றி

ப்பரும்்போ்க பநறபசெயம்க்கமை ்ைறப்கோள்ளும

ம்ையகத்தில் மடடு-
மின்றி இைங்க உடபை 
கைல் கைந்து ொழும் தமிழர்-
களின் முக்கிய பதவி ெழி-
பாடடுத் தைமாக வி்ளஙகும் 
மாத்த்்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ 
முத்துமாரியம்மன் பதெஸ்-
தானத்தில் மாணபுயர் ெற்கு-
ருொய் கைந்த ொன்கு தசாப்-
தகாைமாக பிரதம சிொச்சாரியாராக 
கை்மயாற்றிய சிெ ஸ்ரீ சிொனாந்த 
சிொச்சாரியார் பரமபதம்ைந்ததா-
னது  ஆன்மீக உைகிற்பக ஈடுவசய்ய 
முடியாத பபரிழப்பாகும் என்று 
தமிழ்ொடு மகா சித்தர்கள் டிரஸ்ட 
அறஙகாெைர் ச்ப உறுப்பினரும், 
இைங்க சித்தர் ச்பயின் ஆபைா -
சகரும், ம்ையக ஆய்ொ்ளரும், 
பதிப்பா்ளருமான எச். எச். விக்கிரம -

சிஙக வெளியிடடுள்்ள அனு-
தாபச் வசய்தியில் குறிப்பிட-
டுள்்ளார். 

மக்கள் ெைன்கருதி யாகங-
கள், மபகாற்செஙகள், கூட-
டுெழிபாடுகள், கும்பாபி-
பஷகஙக்்ள முன்நின்று 
ெைாத்தி அம்பி்கயின் 
திருெருள் பாலிக்கச்வசய்து 

அமரரான சிெ ஸ்ரீ சிொனாந்த சிொச் -
சாரியாரினது ஆன்மீக பெதஅறிவும், 
அைஙகார வசால்ைழகும் இ்றெ -
்னபய இனஙகாண ்ெத்திருக்-
கின்றது. மாத்த்்ளயில் ொழும் 
சகை இன மக்க்ளாலும் 'சிொ ஐயா' 
என்று பபாற்றித் துதித்த பதவி உபா-
சகர் சிொ ஐயாவின் ொமம் என்றும் 
நி்ைத்திருக்கும் எனவும் அச்வசய்தி-
யில் வதரிவிக்கப்படடுள்்ளது.

மலையகத்தின் ஆன்மீகப் 
பெருஞ்சுடர் அலைந்தது

்ஹம்பாந்பதாட்ை குறூப் நிருபர்

்ஹம்பாந்பதாட்ை ஸாஹிரா 
பதசிய பாைசா்ையிலிருந்து சா/த 
பரீட்சக்குத் பதாற்றிய மாணெர் -
களில் ஏழு மாணெர்கள் ஒன்பது 
பாைஙகளிலும் 'ஏ' சித்திக்்ளப் 
வபற்று பாைசா்ைக்கு வபரு்ம 
பசர்த்துள்்ளதாக பாைசா்ையின் 
அதிபர் எம். எம். எம். ரிஸான் (27)  
வதரிவித்தார்.   

நூற்றாணடுகளுக்கு பமல் ெர -
ைாற்றி்னக் வகாணடுள்்ள இப்பா -
ைசா்ையில் இம்மு்ற முதல் தை -
்ெயாக ஏழு மாணெர்கள் சகை 
பாைஙகளிலும் 'ஏ'  சித்திக்்ளயும் 
வபற்று பாைசா்ையின் ெரைாற்றில் 
புதியபதார் சாத்ன்ய நி்ைொட -
டியுள்்ளனர்.

அரபாத் அத்ஹன், ்ஹஸீனா 
ம்ஹமூர், ஆசியா நுஹமான், 
கார்மிகா ஜீெரத்னம், ்ஸனப் 
பஸீல், ஸீனத் ரஹனா, அம்னா அதீ-
குல்ைா ஆகிய மாணெர்கப்ள இம் 
மு்ற க. வபா. த (சா/த) பரீட்ச-
யில் ஒன்பது பாைஙகளிலும் ஏ சித்-
திக்்ளப் வபற்று பாைசா்ைக்கு 
வபரு்ம பசர்த்துள்்ளனர். 

மாணென் அரபாத் அத்ஹன் பாை -
சா்ையின் ெரைாற்றில் ஒன்பது 
பாைஙகளிலும் ஏ சித்திக்்ள வபற்ற 
முதல் மாணெனாகவும் ெரைாற்றில் 
இைம்பிடித்துள்்ளார். இம்மு்ற 
பரீட்சக்குத் பதாற்றிய மாணெர்க-
ளில் அதிகமான மாணெர்கள் சித்தி -
ய்ைந்து க. வபா. த. (உ/த) கல்வி-
கற்பதற்கு தகுதிவபற்றுள்்ளதாகவும் 
அதிபர் பமலும் வதரிவித்தார்.  

ஹம்போந்தோட்மடை ஸோஹிரோவில்
பெலிகம அறொ ொடசாலை சா/்த 
ெரீடலசயில் சிறந்த பெறுபெறு

அனுதாபச் செய்தியில் எச். எச் விக்கிரமசிங்க நொச்சியொதீவு விவசொயிகளுக்கு
இரசொயன ைசபள ைகிர்ந்தளிப்பு

ஏழு மாைெர்கள் சகை 
ொடஙகளிலும் 'ஏ' சித்தி
ப்பருமை ்செர்்தத ைோணவர்்களுக்கு 
்போடைசெோமை செமூ்கம ்போரோட்டு

ILC நிறுவன்ததின் ஏற்போட்டில் ைோணவர்்களுக்்கோன பும்கப்படை ்கமை பசெயைைர்வு நி்கழ்வு 
19ஆம தி்கதி ப்கோழுமபு ைருதோமன அ்்பகுணவர்தன ்்கட்்்போர் கூடை்ததில் நமடைப்பற்ற -
்்போது, நி்கழ்ச்சியின் வைவோைர் இஷரோ தனது சிங்கை பைோழியில் எழுதிய "பஹோநதைை 
மிதூரோ"  பு்தத்க்ததின் பிரதிமய நி்கழ்வின் ப்கைரவ அதிதி புரவைர் ஹோசிம ஒைர் அவர்்க -
ளுக்கு ம்கயளி்ததோர். இநநி்கழ்வில் பிரதி ்ையர் எம.டி.எம இக்்போல் , ILC நிறுவன்ததின் 
இயக்குனர்்கைோன இர்்போன் நோஸூர்டீன் ைறறும உமைர் நோவ்ோட் ஆகி்யோர் இமனநது 
ப்கோணடைனர்.  (்படைம: எம.நசெோர்)

கல்பெெ தினகரன் விபசை நிருபர்

கல்விப் வபாதுத் தராதர சாதாரண 
தரப் பரீட்சயில் வககிராெ கல்வி 
ெைய தமிழ்வமாழிப் பாைசா்ை -
களில் வெல்லியகம முஸ்லிம் மகா 
வித்தியாையம்  சிறந்த வபறுபபறு-
க்்ள வபற்றுள்்ளது. 

இப்பாைசா்ையிலிருந்து பரீட -
்சக்கு பதாற்றிய 22 மாணெர்க-
ளில் 20 மாணெர்கள் உயர்தரப் 
பிரிவுகளில் கல்வி கற்க தகுதி வபற்-
றுள்்ளதாக பாைசா்ை அதிபர் எம்.
எம்.ரசீத் வதரிவித்தார்.

சிறந்த வபறுபபறாக சகை பாைஙக -
ளிலும் 9 ஏ சித்தியி்ன எம்.எஸ்.எப்.
்ஹம்தா,எம்.ஏ.பாத்திமா பஹமியா,   
எம்.பஜ.எப்.சம்ைா ஆகிபயார் வபற்-
றுள்்ளதுைன் எம்.எப்.எப்.அப்ரா 7 ஏ 
,2 பீ, சித்திக்்ளயும் வபற்றுள்்ளதாக-
வும் அெர் பமலும் வதரிவித்தார்.

பெல்லியகம மு.வி.
20 மாைெர்கள் 
உ/்த கறக ்தகுதி

புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்

புத்த்ளம் ெகரபிதாவின் ெழிகாடை-
லின் கீழ் இம்மாதம் இறுதியில் புத்த -
்ளம் த்ள ்ெத்தியசா்ையில் பாரிய 
சிரமதானப் பணி மற்றும்  வைஙகு 
ஒழிப்பு பெ்ைத்திடைவமான்-
றும்  முன்வனடுக்கப்பைவுள்்ளன. 
இதன்பபாது  உள்்ளக வீதிகளின் 
புனர்மப்பு பெ்ைத்திடைஙகளும் 
பமற்வகாள்்ளப்பைவுள்்ளபதாடு  
புத்த்ளம் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார 
ச்பயும் இதில் பஙவகடுக்கவுள்்ள-
தாக ெகர பிதா ரபீக் வதரிவித்தார். 

இது வதாைர்பாக ஆராயும் 

பொக்கில்  ெகரபிதா எம்.எஸ்.எம்.
ரபீக, வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரச்ப 
பிரதம வபாறியியைா்ளர் அருள் 
தாஸன் மற்றும் ெகரச்ப உறுப்பினர்-

கள் ரனீஸ் பதூர்தீன், 
வமா்ஹான் துமிந்த 
ஆகிபயார் சகிதம் 
்ெத்தியசா்ைக்கு 
விஜயம் பமற் -
வகாணடு  நி்ை்ம-
க்்ள அெதானித்தார். 
இதன்பபாது ்ெத்தி -
யசா்ை பணிப்பா்ளரி-
ைம் கு்ற நி்றக்்ள-
யும் பகடைறிந்தபதாடு 

்ெத்தியசா்ை அபிவிருத்திகளுக்கு  
பத்ெயான ஒத்து்ழப்புக்க்்ள-
யும் வதாைர்ந்து ெழஙகுெதாக ெகர-
பிதா  இதன்பபாது வதரிவித்தார்.

படைஙகு ஒழிபபு ்வமை்ததிட்டை்ததின் கீழ்

புத்்தளம் ்தள லெத்தியசாலையில் 
ொரிய சிரம்தான ெணி முன்பனடுப்பு

்போணநதும்ற, ஜீைோன் ை்ததிய ்கல்லூரியின் ைோணவர் தமைவர்்கள் தினம (24) உமமுல் ைலீஹோ நிமனவரஙகில் அதி்பர் ஹலீம ைஜீ்த தமைமையில் நமடைப்பற்றது. இதில் பிரதை அதி -
தியோ்கக் ்கைநதுப்கோணடை ் ே.்ே. நிறுவன்ததின் தமைவரும ப்கோைன்னோவ ேுமஆப ்பள்ளிவோசெல் நிர்வோ்க செம்ப்த தமைவருைோன ்கைோநிதி ஐ.மவ.எம. அனீப, ்போணநதும்ற ப்போலிஸ் 
பிரிவின் சி்ரஷடை அ்ததியட்செ்கர் செைநதபவத்்க ஆகி்யோர் ைோணவ தமைவர்்களுக்கு ்பதக்்கம அணிவிப்பமத ்படைங்களில் ்கோணைோம. 
 ்படைங்கள்: பைோ்றட்டுமவ ை்ததிய வி்செடை நிரு்பர்

அநுராதபுரம் தினகரன்,  அநுராதபுரம் 
பமற்கு தினகரன் நிருபர்கள்   

அநுராதபுர மாெடைத்தில் இது-
ெ்ரயான காைப்பகுதியில் காடடு 
யா்னயின் தாக்குதலில் 33 பபர் 
உயிரிழந்துள்்ளதாக மாெடை இழப்-
பீடடுக்குழு வதரிவிக்கின்றது.   

மாெடை அரசாஙக அதிபர் அலு -
ெைக பகடபபார் கூைத்தில் அநுரா -
தபுரம் மாெடை பமைதிக அரசாஙக 
அதிபர் (காணி) சந்தியா த்ை்ம-
யில் பெற்று இழப்பீடடு குழுக் 
கூடைம் ெ்ைவபற்றபபாபத அெர் 
இத்தகெ்ை வதரிவித்தார்.   

ெனஜீெராசிகள் தி்ணக்க்ள 

அநுராதபுரம் ெையத்தில் 2022ஆம் 
ஆணடின் இதுெ்ரயான காைப்பகு -
தியில் பமற்படி மரணஙகள் இைம்-
வபற்றுள்்ளவதன பமலும் வதரிய ெந்-
துள்்ளது. 

வசப்ைம்பர் மாதத்தில் மாத்திரம் 
மாெடைத்தில் 12 பபர் காடடுயா-
்னயின் தாக்குதலில் பலியாகியுள்-
்ளபதாடு மாெடைத்தின் வகப்பித்-
திவகாள்்ளாெ பிரபதச வசயைா்ளர் 
பிரிவிபைபய கூடுதைான காடடு -
யா்ன தாக்குதல்கள் இைம்வபற்-
றுள்்ளதாக மாெடை இழப்பீடடு 
குழுவின் தகெல்கள் மூைம் பமலும் 
வதரியெந்துள்்ளது.  

கொட்டு யொபனகளின் ்தொக்கு்தலில்   
இதுவபர 33 மைர உயிரிழப்பு
மாவட்ட இழப்பீடடு குழுவின் அறிக்்்கயில் த்கவல்  

்போணநதும்ற பதோட்டைவ்தமத மவ.எம.எம.ஏ ்்பரமவயின் செமூ்க நல்லிணக்்க ்வமை்த 
திட்டை்ததின் கீழ் ்போணநதும்ற புனித பசென் ்ைரிஸ் ்தவோைய்ததுக்கு ்பயனுள்ை ைரக்்கன் -
று்கமை கிமையின் தமைவர் இஸ்ை்த ரிபதி தமைமையில் வணக்்க்ததுக்குரிய பிதோ பிர-
சென்ன செஞ்சீவ ப்ப்ரரோவிடைம வழஙகி மவப்பமதப ்படை்ததில் ்கோணைோம. திட்டைப ்பணிப்போ -
ைர் எம.என்.எம.நபீல், ்பள்ளிமுல்ை கிமை்த தமைவர் ஏ.எல்.எம.அஸ்வர், பதோட்டைவ்தமத 
கிமை பசெயைோைர் எம.எம.எம.இமதியோஸ் ஆகி்யோரும நி்கழ்வில் ்கைநதுப்கோணடைனர்.
 (்படைம:்போணநதும்ற ை்ததிய குறூப நிரு்பர்)

பு்ததை்ததில் நமடைப்பற்ற ஸ்ரீ ைங்கோ முஸ்லிம ்கோஙகிரஸின் 30 ஆவது ்்பரோைர் ைோநோட்டில் அஙகீ்கரிக்்கப்பட்டை , புதிய உயர்பீடை உறுபபினர்்களின் ம்பஅ்த 
(உறுதிபைோழி) வழஙகும நி்கழ்வு  "தோருஸ் ஸைோம" தமைமைய்க்ததில் ்கட்சியின் தமைவர் ரவூப ஹக்கீம தமைமையில் அணமையில் நமடைப்பற்ற  உயர்-
பீடைக்கூட்டை்ததில் ்ைறப்கோள்ைப்பட்டை்்போது...  

புத்த்ளம் தினகரன் நிருபர்
முஸ்லிம் விொக, விொ-

கரத்து சடைத்தில் மாற்றங-
கள் பத்ெயா என்பது 
வதாைர்பான கைந்து்ரயாை-
வைான்று சனிக்கிழ்ம (26) 
கா்ை புத்த்ளம் இரணைாம் 
குறுக்குத் வதருவில் அ்மந்-
துள்்ள பசன்ஞ் வதாணடு நிறு-
ெனத்தின் பகடபபார் கூைத்-
தில் ெ்ைவபற்றது.

புத்த்ளம் பசன்ஜ் வதாணடு 
நிறுெனம் இந்நிகழ்வுக்்ள  
ஏற்பாடு வசய்திருந்தன.

பசன்ஜ் நிறுென பணிப்பா்ளர் சடைத்தரணி 

தாவுதீன் த்ை்மயில் 
ெ்ைவபற்ற இந்நிகழ்வில் 
உைமாக்கள், புத்திஜீவிகள், 
சடை ெல்லுெர்கள், அரசியல் 
பிரமுகர்கள், சமூக து்ற 
சார்ந்த நிறுெனஙகளின் பிர-
திநிதிகள் என பல்பெறு 
தரப்பினரும் கைந்து வகாண-
ைனர்.

திருமண ெயது, வபணகள் 
்கவயாப்பமிைல், பைதார 
மணம், வபண காதி, 
காதியின் த்க்ம, காதி நீதி-

மன்றம் பபான்ற உப த்ைப்புகளில் கைந்து்ரயா-
ைல்கள் இைம்வபற்ற்ம குறிப்பிைத்தக்கது.

முஸ்லிம் விவொக, விவொகரத்து சட்்டம் ம்தொ்டரைொன கல்நதுபரயொ்டல்



இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துளை 
அளமச்சின் அட்்ாளைச்்சேளை 
பிர்ேசே சசேயலக சிறுசோழில் 

முயற்சி அபிவிருத்தி பிரிவிைால் ஏற்்ாடு சசேய்-
யப்டிருநே 'திகாமடுல்ல முயற்சியாணளம 
வர்த்ேக கணகாட்சி - 2022' எனும் சோனிப -
ச்ாருளிலாை கணகாட்சி 2022.11.23 ஆம் 
திகதி  அட்்ாளைச்்சேளை பிர்ேசே சசேயலக 
வைாகத்தில் இ்ம்ச்ற்ைது. 

அட்்ாளைச்்சேளை 
பிர்ேசே சசேயலக உேவில் 
பிர்ேசே சசேயலாைர் சேட் -
்த்ேரணி ்ாத்திமா 
நஹீஜா முஸபபிர் 
ேளலளமயில் இ்ம்-
ச்ற்ை இநநிகழ்வுக்கு 
அம்்ாளை மாவட்் 
்மலதிக அரசோஙக 
அதி்ர் வி. சஜகதீ -
சேன் அவர்களும், 
பிர்ேசே சசேயலாைர் 
எம்.ஏ.சி. அஹமட் சோபிர், உேவி திட்்மி்ல் ்ணிப்ா-
ைர் ஏ.எல்.ஏ. மஜீத்  நிர்வாக உத்தி்யாகத்ேர் ஆர்.எம். 
நளீல், கணக்காைர் ஏ.எல்.எம். றி்ாஸ் ஆகி்யாரும் 
கலநது சிைபபித்ேைர். 

  சிறுசோழில் முயற்சி அபிவி -
ருத்தி பிரிவின் அம்்ாளை மாவட்் 
உேவி ்ணிப்ாைர் ஐ.எம்.. நாஸர், 
அக்களரப்ற்று ச்ாலிஸ் நிளலய 
்தில் ச்ாறுப்ாைர் வீ.எஸ்.எம்.
சேோத் ஆகி்யாரும் நிகழ்வில் 
கலநது சகாண்ைர். 

 அட்்ாளைச்்சேளை பிர்ேசே 
சசேயலகத்திற்குட்்ட்் சிறு முயற்-
சியாைர்களின் உற்்த்திப ச்ாருட்-

கள் காட்சிப்டுத்ேப்ட்்து்ன், விற்்ளையும் சசேய்யப-
்ட்்ை.

(ஒலுவில் மத்திய வி்சே் , 
திராய்க்்கணி திைகரன் நிரு்ர்கள் )       

2022 ஆம் ஆணடு இதுவளரயாை காலப்குதி-
யில் யாளைத் ோக்குேலிைால் அனுராே-

புரம் வைவிலஙகு வலயத்தில் 33 ் ்ர் உயிரிழநதுள்ைது்ன், 
70 காட்டு யாளைகள் உயிரிழநதுள்ைோகவும் சேரிவிக்கப-
்ட்டுள்ைது.   

 இேற்காை இழபபீடு வழஙகும் குழு மாவட்் ்மலதிக சசேய -
லாைர் (காணி) சேநதியா என்.ஜீ.அ்்்சேகர ேளலளமயில் 
அனுராேபுரம் மாவட்் சசேயலகத்தில் நள்ச்ற்ைது.இஙகு 
காட்டு யாளைகளிைால் ஏற்்ட்் உயிர் இழபபு, சசோத்து 
்சேேம் மற்றும் உ்ல் ்சேேம் என்்ைளவகளுக்கு இழபபீடு 
வழஙகுவது சோ்ர்பில் கலநதுளரயா்ப்ட்்து.   

 இநே ஆணடு இதுவளர காட்டு யாளைகளின் ோக்குேலின் 
மூலம் 33 ்்ர் உயிரிழநதுள்ைது்ன் 70 காட்டு யாளைக-
ளும் உயிரிழநதுள்ைை. சசேப்ம்்ர் மாேத்தில் மாத்திரம் 
காட்டு யாளைகளின் ோக்குேலிைால் 12 ்்ர் உயிரிழநதுள்-
ைது்ன், இதில் கூடுேலா்ைார் சகபபித்திசகால்லாவ பிர்ேசே 
சசேயலக ்குதியிலாகும். இத்சோளக மூன்ைாகும்.   

 புதிய சுற்றுநிறு்த்தின் ்டி 2021.08.02 இட்குப பிைகு 

காட்டு யாளைத் ோக்குேலிைால் உயிரிழநதுள்ை ஒரு ந -்
ருக்கு ்த்து இலட்சேம் ரூ்ா இழபபீடு வழஙகப்்வுள்ைோக 
சேரிவிக்கப்ட்டுள்ைது. குறித்ே திகதிக்கு முன்ைர் உயிரிழநே 

ந்சராருவருக்கு ஐநது இலட்சேம் ரூ்ா இழபபீடு வழஙகப-
்ட்டுள்ைது. உயிரிழநே ந்ரின் சேட்்பூர்வ துளணவியருக்கு 
இத்சோளக உரித்ோகும்.   

 2022 ஆம் ஆணடு ஜைவரி -ஒக்்்ா்ர் வளர இழபபீட்-
டுத் சோளக ஐநது்காடி அறு்த்சோரு இலட்சேத்திற்கும் 
(56,181, 325 ,19) அதிகமாை சோளகயாகும். அதில் 
இரணடு ்காடி நாற்்த்திரணடு இலட்சேத்துக்கும் அதிகமாக 
சசேலுத்ே ்வணடியுள்ைது.   

 காட்டு யாளைகளின் ோக்குேல் காரணமாக ஏற்்டும் 
்சேே வி்ரஙகள் சோ்ர்பில் மதிபபீடு சசேய்வது பிர்ேசே சசேய-
லகமும் வைவிலஙகு சேரணாலயஙகள் திளணக்கைமும் 

ஆகும். இழபபீடு குழு கூட்்த்திற்கு மாவட்் உேவி சசேயலா-
ைர் அ்யாமி ரத்ணாயக்க, வைவை திளணக்கைத்தின் உேவி 
்ணிப்ாைர் ்பள்யூ.எம்.்க.எஸ்.சேநதிரரத்ை, இ்ர் முகா -
ளமத்துவ முகாளமயாைர் ஒருஙகிளணபபு பிரிவின் உேவி 
்ணிப்ாைர் ஐ.ஏ.்க.ரணவீர மற்றும் இலாகா சேம்்நேப்ட்் 
அதிகாரி லக்மாலி வனிக்சேகர, பிரசோத் ்ஹரத் உள்ளிட்் 
்லரும் கலநது சகாண்ைர்.   

   

 மைது மைக்காே 
்ளழய இள்க்கால ் ா்ல் -
களின் இளசேச்சேஙகமத்தில் 
ஏ. கருணாவின் சஜனி 
சேவுணட் ஆேரவில் V S N 
எலக்்ைானிக்ஸ் அனுசேர-
ளணயில் ரஜினி ்ாசில், 
கவிக்கமல் இளணநது 
வழஙகும் 'ஸ்ள்ல்' 
,'வீைஸ்', 'அக் ஷரா' 
இளசேக்குழுவிைர்களின் 
இனிய இளசேயில் '்ேனும் ்ாலும்' கலநே 
'வசேநே காைஙகள்' எதிர்வரும் டிசேம்்ர் மாேம் 
3ஆம் திகதி சேனிக்கிழளம மாளல 5மணிக்கு 
சகாட்்களல ரிஷி்கஷ் மண்்த்தில் சவகு 
்காலாகலமாக நள்ச்ைவிருக்கிைது.   

  திைகரன் ்த்திரிளகயின் பிரேம ஆசி-
ரியர் ்ே. சசேநதில்்வலவர் ேளலளமயில் 
இ்ம்ச்றும் இநநிகழ்வில் பிரேம அதிதியாக 
சேர்வ்ேசே இளசேக்கல்விக்காை ்யிற்சி நிளல -
யத்தின் இலஙளகத் தூதுவர் அதி வணக்கத்திற்-
குரிய அருட்கலாநிதி எஸ். சேநரு ச்ர்ைாண்்ா, 
முன்னிளல அதிதியாக சகாட்்களல ஐக்கிய 
வர்த்ேக சேஙகத்தின் ேளலவரும் மளலயக 
மக்கள் முன்ைனியின் நிதிச் சசேயைாைர் சலட் -
சுமணன் பிள்ளை விஸ்வநாேன்(புஷ்்ா), 
சகௌரவ அதிதியாக ஜைாதி்தியின் இளணப்ா-
ைரும் இரத்திைபுரி மாவட்் ஐக்கிய ்ேசிய கட்சி-
யின் அளமப்ாைருமாை எஸ். ஆைநேகுமார் 
கலநது சிைபபிக்கின்ைைர்.    சிைப்திதிகைாக 

ஆசிரியர்கைாை ஜஸ்டின், என். முருகாைந-
ேன், B. இராோகிருஷ்ணன், ISA உத்தி்யாகஸ்-
ேர் சிவாைநேன், வாஹினி ஸ்டுடி்யா சு்ரஷ் 
நிகழ்ச்சியில் கலநது சகாள்கின்ைைர்.   

வி்ஷ் அதிதிகைாக சகாழும்பு பிரதி்மய-
ரின் பிரத்தி்யக சசேயலாைர் சமாஹமட் ஹமீட், -
இளசேளயப்ாைர் ேவராஜா எஸ். ரி. ்ேவா, 

சி்ரஷ்் ஊ்கவிய-
லாைர் ்க. ஈஸ்வ-
ரலிஙகம் மற்றும் 
கவிஞர்கள், களல-
ஞர்கள், ஊ்கவிய-
லாைர்கள் ்லரும் 
இநே நிகழ்விற்கு 
வருளக ேரவிருக்-
கின்ைைர்.    முற் -
றிலும் இலவசேமாக 
நள்ச்ைவிருக் -

கும் இநநிகழ்ச்சிக்கு ஊ்க அனுசேரளணளய 
திைகரன் திைப்த்திரிளக, திைகரன் வாரமஞ்-
சேரி, வாைவில் மற்றும் மற்றும் அக் ஷரா மீடியா 
ஆகியை வழஙகுகின்ைை.    அளைவளரயும் 
இளசேமளழயில் நளைய அன்்்ாடு அளழக்கி-
ைார்கள் விழா ஏற்்ாட்்ாைர்கள்.  
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அநுராதபுரத்தில் யானைகளின்   
தாக்குதலால் 33 பேர் மரணம்!   

கனிமமாழியின் வீட்டுக்குள்
இரவில் நுனைநத நேர்!

சுவிஸ் அருள்மிகு சிவன் ்காவில் 
ளசேவத்ேமிழ்ச் சேஙகத்தின் 
'அன்்் சிவம்' அளமபபிைால் 

'வரம்புயர மரநடுளக' சசேயற்திட்்த்தின் 
மூலம் இரண்ாம் கட்்மாக அம்்ாளை 
மாவட்்த்தில் உள்ை சேம்மாநதுளை பிர்ேசே 
சசேயலாைர் பிரிவுக்குட்்ட்் ்ழசவளி 
மற்றும் ்ளழய வைத்ோபபிட்டி கிராமங-
களில் உள்ை குடும்்ஙகளுக்கு ்யிர்கள், 
மரஙகள் மற்றும் விளேகள் வழஙகி ளவக்-
கப்ட்்ை.  இது சோ்ர்்ாை நிகழ்வு கிராம 
்சேவகர் ்க.ரவி  ேளலளமயில் முதி்யார் 
்கட்்்ார் கூ்த்தில் நள்ச்ற்ைது. இதில் 
வி்சே் அதிதியாக அம்்ாளை மாவட்்த் -
தின் 'அன்்் சிவம்' அளமபபின் சோண -
்ராை இைம் விஞ்ஞானி ்சோமசுநேரம் 
வி்ைாஜ்குமார், கிராமத்தின் கல்வி அபி -
விருத்தி அளமபபின் ேளலவர் சவள் -
ளையன் வி்நாகாந  மற்றும் முதி்யார் 
சேஙகத் ேளலவர் குமரன் சவள்ளையன் 
ஆகி்யார் கலநது சகாண்ைர்.

 இநநிகழ்வின் ்்ாது 70 குடும்்ங -
களுக்கு ்யிர்க்கன்றுகள், ்ழமரஙகள் 
மற்றும் விளேகள் வழஙகி ளவக்கப்ட் -
்ை. 

்மலும் வீட்டுத்்ோட்்ம் சசேய்வேற் -
காை ஆ்லாசேளைகளும் வழிகாட் -

்ல்களும் வழஙகப்ட்்ை. உள்ளூர் 
உற்்த்திகளையும் வறிய மக்களின் 
வாழ்வாோரத்ளேயும் ்மம்்டுத்துவேற் -
காக 'அன்்் சிவம் அளமபபிைால் ்ல 
்வளலத் திட்்ஙகள் ்மற்சகாள்ைப்ட்டு 
வருகின்ைளம குறிபபி்த்ேக்கது.       

அம்ோனை மாவட்்டத்தில் 'அன்பே சிவம்'
அனமப்பிைால் ேயிர்க்கன்றுகள் விநிபயாகம்

'திகாமடுல்ல முயற்சியாணனம 
வர்த்தகக் கணகாட்சி - 2022'

மதா்டர்ச்சியாக மூன்ைாவது ஆண்டாகவும் 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் ஈட்டிய மகௌரவம்

இல ங ள க யின் 
முன் ை ணி 
ஆயுள் காபபுறுதி 

தீர்வுகள் வழஙகுநராை 
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், 
2022 ஆம் ஆணடுக்-
காை சிைநே ஒன்றி-
ளணநே அறிக்ளகயி்ல் 
CMA விருதுகள் வழஙக-
லில், சகௌரவம் ச்ற்றுக் 
சகாண்து. சகாழும்பு 
ோஜ் சேமுத்திரா ்ஹாட் -்
லில் அணளமயில் இ்ம்-
ச்ற்ை இநே விருதுகள் 
வழஙகும் நிகழ்வின் 
்்ாது நிதி சவளிப்ள்த்-
ேன்ளம, ச்ாறுபபுக்கூ-
ைல் மற்றும் ்நர்ளம 
்்ான்ைவற்றில் உயர் நியமஙகளை ்்ணுவதில் 
காணபித்திருநே அர்ப்ணிபபுக்காக இலஙளக சோன்-
ைளிக்கப்ட்் முகாளமத்துவ கணக்காைர் நிறுவகத்-
திைால் சகௌரவிக்கப்ட்டிருநேது.   சோ்ர்ச்சியாக 
மூன்ைாவது வரு்மாகவும் சிைநே ்த்து ஒன்றி-
ளணநே அறிக்ளகயி்லுக்காக யூனியன் அஷ்யூ-
ரன்ஸ் சேரிவு சசேய்யப்ட்டிருநேது. சிைநே மூலேை 
சவளிப்டுத்ேலுக்காை வி்சே் விருளேயும் ச்ற்றுக் 
சகாண்து.   யூனியன் அஷ்யூரன்ஸின் பிரேம 
நிதி அதிகாரி ஆஷா ச்்ரரா இநே விருதுகளைப 
ச்ற்றுக் சகாண்ளம சோ்ர்பில் சேரிவிக்ளக-
யில், “இலஙளக சோன்ைளிக்கப்ட்் முகாளமத்துவ 
கணக்காைர் நிறுவகத்தி்மிருநது சோ்ர்ச்சியாக 
மூன்ைாவது வரு்மாகவும் இநே விருளேப ச்ற்றுக் 
சகாண்ளேயிட்டு நாம் மிகவும் மகிழ்ச்சியள்கின்-
்ைாம். இநே ஆணடில் வி்சே் விருசோன்ளை சவற்-

றியீட்டியளேயிட்டு நாம் ச்ருளம சகாள்கின்்ைாம். 
நிறுவைத்தின் வலிளமயாை சவளிப்ள்த்ேன்ளம 
மற்றும் ்நர்ளம ்் ான்ைவற்றுக்கு சிைநே எடுத்துக்காட்-
ா்க அளமநதுள்ைது" என்ைார்.  
யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், கல்வி, ஆ ர்ாக்கியம், ா்து-

காபபு, ஓய்வூதியம் மற்றும் முேலீடு ்் ான்ை ஆயுள் 
காபபுறுதியு்ன் சோ் ர்புள்ய தீர்வுகளை இலஙளகயர்-
ளுக்கு வழஙகுகின்ைது. 

நா்ைாவிய ரீதியில் ் ரநே கிளை வளலயளமபபி -
னூ்ாக 3000 க்கும் அதிகமாை ஊழியர்களைக் 
சகாணடு இயஙகும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், 
சோ்ர்ச்சியாை ேைது ஊழியர்கள், தீர்வுகள் 
மற்றும் சசேயன்முளைகள் ்்ான்ைவற்றில் வாடிக்-
ளகயாைர்களை ளமயப்டுத்திய முன்்ைற் -
ைஙகளை ்மற்சகாள்ளும் வளகயில் முேலீடு -
களை ்மற்சகாண் வணணமுள்ைது.  

தி.மு.க எம்.
பியான கனிமொ-
ழியின் தூத்துக்குடி 
வீட்டுக்குள் நேற்று-
முன்தினம் இரவு 
ெரெேபர நுழைந்த 
நி ழ ை யி ல் 
அவரது வீட்டுக்கு 
்தற்நபாது துப் -
பாக்கி ஏநதிய 
மபாலிஸ் பாது -
காப்பு வைஙகப்பட்டுள்்ளது. ெழைந்த 
்தமிைக மு்தைழெச்சர கருணாநிதியின் 
ெகளும், ்தற்நபாழ்தய மு்தைழெச்சர முக 
ஸ்்ாலின் ்தஙழக கனிமொழி தி.மு.கவில் 
துழண மபாதுசம்சயைா்ளராக ம்சயல்பட்டு 
வருகிைார. 

 இவர ம்சன்ழனயில் வசித்து வந்தார. தூத்-
துக்குடி எம்பியாக ொறிய நிழையில் தூத்-
துக்குடியில் வா்ழகக்கு வீடு எடுத்து ்தஙகி 
வருகிைார. 

தூத்துக்குடி குறிஞ்சி ேகரில் கனிமொழி 
எம்பியின் வீடு உள்்ளது. ோ்ாளுென்ை 
கூட்்ம் இல்ைா்த நிழையில் ொ்தம் 20 
ோட்களுக்கு நெைாக தூத்துக்குடியிநைநய 
கனிமொழி எம்.பி ்தஙகி வருகிைார. 

இநநிழையில் கனிமொழி எம்பியின் வீட்-
டுக்குள் ெரெேபர ஒருவர நுழைந்த்தாக கூைப்-
படுகிைது. 

இந்த நவழ்ளயில் கனிமொழி வீட்டில் 
இருந்தாரா? என்பது பற்றிய விபரம் மவளி-
யாகவில்ழை. இதும்தா்ரபாக மபாலி்சார 
வி்சாரழண ே்த்துகின்ைனர.        

மகாட்்டகனலயில் பகாலாகல இனைத்திருவிைா;  
'பதனும் ோலும்' கலநத 'வைநத காைஙகள்'  

மூலேை சவளிப்டுத்ேலுக்காை சிைபபு விருளே யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் 
ச்ற்றுக் சகாண்து. ருவன் சராட்ரி்கா (நிதி மற்றும் திட்்மி்ல் உ் ேளலவர்), 
சேச்சினி ்ண்ார (உேவி முகாளமயாைர் – திட்்மி்ல் மற்றும் விளல மதிபபி -
்ல்) மற்றும் நதீ ச்்ரரா (நிதி மற்றும் திட்்மி்ல் முகாளமயாைர்) ஆகி்யார் 
காணப்டுகின்ைைர்.  

எம்.ரி. ஆரிப்  ...?
அனுராேபுரம் ்மற்கு நிரு்ர்

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nrg; ngsd;Nlrd; (SAFE Foundation)
nfhr;rpf;fha; gapu;r;nra;if jpl;lk;

Nrg; ngsd;Nlrd; (SAFE Foundation) %yk; rpwpa msthd rpW cilikahsu; tptrha 

tzpf $l;lhz;ik jpl;lj;Jld; (SAPP) xUq;fpize;J Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w nfhr;rpf;fha; 

jpl;lj;jpw;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l cUg;gbfis ngw;Wf;nfhs;tjw;F jFjpAila 

cw;gj;jpahsu;fs; kw;Wk; toq;Feu;fis Nju;T nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. ,e;jj; jpl;lk; mur mDruizAld; vkJ epWtdj;jpdhy; 

nraw;gLj;jg;gLfpwJ.

tupir 

,y.
cUg;gb tpguk;

Njitahd msT 

(myF)

01 midj;J Jizf;fUtpfisAk; nfhz;ljhf ¼ 

Vf;fu; msT fhzpf;fhd ePu; njspf;Fk; fl;likg;G 

178

,jw;fhf Mu;tk; fhl;Lfpd;w jFjpia g+u;j;jp nra;Js;s tpiykDjhuu;fshy; mYtyf 

Neuq;fspy; kPsspf;fg;glhj 1000 &gh tpiykD fl;lzk; xd;iw nrYj;jp tpguf;Fwpg;G 

kw;Wk; Fwpj;j Mtzq;fis (Nfs;tpkD Mtzk;) ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

tpiykDf;fis Vw;Fk; ,Wjpj; jpfjp 2022 brk;gu; khjk; 12 md;W K.g. 10.00 tiu 

khj;jpuk; vd;Wk; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l midj;J tpiy Mtzq;fSk;  fPOs;s 

Kftupf;F mDg;Gtjw;F my;yJ epWtd tstpy; mike;Js;s tpiyf;Nfl;Gg; ngl;bf;F 

,Ltjw;F eltbf;if vLj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; jpwg;gJ 2022 brk;gu; khjk; 

12Mk; jpfjp K.g. 10.30f;F Nkw;nfhs;sg;gLtjhy; midj;J toq;Feu;fSk; Fwpj;j 

khjpupfisAk; md;iwa jpdj;jpy; vLj;JtUtJ fl;lhakhFk;. jhkjpj;J fpilf;fpd;w 

Nfs;tpfis (tpiykDf;fs;) epuhfupg;gjw;F Ntz;b Vw;gLk; vd;gij jaTld; 

fUj;jpy;nfhs;sTk;.

Nkyjpf tpguq;fSf;F 070 472 7835 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; njupe;Jnfhs;s 

KbAk;.

epu;thf kw;Wk; epjp Kfhikahsu;

Nrg; ngsd;Nlrd; (SAFE Foundation)
,yf;fk; - 20

ghlrhiy re;jp> ghdpad;flty>

mEuhjGuk;.

Reg. No. GA-2578, L-158404   
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,yq;if JiwKf mjpfhu rig

nld;lu; mwptpj;jy;
,yq;if JiwKf tshfj;jpy; mike;Js;s fPo;f;Fwpg;gplg;gLk; cztfq;fs; 2023.01.01 Mk; 

jpfjp Kjy; 2023.12.31 Mk; jpfjp tiuAs;s fhy vy;iyapDs; elhj;jpr; nry;tjw;fhd Fwpj;j 

Jiwapy; xU tUl mDgtKs;s ,yq;if gpui[fsplkpUe;J rPy; itf;fg;gl;l nld;lu; 

gj;jpuq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

cztfk;  ,yf;fk;

fpof;F Kida cztfk; 01

gioa JiwKf Mizf;FO fl;bl cztfk; 02

gz;lhuehaf;f Nkil cztfk; 03

nfdy; Kida cztfk; 04

nfhjpfy (ngha;NyW) gpuptpd; cztfk; 05

[a nfhs;fyd; III/IV 06

[a nfhs;fyd; I/II 07

gioa Nthu;fu; fl;bl cztfk; 08

Gjpa thapy; cztfk; 09

Nkhl;lhu; fuh[; cztfk; 10

,Oitf;fy Kidaj;jpd; cztfk; 11

If;fpa Kidaj;jpd; cztfk; 12

k`nghy JiwKf kw;Wk; fly;rhu; fy;tpf;fyhrhiy cztfk; 13

Ngypanfhil nfhs;fyd; / ifahsy; epiya (CFS) cztfk; 14

Fwpj;j tpguq;fs; kw;Wk; tpz;zg;gq;fs; 2022.11.28 Mk; jpfjp Kjy; 2022.12.13 Mk; jpfjp gp.g 

02.00 kzptiu mYtyf Neuq;fspy; nfhOk;G – 13> nfhr;rpf;fil eyd;Gup kw;Wk; ifj;njhopy; 

cwTfs; gpuptpd; gpujhd mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbtNjhL> mjw;fhf &gh 1000/- tPjk;; 
kPsspf;fg;glhj fl;lznkhd;W kw;Wk; &gh Ik;gjhapuk; (50>000/-) ngWkjpahd kPsspf;fg;gLfpd;w 
ghJfhg;Gg; gpiz itg;Gj; njhifnahd;Wk; ,j;JiwKf mjpfhurigf;F nrYj;j Ntz;Lk;.

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l xt;nthU cztfq;fSf;Fk; ntt;Ntwhf nld;lu; gj;jpuq;fs; rku;g;gpf;f 

Ntz;baNjhL> epjp nrYj;JtJk; mt;thNw Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. tpiyfs; cs;slq;fpa 

fbj ciwapd; Nky; %iyapy; ~~cztfq;fSf;fhd nld;lu; tpiyfs; NfhUjy; - 2023|| vd 

Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

G+uzg;gLj;jg;gl;l tpiyfs; nfhz;l rPy; itf;fg;gl;l nld;lu; gj;jpuq;fs; gpujhd Kfhikahsu; 

(e. if.c) mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ~~cztfq;fSf;fhd tpiyNfhuy; - 2023|| vd 

Fwp;g;gplg;gl;Ls;s nld;lu; ngl;bapy; ,ly; Ntz;Lk;.

nld;lu; gj;jpuq;fis nghWg;Ngw;wy; 2022.12.14 Mk; jpfjp K.g 10.00 f;F KbtiltNjhL> mjd; 

gpd; nld;lu; jpwj;jy; gz;lhuehaf;f JiwNkil eyd;Gup kz;lgj;jpy; eilngWk;.

,jw;F Kd; Fj;jif mbg;gilapy; cztfq;fs; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;> mjpfhurigf;F 

mwtplg;glNtz;ba VjhtnjhU epYitj; njhifnahd;W nrYj;Jtjw;F jtwpa my;yJ 

,uz;L KiwfSf;F Nky; vr;rupf;if toq;fg;gl;Ls;s cztfq;fspd; Fj;jifahsu;fs; 

nld;lu; tpiyfs; rku;g;gpg;gjw;F jFjpaw;wtu;fshf fUjg;gLthu;fs;.

Nkyjpf tpguq;fis 011-2482601 kw;Wk; 011-2482416 njhiyNgrp ,yf;fq;fs; %yk; ngw;Wf;nfhs;s 

KbAk;

gpujhd Kfhikahsu; (e.if.c)

eyd;Gup kw;Wk; ifj;njhopy; cwTfs; gFjp

,yq;if JiwKf mjpfhurig

nfhOk;G - 13

tpiykDf; Nfhuy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahH) fk;gdp

Nfs;tpg;gj;jpu ,yf;fk; 016/T/2022

Kd;nkhopag;gl;l thdpiyj; juTfs; Nritf; fl;blk;

aho;;g;ghzk; ru;tNjr tpkhdepiyak;> gyhyp

jtprhsuhy;> tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; %yk; aho;g;ghzk; 

ru;tNjr tpkhdepiya tshfj;jpy;> Kd;nkhopag;gl;l thdpiyj; juTfs; Nritf; fl;blj;Jf;fhf  Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l 

tpiyf;Nfs;tpfs;> jifikfisf;nfhz;l nghUj;jkhd tpiyf;$Weu;fsplkpUe;J ,j;Jld; miof;fg;gLfpd;wd. 

xg;ge;jj;jpd; fl;Lkhd NtiyfSf;Fupa fhy vy;iy - 180 ehl;fshFk;.

fUj;jpl;lq;fs; miktplk; : aho;g;ghzk; ru;tNjr tpkhdepiyak;> gyhyp

Njrpa Nghl;baply; tpiyf;Nfhuy; eilKiwfSf;fikthfNt> tpiyf;Nfs;tpfs; ,lk;ngWk;.

,t; xg;ge;jk; jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Nf toq;fg;gLtJld;> tiuaWf;fg;gl;;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; ,jw;F Kd;du; epuhfupf;fg;gl;l ngau; gl;baypy; 

ngau; cs;slq;fg;glhj xUtu; / jhgdkhf mikag; ngWjy; Ntz;Lk;. NkYk;> ,e;j tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; fl;bl 

epu;khzpg;G ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurigapd;> fl;bl fl;Lkhdk; njhlu;ghf C5 kw;Wk; C6 (c-5 or c-6) juq;fspy; 
gjpTnra;ag;gl;l Fwpj;j tifapyhd fl;Lkhdg; gzpfs; njhlu;ghd mDgtk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf Mu;tk; fhl;Lk; tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F> 2022.11.29 Kjy; 2022.12.27 Me; jpfjp tiuapy; VNjDk; 

Ntiy nra;Ak; ehl;fspy; K.g 09.00 kzpf;Fk; gp.g 03.00 kzpf;Fk; ,ilNaahd fhyg;gFjpf;Fs;> fl;Lehaf;f 

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;;> tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) 

fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpd;> fpisj;jiytUf;F vOj;J %ykhd Nfhupf;if tpLtjd; %yk; kw;Wk; 

Nfs;tpg;gj;jpu fl;lzkhf jpUg;gp jug;glhj &gh 8>500.00 (vl;lhapuj;;J Ie;EhW &gh) fhrhfr; nrYj;jp> Mq;fpy nkhopapy; 

jahupf;fg;gl;Ls;s midj;Jk; G+u;j;jpnra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tp ,izg;G Nfhitnahd;wpidf; nfhs;tdT nra;Jnfhs;s 

KbAk;. mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fis Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; fl;lzq;fspd;wp ghu;itapl KbAk;.

Nfs;tpg;gj;jpu cj;juthjj;jpw;fhf rfy tpiyf;Nfs;tpahsu;fSk;> Fwpj;j xU tpiyf;Nfs;tpf;fhf me;j Nfs;tpg;gj;jpu 

Mtzq;fspy; Fwpg;gpl;Ls;s epWtdnkhd;wpdhy; ntspaplg;gl;l &gh 450>000.00 (ehd;F ,yl;rj;J Ik;gjhapuk; &gha;) 

gzkhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gw;Wr;rPl;L my;yJ tpiyf;Nfs;tp jfty; ml;ltizapy;; 05 Mk; gFjpapy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l jhgdnkhd;wpypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpapd; mbg;gilapyhd tpiyf;Nfs;tp 

gpizKwpnahd;W mjw;F rkdhd cj;juthjk; (NjitNaw;gLk; gl;rj;jpy; gzkhf khw;wf;$ba) mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tp 

rku;gpj;jy; Ntz;Lk;.

2022.12.12 Me; jpfjp K.g 10.00 kzpf;F aho;g;ghzk; ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; 

tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; Kfhikahsupd; miwapy; eilngWk; Muk;g tpiyf;Nfs;tp $l;lj;jpy; 

gq;Nfw;FkhW midj;J tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Fk; kw;Wk; mtu;fspd; mjpfhug; g+u;tkhd gpujpepjpfSf;Fk; ,j;Jld; 

miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

rupahd Kiwapy; G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs;> gpujpnahd;Wld; 2022.12.28 Me; jpfjp gp.g 02.00 kzpf;F Kd;du; 

fpilf;ff;$bathW Neubahf my;yJ gjpTj;jghy; %yk; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;> 

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd; toq;fy;njhlu; 

Kfhikj;Jt gpuptpd;> ngWiff; FO ,yf;fk; 1> jtprhsUf;F Vw;ghLfs; nra;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;Fk; 

tpiyf;Nfs;tpfs;; epuhfupf;fg;gLk;. mj;jpfjpapy; Fwpj;j Neuj;jpy; tpiyf;Nfs;tpfs; nghWg;Ngw;Fk; Neuk; Kbtile;jJk;> 

tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhuk; g+u;tkhd gpujpepjpfs; Ke;epiyapy; mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy;> 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> rptpy; nghwpapayhsu; (jpl;lkply; 

kw;Wk; tbtikg;G) gpuptpd;> fpisj; jiytu; %yk; 0112263502/3506 - vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; Clhf 

kw;Wk; njhiyefy; ,yf;fk; 011 2251356 %yk; mwpe;J nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahH) fk;gdp

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f

2022 etk;gh; 30Mk; jpfjpad;W Vy tpw;gidapD}lhf 80>000 kpy;ypad; 
&ghTf;fhd  jpiwNrhp cz;bay;fs;  toq;fg;gLk;

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

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

Iv];Ivd;* LKA09123C039 LKA18223F021 LKA36423L015

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

35,000 25,000 20,000 80,000

Vy tpw;gidj; jpfjp : 2022 etk;gh; 30

jPh;g;gdTj; jpfjp  : 2022 brk;gH 02

toq;fg;gLk; jpfjp  : 2022 brk;gH 02

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

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; : 2022 etk;gh; 30 Gjd;fpoik K.g. 11.00 

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

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

xU kpy;ypad; &gha;fspd;

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

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

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

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

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

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

njhiffspYk; ghHf;f caHe;j my;yJ Fiwe;j njhifapid> MdhYk; 

Kd;itf;fg;gLfpd;w nkhj;j njhifapid tpQ;rhJ Vw;Wf;nfhs;sf;$Lk;.

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

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; gpvy;rp 2317777

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

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

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

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

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

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

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

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

nghJg;gLfld; fz;fhzpg;ghsH/gjpthsH

toq;Fk; mYtyfk;:

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

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

nfhOk;G-1.

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

jpiwNrhp cz;bay;fs; toq;fy;

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

tpiykDf; Nfhuy; 

tiuaWf;fg;gl;l tpkhd epiya kw;Wk; tpkhdNritfs; 

(,yq;if) (jdpahH) fk;gdpapd;

tpiyf;Nfs;tp ,yf;fk; 071/T/2022
kj;jis ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd; thd; fl;Lg;ghl;L nraw;ghLfs;; NfhGuj;jpd; 

xg;gid ,Uk;G fl;likg;G tHzk; G+Rjy;

(PAINTING OF DECORATIVE STEEL STRUCTURE AT ATC 
TOWER AT MRIA, MATTALA)

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp rhu;ghf mjd; jtprhsuhy; kj;jis ru;tNjr 

tpkhdepiyaj;jp;d;; thd; fl;Lg;ghl;L nraw;ghLfs;; NfhGuj;jpd; xg;gid ,Uk;G fl;likg;G tHzk; G+Rtjw;fhf Kj;jpiu Fwpaplg;gl;l 

tpiyf;Nfs;tpfs; jifikfisf; nfhz;l tpiyf;Nfs;tpahsu;fsplkpUe;J ,j;Jld; miof;fg;gLfpd;wd. ,jw;fhd kjpg;gplg;gl;l njhif 

vjpu;ghuh ngsjpf nryT 10% kw;Wk; vjpu;ghuh gz tPf;f nryT 10% kw;Wk; ntl; tup (VAT) jtpu;j;J &gh 45 kpy;ypad;fshFk;.
,t; Ntiyg;gFjpf;Fs; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;ba fl;Lkhd gzpfshf> mupj;jypd;wp ghJfhg;G ngWtjw;fhf tz;zk; G+Rk; Kiwiknahd;W 

G+rg;gl (mz;zsthf 1060 rJu kPl;lu; nfhz;l) Ntz;baJld; > mf;Fwpj;j midj;J fl;Lkhdg; gzpfSf;Fk; Njitahd midj;J 

fl;blg;nghUl;fs; kw;Wk; njhopw;gil ngw;W> tptuf;;Fwpg;gPl;by; cs;sthWk;> tpiyg;gl;bay; kw;Wk; tiuglq;fSf;fikthfTk; kw;Wk; cupa 

nghwpapay; jpl;lkplYf;fika Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;.

xg;ge;jj;jpd; fl;Lkhd NtiyfSf;Fupa fhy vy;iy - 270 ehl;fshFk;.

fUj;jpl;lq;fs; miktplk; : kj;jis ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpNyahFk;

Njrpa Nghl;baply; tpiyf;Nfhuy; eilKiwfSf;fikthfNt> tpiyf;Nfs;tpfs; ,lk;ngWk;.

,t; xg;ge;jk; jifikfisg; G+u;j;jp nra;Js;s tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;Nf toq;fg;gLtJld;> ,jw;F Kd;du; epuhfupf;fg;gl;l ngau; 

gl;baypy; ngau; cs;slq;fg;glhj xUtu; / jhgdkhf mikag; ngWjy; Ntz;Lk;. NkYk; ,e;j tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; fl;bl epu;khzpg;G 

ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA)> (,jw;F Kd;du;> (ICTAD) Ngupy; miof;fg;gl;l)> EM3 juq;fspy; my;yJ mjw;F Nkw;gl;l 

juq;fspy; (fbdkhd ,Uk;G nra;JUthf;Fk;) gjpTnra;ag;gl;l> Fwpj;j tifapyhd fl;Lkhdg; gzpfs; njhlu;ghd mDgtKs;s xg;ge;j 

jhuuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

,J njhlu;ghf Mu;tk; fhl;Lk; tpiyf;Nfs;tpahsu;fSf;F> 2022.11.29 Kjy; 2022.12.27 Me; jpfjp tiuapy; VNjDk; Ntiy nra;Ak; 

ehl;fspy; K.g 09.00 kzpf;Fk; gp.g 03.00 kzpf;Fk; ,ilNaahd fhyg;gFjpf;Fs;> fl;Lehaf;f gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpd;;> 

tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpuptpd;> ,yf;fk; 01> 

ngWiff; FOtpd;> jtprhsUf;F jpUg;gp jug;glhj &gh. gjpNdhuhapuj;J IE}W (&gh 11>500/-) khj;jpuk; fhrhfr; nrYj;jp> Mq;fpy nkhopapy; 

jahupf;fg;gl;Ls;s midj;Jk; G+u;j;jpnra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tp ,izg;G Nfhitnahd;wpidf; nfhs;tdT nra;Jnfhs;s KbAk;. mf;Fwpj;j 

tpiyf;Nfs;tp Mtzq;fis Nkw;Fwpg;gpl;l tpyhrj;jpy; fl;lzq;fspd;wp ghu;itapLtjw;Fj; Njitahd trjpfs; toq;fg;gLk;.

tpiyf;Nfs;tp cj;juthjj;jpw;fhf rfy tpiyf;Nfs;tpahsu;fSk;> Fwpj;j xU tpiyf;Nfs;tpf;fhf &gh MW ,yl;rk; (&gh. 600>000) 

khj;jpuk; gzkhf my;yJ tpiyf;Nfs;tp jfty; ml;ltizapy;; 05 Mk; gFjpapy; 16.2 gpuptpd; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jhgdnkhd;wpypUe;J 

ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpapd; mbg;gilapyhd tpiyf;Nfs;tp gpizKwpAld; Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpapid rku;gpf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

2022.12.06 Me; jpfjp K.g 10.30 kzpf;F kj;jisapy; mike;Js;s kj;jis tpkhdepiyaj;jpd;;> nghwpapay; mYtyfj;jpy; eilngWk; Muk;g 

tpiyf;Fwpg;gPl;L $l;lj;jpy; gq;Nfw;FkhW midj;J tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhug; g+u;tkhd gpujpepjpfSf;F ,j;Jld; 

miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

rupahd Kiwapy; G+u;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfs;tpfs;> 2022.12.28 Me; jpfjp gp.g 02.00 kzpf;F Kd;du; > jtprhsu;> ,yf;fk; 2> ngWiff; 

FO> tiuaWf;fg;gl;;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdp toq;fy;njhlu; Kfhikj;Jt gpupT> gz;lhuehaf;f 

ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f vd;w tpyhrj;jpw;F Neubahf my;yJ gjpTj;jghy; %yk; fpilf;ff;$bathW Vw;ghLfs; nra;jy; 

Ntz;Lk;. jhkjkhf fpilf;Fk; tpiyf;Nfs;tpfs;; epuhfupf;fg;gLk;. mj;jpfjpapy; Fwpj;j Neuj;jpy; tpiyf;Nfs;tpfs; nghWg;Ngw;Fk; Neuk; 

Kbtile;jJk;> tpiyf;Nfs;tpahsu;fs; my;yJ mtu;fspd; mjpfhug; g+u;tkhd gpujpepjpfs; Kd;epiyapy; mf;Fwpj;j tpiyf;Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy;> tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> rptpy; nghwpapayhsu; (jpl;lkply; kw;Wk; tbtikg;G) gpuptpd;> fpisj; 

jiytu; %yk; 011-2263502/011-2263507 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; Clhf my;yJ njhiyefy; ,yf;fk; 011-2251356 %yk; 

mwpe;J nfhs;s KbAk;.

,J njhlu;ghf Nkyjpf jfty;fisg; ngwNtz;Lkhapd; fl;Lehaf;f> gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyaj;jpy;> tiuaWf;fg;gl;l 

tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs; (,yq;if) (jdpahu;) fk;gdpapd;> rptpy; nghwpapayhsu; (jpl;lkply; kw;Wk; tbtikg;G) 

gpuptpd;> fpisj; jiytu; %yk; 0112263502/3506 - vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis miog;gjd; Clhf kw;Wk; njhiyefy; ,yf;fk; 

011 2251356 %yk; mwpe;J nfhs;s KbAk;.

jtprhsu;

tiuaWf;fg;gl;l tpkhdepiya kw;Wk; tpkhdNritfs;; (,yq;if) (jdpahH) fk;gdp

gz;lhuehaf;f ru;tNjr tpkhdepiyak;> fl;Lehaf;f

22.50%   2024 'A" ,d; njhlh;fspd; fPo; &.25>000 kpy;ypaidAk; 22.50%   
2026'A"njhlh;fspd; fPo; &.25>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 

2022 etk;gh;  29Mk; jpfjp  ,lk;ngWk;  Vyq;fspd; mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wd.

,j;jpiwNrhp Kwpfspd; tpguq;fs; fPNo jug;gLfpd;wd.

njhlh;fs; 22.50% 2024'A' 22.50% 2026 'A'
ISIN* LKB00224E013 LKB00426E154

Kd;itf;fg;gl;l njhif 
&.25>000 

kpy;ypad;
&.25>000 kpy;ypad;

eWf;F tPjk; 22.50% 
Mz;nlhd;wpw;F

22.50% 
Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2022 Nk 01 2022 Nk 15

Kjph;Tj;jpfjp 2024 Nk 01 2026 Nk 15

eWf;F nfhLg;gdTfs; nrYj;jg;gLk; 

jpfjpfs;
01 Nk & 

01 etk;gh;

15 Nk & 

15 etk;gh;

xd;W Nrh;e;j tl;b tPjk; &.100 ,w;F 

&.1.8646

&.100 ,w;F 

&.0.9945

Vytpw;gidj;jpfjp 2022 etk;gh; 29> nrt;tha;f;fpoik

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

gLtjw;fhd ,Wjpj;jpfjpAk; NeuKk;
2022 etk;gh;; 29 nrt;tha;f;fpoik> 

K.g.11.00 kzp

jPh;g;gdTj; jpfjp 2022 brk;gh; 01

tpiyf;Fwpg;gPl;bd; Mff;Fiwe;j 

njhif

Ie;J kpy;ypad; &gha;fs; (&.5>000>000/=) 
mj;Jld; xU kpy;ypad; &gha;fspd; 

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

Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;J cz;ikahd tpiyfspd; (eWf;Ff; nfhLg;gdTj; 

jpfjpapypUe;J jPh;g;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W Nrh;e;j tl;b ePq;fyhf) 

mbg;gilapy; tpiyf;Fwpg;gPLfs; Nfhug;gLfpd;wd. tpiyf;Fwpg;gPLfs; ,yq;if 

kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l ,yj;jpudpay; tpiyf;Fwpg;gPL rkh;g;gpf;fpd;w 

trjpapD}lhf khj;jpuNk Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;.

xt;nthU njhlh;/ISIN njhlh;gpYk; re;ij epiyikfSf;fika 

Kd;itf;fg;gl;l njhifapid tpQ;rhj VNjDk; njhifapid ,yq;if 

kj;jpa tq;fp Vw;Wf;nfhs;syhk;

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

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

nghJg;gLfldpd;  fz;fhzpg;ghsh;/gjpthsh;
toq;Fk; mYtyfk;

nghJg;gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp>
30> rdhjpgjp khtj;ij> nfhOk;G-1.

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

&.50>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

*  gd;dhl;L gpizaq;fs; milahs ,yf;fk;

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

ypkpll; 2206297

,yq;if tq;fp 2541938

nfg;gpl;ly; viyad;]; 

ypkpll; 2317777

,yq;if nfhkh;\y; 

tq;fp gpvy;rp 2332319

g;nt];l; nfg;gpl;ly; 

l;nu]hP]; gpvy;rp 2639883

vd;v];gP gd;l; 

kNd[;kd;w; fk;gdp 

ypkpll; 2425010

kf;fs; tq;fp 2206783

rk;gj; tq;fp gpvy;rp 2305842

nryhd; tq;fp gpvy;rp 2456340

nty;j;w];w; 

nrf;Fhpl;B]; ypkpll; 2675096

fPo;f;fhZk; Kjdpiy tzpfh;fsplkpUe;Jk; ve;jnthU chpkk; ngw;w tHj;jf 

tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fis nfhs;tdT nra;AkhW nghJkf;fs; 

miof;fg;gLfpd;wdh;.



உலகக் கிண்ண 
கால்பந்து ப்பாட்டி-
யில பிரான்ஸ் முதல 
அணியாக ந�ாக் 
அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி 
ந்பற்்றபதாடு சவூதி 
அ ப ர பி ய ா வி ட ம் 
அதிர்ச்சித் பதாலவி 
அடடந்த ஆர்்ஜன்-
டீனா நெக்சிபகாடை 
விழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக் -

கான ைாய்பட்ப தக்கடைத்துக் நகாணடது.
லுடசலா அரங்கில இலங்டக ப�ர்ப்படி ப�ற்று 

(27) அதிகாடல �டடந்பற்்ற ப்பாட்டியில லிநயானல 
நெஸ்ஸி 64 ஆைது நிமிடத்திலும் ந்பர்னாணடஸ் 87 
ஆைது நிமிடத்திலும் பகால புகுத்தியதன் மூலம் ஆர் -
்ஜன்டீன அணி நெக்சிக்பகாடை பதாற்கடித்தது.

முன்னதாக நடன்ொர்க்கிற்கு எதிரான 2-1 என்்ற பகால 
க்ணக்கில நைற்றியீட்டிய �ட்பபுச் சம்பியன் பிரான்ஸ் 
16 அணிகள் சுற்றுக்கு முன்பனறியது. இதன்ப்பாது 
டகலியன் ம்்ப்பப்ப பிரான்ஸ் அணிக்காக இரட்டட 
பகால புகுத்தியடெ குறி்பபிடத்தக்கது. 

கடந்த சனிக்கிழடெ �டந்த பெலும் இரு ப்பாட்டிக -
ளில சவூதி அபரபியாடை ப்பாலந்து அணி 2-0 எனவும் 
துனீசியாடை அவுஸ்திபரலியா 1-0 எனவும் வீழ்த்தி 
அடுத்த சுற்றுக்கு முன்பனறும் ைாய்பட்ப தக்கடைத்-
துக்நகாணடன.    

்பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதெர் 
இம்ரான் கான், குழ்ப்பம் ஏற்்ப-
டும் அச்சம் கார்ணொக தடல�கர் 
இஸ்லாொத்டத ப�ாக்கிய ஆதர-
ைாளர்களின் நீணட ப்பரணிடய 
டகவிட்டுள்ளார். முன்கூட்டிபய 
பதர்தடல �டத்துைதற்கு அழுத்-
தம் நகாடுக்கும் ைடகயில சட்ட -
ென்்றங்களில இருந்து தெது கட்சி 
நைளிபயறுைதாகவும் அைர் அறி-
வித்துள்ளார்.

‘இஸ்லாொ்பாத்துக்கு நசல -
லாெல இருக்க �ான் முடிவு 
நசயபதன். அது ந்பரும் அழிடை 
ஏற்்படுத்தி �ாட்டுக்பக இழ்பட்ப 
உருைாக்கும் என்்பது எனக்குத் 
நதரியும்’ என்று ்படுநகாடல 
முயற்சியில இருந்து உயிர்த்பபிய 
பின் முதல முட்ற ந்பாதுநைளி-
யில பதான்றிய இம்ரான் கான் 
ஆதரைாளர்கள் முன் நதரிவித்-
தார்.

ராைலபிணடியில கடந்த சனிக் -
கிழடெ இடம்ந்பற்்ற ப்பரணி-
யில ந்பரும் திரளான ெக்கள் 
ஒன்று திரணடனர். இந்த ஆதர-
ைாளர்கள் தடல�கடர ப�ாக்கி 
ஊர்ைலொகச் நசலல திட்டமிட்-
டிருந்தனர். இது ந்பரும் அரசியல 
்பதற்்றத்டத ஏற்்படுத்தும்  சூழ-
லிபலபய ப்பரணிடய டகவிட 
இம்ரான் கான் தீர்ொனித்துள்ளார்.

கடந்த பெ ொதம் இம்ரான் 
கான் ஆதரைாளர்கள் இஸ்லாொ-
்பாத்தில �டத்திய ப்பரணி ைன்மு-
ட்றயில முடிந்தது.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 நவம்பர் மா்தம 28ம திைதி திஙைடகிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.

16

2022 நவம்பர் 28 திஙைடகிழகம

குழப்பத்தை தைவிர்க்க: 
ப்பரணி்ை ்்கவிட
இமரரான் ்கரான் முடிவு

உலகில நீணட 
காலம் ்பதவி ைகிக்கும் 
்ஜனாதி்பதியான எக்ை-
படாரியல கினிய ்ஜனா -
தி்பதியான 80 ையது 
டிபயாபடாபரா ஒபியங் 
ெற்ந்றாரு தைட்ணக் -
காக நைற்றிந்பற்றுள் -
ளார். 

சர்ைாதிகார ஆட்சி 
�டடந்பற்று ைரும் 
�ாட்டில இடம்ந்பற்்ற 
பதர்தலில ்ஜனாதி்பதி 
95 வீதொன ைாக்குகடள நைன்்றதாக அறிவிக்க்ப்பட்-
டுள்ளது. ‘இந்த முடிவு �ாம் சாரியானைர்கள் என்்படத 
மீணடும் நிரூபி்ப்பதாக உள்ள’ என்று ்ஜனாதி்பதியின் 
ெகனான துட்ண ்ஜனாதி்பதி நதரிவித்துள்ளார்.  

இந்தத் பதர்தலில எதிர்கட்சியில இருந்து சில பைட்்பா-
ளர்கள் ப்பாட்டியிட்டப்பாதும் எைரும் நைற்றிடய எதிர் -
்பார்க்கவிலடல என்்பது குறி்பபிடத்தக்கது. அங்கு பதர் -
தலகள் பொசடியான முட்றயில �டடந்பறுைது என்்பது 
்பரைலாக சுெத்த்ப்படும் குற்்றச்சாட்டாகும். 

ெத்திய ஆபிரிக்காவின் எணந்ணய ைளம் நகாணட 
குட்டி �ாடான எக்ைபடாரியல கினியாவில ஒபியங் 
கடந்த 43 ஆணடுகளாக ஆட்சி புரிந்து ைருகி்றார். 
1979இல இராணுை சதி்பபுரட்சி ஒன்றின் மூலம் 
ஆட்சிடய பிடித்த அைர் ்பல சதி்பபுரட்சிகளில இருந்து 
த்பபி நதாடர்ந்து ஆட்சியில இருந்து ைருகி்றார்.

உலகின் நீணட ்கரால தை்லவர  
மற்றராரு தைவ்ை்ககு ்வறறி

ருடைக்  ்பாரூக்

அகில இலங்டக 
பதசிய ்பாடசாடல -
களுக்கு இடடயி-
லான உடத்பந்தாட்-
ட்ப ப்பாட்டி யில 16 
ையதுக்கு உட்்பட்ட 
பிரிவில ஹமீட் அல 
ஹுடசனி  கலலூரி  
பதசிய சம்பியனாக 
நதரிைாகியது. கலவி அடெச்சினால �டத்த்ப்பட்ட இந்த்ப ப்பாட்டிகளின் 16, 
18 ெற்றும் 20 ையதுக்குட்்பட்ட ைலய ெட்ட, ொகா்ண  ெட்ட  ெற்றும் அகில  
இலங்டக  ெட்ட ப்பாட்டிகள் நகாழும்பு சிட்டி லீக் டெதானத்தில �டடந்பற்-
்றது. இதில ஹமீட் அல ஹுடசனி கலலூரியின் 16 ையதுக்குட்்பட்ட அணி 
மூன்று நிடலகளிலும் முன்பனற்்றம் கணடு சம்பியனாகியதுடன், சாஹிரா  கல -
லூரிக்கு  எதிராக  ஹட்ரிக் நைற்றிடய்ப ந்பற்்றது. 

கலவி அடெச்சின் கலவி்ப ்பணி்ப்பாளர்  திருெதி தம்மிகா குலத்துங்கவி -
டமிருந்து ஹமீட் அல ஹுடசனி கலலூரியின் தடலைர் எம். ஏ. அஹெட்  
நசக்கி  சம்பியன் பகடயத்டத்ப ந்பற்றுக்நகாணடார்.

தேசிய பாடசாலை உலேபந்து:
ஹமீட் அல் ஹுலசனி வெற்றி

கலமுடன ெத்திய தினகரன் நிரு்பர்

கலமுடன யங் ப்பட்ஸ் விடளயாட்டுக் கழகத்தின் 
30ஆைது  ஆணடு நிட்றடை ஒட்டி �டத்த்ப்பட்ட சிபன-
பூர்ை கிரிக்நகட் ப்பாட்டியில கலமுடன ஜிம்கானா விடள-
யாட்டுக் கழகம் நைற்றியீட்டியது. கலமுடன சந்தாங்-
பகணி ஐக்கிய  டெதானத்தில கடந்த சனிக்கிழடெ (26) 
�டடந்பற்்ற இந்த ப்பாட்டியில யங் ப்பட்ஸ் கழகத்டதபய  
ஜிம்கானா அணி எதிர்த்தாடியது. இதன்ப்பாது  யங் ப்பட்ஸ் 
கழகத்தின் சீருடெ அறிமுக நிகழ்வும் இடம்ந்பற்்றது.

ஜிம்கரானரா ்கழ்கம ்வறறி

விடளயாட்டுத் துட்ற அடெச்சின் 
ஒ்பபுதல இன்றிபய லங்கா பிரீமியர் லீக் 
நதாடர் �டத்த்ப்படுைதாக விடளயாட்-
டுத் துட்ற அடெச்சர் நராஷான் ர்ணசிங்க 
நதரிவித்துள்ளார்.

ஐக்கிய ெக்கள் சக்தி எம்.பி �லீன் 
்பணடார ்பாராளுென்்றத்தில கடந்த சனிக்-
கிழடெ (26) எழு்பபிய பகள்வி ஒன்றுக்கு 
்பதிலளிக்கும்ப்பாபத விடளயாட்டுத் 
துட்ற அடெச்சர் இதடனத் நதரிவித்தார். 
இந்தத் நதாடருக்கு சூதாட்ட நிறுைனம் 

ஒன்று எவைாறு பிரதான அனுசரட்ண 
ைழங்க முடியும் என்று அைர் பகள்வி 
எழு்பபினார். 

இது ்பற்றிய உடன்்படிக்டகடய 
விடளயாட்டுத் துட்ற அடெச்சர் என்்ற 
ைடகயில தாமும் ்பார்க்கவிலடல என்று 
அைர் சுட்டிக்காட்டினார்.    

விடளயாட்டு அடெச்சு அலலது 
விடளயாட்டு அடெச்சர் என்்ற ைடகயில 
�ான் கூட இந்த உடன்்படிக்டகடய 
்பார்க்கவிலடல என்று அைர் குறி்பபிட்-

டார். ‘அந்த உடன்டிக்டகடய பகட்டு 
இலங்டக கிரிக்நகட் சட்பக்கு �ான் 
கடிதம் ஒன்ட்றயும் அனு்பபிபனன்’ 
என்்றார். 

விடளயாட்டு ்பந்தய நிறுைனொன 
‘ந்பயார் பிபள’ ஆசிய கிண்ணத்தில 
இலங்டக கிரிக்நகட் வீரர்களுக்கு அனுச -
ரட்ண ைழங்கியது. இலங்டக கிரிக்நகட் 
விரர்களின் பதசிய உடடயில ்பந்தய 
சின்னங்கடள ப்பாட பைணடாம் என்று 
இலங்டக கிரிக்நகட் சட்படய தாம் அறி -

வுறுத்தியதாகவும் ர்ணசிங்க குறி்பபிட்-
டுள்ளார். 

இபதப�ரம் இலங்டக கிரிக்நகட் சட்ப 
டி10 கிரிக்நகட் நதாடர் ஒன்ட்றயும் 
ஏற்்பாடு நசயதுள்ளது. அது ்பற்றி ஊட -
கங்களில ்பார்க்கும் ைடர தெக்கு எதுவும் 
நதரியவிலடல என்று விடளயாட்டுத் 
துட்ற அடெச்சர் குறி்பபிட்டார்.    

“டி10 நதாடர் ஒன்றில ஆடுைதற்கு 
உடன்்படிக்டக எட்ட்ப்பட்டிரு்ப்பது ்பற்றி 
�ான் ஊடகங்கடள ்பார்த்பத நதரிந்து 
நகாணபடன். இது தான் நிடலடெ. 
ந்பயார் பிபள என்்பது ்பந்தய நிறுைனம் 
என்று �ான் நதரிந்து நகாணபடன். வீரர்க-
ளின் ந்ஜர்சிகளில இந்த்ப ந்பயடர உள்ள -
டக்குைது ந்பாருத்தொனது அலல என்று 
இலங்டக கிரிக்நகட் சட்படய �ான் ஏற் -
்பனபை அறிவுறுத்தி உள்பளன்” என்றும் 
அைர் பெலும் நதரிவித்தார்.    

லங்கா பிரீமியர் லீக் டி20 நதாடர் ைரும் 
டிசம்்பர் 6 நதாடக்கம் 23ஆம் திகதி 
ைடர �டத்த ஏற்்பாடாகியுள்ளது. இந்தத் 
நதாடடர �டத்துைதில ஏற்கனபை சர்ச் -
டசகள் நைடித்துள்ளன. இந்தத் நதாடடர 
ரத்துச் நசயயும்்படி பதசிய விடளயாட்-
டுச் சட்ப தடலைர் அர்ஜுன ர்ணதுங்க 
முன்னதாக பகாரியிருந்தார்.

'லங்கரா பிரீமிைர லீ்க' ்தைராடரி்ன நடததை
வி்ைைராட்டு அ்மச்சின் ஒபபுதைலில்ல

்ஜ்ப்பாடன 1-0 என்்ற பகால வித்தியாசத்தில வீழ்த்திய நகாஸ்டாரிகா 
உலகக் கிண்ண்ப ப்பாட்டியின் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்பனறும் ைாய்பட்ப 
தக்கடைத்துக்நகாணடது. 

அஹெது பின் அலி அரங்கில ஈ குழுவுக்காக ப�ற்று (27) �டந்த ப்பாட் -
டியில ந்பரும்்பாலான ப�ரம் இரு அணிகளும் பகால ந்ப்ற ப்பாராடிய 
நிடலயில முழு ப�ரம் முடிைதற்கு ஒன்்பது நிமிடங்கள் இருக்கும்ப்பாது 
நகயஷர் புலலர் இழு்பறிடய முடிவுக்குக் நகாணடுைந்தார்.

ந்பனலடி ந்பட்டிக்கு நைளியில இருந்து குறுக்காக உடதத்து நகாஸ் -
டாரிக்காவுக்கு பகால ந்பற்்ற அைர் நகாஸ்டாரிகா அணியின் நைற்றிடய 
உறுதி நசயதார்.

ஸ்ந்பயினிடம் முதல ப்பாட்டியில 0-7 என்்ற பகால வித்தியாசத்தில 
பதாற்்ற நகாஸ்டரிகா 3 புள்ளிகடள ந்பற்று ந�ாக் அவுட் சுற்று எதிர்-
்பார்்பட்ப தக்கடைத்துக் நகாணடது. 

ெறுபு்றம் முதல ப்பாட்டியில ந்ஜர்ெனிடய வீழ்த்தி அதிர்ச்சி 
நகாடுத்த ்ஜ்ப்பானுக்கு அந்த உத்பைகத்டத தக்கடைத்துக்நகாள்ள முடி -
யவிலடல. ்ஜ்ப்பான் அணி ந�ாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்பன்ற தனது 
கடடசி குழுநிடல ப்பாட்டியில ைலுைான ஸ்ந்பயிடன எதிர்நகாள்ள 
பைணடி ஏற்்பட்டுள்ளது.

ஜப்பரா்ன வீழ்ததிைது ்்கராஸடராரி்கரா

சீனாவில நகாவிட் கட்டு்ப்பாடுகளுக்கு 
எதிரான ஆர்்ப்பாட்டம் ்பல �கரங்களுக்கு 
்பரை ஆரம்பித்துள்ளது. இந்த கடும் கட்டு்ப-
்பாடுகளுடன் நதாடர்பு்பட்டு; பெற்கு சின்ஜி-
யாங் பிராந்தியத்தில ஏற்்பட்ட தீயில ்பலரும் 
உயிரிழந்த சம்்பைத்டதத் நதாடர்ந்பத 
எதிர்்பபு ைலுத்துள்ளது.  

தடல�கர் பீஜிங்கின் ட்சிங்குைா ்பலக-
டலக்கழகத்தில நூற்றுக்க்ணக்கான ொ்ணைர்-
கள் ப�ற்று (27) ப்பரணி �டத்தியதாக ஏ.எ்ப.
பி நசயதி நிறுைனம் குறி்பபிட்டது. இதன்-
ப்பாது ந்பாது முடக்கங்கடள முடிவுக்குக் 
நகாணடுைரும்்படி அைர்கள் பகாசம் எழு்ப-
பியுள்ளனர்.  

சீனாவின் அதிக ெக்கள்நதாடக நகாணட 
ஷங்காய �கர் ெற்றும் �ான்ஜிங்கில உள்ள 
்பலகடலக்கழகம் ஒன்றில கடந்த சனிக்கி-
ழடெ இரவு இடம்ந்பற்்ற ஆர்்ப்பட்டங்-
கடள நதாடர்ந்து இந்த்ப ப்பரணி இடம்-
ந்பற்றுள்ளது.   

இது நதாடர்பில சீன அரச தர்பபில 
இருந்து எந்த ்பதிலும் அளிக்க்ப்படவிலடல.

எனினும் ஆர்்ப்பாட்டத்டதத் நதாடர்ந்து 
சின்ஜியாங்கில; நகாவிட் ப�ாய்ப்பரை-
லுக்கு எதிரான சில கட்டு்ப்பாடுகள் தளர்த்-
த்ப்பட்டிரு்ப்பதாக அங்கிருந்து ைரும் நசயதி-
கள் நதரிவிக்கின்்றன.

சீனா நகாவிட் நதாற்ட்ற முழு-
டெயாக துடடத்நதாழிக்கும் 
நகாள்டகடய பின்்பற்றுைபதாடு 
இதனால ெக்கள் வீட்டட விட்டு 
நைளிபய ைரத் தடட விதிக்கும் 
ைடகயிலான கடுடெயான கட்டு்ப-
்பாடுகடள நசயற்்படுத்தி ைருகி-
்றது. 

இந்நிடலயில சின்ஜியாங்கில 
உள்ள நதாடர்ொடி குடியிரு்பபில 
ஏற்்பட்ட தீயில ்பத்து்ப ப்பர் நகால-
ல்ப்பட்ட நிடலயில அங்கு முடக்க 
நிடல அமுலில இருந்ததாபலபய 

்பாதிக்க்ப்பட்டைர்களுக்கு உயிர்த்ப்ப முடி-
யாெல ப்பானதாக குற்்றம்சாட்ட்ப்படுகி்றது.

சின்ஜியாங்கில கடந்த ஓகஸ்ட் ொதத்-
திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 100 �ாட்களுக்கு 
மிலலியன் க்ணக்காபனார் வீடுகளுக்குள் 
முடங்கியிருக்க பைணடிய நிடல நீடித்துை-
ருகின்்றடெ குறி்பபிடத்தக்கது.

வ�ாவிட் முடக�தலே எதிர்தது
சீனாவில் ெலுககும் தபாராட்டம்

்ஜ்ப்பானிலும் நதன் 
நகாரியாவிலும் 
நகாபரானா டைரஸ் 
நதாற்று மீணடும் தடலதூக் -
கியுள்ளது.

குளிர்காலத்தில டைரஸ் 
நதாற்்றால ்பாதிக்க்ப்பட்-

படார் எணணிக்டக மீணடும் 
அதிகரிக்கக்கூடும் என்்பதால 
நதன் நகாரிய அதிகாரிகள் 
விழி்பபுநிடலயில உள்ள-
னர்.

கடந்த ஒரு ைாரத்தில 
முதல முட்றயாக அங்கு 

நதாற்றுச் சம்்பைங்களின் 
எணணிக்டக 50 ஆயி -
ரத்துக்கும் குட்றைாக 
உள்ளது.

்ஜ்ப்பானின் நஹாக்டகபடா 
ொைட்டத்தின் ைடக்கு்ப 
்பகுதியிலும் நதாற்்றால 

்பாதிக்க்ப்பட்படார் எண-
ணிக்டக கூடியுள்ளது.

படாக்கிபயாவிலும் கடந்த 
ைாரத்துடன் ஒ்பபுப�ாக்கு-
டகயில புதிய நதாற்றுச் சம்-
்பைங்களின் எணணிக்டக 40 
வீதம் அதிகொக உயர்ந்தது.

ஜப்பரான், ்தைன் ்்கராரிைராவில தை்லதூ்ககும ்்கராபரரானரா

்தக�நைருக்கும ்பரவிேது

பிரரான்ஸ அடுததை சுறறு்ககு
தைகுதி: ஆரஜன்டீனரா ்வறறி
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gpuNjr nrayhsh; mYtyfj;jp vd;dhy; 

eilngwTs;sJ vd;gij nghJ 

kf;fs; mwpe;J nfhs;tjw;F ,t;thW 

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

chpj;Jilath;fs; md;iwa jpdk; 

rKfkspf;fTk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

2304/13 kw;Wk; 2022.10.31 ,yf;f mjptpNrl 

th;j;jkhdpiag; ghh;f;fTk;.

gpuNjr nrayfk; - jpk;gphpf];aha

Muk;g tiugl ,y. - nfh 10041

Jz;L ,y. - 01> 02

KO fhzpapd; tp];jPuzk; - 0.0571 n`f;lahh;

fpuhkj;jpd; ngah; -  nfhs;Sg;gpl;b 

(gphpT 

,yf;fk; 37 

nfhs;Sg;gpl;b)

gphpae;j jprhehaf;f

gpuNjr nrayhsh;>

jpk;gphpf];aha.

2022.11.24

jpk;gphpf];aha 

gpuNjr nrayfj;jpypUe;J

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ngUe;njUf;fs; mikr;R

Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;

L Nghl;fis mr;rpLtjw;fhf tpiykDf;fs; NfhUjy;

ngWif ,y. DMT/H/ACC/13/14/2022
Nkhl;lhh; thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpw;F rhujpg; gapw;rp 

mDkjpg;gj;jpuk; toq;Fk;NghJ toq;fg;gLk; L Nghl;h;fis mr;rpLtjw;fhf 

jifik tha;e;j epWtdq;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

ngWiff;F ,iaghd rfy tptuq;fs; kw;Wk; epge;jidfis cs;slf;fpa 

tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022-11-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-16Mk; jpfjp 

tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; (K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

tiu) kPsspf;fg;glhj 2>000.00 &gh tpiyf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzj;ij 

Nkhl;lhh; thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fs Mizahsh; ehafj;jpd; 

ngahpy; gpujhd mYtyfj;jpy; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpg; 

ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; Fwpj;j epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpy; 

Ntz;LNfhs; xd;iw fzf;fhsh; (ngWif) mth;fSf;Fr; rkh;g;gpj;Jg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

kPsspf;fg;gLk; 2.5 kpy;ypad; &gh ngWkjpahd tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpnahd;iw ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf 

tq;fpnahd;wpy; ~~Mizahsh; ehafk;> Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; 

jpizf;fsk;|| vDk; ngahpy; 2023-04-15Mk; jpfjp tiuapy; nry;YgbahFk; 

tifapy; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; mjd; %yg; gpujpia 

tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis 02 gpujpfspy; %yg; 

gpujp (Original) kw;Wk; efy; gpujp (Duplicate) vdg; ngahpl;L ntt;NtW 
ciwfspy; ,l;L gpd; mt;tpuz;ilAk; jdpnahU ciwapy; ,l;L 

2022-12-19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; 

tifapy; gjpTj; jghypy; jiyth;> ngWiff; FO> Nkhl;lhh; thfdg; 

Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;> ehuhn`d;gpl;b vDk; Kfthpf;F mDg;gyhk; 

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

ngl;bapy; cs;spl;Lr; rkh;g;gpf;fyhk;. 2022-12-19Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld;> mjd; gpd; fpilf;fg;ngWk; 

tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; 

fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~L Nghh;l;fis mr;rpLtjw;fhd 

tpiykDf;fs;|| vdf; Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

011-2674846 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;Jld; njhlh;G nfhs;sTk;.

jiyth;>

ngWiff; FO>

Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;>

,y. 341> vy;tpl;bfy khtj;ij>

nfhOk;G-05.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy – fSNghtpy nj`ptis

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; ngWiff; FOj; jiythpdhy; ,e;j itj;jparhiyf;F gpd;tUk; 

kUj;Jt cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01. High End 2D Colour Doppler Portable Ultrasound Scanner - ETU - 01 no
02. Q Switched ND:YAG Dermatology Laser System -  Skin Clinic - 01 no
03. Long Pulse ND:YAG Laser System -  Skin Clinic - 01 no
04. Holter Monitoring System -  Cardiology Unit - 01 no
05. Advanced Electro Surgical Unit with vessel fusion -  OT - 01 no

(01)  ,J njhlh;gpy; Mh;tk; fhl;LNthh; tpiykD Mtzf; fl;lzkhf 2>000.00 &ghit kPsspf;fg;glhj 

Mtzf; fl;lzkhf nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;Fr; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;Lld; jkJ Njrpa milahs ml;iliaAk; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; 2022-11-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-

12-09Mk; jpfjp tiuahd nghJthd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.00 kzp tiu ,e;j 

itj;jparhiyapd; epjpg; gphptpy; tpiykD Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

(02)  tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~nfhOk;G njw;F Nghjdh 

itj;jparhiy> fSNghtpy> nj`ptis - (kUj;Jt cgfuzj;jpd; ngah;) nfhs;tdT nra;jy; - 2022-12-12||  

vdf; Fwpg;gpl;L 2022-12-12Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jiyth;> 

gpuhe;jpa ngWiff; FO> nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy> fSNghtpy> nj`ptis vDk; Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiyapd; fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. 2022-12-12Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F fzf;fhsh; 

mYtyfj;jpy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;.

(03)  tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnadf; Fwpg;gpl;L ntt;Ntwhd ciwfspy; ,l;L 

gpd; mt;tpU ciwfisAk; ntnwhU ciwapy; ,l;Lr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

(04)  tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L epiwtile;j cldLj;J mt;tplj;jpNyNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; 

vd;gJld; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpnahUth; mt;Ntisapy; fye;J nfhs;tjw;F 

mDkjp toq;fg;gLk;.

(05)  tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhf nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; 

ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

(06)  murhq;f xg;ge;jq;fs;> epge;jidfis kPwp mgfPh;;j;jpahsh; gl;baypy; cs;s egh;fSf;F tpiykD 

tpz;zg;gq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

(07)  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; 

chpikia gpuhe;jpa ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

(08)  Nkyjpf tpguq;fSf;F nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy fzf;fhsiuj; njhlh;G nfhs;sTk;. 

(njhiyNgrp: 0112763038)

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

nfhOk;G njw;F Nghjdh itj;jparhiy>

fSNghtpy> nj`ptis.
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Tuition

Employment
Vehicle

Suzuki Swift Dzire me-
tallic black /  KN-0xxx 
- YOM-2010/  Indian 
1198CC /  manual /  
power steering /  power 
shutters /  central lock 
/  alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-
136, 700 done. Price 
- Rs. 4, 500, 000.00 (ne-
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  
 

022520

Red Sports 14 - 1000 
cc Charade A/ C A/ 
wheels Rs. 775000/ = 
Coure 15 - 850 cc Rs. 
875, 000/ = 16 Auto 
Rs. 975, 000/ = Nuge-
goda. 0722841786,  
0718262853.  
 

019033

Toyota Prado 120 petrol 
2002/ 2005 KD-xxxx 
line A/ C 7 seater,  elec-
tric seat,  height control 
full option auto third 
owner,  118000 km Toy-
ota Prado 120 diesel 
2006/ 2008 KG-xxxx 
7 seater sunroof auto 
full option 145, 000 km. 
072 7449249,  077 908 
7333. 022466

Heritage Village seeks Kandyan Crown En-trepreneurs to extend exports /  tourism and all kinds welfare ser-vices locally /  interna-tionally,  seek decent partnerships urgently. d h a m i n b u l @ g m a i l . c o m  0773431763. 022689

While staying at home,  you can earn maximum income daily /  weekly /  monthly by giving any amount to our com-pany. We need people with lands or FD also. 0778355890. 020720

Bambalapitiya - Bam-balapitiya,  Kollupitiya,  Wellawatte,  Thimbiri-gasyaya Office space,  houses,  buildings available on rent. 500,  5000,  10000,  30000 sq.ft. with parking. 0776306726. 008371

Wattala Hekitta Main Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit-able for Warehouse or Factory. Commer-cial area. 0760838548,  0770294075. 022030

KVA 60 brand new Per-kins Generator made in England,  KVA 32 John Deer Generator,  KVA 7 Listor Generator Italian brand new 100L,  200L,  270L Three-Phase,  Sin-gle Phase brand new Compressor for sale. Panadura. 0778460696,  0726267432. 022118

ABC Manpower Ser-vices is a Government owned institution. Con-tact us immediately for your requirements of Housemaids,  Watch-ers,  Drivers,  Infant Caretakers,  Attendants,  Labourers for Coconut Estates and Poultry Farms,  Cleaners and Labourers for different work categories. Mr Ranjan 0777171915,  0 7 1 0 4 4 4 4 1 6 ,  0117179323. 022062

Able Benz Prado Vezel 
BMW car lorry driv-
ers available. Super-
shine Service,  Dehi-
wala. 0777473694,  
0775822976. 022522

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keeper,  
Computer Operator,  
Secretary,  Receptionist,  
Telephonist,  Market-
ing Sales (boys /  girls),  
Drivers,  Helpers for 
supply. 0773595969.
 

022555

15 years experience on this field. Hardworking Housemaids,  Cleaning,  Babysitters,  male/ fe-male Attendants,  male/ female Cooks,  all routes experienced Drives,  Gardeners,  Couples,  Houseboys & Girls,  Salesmen /  Girls,  Boys & Girls for Garments and Companies,  Roomboys,  Watchers,  Dailycomers (8-5). All are warranty of one year with four (04) replacements and reasonable charge. Gov-ernment authorized and registered Company. Negombo - 0314306550 /  0759998555,  Dehi-wala - 0114551800 /  0778144404,  Co-lombo - 0113459766 /  0771555483,  Mrs Shany - 0759997555 /  0770840192. 022243

Vacancy available for 
an Estate Manager 
who has experience 
and knowledge in Co-
conut Cultivation and 
handling of Labour-
ers. Please contact : 
0777733204. 021951

Career Opportunities 
in Health Care Sector 
- A reputed hospital 
located in Nugegoda. 
ICU & Theatre trained 
Nursing Officer. * Di-
ploma /  Equivalent 
qualifications in Nurs-
ing * Minimum 5 years’ 
experience in similar 
capacity * Age below 
60 * Excellent com-
munication skills. At-
tractive salary & fringe 
benefits await the right 
candidate. Please for-
ward your CV with 
non-related referees. 
Email: c h a t h u r i . n s @ g 
m a i l . c o m  Mobile: 074-
2169832. 021347

Wanted MBBS /  SLMC 
registered Doctor for a 
channelling center near 
Kandy (full time /  part 
time). Accommodation 
available. 0777566105,  
0765479510. 016970

Financial Managers 
for Wealth Manage-
ment. Insurance and 
Financial selling ex-
perience is added ad-
vantage. (Colombo,  
Kalutara District). Call 
0772445146.  
 

022126

Need sales lady for Kirib-
athgoda clothing show-
room,  Salary Rs. 35, 
000/ =. 0777124642,  
0773709561. 022471
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To publish at both Papers

Each Additional word Rs 20/-

Each Additional word Rs 20/-

For 15 Words

For 15 Words

(Only for 15 Words)

Rs. 500/-

Rs. 500/-

Rs. 700/-

Easiest way to publish your
Classified Advertisement while staying at home..

Ramani - 077 7 278 948/ 011 2 429 347Piyumi - 011 2 429 383 | Gayani - 011 2 429 342/ 343
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 - 077 7 270 067

Green Light for Online TransferAcc. No. 000000377 - Corporate Branch

 Dzire me-
 KN-0xxx 

 Indian 
 manual /

power steering / power 
 central lock 

 alloy wheels. In ex-
cellent condition. KM-

700 done. Price 
000.00 (ne-

gotiable). Kandana. 

022520

 14 - 1000 
cc Charade A/C A/
wheels Rs. 775000/= 
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
= Nuge-

goda. 0722841786,

019033

 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater, elec-
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy-

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,000 km. 

 077 908 
022466

Heritage
Kandyan Crown En
trepreneurs to extend exports /
all kinds welfare ser
vices locally /
tionally,
partnerships urgently. dh
0773431763.

While
you can earn maximum income daily /
monthly by giving any amount to our com
pany. We need people with lands or FD also. 0778355890.

Bambalapitiya
balapitiya,
Wellawatte,
gasyaya Office space,houses,
available on rent. 500,5000,
sq.ft. with parking. 0776306726.

Wattala
Road newly built 4000 square feet 25 feet height building for rent. Having 3-phase current water CCTV Camera facilities. Suit

able for Warehouse or Factory. Commer
cial area. 0760838548,0770294075.

27 March 2022

Swift Dzire me
tallic black / KN-0xxx 
- YOM-2010/ Indian 

 manual /
power steering /

 central lock 
 alloy wheels. In ex

cellent condition. KM-
700 done. Price 

000.00 (ne
gotiable). Kandana. 
077-4207711.  

 14 - 1000 
cc Charade A/
wheels Rs. 775000/
Coure 15 - 850 cc Rs. 

= 16 Auto 
000/= Nuge

goda. 0722841786,
0718262853.  

Prado 120 petrol 
2005 KD-xxxx 

C 7 seater,
 height control 

full option auto third 
 118000 km Toy

ota Prado 120 diesel 
2008 KG-xxxx 

7 seater sunroof auto 
full option 145,
072 7449249, 077 908 

27 March 2022
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EMPLOYMENT

Chef /  Chef De Partie /  Sous Chef /  Commis /  Kitchen Helpers Restau-rant Staff required with experience in Hot Kitch-en for a High-end Res-taurant opening soon in Colombo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0742001301 /  0773333859. 022353

Immediate vacancy - In 
five star hotel Colombo,  
vacancy type - Kitch-
en Steward (Kitchen 
Cleaners) for Mid 
Night Shift,  Steward-
ing Supervisor,  Wait-
ers. Contact for further 
details. 0778912293,  
0771543939. 021915

Reputed and well es-
tablished Chinese food 
restaurant requires. 
Salary - * Manager - 
50, 000/ - to 60, 000/ =,  
Supervisor - 40, 000/ 
= to 50, 000/ =,  Assis-
tant Cooks (Chinese) 
- 40, 000/ = to 50, 000/ 
=. Food & accommo-
dation free,  part time 
candidates also consid-
ered. Interviews will be 
held from Monday on-
wards from 10.00 a.m. 
to 12.00 noon. Dilaj 
Lounge (Pvt) Ltd.,  No. 
27,  Uyana Rd,  Mora-
tuwa. 022432

Restaurant Supervi-sors /  Steward required with experience in the hotel industry for a High-end Restaurant opening soon in Colom-bo suburb. Send your CV to i n f o @ c e l e r y . l k  /  Call 0773333859. 022347

Star class experienced 
cooks wanted,  below 
40 years,  must know 
how to make Sri Lank-
an food /  dessert,  Tam-
ilnadu food /  dessert,  
Indian food /  desserts. 
Please send your CV to 
email: i n f o @ s e r e n d i b . i t 
 

022469

Domestic Helper - Daily - Urgent. For a young couple with six months baby at Ele-ments Apartment,  Buthgamuwa Road,  Rajagiriya. Should be English speaking and able to do household work including clean-ing and cooking. Basis 5 days a week - Salary 35, 000.00. Candidates must be from Rajagiri-ya area. Apply imme-diately with references to email id h e a d h n t @ g m a i l . c o m  /  Call Mbl. 0717288097. 021827

071-1978009 - Male /  Fe-male domestic servants and all the other male /  female employees now can be obtained from Govt Registered Wat-tala Dharshana local manpower service with 15 yrs experience for a very reasonable salary. Call Chandran Master. 011-5783667 /  0115-811812 /  0115-811813 (Viber,  WhatsApp,  IMO 0779951175). No. 88/ D/ 2,  Pahala Karaga-hamuna,  Kadawatha. 
022028

Wanted - Teachers for Mathematics in English medium are required immediately. Working hours 10 a.m. to 5.30 p.m. Location - Thimbi-rigasyaya,  Colombo 05. Salary negotiable. Call 0779844804. 022338

Well qualified Teach-er Trainers,  subject Teachers are wanted for Galle. b l o o m i n g b u d s i s c h o o l @ g m a i l . c o 
m  Walk-in interviews from 20th March till 5th April. 0703318641. 

019204

Wanted English speak-ing live-in Driver for company Chairman’s Bungalow in Col-3 with experience in driving latest BMW & Lan-drover vehicles,  and good knowledge of Co-lombo roads. Attractive salary and meals. Ap-ply immediately with Bio-Data,  copies of certificates and contact telephone numbers to: The Secretary,  Wood-lands,  No. 12,  37th Lane,  off Queen’s Road,  Colombo 3. Telephone No. 011-2588836. 021716

Accounts Assistant (fe-male). Qualifications: passed GCE (O/ L),  good command of Sin-hala & English,  knowl-edge of MS Office. Contact: 071-2138139,  Pamunugama Stores,  55,  High Level Road,  Maharagama. 022456

Audit Trainee with A/ L Commerce O/ L Maths B. Apply. Agape Ac-counting Services,  89-1/ 2,  Bankshall Street,  Colombo 11. Email : a g a p e a c c s e r v i c e s @ g 
m a i l . c o m  WhatsApp 0755030954,  Tel. 0777239397. 021522

Female unmarried Ac-counts Clerk - Age 20-30 with QB knowl-edge and experience in computer is required immediately. Send your application to the following email ad-dress. Address: Chanas Foods (Pvt) Ltd,  Wella-watta. Email: f e r o z i y a 2 4 @ g m a i l . c o m  011-2807411,  074-0562339,  0767348529. 022095

Building Work Super-visor - Looking for a Supervisor with experi-ence on building main-tenance for one to two months assignment to supervise colour wash-ing /  repairs of a house in Rajagiriya. Could be long term too. Please contact immediately on 0712773543. 021828

English medium Pre-school Teachers are wanted. Glorious Pre-school,  Kadawatha. Call for interviews 0760917272. 020603

Piyumi  - 011 2 429 383
Gayani  - 011 2 429 342  

Ramani  - 011 2 429 347
Susantha  - 011 2 429 343Fax - 011 2 429 375/380

* C
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Highlight your Classifi ed Advertisement to get more attraction

Rs. 100/-Additionally pay only
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Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001         022551

 

Toyota Prado, 120, Petrol 
2002 / 2005, KD – xxxx, 
Line A/C, Seven seater, 
Electric seats, Height 
Control, Fully option, 
Auto, third owner, 
mileage 118000 Km, 
Toyota prado 120 diesel  
2006 / 2008, KG – xxxx, 
seven seater, sunroof 
Auto, full option, 
mileage 145000 Km. 
072 744 92 49 / 077 908 
7333          022466

 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047    020381 -rpt

 

Toyota Dyna, GY – xxxx, 
1999 / 2002, Length 
14 2/1, full body, A/C, 
Power, breadth face, 15 
B Engine, fornt and back 
uda Dunu, Height 7’ 4”, 
breadth 7’, Dehiwala. 
0777 209 442        022575

 

Suzuki Grand Vitara, 
manufactured year 
2013, Registered year 
2014, brand new, Price 
81 lakhs. 0771 077 544     
    017999 -rpt

 

Nissan Blue Bird, 1999, 
Auto, Power Shutters, 
Full Option, Power 
Mirrors, Dual Air Bags, 
Petrol, Beige Interior, 
Boralesgamuwa. 0776 
065 066       022585

 

Suzuki Stingray 2016 / 
2017, CAT – 8 xxx, 2nd 
owner, mileage 51000 
Km, Multifunction, 
Push Start. 49/-, 
Kottawa. 0753 411 009 

          022566

 

Red Sports – 14- , 1000 
CC, Charde, A/C, 
Alloy wheels, Rs. 
775000/-, Coure 15-, 
850 cc, Rs.875,000/-, 
16- Auto Rs. 975,000/-
, Nugegoda. 072 284 
1786 / 0718 262 853 

          019033

 

Leyland 3 cube, LJ – 
xxxx Series, Tipper for 
sale. Inquire 0773 071 
986          022102

 

Bolero Maxi Truck, PQ 
– xxxx, 2011, Back 
side cage. Mileage 
90000 Km. price 20/50, 
Maharagama. 0777 355 
040          022570

 

Toyota Land Cruiser BJ 
40, 1982, 4WD, 31 – 9 
xxx, diesel, manual, 
Power Steering, original 
body tag, pannipitiya. 
0705 321 132       022558

 

SSangyong Tivoli 2015, 
Company maintained, 
Mileage 65750km, 1600cc, 
Good Condition Motor 
Vehicle. – Pannipitiya. 076 
960 85 12     019348-rpt

 

Nissan Atlas JG-xxxx, 
2000/2005, A/C, Power, 
Power Shutter, QD 32 
Engine, 10 ½ lorry for 
Sale. Price – 29/75, 
Dehiwala – 077 7 355 
040     019354-rpt

Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001        022551

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 

  020381 -rpt

EmploymentEmployment
Toyota Vitz 2008 / 2011, 
white, 1300 CC, 8 
Air Bags, showroom 
condition, service 
records available. Rs. 
54/25. Maharagama. 
075 122 5001 

Toyota Premio 2019, 
Pearl white, 1st owner, 
company maintained, 
mileage 30000 Km, 
mint condition. 071 778 
6047
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English spoken 20 
hours course. Natural 
conversation fluency. 
077 8717413 IELTS,  O/ 
L,  A/ L,  kids/ English 
medium,  Literature,  
English language per-
fect course,  interview,  
presentation,  1000 pri-
vate English teachers 
training program from 
ABC. Diploma in Eng-
lish,  special classes for 
educated students,  pro-
fessionals,  adults and 
very weak students. 
077 8717413. 018016

Grade 1 to 5 all subjects Cambridge syllabus /  English medium,  quali-fied lady Teacher in Maharagama. BA (Eng-lish medium). PGIE (TESL),  TKT Contact 0775742677. 018458

ICT - A/ L,  O/ L,  Nation-
al,  Cambridge,  Edex-
cel,  Python,  Pascal,  C#,  
Java,  SQL,  PHP,  Html 
experienced graduate 
teacher best results. 
0712295545. 016940

IELTS /  Spoken English,  
Australia qualified well 
experienced lady teach-
er. Best results guar-
anteed. 0716656325,  
0703885435,  
0768632275. 022468

International School 
children Sinhala,  Sin-
hala medium 1 - 8 
home visited 500/ = 
per hour. 077 5882518.
 

022527

Lady Teacher visits 
Online spoken Eng-
lish,  Sinhala,  Tamil & 
other subjects. GCE 
(O/ L) (A/ L) English. 
0770351835. 016564

Mathematics AS/ A2 AL OL Cambridge Edex-cel Pure Maths (P1-P4) Statistics (S1-S2) Me-chanics (M1-M3) Fur-ther Maths Additional & Combined Mathe Paper discussion also by re-sult oriented more than 15 years experienced Graduate Teacher (On-line/ Visiting /  Groups). 0777789976. 020637

LG single door Fridge 
Rs. 40, 000/ = Kenstar 
Air-Cooler 20, 000/ = 
Icon Box Fan Rs. 10, 
000/ = Blankets 5000/ 
= Chandeliers 1 large 
& 4 small Boxes Rs. 20, 
000/ =. 0716803618,  
0711769501. 019672

Learn to drive accurate-
ly and perfectly within 
the city without fear. 
Welcome Licence Hold-
ers with their own ve-
hicles. 0714225441.
 

020007

AABA ABE BSc. CIMA 
MBA Cambridge Edex-
cel National Mathemat-
ics English Business 
Accounts Economics 
Physics Chemistry Bi-
ology IT Psychology 
Statistics Geography 
0716128439,  0112685649,  
0112671710. 021850

A AL/ OL 6,  7,  8,  9 
Physics Chemistry 
Mathematics “A” as-
sured home visited. 
0723067730. 015935

English Language for adults willing to study from very basics and school children from Grade 1 to 13 home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022594

English literature for 
Cambridge,  National 
(O/ L,  A/ L) by Eng-
lish graduate. 17/ 3,  
Pirivena Road,  Rat-
malana. 077 9604004.
 

018137

W. Thomas & Sons Pro-fessionals in firearms,  air rifles,  has manufac-tured 100% effective local guns for simians and giant squirrels with 5 years warranty,  speed 800,  200m range guns 30, 000/ = Chinese guns at very special prices speed 500,  range 50m from Rs. 20, 000/ = upwards - repairs from the mobile service - purchasing of guns only from Kadawatha company. 011-4361961,  011-5737777,  What-sApp - 0777 319250,  0727319250. 019353

Beds,  mattress,  tables,  steel cupboards,  vari-ety of chairs and fur-niture (Almost new) of a closed students hostel in Malabe for quick sale. 0711183154,  0764653862. 021973

Air Rifles W. Thomas & 
Sons - Kadawatha pres-
ent Chairman Desha-
manya Roystan Anton 
Thomas Esqr won the 
medal for the best en-
trepreneur of local Air 
Rifles and Shotgun In-
dustry in the year 2021 
and now local farmers 
can have air rifles with 
5 years warranty at 
very reasonable prices,  
concessions,  manu-
factured locally with 
English technology,  all 
the spares and repairs 
available,  excellent after 
sales service. TP - 0777 
079250,  0777319250. 
Inquiries - 0112972608,  
011-5737777. 020597

Retired Tri Forces or Po-lice Officer between 50-55 years is required to work as a Security Of-ficer at a bungalow in Colombo 07. Attractive salary with free meals and accommodation. Call 0112326070 dur-ing weekdays between 8.30 - 5.00 or send your application to c a r r i e r o p e r t u n i t y 2 0 1 5 @ g m a i l . c 
o m  021688

Security Officer O/ L - Factory,  Kohuwala,  Boralesgamuwa,  Pe-piliyana - Salary 45, 000/ = apartments Mount Lavinia,  Wella-watta,  Kirulapone,  Havelock Town,  Pol-hengoda. 011-2669199,  0772205009. 021293

Accountant,  Tamil gent early sixties,  London AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412. 022563

A girl graduated in IT from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,  HTML,  CSS,  Javascript,  Rela-tional databases,  GIT expertised. Contact : 0711540918. 021747

Computer literated de-cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of-ficial English Letter Drafting,  translations,  likes to stay in and teach English for chil-dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358. 020330

We are looking for an ex-
perienced Hotel Man-
ager and a Chef for a 
holiday resort situated 
in Southern Province. 
0718826869. 021913

Wanted Conductor 
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.
 

021500

Accountant,  Accounts 
Clerk,  Book Keepers,  
Secretary,  Computer 
Operator,  Receptionist,  
Telephonist,  Sales Boys 
/  Girls,  Peons,  Drivers,  
Helpers. Apply m s i v a 
d a s a n 5 0 8 @ g m a i l . c o m  
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/ L with Maths 
/  Arithmatic,  age 25 - 
55,  retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

Job vacancy for un-
married lady - Post of-
fice documentation 
clerk,  Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i n f o . f a s 
t r a c k i n t l @ g m a i l . c o m  
TP 0716886699. No. 
832-2/ 1,  Negombo Rd,  
Welisara.  
 

021765

Polythene Bag cutting 
machine operators & 
helpers (Male/ Female) 
walk-in or apply to: No. 
785,  Negombo Raod,  
Mabola,  Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/ fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785,  Negombo 
Road,  Mabola,  Wattala.
 

021831

Place Your
Photo Classified
Advertisement in

Only for 

+

+

+
Budget ADZ

Web
(www.adz.lk)

Hot Line - 0777 27 00 67

011  2  429  368 | 011  2  429  331

1,000/- + VAT

Security
L - Factory,
Boralesgamuwa,
piliyana - Salary 45,000/
Mount Lavinia,
watta,
Havelock Town,
hengoda. 011-2669199,0772205009.

Accountant,
early sixties,
AAT fully qualified with more than 35+ years experience in managerial capacity. 0766887412.

A girl
from SLIIT with six months Internship experience is seeking for a job as a Software Engineer in a reputed company. Java related Technologies,

CSS,
tional databases,
expertised. Contact : 0711540918.

Computer
cent person worked at Faculty of Medicine having abilities of of
ficial English Letter Drafting,
likes to stay in and teach English for chil
dren while providing professional assistance for any company work. 0741-677358.

Conductor
with experience in Co-
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

021500

Accountant, Accounts
 Book Keepers,

Secretary, Computer 
Operator, Receptionist,
Telephonist, Sales Boys 

 Peons, Drivers,
Helpers. Apply msiva

8@gmail.com
0773595969. 022534

Battaramulla - Multi-
national finance com-
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/L with Maths 
 Arithmatic, age 25 - 

 retired executives 
considered. Contact - 
0776539722. 022441

vacancy for un-
married lady - Post of-married lady - Post of-married lady - Post of
fice documentation 

 Place - Welisara. 
Qualifications - Eng-
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: infofof .fafaf s

l@gmail.com
TP 0716886699. No. 

1, Negombo Rd,
Welisara.  

021765

Polythene Bag cutting Bag cutting Bag
machine operators & 
helpers (Male/Female) 
walk-in or apply to: No. 

 Negombo Raod,
 Wattala. 021830

Polythene Film Extrud-
er Machine Operators 
& Helpers (male/fe-
male). Walk in or apply 
to : No. 785, Negombo 

 Mabola, Wattala.
021831

Wanted
with experience in Co
conut for estate below 
50 acres. 0777897837.

Accountant,
Clerk, Book Keepers,
Secretary,
Operator,
Telephonist,
 Girls, Peons,

Helpers. Apply m
san50

0773595969.
Battaramulla

national finance com
pany has vacancies as 
Financial Advisors on 
full time or part time 
basis. Should have 
passed O/
 Arithmatic,

55, retired executives 
considered. Contact - 
0776539722.

vacancy
married lady - Post of
fice documentation 
clerk, Place - Welisara. 
Qualifications - Eng
lish knowledge with 
computer. Send your 
CV to the below e-
mail address: i

ckintltlt
TP 0716886699. No. 
832-2/1,
Welisara.

Polythene
machine operators & 
helpers (Male/
walk-in or apply to: No. 
785, Negombo Raod,
Mabola, Wattala.

Polythene
er Machine Operators 
& Helpers (male/
male). Walk in or apply 
to : No. 785,
Road, Mabola,
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Apartment for sale at Elvitigala Flats. - 2 bed-rooms and 1 bathroom with furniture,  - Living and master bedroom with brand new A/ Cs,  bedrooms with large wardrobes,  - 1st fl oor,  - 1 allocated garage and ample parking space for visitors,  - Very quiet surrounding with play-ground,  jogging path,  children’s play area & outdoor exercise equip-ment,  - Located next to Trillium Residencies,  close to D.S. Senanayake & British School. Price - 25 M. 0777266878. 
022368

Colombo 03 - Luxury 
apartment for sale. 
Fully furnished 03 bed-
rooms with 03 bath-
rooms 1, 953 sq.ft. - Rs. 
70 Million. COC Deeds 
available. 0777223434.
 

022360

Colombo 04 - Ready 
to occupy apartments 
for sale brand new 03 
bedrooms with maid’s 
room and bathroom 
1, 550 sq.ft. - Rs. 42.5 
Million upwards. 
0777223434. 022354

Colombo 05 - Elegant 
luxury apartment for 
sale. 04 bedrooms,  04 
bathrooms with balco-
nies right around the 
unit with access from 
all bedrooms. 2, 025 
sq.ft. - Rs. 64 Million. 
0777223434. 022358

Colombo 08 - Add lux-
ury to your lifestyle 
ready to occupy apart-
ments 03-04 bedroom 
luxury apartments for 
sale. 1, 910 sq.ft. - 3, 960 
sq.ft. Rs. 62 Million 
upwards. 0777223434.
 

022357

Colombo 5 - Room avail-
able on rent only boy. 
T.P. 0711646807. 
  021184

Colombo 6,  Wellawatte,  
ladies furnished rooms 
attached bathrooms 
dining kitchen cooker 
washer fridge. 75/ 1,  
W.A. Silva Mawatha. 
Tel. 2591169,  
0755091379.  
 

022262

We extend our respect-
ful invitation to parents 
for our elders home in 
a calm and enchanting 
environment friendly 
staff with medical,  
nursing,  psycological 
counselling. Special 
protection and care 
for sick and disabled 
elders. 0777-169339,  
071-6004411.  
 

019082

We take care of elders 
at Madapatha and Pili-
yandala reasonable 
rate,  call for more in-
formation. 0779883270 
(Nohara),  0770638377 
(Roshan).  
  020607

For sale,  2 small Alfa 
safes,  1 large Alfa safe,  
2 steel cupboards,  teak 
showcases with glass,  
1 large teak counter at 
Perdeniya Road Kandy. 
0770392466,  another 
two Alfa safes in Co-
lombo,  all used items.
 

022457

LG OLED 55 inch TV 
450, 000 TV Stand 25, 
000 Bose TV Sound 
Bar 60, 000 Sofa with 
two recliner chairs and 
Coffee table 60, 000 two 
pedestal fans 8, 000 
Ferre cooking range 
70, 000 all items nearly 
new condition. Contact 
0774925340. 021966

For sale stamp collection 
in stock books India,  
Australia and UK. Con-
tact: 0742210795. 016889

Mathematics Science experienced gradu-ated international school teacher home visits Cambridge Lo-cal London (O/ L) A/ S 700/ - per lession. 077 2674187,  071 2138561. 
017291

Science Grades 10/ 11 (Sinhala medium) whole syllabus covered,  past and probable ques-tion papers discussed,  individual and group classes. Umesh Gu-nathilake 0715307098. 
022687

Spoken English read-ing writing listening,  4 months no age barrier fi ts in for all exams in-cluding IELTS. Palitha Jayasinghe. 0771671136,  0710104703. 018828

Up-country Bodu Govi parents seek an educat-ed pretty daughter from a respectable family for their age 25 (born in 1997) living in Kandy,  height 6’ smart gradu-ated son permanently employed as a Bank Ex-ecutive Offi cer. He in-herits properties. 019318

2022 G.C.E. O/ L Eng-lish retired teacher con-ducts classes. Home vis-its or at the class itself. Mobile 0759490759 (Munasinghe). 022582

Wanted Historical,  An-niversary Commemora-tive Souvenirs,  Book-lets,  Folders,  Posters,  Special Covers,  Special Publications and other memorability. Homes visited. Contact: 0112825355. 016893

27 March 2022

21
REAL ESTATE

617

Exclusive residential 
and commercial land 
plots for sale in Kata-
na,  Kandawala,  closer 
to Negombo town,  
with all facilities. Call: 
0711485485. 020549

Gampaha District - Fac-
ing Negombo Main 
Road near Pinnagolla 
Junction 73 perches 
for sale. 2 km from Nit-
tambuwa Junction,  2 
km to Veyangoda en-
trance of the Central 
Highway. Flat land 
facing 40 feet 12 lakhs 
per perch. 0718325229,  
0711812635. 022525

Gampaha - Udugampola 
exclusive land blocks. 
Close to Airport with 
all facilities. Per perch 
Rs. 495, 000/ = on-
wards. 0711243243.
 

020555

In the vicinity of Co-
lombo - Kandy Road,  
Mahara,  Ekasath 
Mawatha,  85 perches,  
fully surrounded by a 
wall,  valuable land will 
be sold at your expect-
ed price immediately. 
Suitable for residence,  
ideal for building facil-
ity,  banquet halls,  ware-
house,  business space,  
sold at land value not 
for the house value. 
0711311888. 022473

Kadawatha - Kirillawala 
Exclusive land plots 05 
minutes to Highway In-
terchange and 03 min-
utes to Kandy Road. 
Initial payment 14 Lks 
onwards. 0710888222.
 

020507

Katunayake residential 
land blocks for sale,  
closer to Highway. Per 
perch Rs. 295, 000/ -. 
Call: 0715226666. 020542

Meerigama - Residen-
tial land plots. 5 kms 
to the Town close to 
Main Road and 3 min-
utes’ drive to Central 
Expressway Junction. 
Initial payment 5 lks. 
0702333111. 020501

Mount Lavinia,  Pei-ris Road 10 perch 3 storey luxury house (4250 sq.ft.) sale with all facilities. Rooms - 09,  kitchens - 03,  bath-rooms - 08,  parking - 02 with airconditioners. Contact : 0776218129 /  0740500447. 022105

Padukka - Exclusive 
land blocks facing Main 
Bus Route and paddy-
fi eld with all facilities. 
0715999222. 020502

Padukka,  close to High 
Level Road 46 perch 
land facing an enchant-
ing paddyfi eld in a 
calm location with fa-
cilities for sale. Contact 
0768988374. 022117

Rajagiriya,  Nanayak-
kara Mawatha,  10.8 
perches land for sale,  
28 lakhs per perch. 
0702459242. 022428

Ratmalana Kandawala 
Rd. 1 km from Galle 
Rd. opposite KDU 
rectangular land 23.6 
perches,  no brokers. 
Contact 0715332653.
 

021535

Ratmalana,  near 2nd 
Lane and 3rd Lane,  Jaya 
Mawatha two roomed 
house with one room 
annexe. 22 perches. Rs. 
54 Million negotiable. 
Contact : 0769447071.
 

021949

10 perches land with a 
small house at Piliyan-
dala,  electricity water. 
0112052544. 022465

20.8P with house in 
Kottawa,  Siddamulla. 
32 Million. No bro-
kers. 0363135307,  
0711896475. 022155

20’ Road 10.2 perch two 
storey 03 bedrooms 02 
bathrooms 01 servant 
toilet pantry kitchen 
hot water roof top 
CCTV. 0704151769.
 

022540

500 metres away from 
Delkanda Junction 9 
perches land for sale. 
27 lakhs per perch. 075-
8081651 /  0112801652.
 

021930

Malabe Weliwita Road,  
600 m to SLIIT Cam-
pus,  450m Horizon Col-
lege,  650m Neville Fer-
nando Hospital,  500m 
Chandrika Kumaratun-
ga Mawatha,  Walking 
path,  2.5 km Malabe 
Town,  16.5 perches 
valuable land facing 
scenic paddy fi eld in 
peaceful environment,  
for sale. 0765551192,  
0779601192. 022460

Meepe - Exclusive 500 
land blocks. Facing 
High Level Road. Per 
perch Rs. 237, 000/ -. 
Call today. 0717777888.
 

020543

Moratuwa Katukurun-da beautiful upstairs house for sale. 6 large rooms,  4 washrooms,  living room,  dining,  pantry,  kitchen,  ga-rage,  separate servant’s washroom. Fully tiled,  separate entrance to up-per fl oor,  3 balconies. Suitable for 2 families. Sale price Rs. 38 Mil-lion. Call 0773255090 /  0774074876. 022380

Hokandara South 
Yovun Pedesa 14 perch-
es land with all the 
facilities for immedi-
ate sale. 076-8770241.
 

022311

Homagama NSBM 
within sight like per-
manent income? 25 
perches land for sale,  
People’s Bank loan fa-
cilities. 076 5366900,  
0710442556. 022461

Homagama - Exclusive 
land blocks. Homaga-
ma Godagamage Watta 
Road. 5 minutes to 
High Level Road. En-
tire block for 36 LKS 
upwards. 0711888777.
 

020505

Kaduwela Ihala Bomiri-
ya Rakshapana Road 
fully completed house 
on 6 perches land for 
sale. 0773335412 /  
0775184410. 021952

Kirulapone Polhen-
goda Averihena Road,  
15 perches land 3 
million per perch 
(negotiable) No bro-
kers. 0718328716,  
0764710172. 022446

Battaramulla,  Subuthi-
pura,  20 perches land 
available in Subuthi-
pura at by Lane for 
sale. 4.5 Mn. PP. 072-
7344990,  0718567268.
 

022749

Buthgamuwa Road 
closer to Rajagiriya 
55 perches for sale. 1 
perch lkhs 35 facing 
to Main Road. Nawala 
22 perches 1 perch 45 
lakhs. Walking distance 
to Nawala Junction. 
Welcome genuine buy-
ers only. 0714225441.
 

020002

Close to Battaramulla 
Pelawatta Towns facing 
20 ft. wide Road. 8 + 
12 perch lands ideal for 
residential purposes for 
sale. 0714290392. 022128

Close to Malabe Town 
facing a large paddy 
fi eld and 20 ft. wide 
road. 15 perches land 
ideal for residential 
purposes for sale. Can 
be divided into two 
blocks. 0714290392.
 

022127

Colombo 03 - 2 storeyed 
on 6.97 perches with 5 
bedrooms and parking. 
Ideal for business or 
residence proximity to 
schools,  supermarkets 
and religious places. 
Muhandiram Road,  
Kollupitiya. Expecting 
Rs. 75 Million (nego-
tiable). 0779992620.
 

022219

Colombo 05 - Close to 
Lanka Hospital 17.65 
perch valuable land 
for sale. 2200 lakhs. 
0772410832. 022514

Eight (8) perches fl at 
bare land for sale. 
Nugegoda facing 20 feet 
wide road. Residential 
area,  walking distance 
to the town,  water 
and electricity acces-
sible. Clear title. View-
ing can be arranged 
by prior appointment. 
+94758494427. No 
brokers please. 020642

Colombo 06,  Dharma-
rama Road,  brand new luxury,  spacious apart-
ment with 4 bedrooms,  3 bathrooms and a servant room,  bath-
room available for rent. Contact - 0761699852.
 

022755

Dehiwela,  Ebenezer Place,  opposite Old Williams on Span Tow-
ers,  6th Floor,  fully fur-
nished with 2 rooms,  lift,  Generator for short /  long term rent. Rent monthly 95, 000/ =,  6 months advance. 0771434343. 022086

Mount Lavinia,  on Galle Road,  brand new apartment with 2 bed-
rooms,  2 washrooms,  fully air-conditioned on 7th Floor for rent. Unfurnished. Monthly 78, 500/ =. Advance 6 months. 0777778806.

 
022088

Super luxury apartment for rent in Shangrila Residence,  Colombo 2. 2 bedrooms /  1700 sq.ft. + 1 car park,  very high fl oor. Contact 0774567997 h k r e a l e s t a t e g r o u p s @ g m a i l . c o m 
 

022332

Wellawatte,  Madanga-watte,  near Savoy Ho-
tel,  3 rooms,  2 rooms,  attached bathrooms on 5th Lane,  with car park for immediate rent. Monthly 65, 000/ =. 6 months advance. 0777778806. 022087

Wellawatte,  37th Lane,  opposite Arpico,  ful-
ly furnished,  with 3 rooms,  AC,  on 5th Floor for rent. Rent monthly 110, 000/ =. 6 months advance. 0777778806.

 
022072

One acre Coconut land or bare land is required from Kurunegala Dis-
trict. No brokers. 0776570734. 022152
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eph;khz ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfdq;fis thlif mbg;gilapy; 
toq;Ftjw;F toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;
(ePHg;ghrd mikr;R)

ePh;g;ghrdj; jpizf;fsj;jpdhy; 2023Mk; tUlj;jpy; nraw;gLj;jg;glTs;s eph;khzq;fs;> Gduikg;G Ntiyfs; kw;Wk; 

guhkhpg;G NtiyfSf;fhf gpd;tUk; eph;khz ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; thfdq;fis vhpnghUs; kw;Wk; cuha;TePf;fp Nghd;wit 

rfpjk; thlif mbg;gilapy; toq;Ftjw;fhf gpd;tUk; jifikfisf; nfhz;Ls;s mur rhh;G epWtdq;fs;> mur 

$l;Lj;jhgdq;fs; kw;Wk; rigfs;> Vida tpahghu epWtdq;fs; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahh; toq;Feh;fsplkpUe;J 

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

1.0. nghJthdit

1.1  gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf tpz;zg;gpf;f tpUk;GNthH ,iaGila ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; mYtyfj;jpw;F kPsspf;fg;glhj 

gjpTf; fl;lzkhf 300.00 &gh fl;lzj;ijr; nrYj;jJtjd; Nghpy; khjphp tpz;zg;gg; gbtj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT 

nra;ayhk; vd;gJld; tpz;zg;gjhuh;fs; mjd; gpufhuk; kl;LNk tpz;zg;gj;ijg; g+h;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. khjphp tpz;zg;gg; 

gbtj; njhFjpfs; jpizf;fsj;jpd; www.irrigation.gov.lk vDk; ,izajsj;jpy; gfpuq;fg;gLj;jg;gl;Ls;sd. me;j tpz;zg;gg; 

gbtq;fisj; jutpwf;fk; nra;J mDg;Gtjhdhy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;ljd; gpufhuk; ,iaGila ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; 

mYtyfq;fspy; tpz;zg;gg; gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sj; Njitapy;iy. 

1.2 ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfd chpik epWtdq;fs; kl;LNk ,e;jg; gjptpw;fhd jFjpiag; ngWk;.

1.3  gjpT nra;J nfhs;Sk; xU tFjp ,ae;jpuhjpf;fhf 500.00 &gh (cjhuzk;: Crawler Excavator, Crawler Tractor Nghd;wd) tPjk; 
kPsspf;fg;glhj fl;lzk; mwtplg;gLk; vd;gJld; ,jd;nghUl;L  6 khjk; nry;Ygbahff;$ba fhNrhiy my;yJ nuhf;fg; 

gzk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. ehl;by; epyTk; Nghf;Ftuj;J epiyik fhuzkhf Vw;gLk; mnrsfhpaj;ijf; ftdj;jpw; nfhz;L 

,f; nfhLg;gdit 1Mk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iaGila ePh;g;ghrdg; gzpg;ghshpd; ngahpy; Ngzg;gLk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;.

1.4  tpz;zg;gpf;fjf;fth;fs; gpd;tUk; Mtzq;fis kl;Lk; tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;; Njitaw;w Vida 

Mtzq;fisr; rkh;g;gp;f;f Ntz;lhk; vdf; Nfl;fg;gLfpwhh;fs;.

 m. fk;gdpfs; gjpT / tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp
 M. eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; gjpTr; rhd;wpjo;

 ,. ,ae;jpuhjpfs; / thfdq;fspd; gjpT gpujp
 <.  murhq;fj;jpw;Fr; nrhe;jkhd mikg;Gfs;> $l;Lj;jhgdq;fs;> rigfs; Nghd;wd epWtdj;jpd; jiythpdhy; epWtdf; 

fbjj; jiyg;gpy; Nfhhpf;if fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

1.5  tpz;zg;gk;> fhNrhiy kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l Mtzq;fis fPNo jug;gl;Ls;s ,iaGila gpuhe;jpa mYtyfq;fSf;F gjpTj; 

jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld;  ~~eph;khz ,ae;jpuq;fs; 

kw;Wk; thfdq;fis thlif mbg;gilapy; toq;Ftjw;fhf toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2023|| - tyaj;jpd; ngaiu   

(c-k;: mDuhjGuk; my;yJ nfhOk;G my;yJ.... jaTnra;J gpuhe;jpaq;fspd; ngah;fis 1Mk; ml;ltizapy; II epuypy; 
ghh;f;fTk;) tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; njspthff; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

1.6  eph;zapf;fg;gl;l Neuj;Jf;Fg; gpd; fpilf;fg;ngWk;; midj;J tpz;zg;gq;fSk; vt;tpj Kd;dwptpj;jy;/tprhuizapd;wp 

epuhfhpf;fg;gLk;. mNjNghy; gjpTf; fl;lzq;fs; ,d;wp fpilf;fg;ngWk; VNjDk; tpz;zg;gq;fs;> Nkw;Fwpg;gplg;gl;l rhd;wpjopd; 

gpujpfs; kw;Wk; 6 khj fhyk; tiu nry;YgbahFk;. fhNrhiyaw;w midj;J tpz;zg;gq;fSk; vt;tpj Kd;dwptpj;jYk; 

tprhuizAkpd;wp epuhfhpf;fg;gLk;. 

1.7.  mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;sth;fs; ,e;jg; gjptp;w;fhf tpz;zg;gpg;gjw;Fj; jFjpaw;wth;fshth;. gjpT nra;J nfhs;Sk; 

ve;jnthU epWtdKk; mgfPh;j;jpahsh; gl;bapy; ,lk;ngw;wth;fs; vd ,dq;fhzg;gl;lhy; mth;fspd; gjpT ve;NeuKk; 

ePh;g;ghrdj; jpizf;fsj;jpdhy; gjpTf; fl;lzk; kPsspf;fg;glhky; epahakhd fhuzj;jpd; nghUl;L ,uj;Jr; nra;ag;glyhk;.

1.8  ve;jnthU tpz;zg;gj;ijAk; my;yJ rfy tpz;zg;gq;fisAk; jdJ nrhe;j jPh;khdj;jpd; gpufhuk; epuhfhpf;Fk; chpikia 

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; ehafk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;shh;.

1.9  rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; vhpnghUs; kw;Wk; cuha;TePf;fp vz;nza; rfpjk; tpiyfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

(,af;Fgth;fs; / rhujpfs; kw;Wk; cuha;TePf;fp Nghd;wit rfpjk; toq;Feh;fshy; toq;Fjy; Ntz;Lk;)

1.10  rfy ,ae;jpuhjpfspd; cw;gj;jp tUlk; 2009Mk; tUlj;jpw;F gpd;duhftpUj;jy; Ntz;Lk;. (B- tFjp - Crawler Tractors ,jw;F 
Vw;Gilajy;y)

1.11  ,e;j tpsk;guj;Jld; nghUe;jhj Ntisapy; ,jd;nghUl;lhd Mq;fpy nkhop%y tpsk;guj;jpYs;s mh;j;jj;ijg; 

ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;gij jaTnra;J ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2.0. gjpT nra;jy;:

 Nkw;gb 1.1 ,yf;fj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; ngw;Wf;nfhz;l tpz;zg;gg; gbtq;fisg; g+h;j;jp nra;J 1.4 ,yf;fj;jpy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk; rkh;g;gpf;f Ntz;ba Vida Mtzq;fs; kw;Wk; fhNrhiy my;yJ gzk; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L 

gpujpfs; rfpjk;  gpd;tUk; Kfthpf;F 2022-12-23Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F  Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghy; %yk; 

fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk; my;yJ Nehpy; nfhz;L te;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gg; gbtq;fs; kw;Wk; tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sy; epiwtile;j cldLj;J mitfis jpwf;fg;gLk; vd;gJld; jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; ftdj;jpw; 

nfhs;sg;gl khl;lhJ.  fhNrhiyfis ,iaGila gpd;tUk; gpuhe;jpa gzpg;ghshpd; ngahpy; tiujy; Ntz;Lk;. 1Mk; 

ml;ltiz (ivMk; epuiyg; ghh;f;fTk;) / nuhf;fg; gzf; nfhLg;gdTfis vMk; epuypy; jug;gl;Ls;s fzf;fpyj;jpw;F itg;Gr; 

nra;jy; Ntz;Lk;. 

ml;ltiz 1

(i) (ii) (iii) (iv) (v); (vi)

njh. 

,y.
gpuhe;jpak; mQ;ry; Kfthp

fhNrhiy 

tiuag;gLk; egh;

nuhf;fg;gz 

itg;Gf;fhd 

BOC 
fzf;fpyf;fk;

njhlHG 

,yf;fk;

01 mk;ghiw ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - mk;ghiw 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;> 78> Gjpa efuk;> mk;ghiw.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

mk;ghiw gpuhe;jpak; 7042395 063-2222276

02 mEuhjGuk; ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - mEuhjGuk; 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;>  tpkhd epiya tPjp> 

mDuhjGuk;.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

mEuhjGuk; gpuhe;jpak;
7042398 025-2222499

03 gJis ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - gJis gpuhe;jpak;> 

gpuNjr gzpg;ghsH mYtyfk;> 

gz;lhutis.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

gJis gpuhe;jpak; 7042403 057-2222527

04 kl;lf;fsg;G ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - kl;lf;fsg;Gg; 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;> mk;kd; Nfhapy; tPjp> j.ng. 

02> fy;yb> kl;lf;fsg;G.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

kl;lf;fsg;Gg; gpuhe;jpak;
7042440 065-4929357

05 nfhOk;G ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - nfhOk;Gg; 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; mYtyfk;> 

nfhdp];ld; gpNs];> nfhOk;G - 05.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

nfhOk;G gpuhe;jpak; 7042441 011-2584965

06 fhyp ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - fhyp gpuhe;jpak;> 

ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; mYtyfk;> 481> 

ngypf` re;jp> fhyp

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

fhyp gpuhe;jpak; 7042408 091-2234845

07 `k;ghe; 

Njhl;il 

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - `k;ghe;Njhl;il 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;> njguntt> jp];]k`huhk

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

`k;ghe;Njhl;il 

gpuhe;jpak;

7042446 047-2237070

08 fz;b ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - fz;b gpuhe;jpak;> 

ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; mYtyfk;>  

Fz;lrhiy> fz;b.

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

fz;b gpuhe;jpak; 7042447 081-2420423

09 FUehfy; ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - FUehfy; 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;> j.ng. 44> fz;b tPjp> 

FUehfy;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

FUehfy; gpuhe;jpak;
7042448 037-2223161

10 nkhduhfiy ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - nkhduhfiy 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;>  `{ye;jht> nkhduhfiy

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

nkhduhfiy gpuhe;jpak; 7042422 055-2276017

11 nghnyhd; 

dWit

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - nghyd;dWit 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;> Gjpa efuk;> nghnyhd;dWt

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

nghyd;dWit 

gpuhe;jpak;

7042423 027-2222215

12 Gj;jsk; ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - Gj;jsk; 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;> mDuhjGuk; tPjp> Gj;jsk;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

Gj;jsk; gpuhe;jpak; 7042451 032-2265362

13 jpUNfhzkiy ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - jpUNfhzkiy 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;>  xhp]; `py;> jpUNfhzkiy

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

jpUNfhzkiy 

gpuhe;jpak;

7042452 026-2222108

14 kd;dhh; ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; - kd;dhh; 

gpuhe;jpak;> ePh;g;ghrd gzpg;ghsh; 

mYtyfk;> kd;dhh; tPjp> KUq;fd;

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh;> 

kd;dhh; gpuhe;jpak; 7042429 023-2050351

3.0. kjpg;gPl;Lj; jfTj;jpwd;

3.1  xt;nthU cg tplaj;jpd; fPOs;s ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfdq;fSf;fhf rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;s 

kzpj;jpahyk; / ehs;  vd;gd vhpnghUs; rfpjkhd tpiyfs; (ntl; ,d;wp) kjpg;gPL nra;tjw;fhf 

ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

3.2  xt;nthU cg tplaj;jpw;Fk; vhpnghUs; rfpjk; kzpj;jpahyk; / ehs; vd;gdtw;Wf;fhd  tpiyfs; CIDA 
epWtdj;jpd; tpiyfSld; xg;gpl;Lg; ghh;f;fg;gLk; vd;gJld; ngWiff; FOtpdhy; mbg;gil tpiyfs; 

(Base Rate) jPh;khdpf;fg;gLk;. ghhpa FiwT my;yJ $ba tpiyfis (re;ijapy; epyTk; rhjhuz 

tpiyAld; xg;gpLifapy; ghhpa mstpy; tpj;jpahrj;ijf; fhl;Lgit) njhopy;El;g kjpg;gPl;bw;F Kd; 

mfw;wg;gLk; vd;gJld; kpFjp tpiyfs; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLk;.

3.3  ngWiff; FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gLk; Nkw;gb mbg;gil tpiyfSf;fhf (Base Rate) fzprkhd msT 

gjpyspf;ff;$ba toq;Feh;fs; mth;fspd; ,zf;fj;ij mwptpf;Fk;;gb Nfl;fg;glyhk;. mjd; gpufhuk; 

mth;fs; ,ae;jpuhjpfis toq;Fjy; Ntz;Lk;.

3.4  vhpnghUs;> cuha;TePf;fp Nghd;wit rfpjk; rkh;g;gpf;fg;gLk; tpiyfs; (kzpj;jpahyk; / ehshe;j / khjhe;j 
/ J}uk;) vd;gtw;Wf;F tpUg;gj;ijj; njhptpf;Fk; toq;Feh;fSf;F Kd;Dhpik mspj;J Mtzk; 

jahhpf;fg;gLk; vd;gJld; mjd; gpufhuk; vjph;fhyj;jpy; ,iaGila gpuhe;jpa ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; / 
ePh;g;ghrdg; nghwpapayhshpdhy; xg;ge;jq;fs; ifaspf;fg;gLk;.

3.5  rfy kjpg;gPLfs; kw;Wk; tpiy xg;gPLfs; Fwpj;j gpuhe;jpa ePh;g;ghrdg; nghwpapayhsh; mYtyfj;jpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.

4.0. Vidait

 4.1  ahuhtJ toq;FenuhUth; mLj;jLj;J ,uz;L Ntisfspy; ,ae;jpuhjpfs; my;yJ thfdq;fis 

toq;fj; jtwpdhy; mth; my;yJ mth;fs; vjph;fhy xg;ge;jj;jpw;fhf ftdj;jpw; nfhs;sg;gl 

khl;lhh;fs;.

 4.2  xt;nthU khjj;jpd; Kjyhk; jpfjpapy; vhpnghUs; tpiyia ftdj;jpw;nfhz;L Fwpj;j khjj;jpw;fhd 

Nkyjpf nfhLg;gdTfs; / Fiwj;jy; xt;nthU ,ae;jpuk; / thfdj;jpd; vhpnghUs; ghtidapd; 

mbg;gilapy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

5.0. ,ae;jpuhjpfs; / thfdk; / cgfuzq;fspd; tpguk; 

ml;ltiz 2

tFjp cg tpla ,y. thfdk; / ,ae;jpuhjpfspd; tpguk; (,af;Fgh;fs; / biutH rfpjk;)

A Crawler Excavators / Crawler Excavator (Long Arm) / Crawler Excavators (with Bolder Breaker) Crawler 
Excavators (with Barge) / Amphibious  Excavator s / Wheel  Excavators

1 Crawler Excavator - PC 200 or equivalent

2 Crawler Excavator - PC 120 or equivalent

3 Crawler  Excavator - PC 70 or equivalent

4 Crawler  Excavator - PC 40 or equivalent

5 Crawler  Excavator - PC 30 or equivalent

6 Crawler  Excavator - Long Arm (50 feet reach) - PC 200 or equivalent 

7 Crawler Excavator - PC 200 or equivalent with Bolder Breaker 

8 Crawler Excavator - PC 120 or equivalent with Bolder Breaker 

9 Crawler Excavator with Barge / Pontoon - PC 120 or equivalent 

10 Crawler Excavator with Barge / Pontoon - PC 70 or equivalent 

11 Crawler Excavator with Barge / Pontoon - PC 40 or equivalent 

12 Crawler Excavator with Barge / Pontoon - PC 30 or equivalent 

13 Amphibious  Excavator - PC 200 or equivalent 

14 Amphibious  Excavator - PC 120 or equivalent 

15 Wheel Excavator - PC 200 or equivalent

16 Wheel Excavator - PC 120 or equivalent
B Crawler Tractors (Dozers) / Crawler Tractors (with ripper)

1 Crawler Tractor - D4 or equivalent

2 Crawler Tractor - D5 or equivalent

3 Crawler Tractor - D6 or equivalent

4 Crawler Tractor with ripper - D4 or equivalent 

5 Crawler Tractor with ripper - D5 or equivalent 

6 Crawler Tractor with ripper - D6 or equivalent 
tFjp cg tpla ,y. thfdk; / ,ae;jpuhjpfspd; tpguk; (,af;Fgh;fs; / biutH rfpjk;)

C Vibrating Rollers / Smooth Compaction Roller / Vibrating Rammers / Vibratory Plate Compactor
1 Vibrating Roller - 01 Ton (Walk behind)

2 Vibrating Roller - 03 Ton

3 Vibrating Roller - 05 Ton

4 Vibrating Roller - 07 Ton

5 Pad Foot Roller - 10 / 24 Ton (Compactor with vibration & pad foot)

6 Smooth Drum Roller – 10 / 24 Ton (Compactor with vibration & smooth drum)

7 Sheep Foot Roller Attachment - 02 Ton 

8 Sheep Foot Roller Attachment - 05 Ton

9 Vibrating Rammer (Wacker BS50 or equivalent)

10 Vibrating Rammer (Wacker BS60 or equivalent)

11 Vibrating Rammer (Wacker BS70 or equivalent)

12 Vibratory Plate Compactor
D Loaders

1 Front End Loader - 1 m3 (Bucket Capacity)

2 Back Hoe Loader (JCB 3CX or equivalent)

3 Skid Steer Loader
E Motor Graders

1 Motor Grader – 10 feet (Blade width)

2 Motor Grader – 12 feet (Blade width)
F Rear Dumpers

1 Rear Dumper - 1 Cub 

2 Rear Dumper - 2 Cub

3 Rear Dumper - 3 Cub 

4 Rear Dumper - 5 Cub

5 Rear Dumper - 2 Cub (Boulder Transport) 

6 Rear Dumper - 3 Cub (Boulder Transport) 
G Tractors (with Trailer)  / Tractors (With Water Bowser)

1 Tractor with Trailer - 0.75 Cub 

2 Tractor with Trailer - 0.9 Cub

3 Tractor with Water Bowser (3000 Lts.) 

4 Tractor with Water Bowser (5000 Lts.)
H Lorries / Truck Mounted Water Bowsers / Boom Trucks / Cranes / Low Bed Trailer 

1 Lorry – 10 Ton (Half body)

2 Lorry – 16 Ton (Half body)

3 Truck Mounted Water Bowser (Minimum capacity 6,000 Lts.) 

4 Truck Mounted Water Bowser (Minimum capacity 8,000 Lts.)

5 Truck Mounted Water Bowser (Minimum capacity 10,000 Lts.)

6 Truck Mounted Water Bowser (Minimum capacity 13,200 Lts.)

7 Boom Truck - 03 Ton

8 Boom Truck - 05 Ton

9 Mobile Crane 10 Ton

10 Mobile Crane 25 Ton

11 Low bed Trailer with Mover
tFjp cg tpla ,y. thfdk; / ,ae;jpuhjpfspd; tpguk; (,af;Fgh;fs; / biutH rfpjk;)

I Air Compressors
1 Air Compressor CFM 90 with Hammer

2 Air Compressor CFM 125 with Hammer

3 Air Compressor CFM 250 with Hammer
J Water Pumps / Submersible Water Pumps (With required accessories)

1 2" Engine Operated Water Pump 

2 3" Engine Operated Water Pump

3 4" Engine Operated Water Pump

4 6" Engine Operated Water Pump

5 2" Electrically Operated Water Pump 

6 3" Electrically Operated Water Pump

7 4" Electrically Operated Water Pump

8 6" Electrically Operated Water Pump

9 2" Submersible Water Pump 

10 4" Submersible Water Pump

11 6" Submersible Water Pump
K Concrete Mixtures / Poker Vibrators / Generators

1 Concrete Mixture – 7 / 10

2 Concrete Mixture – 10 / 14

3 Poker Vibrator - 1"

4 Poker Vibrator - 1 1/2" 
 5 Generator 2 kVA – Single phase

6 Generator 5 kVA – Single phase

7 Generator 2 kVA – Three phase

8 Generator 5 kVA – Three phase

9 Welding Generator – 5 kVA Three phase

10 Welding Generator – 5 kVA Single phase
L Sheet Pile Driving Attachments 

1 Sheet Pile Driving Attachment (Vibrating Pile Driver)
M Barges - Pontoons / Boat with Motor

1 Barge / Pontoon

2 Fiberglass Boat with Motor
N Double Cab 

1 4WD 5 Seater with A/C  
O VAN 

1 14 Seater with Dual A/C  

Nkyjpf tpguq;fs; Njitahdhy; ePh;g;ghrdg; gzpg;ghshplk; (xg;ge;jk; kw;Wk; ngWiffs;) 011-2582677 vDk; 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; Clhf  ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;>

,y: 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> nfhOk;G-07.         

2022-11-25Mk; jpfjp
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Jk;gNd gpuNjr rig

fynfjukbNf R[hjh kfsph; fy;Y}hpf;F Kd;dhy; fl;blj;jpd;    
xU gFjpia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Nfs;tpNfhuy;

Jk;gNd gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; fynfjukbNf R[hjh fy;Y}hpf;F Kd;dhy; cs;s fl;blj;jpd; 

xU gFjpia ePz;l fhy mbg;gilapy; Fj;jiff;F ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Nfs;tpfs; NfhUtjw;F 

jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhf Mh;tKs;sth;fSf;F Kd;tUkhW miog;G tpLfpd;Nwd;.

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy;  : 2022.11.28 Kjy; 2022.12.19 gp.g.2.00 tiu

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; : 2022.12.20 gp.g.2.30 tiu

Nfs;tpfs; jpwj;jy;    :  2022.12.20 gp.g.2.45 ,w;F Jk;gNd gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; (2022.12.20 gp.g.2.45) ,w;F 

Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ vOj;J %y mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

mYtyf Neuq;fspy; gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F tUifje;J my;yJ fPo;f;fhZk; ,yf;fj;ij mioj;J 

gpuNjr rig jiyth;/nrayhshplk; Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,f;Nfs;tpia jpUj;Jjy;> ePbj;jy; my;yJ epWj;Jjy; gw;wpa ,Wjpj;jPh;khdk; Jk;gNd gpuNjr rigapd; Nfs;tpr; 

rigf;F chpaJ.

njhlh; 

,y
fil miwapd; ngah;

Fiwe;jgl;r 

Nfs;tp (khjhe;j 

Fiwe;j gl;r 

Nfs;tpX120)
(&.rjk;)

khjhe;j 

Fiwe;j gl;r 

Nfs;tp (&.rjk;)

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpiz 

itg;Gj; njhif 

(&.rjk;)

kPsspf;fg; glhj 

Nfs;tpg; gpiz 

itg;Gj; njhif 

(&.rjk;)

01

R[hjh kfsph; fy;Y}hpf;F 

Kd;dhYs;s fl;blj;jpd; 

jiu khbapd; xU gFjp

3>840>000.00 32>000.00 5>000.00 2>000.00

02

R[hjh kfsph; fy;Y}

hpf;F Kd;dhYs;s 

fl;blj;jpd; Nky; khbapd; 

xU gFjp

180>000.00 26>500.00 5000.00 2>000.00

2022.11.25k; jpfjp

Jk;gNd gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

njh.Ng.,y.081-2461275/0812461375

Nf.[P.cghyp Fkhurpq;`

jiyth;

Jk;gNd gpuNjr rig

Jk;gNd gpuNjr rig

2023 Mk; Mz;bw;fhd ,iwr;rp/kPd; fil Nfs;tpNfhuy;
Jk;gNd gpuNjr rigf;Fr; nrhe;jkhd fPo;f;fhZk; ,iwr;rp/kPd; filfis 2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiuahd 

fhyj;jpw;F Fj;jifff;F tpLtjw;fhf Nfs;tpfs; NfhUtjw;F jPh;khdpf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;fhf Mh;tKs;sth;fSf;F 

Kd;tUkhW miog;G tpLfpd;Nwd;.

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy;  : 2022.11.28 Kjy; 2022.12.19 gp.g.2.00 tiu

Nfs;tpg;gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; : 2022.12.20 gp.g.2.30 tiu

Nfs;tpfs; jpwj;jy;    :  2022.12.20 gp.g.2.45 ,w;F Jk;gNd gpuNjr rig mYtyfj;jpy; 

Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; (2022.12.20 gp.g.2.45) ,w;F 

Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fsJ vOj;J %y mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUth; rKfkspf;fyhk;.

mYtyf Neuq;fspy; gpuNjr rig mYtyfj;jpw;F tUifje;J my;yJ fPo;f;fhZk; ,yf;fj;ij mioj;J 

gpuNjr rig jiyth;/nrayhshplk; Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

,f;Nfs;tpia jpUj;Jjy;> ePbj;jy; my;yJ epWj;Jjy; gw;wpa ,Wjpj;jPh;khdk; Jk;gNd gpuNjr rigapd; Nfs;tpr; 

rigf;F chpaJ.

njhlh; 

,y

fil miwapd; 

ngah;

tUlhe;j 

Fiwe;j gl;r 

Nfs;tp (&.rjk;)

khjhe;j 

Fiwe;j gl;r 

Nfs;tp (&.rjk;)

kPsspf;fg;gLk; Nfs;tpg; 

gpiz itg;Gj; 

njhif (&.rjk;)

kPsspf;fg; glhj 

Nfs;tpg; gpiz 

itg;Gj; njhif 

(&.rjk;)

01
fynfju kbNf 

,iwr;rpf;fil
1>524>000.00 127>000.00 10>000.00 2>000.00

02
fynfjukbNf 

kPd;fil
515>500.00 42>958.34 5000.00 2>000.00

03

`juypaj;j 

th;j;jf 

fl;blj;njhFjp 

kPd; fil

440>500.00 36>708.34 5000.00 2>000.00

2022.11.25k; jpfjp

Jk;gNd gpuNjr rig mYtyfj;jpy;

njh.Ng.,y.081-2461275/0812461375

Nf.[P.cghyp Fkhurpq;`

jiyth;

Jk;gNd gpuNjr rig

jq;fhiy gpuNjr rig

2023 Mk; tUlj;jpw;F toq;Feh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fs;/rq;fq;fisg; gjpTnra;jy;
2023Mk; tUlj;jpy; gpd;tUk; Fwpg;gplg;gl;Ls;s NritfSf;fhf jq;fhiy gpuNjr rigapy; gjpT nra;J nfhs;s cj;Njrpf;Fk; 

toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J gpd;tUk; epge;jidfSf;F mikthf 2022-12-31Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu 

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

1)  midj;J tpz;zg;gq;fSk; ,iaGila gjpTf; fl;lzk; kw;Wk; Nritf; fl;lzj;Jld; fhNrhiyfs; %yk; my;yJ 

fhRf;fl;lisfs; %yk; ngaH kw;Wk; tpahghu tpguq;fs; nfhz;ljhf fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

'toq;FeHfs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuHfs; gjpT nra;jy; - 2023" vdf; Fwpg;gpl;L 'jiytH> jq;fhiy gpuNjr rig> nenlhy;gpl;ba" 

vDk; Kftupf;F mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (fhNrhiyfs; jq;fhiy gpuNjr rig epjpaj;jpd; ngaupy; Nfhblg;gly; Ntz;Lk;.)

2)  gjpT nra;J nfhz;Nlhhpd; gl;baypypUe;J tpiyfs; Nfhhp ,iaGila nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F 

nghJthf nraw;gLtJld; Njitahd re;jHg;gq;fspy; mjw;Fg; Gwk;ghfTk; tpiyfisf; NfhUk; kw;Wk; Nritfs; 

epiwNtw;wpf; nfhs;Sk; cupikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

njhlh; 

,yf;fk;
tpla gjhh;j;jq;fs;/Nrit toq;fy;fs;

gjpTf; 

fl;lzk;

Nritf; 

fl;lzk;

01

epow;glg;gpujp ,ae;jpuk;> fzdp ,ae;jpuk;> mr;Rg;nghwpfs; tpuy; kw;Wk; Kfj;ij mwpe;J 

nfhs;Sk; ,ae;jpuq;fs; njhiyefy; ,ae;jpuq;fs; Nlhzh;fs;> Gnuhn[f;lh;fs;> 

Gnuhn[f;lh; jpiufs; CCTV nfkuhf;fs; kw;Wk; Jiz cWg;Gf;fis toq;fy; kw;Wk; 

jpUj;j Ntiyfs;

1000.00 140.00

02 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs; (,y;yk;/thfdk;) toq;fy; kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs; 1000.00 140.00

03

X/g;nrl; gphpd;bd;> b[pl;ly; gphpd;bd;> ];fphPd; gphpd;bq;> milahs ml;ilfis mr;rpLjy;> 

fyh; gphpd;bq;> Ny]h; fl;bq;> Nyrh; ,d;fpNutpd; epidTr; rpd;dq;fs; kw;Wk; gbfq;fs; 

Nghd;w mr;R trjpfs; kw;Wk; Nritfis toq;fy;

1000.00 140.00

04 mYtyf vOJ fUtpfis toq;fy; 1000.00 140.00

05
mYtyf cgfuzq;fs;(Nkirfs;> fjpiufs;> fgl;Lfs;..... Nghd;wit) toq;fy; kw;Wk; 

jpUj;j Ntiyfs;
1000.00 140.00

06
Rfhjhuk; kw;Wk; Rfhjhug;ghJfhg;Gfspw;F Njitahd cgfuzq;fs; kw;Wk; gjhh;j;jq;fs; 

(gPil ehrpdpj; jputq;fs;> rth;f;fhuk;> ifAiwfs;> g+l;];> Kff;ftrq;fs;........ Nghd;wit)
1000.00 140.00

07
kz;ntl;bfs;> fj;jpfs;> mhpths;fs;> kpd;Fkpo;fs;> Rtpl;r;fs; Nghd;w gjhh;j;jq;fs; kw;Wk; 

kpd; cgfuzq;fs; toq;fy; kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs;
500.00 70.00

08
tPjp tpsf;Fj; njhFjpfs;> tah;fs;> kpd;Fkpo;fs; kw;Wk; kpd; cgfuzq;fs; toq;fy; 

kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs;
1000.00 140.00

09 thfdq;fspd; rh;tpR Ntiyfs; 1000.00 140.00

10
thfdq;fspd; jpUj;j Ntiyfs; (Gjpa cjphpg;ghfq;fis epWTjy; bq;fhpq; kw;Wk; 

ngapd;l; Ntiyfs;)
1000.00 140.00

11
thfdq;fspw;fhd cjphpg;ghfq;fis toq;fy;> kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs;(lah;> ba+g;> 

ngw;whp kw;Wk; Vida cgfuzq;fs;)
1000.00 140.00

12
rPnke;J rhh;e;j cw;gj;jpfs; kw;Wk; nghUl;fs; (`pa+k; Foha;fs;> fk;gpj;J}z;fs;> jiu 

tphpg;Gfs;......... Nghd;wit
1000.00 140.00

13 fl;blg;nghUl;fs; (rPnke;J> fl;bf;fy;> fk;gp> fUq;fy;...... Nghd;wtw;iw toq;fy; 500.00 70.00

14 eph;khzj;Jiw kw;Wk; mfo;T eltbf;iffspw;fhd ,ae;jpuhjpfis toq;fy; 1000.00 140.00

15

fy;tid];> ,Uk;G> nts;spUk;G> mYkpdpak;> gpj;jisf; Foha;fs; kw;Wk; ngl;b tiffs; 

gpNsd; $Ufs;> rl;lfk;> vy; rl;lfk;> a+ rl;lfk;. vr; rl;lfk; PVC ePh;f;Foha;fs; kw;Wk; 
cgfuzq;fs;> ePh;j;jhq;fpfs; Nghd;wtw;iw toq;fy;

1000.00 140.00

16
th;zg;g+r;Rf;fis toq;fy; (vdky;> ,ky;\d;> ntjh;rPy;l;> vz;b nfhnuhrpt;> fpAB gapkh;> 

jpdh; lh;gd;ild;> gpd;ry;........... Nghd;wtw;iw toq;fy;
1000.00 140.00

17
tPjp eph;khzq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G eltbf;iffspw;F Njitahd nghUl;fis toq;fy; 

(jhh;> ABC... Nghd;wit
1000.00 140.00

18
eph;khzj;Jiw (fl;blq;fs;> ghyq;fy;> tiyNtypfs;) Nghd;wit kw;Wk; guhkhpg;Gr; 

Nritfis toq;Fk; xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy;
1000.00 140.00

19 Rj;jpfhpg;G eltbf;ifis Nkw;nfhs;Sk; epWtdq;fs; kw;Wk; egh;fisg; gjpT nra;jy; 1000.00 140.00

20 nkhopngah;g;G Nritfis toq;fy; 250.00 35.00

21 xypngUf;fp cgfuzq;fs; kw;Wk; trjpfis toq;fy; 1000.00 140.00

22 kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpuq;fis toq;fy; kw;Wk; Nrh;tpR nra;jy; 1000.00 140.00

23 #hpaf;fyq;fs; kw;Wk; ngdy;fis toq;fy; kw;Wk; Nrh;tpR nra;jy; 500.00 70.00

24 nty;bd; Ntiyfs; (kpd;rhuk;> thA) njhlh;ghd Nritfis toq;fy; 500.00 70.00

25 fypgT]h; Nritfis toq;fy; 500.00 70.00

26 kuq;fis ntl;Lk; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Gs;ntl;Lk; ,ae;jpuq;fis toq;fy; kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs; 500.00 70.00

27 FbePh;(Nghj;jy;> Rj;jpfhpf;fg;gl;l FbePh;) toq;fy; 500.00 70.00

28
vhpnghUs;> cuha;T vz;nza;fs; kw;Wk; (];Ndf`) ngw;Nwhy;> Bry;> Rgh;Bry;> 

kz;nzz;nza;> xa;y; tiffs; kw;Wk; fphP]; tiffis) toq;fy;
1000.00 140.00

29 rl;lj;juzpfspd; Nritfs; kw;Wk; eps msitahshpd; Nritfis toq;fy; 1000.00 140.00

30 tpisahl;Lg; gz;lq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fis toq;fy; kw;Wk; jpUj;j Ntiyfs; 1000.00 140.00

31 jPaizg;Gf; fUtpfis toq;fy; kw;Wk; kPs; epug;gy; 1000.00 140.00

32 Jzp tiffis toq;fy; kw;Wk; ijj;jy; (Kd;gs;sp> mYtyf> jpiur;rPiyfs;) 1000.00 140.00

33 E}y; ntspapLk; epWtdq;fis gjpTnra;jy; 1000.00 140.00

34 fz;zhb> nfybd;> mYkpdpak; rhh;e;j ghl;brd; Nritfis toq;fy; 1000.00 140.00

%yg;gpukhzq;fs;

01. `k;ge;njhl;il khtl;l toq;Feh;fspw;F Kd;Dhpik mspf;fg;gLk;

02. cah;juj;jpy; cs;s nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;F njd; khfhzj;jpy; cs;s toq;Feh;fSf;F Kd;Dhpik chpj;jhFk;

epge;jidfs;

01.  toq;Feh;fspd; Msilahsj;ij cWjpg;gLj;Jtjw;fhf> tpahghunkhd;nwdpd;> tpahghug;gjpTr; rhd;wpjopd; Nghl;Nlh 

gpujpnahd;W toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

02. fl;lisapl;L 03 ehl;fSf;Fs; nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;fg;gly; Ntz;Lk;

03.  mt;thW toq;fy;fis Nkw;nfhs;s Kbahky; NghFk; toq;Feh;fs; 07 ehl;fspd; gpd;dh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;bayplg;gLth;

,J njhlh;ghd jfty;fis njhiyNgrp ,yf;fk; 047-2240475 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; mYtyf Neuq;fspy; 

mwpe;J nfhs;syhk;.

yhypj Mh; tdpfNrfu>

jiyth;>

jq;fhiy gpuNjr rig

nenlhy;gpl;ba 

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

tdrPtuhrpfs; kw;Wk; tdghJfhg;G mikr;R

kuq;fs; toq;Ftjw;fhf Gjpa xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT 

nra;jy; kw;Wk; gjpT nra;ag;gl;l xg;ge;jf;fhuh;fis ehsJtiuf;F 

cl;gLj;Jjy; - 2023 Mk; Mz;L
2023 Mk; Mz;bw;fhf ghJfhg;G jpizf;fsk; cl;gl mur epWtdj;jpdhy; murhq;f kuf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F 

tpLtpf;fg;gLfpd;w gaphpdq;fs;> Mgj;jhd kw;Wk; mgptpUj;jp jpl;lq;fs; Nghd;w nghJ Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; 

mfw;Wtjw;F jPh;khdpf;fg;gl;Ls;s kuq;fis ntl;br;rha;j;J jw;NghJs;s Rw;WepUgk;> kw;Wk; rl;lj;jpl;lq;fSf;F 

cl;gl;L $l;Lj;jhgdj;jpdhy; jPh;khdpf;fg;gLk; fsQ;rpak; kw;Wk; cw;gj;jpafq;fSf;F toq;fp xg;gilj;jy; kw;Wk; 

$l;Lj;jhgdk; jPh;khdpf;Fk; kuq;fis khj;jpuk; nfhs;tdT nra;tjw;F tpUg;gk; fhl;Lfpd;w egh;fis murhq;f 

kuf; $l;Lj;jhgdj;jpd; C juj;jpw;fhf kuq;fs; toq;Fk; xg;ge;jf;fhuuhf gjpTnra;jy; kw;Wk; jw;NghJ SP,A,B,C,D 
juq;fspy; gjpTnra;Js;s xg;ge;jf;fhuh;fis ehsJ tiuf;Fk; cw;gLj;Jtjw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gjpTgw;wpa Nkyjpf tpguq;fis vkJ jiyikafj;jpypUe;J my;yJ fPo;f;fhZk; gpuNjr mYtyfq;fspypUe;J 

my;yJ www.timco.lk ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

mYtyfk; Kfthp njhiyNgrp ,yf;fk;

nraw;ghl;Lg;gphpT murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> 82> u[ky;tj;j tPjp> gj;juKy;y 011-2885854

mEuhjGuk; murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> nfhlNf khtj;j> mEuhjGuk; 025-2222380

mk;ghiw murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> nufk tPjp> mk;ghiw 063-2222413

FUehfy; murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> nghy;mj;jhgpl;ba> FUehfy; 037-2222456

nfhOk;G murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> fy;njKy;y 011-2637179

fz;b murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> gy;nynfNy> fz;b 081-2421717

nghyd;dWit murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> kpd;Ndhpa 027-2246287

gz;lhutis murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> gpe;JDntt> gz;lhutis 057-2232478

,uj;jpdGhp murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp 045-2228948

aho;g;ghzk; murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> 25> FUefh;> aho;g;ghzk; 021-2220278

Etnuypah murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> Ntbngfyk; tPjp> Etnuypah 052-2222533

khj;jiw murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> ,uapy; nghUl;fsQ;rpa tPjp> khj;jiw 041-2222122

nkhduhfy murhq;ff; $l;Lj;jhgdk;> `{yq;uht njw;F tPjp> nkhduhfiy 055-2276334

tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpj;jy;

jifikfisg; g+h;j;jpnra;Js;s  tpz;zg;gjhuh;fshy; Fwpj;j gjpTf; fl;lzj;ij fhrhf nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l 

gw;Wr;rPl;L tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

jifikfis g+h;j;jp nra;Js;s tpz;zg;gjhhpfs; D juj;jpw;fhf jkJ gjpTld; rk;ge;jg;gl;l Nkw;gb murhq;f 

kuf; $l;Lj;jhgdj;jpd; gpuNjr mYtyfj;jpw;F tpz;zg;gq;fis xg;gilj;J kw;Wk; (juj;jpy; gjptpw;fhf 

gj;juKy;y rk;gj;ghatpy; mike;Js;s jiyikafj;jpd; nraw;ghl;Lg; gphptpw;F xg;gilj;J gjpTnra;J 

nfhs;syhk;.

jiyth;

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

observerjobs.
lk
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recruitment
database
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fhyp khefu rig

2023Mk; tUlj;jpy; fhyp khefu rigf;F nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis toq;f tpUk;Gk; 

njd; khfhz toq;FeHfspd; gjptpw;fhf 2022.12.30 tiu tpz;zg;gq;fs; nghWg;Ngw;fg;gLk;.

tpahghuj;jpd; ngah;> gjpTnra;Jnfhs;s tpz;zg;gpf;Fk; cUg;gb vz;> tpz;zg;gjhuhpd; 

ngah;> njhiyNgrp ,yf;fk;> tpahghuj;jpd; jd;ik> gjptpyf;fk; cs;spl;l Vida tpguq;fis 

cs;slf;fpa Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gnkhd;wpd; %yk;> gjpT njhlh;ghf 

tpz;zg;gk; nra;a Ntz;Lk;. xt;nthU cUg;gb njhlh;ghfTk; midj;J thpfSlDk; 

&. 5000.00 nrYj;jg;gl Ntz;baJld; mit 'khefu Mizahsh;> fhyp khefu rig" 

ngahpw;F vOjg;gl;l fhNrhiy my;yJ nuhf;fg;gzj;jpy; khj;jpuk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gq;fs; mDg;gg;gLk; jghYiwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ' toq;Feh;fis 

gjpTnra;jy; - 2023" vdf; Fwpg;gpl;L> 'khefu Mizahsh;> fhyp khefu rig> fhyp" vd;w 

Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gg;glNth my;yJ Nehpy; te;J xg;gilf;fNth Ntz;Lk;.

toq;fy;fs;
cUg;gb

,yf;fk;    toq;fy; jd;ik

 01  mYtyf cgfuzq;fs; (Ngdh> fljhrp> Nlhdh;> ];Nlg;yh;> mb kl;lk;> ghlrhiy 

igfs;> fy;f;Nyl;lh;)

 02  mYtyf cgfuzq;fs; (kuj;jsghlq;fs;> Mtz nfgpdw;fs;> ,Uk;G mYkhhp)

 03  rPUilfs;> rPUilj; Jzpfs; cj;jpNahfg+h;t rg;ghj;J> cj;jpNahg+h;t ,yr;rpid> 

kiof;ftrk;> ifAiw> Kff;ftrk;

 04  Rfhjhu cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> $l;LkhW> rth;f;fhuk;> gPilf;nfhy;ypfs;> 

Ez;Zaph;f;nfhy;ypfs;)

 05 nubkpf;]; nfhq;fpwPl;/jhh; Nfhyh];

 06 MAh;Ntj kUe;J tiffs;

 07 midj;Jtif lah; kw;Wk; ba+g;

 08  thfd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; thfd gw;whpfs;> xapy;tif> thfdq;fis GJg;gpf;Fk; 

nghUl;fs;> thfd rHtpRfs;)

 09 jPaizf;Fk; kw;Wk; ghJfhg;G JizAWg;Gf;fs;

 10 mr;rplg;gl;l gbtq;fs; kw;Wk; Gj;jfq;fs;

 11 `pa+k; Foha;fs;> epidTg; gbfk;> nfhq;fpwPl; jahhpg;Gf;fs;

 12  fzdp Nghl;Nlhf;nfhg;gp ,ae;jpuk;> mr;R ,ae;jpuk;> ngf;];> iftpuy; milahs 

,ae;jpuk;> Lg;Nsh ,ae;jpuk;> fzdp JizAWg;Gf;fs;> CCTV ,ae;jpuq;fs;> UPS
 13  midj;J `hh;l;ntahh; cgfuzq;fs; (kz;ntl;b> Ks;S> ,Uk;G rty;> tPy;ngNuh> 

,Uk;Gf; fk;gp> ,Uk;G Mzp> GI igg;> ePH Jizg;ghfq;fs;) 

 14  fl;bl eph;khzpg;G toq;fy; nghUl;fs; (fy;> rPnke;J> kzy;> tpwF nrq;fy;> rfy 

tifahd kuk; gyif tif> fl;bl jPe;ij> jPe;ij g+Rk; cgfuzk;) 

 15 tspr;rPuhf;fp kw;Wk; JizAWg;Gf;fis nfhs;tdT nra;jy;

 16  kpd;rhu JizAWg;Gf;fs;> kpd;rhu cgfuzq;fs;> kpd; tpsf;Ffs;> tPjp tpsf;F

 17 jfdrhiyf;F Njitg;gLk; cgfuzq;fs; (LP thA kps; epug;gy; 37.5kg Nghd;wit)

 18  g+q;fh kw;Wk; tpisahl;L ikjhdq;fspYs;s tpisahl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; 

clw;gapw;rp cgfuzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

Nritfs;
 19  mr;Rg;gjpg;G Nritfs; kw;Wk; Kj;jpiufisj; jahhpj;jy; (Ngh];lHfs;> gjhiffs; - 

khjphpg; gbtq;fs;)

 20 lah; kPs;epug;gy; kw;Wk; Nthy;fid]; gz;zy;

 21  fzdp mr;Rg;nghwp> ngf;];> Nghl;Nlhf;nfhg;gp ,ae;jpuk;> jl;lr;R> iftpuy; milahs 

,ae;jpuk; gOJ ghh;j;jy;

 22  thfd jpUj;j Ntiyfs;> filry; ,ae;jpu Ntiyfs;> thfd GJg;gpj;jy;> tsprPuhf;fpj; 

njhFjp kw;Wk; kpd; njhFjp cl;gl 

 23 thfdq;fis NrHtp]; nra;jy;

 24  xypngUf;fp ,ae;jpuk;> tsp rPuhf;fp ,ae;jpuq;fs;> kpd; gpwg;ghf;fpfs; itgtg; 

nghUl;fis thliff;F ngw;Wf;nfhs;sy;

 25 tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuk; kw;Wk; kpd;rhu cgfuzq;fisg; gOJ ghh;j;jy;

 26  fpNwd;> tPjp ,bf;Fk; Gy;Nlhrh;> l;uf;lh; Nlyh;> vf;];fNtl;lh;> ngf;Nfh> Nyhlh; 

thliff;Fg; ngw;Wf;nfhs;sy;> 3 fpa+g; nyhwp tz;b

 27  g+q;fh kw;Wk; tpisahl;L ikjhdq;fspYs;s cgfuzk; kw;Wk; clw;gapw;rp 

cgfuzq;fis gOJghh;j;jy;

 28 mYtyf milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;

 29 ngah;g;gyif> mwptpj;jy; gyif> ngzh; jahhpj;jy;

 30 epy msitahsh; Nritfis toq;fy;

 31  jr;R Ntiy> Nkrd; Ntiy> Nty;bd; Ntiy> ePh;f; Foha; Ntiy njhopy;El;g 

Nritfs;> cs;sf njhiyNgrp Nritfs;

 32 thfdq;fis thliff;F ngw;Wf;nfhs;sy;.

nghJthd epge;jidfs;
01.  xt;nthU cUg;gb njhlh;ghfTk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gg; gbtq;fis rkh;g;gpf;f 

Ntz;Lk;.

02.  gjpTnra;J nfhz;Ls;s toq;Feh;fsplkpUe;J tpiykD Nfhug;gLtJld;> NjitNaw;gLk; 

gl;rj;jpy; mjw;F ntspNa ,Ue;J nghUl;fs; kw;Wk; Nritfisg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

chpikia khefurig nfhz;Ls;sJ.

03.  Njit chpathW mwptpf;fg;gl;ljd; gpd;dH> tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fj; jtWk; 

my;yJ fl;lisfs; toq;fg;gl;ljd; gpd;dH> chpa fhyj;jpy; toq;fy;fis nfhz;Lte;J 

xg;gilf;fj;jtWk;> jk; toq;fy;fis Fwpj;j tpguf;Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; epge;jidfspd; 

gpufhuk; toq;fj; jtWk; toq;FeHfs;> mgfPHj;jpahNdhH gl;bay;gLj;jg;gLtH> 

03.  Nkyjpf tpguq;fis> 091-5703507 vd;w njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf khefu 

epjpg;gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2022.11.28k; jpfjp 

fhyp khefu rigapy;                         

khefu Mizahsh;> 

fhyp khefu rig.

2023 Mk; tUlj;jpw;fhf 
toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

Nghf;Ftuj;J kw;Wk; ngUe;njUf;fs; mikr;R

Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpy; ghtidapypUe;J 
mg;Gwg;gLj;jg;gl;l thfdq;fis tpw;gid nra;tjw;fhf tpiykD Nfhuy;

tpiyf;Nfhuy; ,y. DMT/H/ACC/13/21/2022
Nkhl;lhh; thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpy; ghtidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;l 301-5347 

,yf;f thfdj;ij tpw;gid nra;tjw;fhf Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpd; 

ngWiff; FO jiythpdhy; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

• gjptpyf;fk; : 301-5347

• thfd tif : eprhd; (Nissan)
• vhpnghUs; tif : ngl;Nuhy; (Petrol)
• cw;gj;jp tUlk; : 1999

• tpw;Fk; Kiw : thfdnkhd;whf

Nkw;$wg;gl;l thfdj;ij 2022-11-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-19Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; 

Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; 3.00 tiuahd fhyj;jpDs; nfhOk;G-05> vy;tpl;bfy 

khtj;ij> 341Mk; ,yf;fj;jpy; mike;Js;s Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fs 

tstpy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

ngWiff;F ,iaghd rfy tptuq;fs; kw;Wk; epge;jidfis cs;slf;fpa tpz;zg;gg; 

gbtq;fis 2022-11-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-19Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy 

ehl;fspy;  K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuahd fhyj;jpDs; kPsspf;fg;glhj 

2>000.00 &gh tpiyf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzj;ij Nkhl;lhh; thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fs 

Mizahsh; ehafj;jpd; ngahpy; gpujhd mYtyfj;jpy; rpwhg;gUf;F nuhf;fg; gzkhfr; 

nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;L kw;Wk; Fwpj;j epWtdj;jpd; fbjj; jiyg;gpy; Ntz;LNfhs; 

xd;iw fzf;fhsh; (ngWif) mth;fSf;Fr; rkh;g;gpj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

thfdj;jpw;fhf itg;Gr; nra;a Ntz;ba kPsspf;fg;gLk; 15>000.00 &gh tpiyf;Nfhuy; gpiz 

Kwpia tpiykD Mtzj;jpd; VMk; gphptpy; 05Mk; epge;jid kw;Wk; mwpTiufspd; gpufhuk; 

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

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiyf;Nfhuy; Mtzq;fis  %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp vdg; ngahpl;L 

ntt;NtW ciwfspy; ,l;L gpd; mt;tpuz;ilAk; jdpnahU ciwapy; ,l;L Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpj;J 2022-12-20Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp my;yJ mjw;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; 

gjpTj; jghypy; jiyth;> ngWiff; FO> Nkhl;lhh; thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;> 

ehuhn`d;gpl;b vDk; Kfthpf;F mDg;gyhk; my;yJ jiyik fzf;fhsh; mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spl;Lr; rkh;g;gpf;fyhk;.

2022-12-20Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; vd;gJld;> mjd; gpd; 

fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gg; gbtq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. tpz;zg;gq;fisj; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; ~~Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpy; 

ghtidapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;l thfdj;ijf; nfhs;tdT nra;jy; - 2022|| vdf; 

Fwpg;gpl;bUj;jy; Ntz;Lk;. 

Nkyjpf tpguq;fSf;F 011-2674846 vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; fzf;fhsh; (ngWif) 

mth;fisj;; njhlh;Gnfhs;sTk;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Nkhl;lhh; thfd Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;>

,y. 341> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G-05.

ngWif mwptpj;jy;
,yq;if Jzpfs; kw;Wk; Milfs; epWtdk;

(ifj;njhopy; mikr;R)

cj;Njr tFg;giwfs; Nkk;gLj;jy;> 
etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; ehsJtiuf;F cl;gLj;Jjy; - fl;lk; II

,y - SLITA/BC/01/2022
cj;Njr tFg;giwfs; Nkk;gLj;Jjy;> etPdkag;gLj;Jjy; kw;Wk; ehsJtiuf;F cl;gLj;Jjy; - 

fl;lk; II ,w;fhf jifikAk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 

,yq;if Jzpfs; kw;Wk; Milfs; epWtdk; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff;FOj; jiyth; 

NfhUfpd;whh;.

02.  xg;ge;jk; toq;Ftjw;F jifik ngWtjw;F rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; 

gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Ug;gJld; eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhurig (CIDA) ,y; 
gjpT nra;jpUj;jy;  kw;Wk; tpiykD ghpzhk fhyj;jpy; nry;YgbahFk; gjpitf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDjhuh; CIDA ,y; juk; C7 my;yJ mjw;F Nky; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Njrpa ngWif Kftufj;jpdhy; Njrpa Nghl;b tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; Clhf 

tpiykDf;fs; elj;jg;gLk;.

04.  Mh;tKs;s jifikahd tpiykDjhuh;fs; ,yq;if Jzpfs; kw;Wk; Milfs; epWtdj;jpd; 

gzpg;ghsh; (nraw;ghLfs;) ,lkpUe;J Nkyjpf jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk; kw;Wk; mj;Jld; 

2022 etk;gh; 25 Kjy; brk;gh; 06 tiu thu ehl;fspy; (tpLKiwfs; jtph;j;J) K.g.9.00 Kjy; 

gp.g.4.00 tiu fPo;f;fhZk; Kfthpapy; tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

05.  Xh; kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &.3500/- nrYj;Jtjd; Nghpy; kw;Wk; fPNoAs;s Kfthpf;F Xh; 

vOj;J%y tpz;zg;gj;ij rkh;g;gpg;gjd; Nghpy; Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fshy; 

Mq;fpynkhopapyhd Xh; KOikahd njhFjp tpiykD Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

2022 etk;gh; 25 Kjy; brk;gh; 06 tiu thu ehl;fspy; (tpLKiwfs; jtph;j;J) K.g.9.00 Kjy; 

gp.g.4.00 tiu fzf;fpay; gphptpw;F fhrhf fl;lzq;fis nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  tpiykDf;fs; 2022 brk;gh; 8 gp.g.2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fPNoAs;s Kfthpapy; Nfs;tpg; 

ngl;bapy; tpepNahfpf;fg;gl;L cs;splg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

2022 brk;gh; 08 k; jpfjp gp.g.2.00 ,w;F fPNoAs;s Kfthpapy; cs;s tshfj;jpy; rKfkspf;Fk; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk;. vy;yh tpiykDTlDk; &gh 122>500.00 Xh; tpiykDg;gpizia ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. tpiykDTf;F Kd;duhd $l;lk; 2022 etk;gh; 30 K.g.10.00 kzpf;F eilngWk;.

gzpg;ghsh; ehafk;

,yq;if Jzpfs; kw;Wk; Milfs; epWtdk;

fe;jty v];Nll; ,y - 02

n[duy; Nrh; N[hd; nfhj;jyhty Nuhl; ,uj;kyhid

njhiyNgrp - 0112632406 ngf;]; : 0112612087

E mail : dg@slita.lk

jp`nfhl gpuNjr rig

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fs;> xg;ge;jf;fhuh;fs; kw;Wk; Nritfisg; gjpT nra;jy;
2023Mk; tUlj;jpDs; gpd;tUk; ml;ltizapYs;s eph;khzk; kw;Wk; Nritf;fhf gjpT nra;J nfhs;s tpUk;Gk; 

cw;gj;jpahsh;fs; kw;Wk; xg;ge;jf;fhuh;fs; fPo;f;Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfspd; fPo; miof;fg;gLfpd;whh;fs;.

epge;jidfs;

01.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg;gbtq;fis 2022.12.30Mk; jpfjpf;F Kd;dh; 1000.00 &ghTf;fhd fhNrhiyfs; 

my;yJ fhRf; fl;lisfs; %yk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

02.  xt;nthU cUg;gbf;Fk; ntt;Ntwhf tpz;zg;gq;fis rkh;g;gpf;f Ntz;Lk; vd;gJld; tpahghug; gjpTr; 

rhd;wpjio tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jDg;Gjy; Ntz;Lk;.

03. epge;jidfis kPWk; epWtdq;fs; Kd;dwptpj;jypd;wp gl;baypy; ,Ue;J ePf;fg;gLk;.

04.  Rakhfj; jahhpj;Jf; nfhs;sg;gl;l tpz;zg;gnkhd;iw midj;J tpguq;fs;> Njitg;gLk; rhd;wpjo;fspd; 

gpujpfSld; nrayhsh;> jp`nfhl gpuNjr rig> jp`nfhl vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;.

05.  tpiyfisg;; nghJthf 06 khj fhyj;jpw;Fs; khw;whJ epiyahf itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

06.  gjpT nra;J nfhs;sg;gl;l epWtdq;fsplkpUe;J tpiyfs; Nfhug;gl;L nfhs;tdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk; 

vd;gJld; NjitNaw;gLk; re;jh;g;gq;fspy; mjw;Fg; Gwk;ghfTk; tpiyfs; Nfhug;gl;L nfhs;tdT nra;Ak; 

chpikia rig jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

07.  Nkyjpf tpguq;fSf;F 041-2245275/041-2245892 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fs; %yk; tpguq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ml;ltiz

nghUl;fs;

01. mYtyf cgfuzq;fs; (jl;lr;R/ Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;/ njhiyefy; ,ae;jpuk;)

02. fhfpjhjpfs;

03. kuj;jsghlq;fs;> ,Uk;gpdhyhd tPl;Lj; jsghlq;fs;

04. mr;R Ntiyfs;

05. fl;bl eph;khzg; nghUl;fs;> cgfuzq;fs;

06. tpisahl;Lj;Jiw nghUl;fs; kw;Wk; rdr%f epiya cgfuzq;fs;

07. ghyh; ghlrhiy cgfuzq;fs;

08. rPUilj; Jzpfs; kw;Wk; Vida Jzp tiffs;/ rg;ghj;J
09. tpsf;;FkhW kw;Wk; Jk;Gj;jb

10. Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L NritfSf;Fj; Njitg;gLk; cgfuzq;fs;

11. mYtyf cgfuzq;fs;

12. mwptpj;jy; gyif kw;Wk; ngdh; tiujy;> ,wg;gh; Kj;jpiufs;> jpfjp Kj;jpiufs;

13. eph;khz NtiyfSf;fhf ,ae;jpuhjpfis toq;Fjy;

14. thfd jpUj;jNtiyfs;> cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; lah; kw;Wk; ba+g;

15. E}yfg; Gj;jfq;fs; kw;Wk; rQ;rpiffs;

16.  tPjp tpsf;F> tPjp tpsf;F cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Vida  kpd;rhu cgfuzq;fs; kw;Wk; fUtpfs;

17. ePHf;Foha; JizAWg;Gf;fs; kw;Wk; ePHg;ghrd cgfuzq;fisf; nfhs;tdT nra;jy;

18. kUj;Jt toq;fy;fs;

Nritfs;

01. fhzp mstpLk; Ntiyfs;

02. tspr;rPuhf;fp ,ae;jpuq;fis toq;Fjy; kw;Wk; Nrh;tp]; nra;jy;

03. gl;liw Ntiyfs;

04. thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

05. eph;khz Ntiyf;fhd xg;ge;jf;fhuh;fs;

06. fzdp ,ae;jpuk;> njhiyefy; ,ae;jpuq;fspd; Nrh;tp];fs;

07. Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

08. rl;l MNyhridr; Nritia toq;fy;

jiyth;>

gpuNjr rig>

jp`nfhl.

mur kw;Wk; mur $l;Lj;jhgdq;fspd; gjtpfSf;F ngau; 
Fwpg;gplg;gl;l/ epakpf;fg;gl;l Ml;fspd; jFjp gw;wp Muha;tjw;fhd 

,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpd; cau; gjtpfs; gw;wpa FO

,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpd; cau; gjtp gw;wpa FO gpd;tUk; gjtp 

njhlu;ghf ngau; Fwpg;gplg;gl;ltu;fspd; jFjpfis MuhAk; :-

ngau; kw;Wk; Kftup gjtp

1 jpUkjp. N[.V.b.v];. 

gpupaq;fpfh tpN[FzNrfu> 

156/12/1> kFSJ}t> 

gpypae;jiy.

N[hu;jhdpd; `h\pikl; 

,uhr;rpaj;jpw;fhd ,yq;ifapd; 

J}Jtuhf ngau; 

Fwpg;gplg;gl;ltu;.

2 jpUkjp.rpj;uhq;fdpthfP];tu>

3V> 1MtJxOq;if> 

ngj;jfhd tPjp> gpl;lNfhl;il.

mT];jpNuypahtpd; 

nghJeytha mikg;gpw;fhd 

,yq;ifapd; cau;];jhdpfuhfg; 

ngau; Fwpg;gplg;gl;ltu;.

3 jpU.fgpyRre;j[atPu

32/V/V/1> gpiuk;nurpnld;]P];>

vj;Jy;Nfhl;Nl.

nygdhd; Fbaurpw;fhd 

,yq;ifj;     

J}Jtuhf ngau; 

Fwpg;gplg;gl;ltu;

4 jpU. (fyhepjp)rh[;A. nkd;b];

28> NghNj[{ tPjp>

nfhOk;G 05.

tpal;ehk; Nrhryprf; 

Fbaurpw;fhd ,yq;ifj; J}

Jtuhf ngau; Fwpg;gplg;gl;ltu;.

Nkw;Fwpg;gpl;l egu;fs; njhlu;gpy; vtNuDk; my;yJ ve;jNthu; 

mikg;Gk; fUj;Jf;fisj; njuptpf;f tpUk;gpdhy; Kiwahff; 

ifnahg;gkpl;L> 'nrayhsu;> cau; gjtpfs; gw;wpa FO> FOg;gzpafk;> 

,yq;ifg; ghuhSkd;wk;>  =[atu;jdGu Nfhl;Nl" vd;w tpyhrj;jpw;F 

2022 brk;gu; khjk; 11Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;ff;$ba 

tifapy; gjpTj;jghypy; ,d;Nwy; njhiyefy; ,y. 011-2777300 

Clhf my;yJ ighposts_c@parliament.lk vDk; kpd; mQ;ry; 

Kftupf;F mDg;gp itf;fyhk;.

mt;ntOj;J%y fUj;Jf;fSf;F Nkyjpfkhf tha;%y fUj;Jf;fisAk; 

Kd;itf;FkhW FOtpdhy; gzpf;fg;glyhk;. ,e;j tpsk;guk; ghuhSkd;w 

,izajsj;jpYk; ,lk;ngw;Ws;sJ (www.parliament.lk)

FOr;nrayhsu;

ghuhSkd;wr; nrayhsu; ehafk;.

,yq;ifg; ghuhSkd;wk;

=[atu;jdGu> Nfhl;Nl.

2022 etk;gu; khjk; 28Mk; jpfjp

2007Mk; Mz;bd; 7Mk; ,yf;f fk;gdpfs; 

rl;lk; 9(1)Mk; gphptpd; fPo;> gpd;tUk; 

fk;gdp $l;bizf;fg;gl;Ls;snjd 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

 fk;gdpapd; ngaH: 

mghd;]; xl;Nlhnkhigy;  

(gPtPB) vy;Bb  

gjptpyf;fk;:          

PV 00261529
$l;bizg;Gj; jpfjp: 

10.08.2022

gjpT Kfthp: 

,y.498> fhyp tPjp> 

nfhOk;G - 03

nrayhsh;

D.N.P.jp]hehaf;f

mwptpj;jy;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
tYrf;jp mikr;R

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

ghh; rth;f;fhuk; 
(nghjpaplg;gl;lJ) toq;Fjy; 

B/63/2022
ghh; rth;f;fhuk; (nghjpaplg;gl;lJ) fPh;j;jp tha;e;j 

toq;Feh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fs; ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpd; 

rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; 

miof;fpd;whh;.

xg;ge;jj;ijf; ifaspf;fg; ngWtjw;Fj; jFjpahf> 

rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;fs; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; 

,lk;ngwhjtuhftpUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpiykD 

Mtzq;fspy; jug;gl;Ls;s jFjpfs; kw;Wk; jifikj; 

jfTj;jpwd;fisf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

tpiykDjhuh;fs; tpiykD Mtzq;fis 

kPsspf;fg;glhj fl;lzkhd 1>000.00 &ghit (&. 

848.36 + 2.5% SSCL + 15% VAT) nrYj;jpajd; gpd; 

vOj;J %ykhd Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; 

Nghpy; nfhOk;G-09> ,y. 609> lhf;lh; nldp];lh; b 

rpy;th khtj;ij> 1Mk; jsk;> ,yq;ifg; ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; Kfhikahsh; (ngWiffs; kw;Wk; 

fsQ;rparhiy) mYtyfj;jpyp;Ue;J 2022-12-15Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp kw;Wk; gp.g. 

3.00 kzpf;fpilapy; ngw;Wf;nfhs;syhk; my;yJ CPC 
,izajsj;jpypUe;J jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. 

c-k; http://ceypetco.gov.lk/public-tenders/.   jutpwf;fk; 
nra;J nfhs;gth;fs; Mtzf; fl;lzj;ij ,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; kf;fs; tq;fpapy; 

(jiyik mYtyfk;) Ngzg;gLk; 004100110208633 vDk; 

fzf;fpyf;fj;jpw;Fr; nrYj;jyhk;. jaTnra;J tq;fpg; 

gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujpia tpiykDTld; ,izj;J 

mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

rfy tpiykDf;fSlDk; 10>000.00 &gh njhiff;fhd 

tpiykDg; gpizKwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

tpiykDf;fs; 2022-12-16Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F 

gpd;tUk; KfthpapYs;s ,yq;if ngw;Nwhypaf; 

$l;Lj;jhgdj;jpd; (ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiy)  

Kfhikahshpd; mYtyfj;jpy; KbTWj;jy;; Neuj;jpd; 

gpd;dh; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;.  tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; mq;fPfhpf;fg;gl;l gpujpepjpfs; 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; fye;Jnfhs;syhk;. 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis 

cjtp Kfhikahsh; (ngWiffs;;) mth;fsplk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. njhiyNgrp ,y. 011-5455335 

jiyth;>

jpizf;fs  ngWiff; FO>

Nk/ gh Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;;)>

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;>

,y: 609> fyhepjp ldp];lu; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09.

njhiyNgrp: 0094-11-5455335

njhiyefy;: 0094-11-5455424
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tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fkj;njhopy; mikr;R

t/g ,yq;if cu epWtdk;
2023Mk; tUlj;jpy;; tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if cu epWtdj;jpd; 

Njhl;lr; Nritia elhj;jpr; nry;tjw;fhd Nfs;tp
Nfs;tp ,y. 2023/CFC/HPT/GS/01

01.  t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; Njhl;lr;  Nritia 2023-01-01Mk; jpfjp Kjy; 2023-12-

31Mk; jpfjp tiuapy; elhj;jpf; nfhz;L nry;tjw;fhf jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpg; gbtq;fis 2022 

brk;gh; 19Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzp tiu jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02.  ,f;Nfs;tpf;Fhpa khjphpg; gbtq;fs; kw;Wk; epge;jidfis  kPsspf;fg;glhj 2>000.00 &gh 

(,uz;lhapuk; &gh) njhifia tj;jis> `_Zg;gpl;b> Rth;z [ae;jp khtj;ijapy; 

mike;Js;s t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; jiyik mYtyfj;jpd; fhrhsUf;F 

nuhf;fg; gzkhfr; nrYj;jpajd; gpd; 2022 etk;gh;; 28Mk; jpfjp Kjy; 2022 brk;gh; 

18Mk; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiu   

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg;gj;jpuq;fis ~~Nfs;tp ,y. 2023/CFC/HPT/GS/01” vdf; fbj 
ciwapy; Fwpg;gpl;L gpd;tUk; Kfthpf;F 2022 brk;gh; 19Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; my;yJ tj;jis> `_

Zg;gpl;b> Rth;z [ae;jp khtj;ijapy; mike;Js;s t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; 

jiyik mYtyfj;jpd;  ngWifg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

cs;sply; Ntz;Lk;. eph;zapf;fg;gl;l jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; fpilf;fg;ngWk; 

Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L Nfs;tpjhuh;fSf;F kPz;Lk; xg;gilf;fg;gLk;.

04.  Nfs;tpfs; 2022 brk;gh; 19Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F KbTWk; vd;gJld; mjd; gpd; 

Nfs;tpfs; cld; jpwf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ 

mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;syhk;.

05.  Nfs;tp epge;jidfspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;> kPsspf;fg;gLk; 50>000.00 &ghTf;fhd 

(Ik;gjhapuk; &gh kl;Lk;) Nfs;tpg; gpiz Kwpia Nfs;tpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

,jw;fhf tq;fpg; gpiz Kwp my;yJ ,iaGila njhifia t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; 

fhrhsUf;Fr;  nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il Nfs;tpAld; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

06.  ,J rk;ge;jkhd Nkyjpf tpguq;fis t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; gjpy; 

Kfhikahshplk; (ngWiffs; kw;Wk; ,wf;Fkjp) ngw;Wf;nfhs;syhk;.  (njhiyNgrp 

011-2947765/0772069981 njhiyefy;: 011-2930423)

07.  rfy Nfs;tpjhuh;fSk; Ntiy ,lg;gug;ig ghPl;rpj;Jg; ghh;j;J Nfs;tpfisr; 

rkh;g;gpf;FkhW   miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ vd;gJld; t/g ,yq;if cu epWtdj;jpd; 

Kfhikahshpd; (tpepNahfk; - njhiyNgrp 077 3435408) fz;fhzpg;gpd; fPo; 2022 

etk;gh; 28Mk; jpfjp Kjy; 2022 brk;gh; 18Mk; jpfjp tiuahd thu ehl;fspy; flik 

Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.30 kzp tiuapy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Kfthpapy; 

Ntiy ,lg;gug;ig ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

08.  Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lnkhd;W 2022 brk;gh; 08Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F t/g 
,yq;if cu epWtdj;jpd; ngWifg; gphptpy; ,lk;ngWk;. ,jpy; fye;Jnfhs;SkhW 

rfy Nfs;tpjhuUf;Fk; miog;G tpLf;fg;gLfpd;wJ.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

ngWifg; gphpT> 

t/g ,yq;if cu epWtdk;>

yf;nghn`hu Rth;z[ae;jp khtj;ij>

`_Zg;gpl;ba> tj;jis.  

2022-11-28Mk; jpfjp.

epf;ftul;ba gpuNjr rig

ngWif mwptpj;jy;
thur;re;ijia Fj;jiff;F tpLjy;

2023
01.  2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiuahd fhyj;jpw;F> epf;ftul;ba gpuNjr rigf;F 

chpj;jhd> epf;ftul;ba thur; re;ijia Fj;jiff;F tpLtjw;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 

Nfs;tpfs; vd;dhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

tpz;zg;gq;fis toq;fy;  :  2022.11.28 Kjy; 2022.12.13 md;W 

gp.g.3.00 tiu

tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj;jpfjp  : 2022.12.14 K.g.10.30 tiu

Nfs;tpfs; jpwj;jy; jpfjp :  2022.12.14 K.g.10.35 ,w;F kw;Wk; Neuk;> 

,lk;> epf;ftul;ba gpuNjr rig 

mYtyfj;jpy;

02.  Nfs;tpg;gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,t; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

tpz;zg;gg;gbtj;jpy; khj;jpuk; Nfs;tpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. gbtf; fl;lzk; 

fhrhf khj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

03.  Nfs;tpg;gbtq;fs; ,uz;L gpujpfspy; toq;fg;gLtJld;> mit g+uzg;gLj;jg;gl;L 

jdpj;jdp ,uz;L ciwfspy; Nrh;j;J %yg;gpujp efy;gpujpnadf; Fwpg;gpl;L xUiwapy; 

cs;spl;L Nfs;tpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L Kj;jpiuapl;L> 'jiyth;> gpuNjr rig> 

eftuba" vd;w Kfthpf;F chpa Neuj;jpd; Kd;dh; fpilf;ff;$bathW gjpTj;jghypy; 

mDg;Gjy; my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 

Ntz;Lk;. Nfs;tpfis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; 

ngah; " epf;ftul;ba thur;re;ij - 2023" vdj; njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

04.  Nkyjpf tpguq;fis> mYtyf Neuq;fspy; Nehpy; my;yJ 037-2260275 vd;w 

njhiyNgrp ,yf;fj;jpd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

05.  gpuNjr rigapdhy; tpLf;fg;gLk; epge;jidfs; kw;Wk; tpjpfspw;fikthf eltbf;iffs; 

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

06.  ve;jnthU Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; my;yJ ,uj;Jr;nra;Ak; 

KOikahd mjpfhuj;ij ngWiff;FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

njhlh; 

,yf;fk;
Mjdk;

Mff; Fiwe;j 

Nfs;tpj; 

njhif 2023

kPsspf;fg; 

glhj gbtf; 

fl;lzk;

Nfs;tpg; 

gpizak; 4% 
&gh

01
epf;ftul;ba 

thur;re;ij
5>200>000.00 5>000.00 208>000.00

Fwpj;j njhifff;fhd mur thpfSk; mwtplg;gLk;

jiyth;> gpuNjr rig> epf;ftul;ba

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
mhprpia nghjpapLtjw;fhf 100>000 mhprp ciwfis mr;rpLjy;

Nguhjid tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp epiyaj;jpdhy; 

Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Ntiyf;fhf ,j;jhy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 2022-11-28Mk; jpfjp 

Kjy; 2022-12-09Mk; jpfjp tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 

2.00 kzp tiu kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifahf 3>500.00 &ghitr; nrYj;jpajd; gpd; 

tpguf;Fwpg;Gfs; mlq;fpa Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; mike;Js;s mYtyfj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis www.cca.gov.lk vDk; ,izajsj;jpy; my;yJ 

gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-12-12Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F epiwTWk;.

04.  Fwpj;j tpguf;Fwpg;Gfspd; gpufhuk; 2022-12-22Mk; jpfjpapy; nghUl;fis toq;ff;$ba 

tpiykDjhuh;fs; kl;Lk; tpiykDf;fisr; rkh;g;gpf;fTk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rpg; gphpT>

tptrhaj; jpizf;fsk;>

gioa fy`h tPjp> Nguhjid.

njhiyNgrp ,y. 081-2389127

Nfs;tp Nfhuy; mwptpj;jy;
tptrha mikr;R 

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsk;
fhy; eil cw;gj;jp Rfhjhuj; jpizf;fsj;jpdhy; jpizf;fsj;jpw;Fj; Njitahd fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s nfhs;tdT kw;Wk; Nritfs; 

nghUl;L nghUj;jkhd kw;Wk;  jifikfisg; g+Hj;jp nra;Js;s Nfs;tpjhuHfsplk; ,Ue;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

1. nfhs;tdTfs;

tpla 

,y

tplak;
tpiykDg; 

ghJfhg;G njhif 

(&gh)

tpiykD kPsg;ngw 

Kbahj fl;lzk; 

&gh

tpiykD 

toq;Fk; 

fhyk;

tpiykD 

jpwf;Fk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

1.1 tpyq;Fj; jPtzk; kw;Wk; fdpg;nghUl;fspd; 

nfhs;tdT 2023Mk; Mz;bd; Kjyhk; 

fhyhz;bd; nghUl;L ([dthp - khHr;) 

92>776.00
xU Mtzj;jpw;F 

3>500/-

2022.11.28 

Kjy; 

2022.12.16 

tiu

2022.12.19

K.g. 11.00

1.2 fd;Wj; jPtzk; nfhs;tdT - 2023Mk; 

Mz;bd; Kjyhk; fhyhz;bd; nghUl;L 

([dthp - khHr;)

52>500.00
xU Mtzj;jpw;F 

3>500/-

1.3 nraw;ifKiw rpidg;gLj;jy; (AI) 
cgfuzq;fs; nfhs;tdT - 2023Mk; 

Mz;L

133>120.00
xU Mtzj;jpw;F 

6>000/-

2. Nritfs; 

tpla 

,y.
tplak; tpguk;

tpiykD 

ghJfhg;G 

njhif 

(&gh)

tpiykD 

kPsg; 

ngwKbahj 

fl;lzk; 

(&gh)

tpiykD 

toq;Fk; 

fhyk;

tpiykD 

jpwf;Fk; jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

2.1

njhlHfy;tp epiyaj;jpy; 

gapYdHfSf;fhd czT 

toq;fy; - 2023

Nkyjpf tpguk; 

tpiykD Mtzj;jpy; 

,izf;fg;gl;Ls;sd. 

50>000.00

xU 

Mtzj;jpw;F 

2>500/-

2022.11.28 

Kjy; 

2022.12.16 

tiu

2022.12.19

K.g. 11.00

01.  Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsj;jpd; epjpg; gzpg;ghsH gzpkidapy; ,Ue;J mYtyf Neuj;jpy; 

(K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu) ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

02.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpg; gj;jpuq;fis KbTj; jpfjp kw;Wk; Neuj;jpw;F Kd;dh; fpilf;fj;jf;fjhf fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s Kfthpf;F 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ epjpg; gphptpy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapDs; ,lyhk;. 

tpiykDf;fis cs;spl;L mDg;Gk; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tplaj;jpd; ngaiu njspthff; Fwpg;gpLjy; 

Ntz;Lk;.

03.  Nkyjpf jftYf;fhf fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsj;jpd; ,izaj;jsj;ij ghh;itaplTk;. (www.daph.gov.lk)

gzpg;ghsH ehafk;/ jiytH (jp.ngh.nfh.F)

fhy;eil cw;gj;jp Rfhjhu jpizf;fsk;

,yf;fk; 1020> j.ng. ,yf;fk; 13>

nfl;lk;Ng> Nguhjid.  

njhiyNgrp ,y: 081-2388197/ 081-2385227

081-2388120/ 081-2388189
081-2385701 ePbg;G

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdTf; FOj; 

jiytuhy; ntspehl;L cw;gj;jpahsHfs; my;yJ mtHfspd; gpujpepjpfs; 

my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapy; cs;s cs;@H 

KftHfsplkpUe;Jk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghU(s;)l;fs; nfhs;tdT 

njhlHgpy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

  Bid Reference No : SI. 2023/07
 Material : Craft Paper 
 Substance : 125 ± 5% GSM
 Width : 36”
Quantity Required : 50 ± 10% Metric Tons
Non Refundable Bid Fee : Rs. 6,500.00

Nkw;Fwpg;gpl;l tpiykD njhlHgpYk; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij 

nrYj;jp tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdj;Jf;F 

Ke;jpa jpdk; tiuapy; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; 

gp.g. 3.00 kzp tiu chpa tpiykD njhlHghd Mtzq;fis 

vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; fPo;fhZk; Kfthpapy; 

mike;Js;s murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ntspehl;L tpepNahfg; 

gphptpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. 

tpiykDf;fs; cs;slq;fpa %lg;gl;l fbj ciwfis 'Tender Box 
Foreign Supply" vd Fwpf;fg;gl;Ls;s nld;lH ngl;bapy; 2022.12.20 

jpfjp my;yJ mjw;F Kd;ghf ,lg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 2022.12.20 gp.g. 2.00 kzp 

tiuahFk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jij 

cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

Nkyjpf tpguq;fis flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; 

gp.g. 4.15 kzp tiu murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; ntspehl;L 

tpepNahfg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.  

jpizf;fs nghUl; 

nfhs;tdTf; FOj; jiytH
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>

118> lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G - 08. 

njhiyNgrp : 011-2691880 / 011-2694898
,izajsq;fs; : www.documents.gov.lk ,
2022.11.18

N-102

khtl;lr; nrayfk; FUehfy;

toq;FeHfisg; 
gjpTr; nra;jy; - 2023
tpz;zg;gg;gbtk; kw;Wk; KO tpguq;fis vq;fs; 

,izaj;jsk; %yk; ngwyhk; 

www.kurunegala.dist.gov.lk
tpz;zg;gg;gbtk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjp : 

16 brk;gH 2022

NkYk; tpguq;fSf;F

Tele: 037-2222813, 037-2220154
Fax: 037-2222350

ngWiff; FOj; jiytH>

khtl;lr; nrayfk;> 

FUehfy;. 

mwptpj;jy;
%l; kNehu; (gpiwtl;) ypkpnll;

fk;gdp gjpT ,y.: PV 116157
$wg;gl;l %yjdj;jpd; Kd;nkhopag;gl;l Fiwg;G

2007,d; 7Mk; ,yf;f fk;gdp rl;lj;jpd; 59MtJ gpuptpd; 

Vw;ghLfSf;F mika> epWtdj;jpd; mWgJ kpy;ypaNd xU 

(60>000>001) rhjhuz gq;Ffs; kw;Wk; ehw;gj;J VO kpy;ypaNd 

vz;Z}w;W Kg;gj;J Xuhapuj;J Ie;E}W (478>831>500) Kd;Dupikg; 

gq;Ffis gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; xU gpy;ypaNd vOgj;jp vl;L 

kpy;ypaNd Ke;E}w;W gjpide;J Mapuj;J gj;J &ghtpd; (&gh 

1>078>315>010/-) $wg;gl;l %yjdj;ij vz;Z}w;W vOgj;J vl;L 

kpy;ypaNd Ke;E}w;W gjpide;jhapuj;J gj;J &ghtpd; (&gh 

878>315>010/-) $wg;gl;l %yjdk; xd;Wf;F Fiwf;fg;gl;bUg;gij 

mjd; gq;Fjhuu;fSf;F gupe;Jiu nra;tjw;F Rw;WepUg jPu;khdk; 

%yk; jPu;f;fg;gl;lij %l; kNehu; (gpiwtl;) ypkpnll;bd; 

(epWtdk;) gzpg;ghsu;fs; rigahy; ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpwJ. 

$wg;gl;l %yjdj;jpy; Fiwg;G 02 njhlf;fk; 20000001 tpNrl 

,yf;fq;fisf; nfhz;l epWtdj;jpy; ,UgJ kpy;ypad; (20>000>000) 

rhjhuz gq;Ffis ,uj;Jr; nra;tjd; %yk; nray;Lj;jg;gLk; 

vd;gNjhL $wg;gl;l gq;Ffis itj;jpUg;gtu;fSf;F gzk; 

jpUg;gp mspf;fg;gLk;. $wg;gl;l %yjdj;jpd; Fiwg;Gf;Fg; gpd;> 

epWtdj;jpd; $wg;gl;l %yjdk; ehw;gJ kpy;ypaNd xU 

(40>000>001) rhjhuz gq;Ffs; kw;Wk; ehw;gj;J VO kpy;ypaNd 

vz;Z}w;W Kg;gj;J Xuhapuj;J Ie;E}W (47> 831>500) Kd;Dupikg; 

gq;Ffis Nru;j;J &gh vz;Z}w;W vOgj;jp vl;L kpy;ypaNd 

Ke;E}w;W gjpide;jhapuj;J gj;J (&gh 878>315>010) Mf ,Uf;Fk;.

$wg;gl;l %yjdj;jpd; Kd;nkhopag;gl;l Fiwg;Gf;F rpwg;Gj; 

jPu;khdk; xd;wpd; %yk; gq;Fjhuu;fspd; xg;Gjiy ngWk; Nehf;fpy; 

2023 ngg;utup 10Mk; ehs; epWtdj;jpd; tpNrl nghJf;$l;lk; 

xd;W $l;lg;gLk;.

rig Mizg;gb

%l; kNehu; (gpiwtl;) ypkpnll;

SECRETARIUS (PRIVATE) LIMITED
nrayhsu;fs; 

nghUl; nfhs;tdT mwptpj;jy;
murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;

,yq;if murhq;f mr;Rj; jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdTf; FOj; 

jiytuhy; ntspehl;L cw;gj;jpahsHfs;/ mtHfspd; gpujpepjpfs; 

my;yJ mtHfsJ mq;fPfhuk; ngw;w ,yq;ifapy; cs;s cs;@H 

KftHfsplkpUe;Jk; fPo; Fwpg;gplg;gl;Ls;s nghU(s;)l;fs; nfhs;tdT 

njhlHgpy; tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpdk; 2022.12.20Me; jpfjp gp.g. 

2 kzp tiuahFk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jij 

cldLj;J tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. 

 01. White Printing Paper : 17" - 60 GSM
 Material : White Printing Paper 
 Quality : Wood Free & Surface Sized
 Substance : 60 + 2.5% GSM
 Size : 17’’
 Quantity Required : 300 ± 10% Metric Tons
 Bid Reference No. : S.I. 2023/05
 Bid Fee : Rs. 22,500.00

Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU tpiykD njhlHgpYk; Nkw;$wg;gl;l 

kPsspf;fg;glhj fl;lzj;Jld; mj;Jld; tpiykDf;fs; vw;Wf;nfhs;sg;gLk; 

,Wjp jpdj;Jf;F Ke;jpa jpdk; gp.g. 2 kzpf;F Kd;djhf 

fpilf;fg;ngWk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gj;jpd; Nghpy; fPo;f; fhZk; 

Kfthpapy; mike;Js;s murhq;f mr;Rj; jpizf;fs toq;fy;fs; 

gphptpd; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3 kzp tiu chpa 

tpiykD njhlHghd Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.  

Nkyjpf tpguq;fis flik ehl;fspy; K.g. 8.30 kzp Kjy; 

gp.g. 4.15 kzp tiu; ntspehl;L tpepNahfg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.  

jpizf;fs nghUl; 

nfhs;tdTf; FOj; jiytH

murhq;f mr;Rj; jpizf;fsk;>

118> lhf;lH ldp];lH B rpy;th khtj;ij> 

nfhOk;G - 08. 

njhiyNgrp : 011-2691880 / 011-2694898
,izaj;jsq;fs; : www.documents.gov.lk ,
2022.10.19
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ngWif mwptpj;jy;
rikf;fhj gr;ir czT toq;fy; - 2023

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; mYtyfk; - mk;ghiw

mk;ghiw gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gphptpw;F chpj;jhd gpd;tUk; itj;jparhiyfspw;F gr;ir 

czT toq;Fk; Nritia 2023.01.01 Kjy; 2023.12.31 tiu eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf ,aYikAs;s 

toq;Feh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlh; 

,yf;fk;

itj;jparhiyapd; 

ngah;
czT tif nrhj;J msT

Nfs;tpfs; 

gbtf; fl;lzk; 

(kPsspf;fg; 

glhj) &gh

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; 

gpizak; &gh

01
Rfhjhu itj;jparhiy 

nj`pmj;j fz;ba

(gr;ir) rikf;fhj 

czT
750>000.00 1>000.00 150>000.00

02
Mjhu itj;jparhiy 

k` Xah

(gr;ir) rikf;fhj 

czT
600>000.00 1>000.00 100>000.00

Nfs;tpjhuh;fspw;fhd mwpTWj;jy;fs;:-

01.  ,jw;fhf Mh;tKs;s tpz;zg;gjhuh;fs; mk;ghiw gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkidapy; &gh 

1>000.00 ,w;fhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp ,jw;fhd tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  2022.11.28 Kjy; 2022.12.11 tiu mYtyf Neuq;fspy; Nfs;tpg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhnkd;gJld;> 

mjw;fhf Njrpa milahs ml;il kw;Wk; mjd; epow;glg;gpujpnahd;Wld; vOj;JUt tpz;zg;gnkhd;iwAk; 

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

03.  Fwpj;j Nfs;tpg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mYtyfj;jpw;F tUifjUtjw;F trjpfsw;w 

njhiytpYs;s egh;fs> Nfs;tpg;gbtf; fl;lzq;fis mz;ikapYss tq;fpnahd;wpy; vkJ fzf;fpyf;fk; 

2163534 vd;w ,yf;fj;jpw;F itg;Gnra;J ngw;Wf;nfhs;Sk; gw;Wr;rPl;il tpz;zg;gf;fbjnkhd;Wld; 

gjpTj;jghypy; rkh;g;gpg;gjw;Fk; ,aYik cz;L (Nfs;tp tpz;zg;gg;gbtq;fis mDg;Gtjw;fhf Kj;jpiu 

xl;lg;gl;l jghYiw xd;W mjDld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;)

04.  ,jw;fhf me;epWtdq;fspd; Kd;dhy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdr;rhd;wpjo; kw;Wk; mur mq;fPfhuk; ngw;Ws;s 

tq;fpnahd;wpypUe;J> 2023 Mk; Mz;by; nry;YgbahFk;> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; 

mk;ghiwapd; ngahpy; toq;fg;gl;l tq;fpg; gpizankhd;W rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. (Mjdr; rhd;wpjohdJ) 

gpuNjr nrayhshpdhy; toq;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;)

05.  vkJ mYtyfj;jpdhy; toq;fg;gLk; tpz;zg;gg;gbtq;fspd; %yk; khj;jpuk; ,jw;fhd tpz;zg;gq;fisr; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lnkd;gJld;> gpiofspd;wpg; g+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2022.12.12 md;W K.g.10.00 

,w;F Kd;dh; gpd;tUk; Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; my;yJ Neubahf chpa Nfs;tpg; ngl;bapw; Nrh;j;jy; 

Ntz;Lk;.

Kfthp : jiyth;> ngWiff;FO> gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh; gzpkid> mk;ghiw

06.  2022.12.12 md;W K.g.10.30 ,w;F ngWiff; FOtpd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> mt;Ntisapy; 

tpz;zg;gjhuh; my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUth; rKfkspj;jpUf;fyhk;.

07.  jhkjkhff; fpilf;fg;ngWk; tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; chpathW g+uzg;gLj;jg;glhj tpz;zg;gq;fs; 

epuhfhpf;fg;gLk;.

08. ,jw;fhd mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; epge;jidfs; tpz;zg;gg;gbtq;fSld; toq;fg;gLk;.

09.  ePq;fs; rkh;g;gpf;Fk; tpiykDf;fs;> re;ij tpiyfSld; xg;gpLifapy; tof;fj;jpw;F khwhf $ba 

ngWkhdq;fs; kw;Wk; tof;fj;jpw;F khw;wkhf Mff;Fiwe;j tpiyfisr; rkh;g;gpj;jy; fhuzkhf cq;fs; 

tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;glyhk;.

10.  ,j;Jld;> ,jd; jkpo; kw;Wk; Mq;fpy nkhopngah;g;Gf;fs; ntspaplg;gLtJld;> VNjDk; khw;wq;fs; Vw;gbd;> 

rpq;fs mwptpj;jypd; tpjpfs; rhpnad Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

11. Fwpj;j fUkk; njhlh;ghf ,Wjpj;jPh;khdk; ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

lhf;lh; v];.b.V.gpurq;f  Nrurpq;`

ngWiff;FOj; jiyth;

gpuhe;jpa Rfhjhu Nritfs; gzpg;ghsh;>

gzpkid> mk;ghiw

ngWif mwptpj;jy;
Njrpa itj;jparhiy - fz;b

2023Mk; tUlj;jpw;fhd 
xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy;

2023Mk; tUlj;jpy; fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; 3.5 kpy;ypad; &gh tiuahd fl;blg;  guhkhpg;G kw;Wk;  

jpUj;jNtiyfspd; nghUl;L kw;Wk; kpd;rhug; guhkhpg;gpw;fhf tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 2023Mk; 

tUlj;jpy; gjpT nra;Jnfhz;l xg;ge;jf;fhuh;fSf;fpilapy; gpd;tUk; %yg;gpukhzq;fis (tpz;zg;gg; gbtj;jpy; 

Fwpg;gplg;gl;Ls;s epge;jidfisg; g+h;j;jp nra;Js;s) g+h;j;jp nra;Js;s xg;ge;jf;fhuh;fspy; ehd;F Ngh; tjptplg; 

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fshfg; gjpT nra;Jnfhs;sg;gLth;.

 eph;khzf; ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; 

nray;epiyapYs;s gjpTr; rhd;wpjo;

epjp ,aYik

Njh;r;rpngw;w / Njh;r;rpngwhj gzpahl; njhFjpapdh;

cgfuzq;fis jk;trk; itj;jpUg;gth;fs;

%d;W tUl Nrit mDgtk;

ntl; thpf;fhd gjpT / tUkhd thp nrYj;Jjy;

 Copah; Nrkyhg epjpf;F kw;Wk; Copah; ek;gpf;if 

nghWg;G epjp

 Kd;ida tUlq;fspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 

xg;ge;jq;fs; kw;Wk; guhkhpg;G njhlh;gpyhd 

Kiwg;ghL kw;Wk; kjpg;gPL

itj;jparhiy Kfhikj;Jtf; FOtpd; rpghhpR

,yq;if eph;khz kw;Wk; gapw;rp epWtdj;jpd; gjpT kw;Wk; me;jg; gjpT ehsJjuNtw;wk; nra;ag;gl;Ls;s gpd;tUk; 

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s juq;fspy; gjpitg; ngw;Ws;s xg;ge;jf;fhuh;fs; ,jd;nghUl;L tp;z;zg;gpf;fyhk; 

vd;gJld; tpz;zg;gg; gbtq;fis 2022 etk;gh; 28Mk; jpfjp K.g. 9.30 kzp Kjy; 2022 brk;gh; 19Mk; jpfjp 

gp.g. 2.30 kzp tiuapy; gpd;tUk; tifapy; kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jp tpz;zg;gg; gbtq;fis 

itj;jparhiyapd; jiyik mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Kiwahf g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis (gzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;l) 2022 

brk;gh; 20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fbj ciwapd;  ,lJgf;f Nky; %iyapy; 2023Mk; tUlj;jpw;fhd 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; vdf; Fwpg;gpl;L gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ gpujhd fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy;; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;;.  gjpTj; jghypy; mDg;gg;gLk; tpz;zg;gg; 

gbtq;fis 2022 brk;gh; 20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Kd; fpilf;Fk; tifapy; jghypypLjy; Ntz;Lk; 

vd;gJld; md;iwa jpdNk K.g. 10.00 kzpf;F tpz;zg;gq;fs;  jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy;; xg;ge;jf;fhuh; 

my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUth; fye;J nfhs;syhk;.

tpz;zg;gg;; gbtq;fs; Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; tpz;zg;gg; gbtj;jpy; cs;s 

rfy jfty;fs; kw;Wk; tpguq;fs; midj;Jk; Kiwahfr; rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;.

njh.

,y.
tplak;

Mff; 

Fiwe;j 

jFjp

(juk;)

nrayhw;Wif 

gpiz Kwpj; 

njhif kw;Wk; 

nry;Ygbf; 

fhyk;

kPsspf;fg;glhj 

tpz;zg;gf; 

fl;lzk; (&gh)

01 2023Mk; tUlj;jpy; fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; 

guhkhpg;Gf;fhf xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; (300>000.00 

&ghTf;F Nkw;glhj Ntiy gbtq;fs; kw;Wk; 3.5 kpy;ypad; &gh 

tiu tiuaWf;fg;gl;l Nfs;tp Nfhuy; xg;ge;jk; (nfhLg;gdTfs; 

fl;bl eph;khzk; njhlh;ghf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiyf;Nfhuy; 

Mtzk; (BSR) 2020/2021 gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLk;)

C 09

&gh 300>000.00

2023-01-01 Kjy; 

2024-01-28Mk; 

jpfjp tiu

5000.00

02 2023Mk; tUlj;jpy; fz;b Njrpa itj;jparhiyapd; kpd;rhug; 

guhkhpg;Gf;fhf xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;jy; (300>000.00 

&ghTf;F Nkw;glhj Ntiy gbtq;fs; kw;Wk; 3.5 kpy;ypad; &gh 

tiu tiuaWf;fg;gl;l Nfs;tp Nfhuy; xg;ge;jk; (nfhLg;gdTfs; 

fl;bl eph;khzk; njhlh;ghf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiyf;Nfhuy; 

Mtzk; (BSR) 2020/2021 gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLk;)

EM 05

&gh 300>000.00

2023-01-01 Kjy; 

2024-01-28Mk; 

jpfjp tiu

5000.00

03 2023Mk; tUlj;jpy; fz;b Njrpa itj;jparhiyapy; gjpT 

nra;Js;s xg;ge;jf;fhuh;fSf;fpilapy; tjptplg; guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fs; ehd;F Ngiu  gjpT nra;jy;. (thl;Lfs; 

kw;Wk; gphpTfspy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mtru  fl;blg; 

guhkhpg;G Ntiyfis epiwNtw;Wjy;> fyp milg;Gfis 

mg;Gwg;gLj;Jjy;> njhlh;r;rpahf ePh; toq;Fjy;. (nfhLg;gdTfs; 

fl;bl eph;khzk; njhlh;ghf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiyf;Nfhuy; 

Mtzk; (BSR) 2020/2021 gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLk;)

C 09

&gh 500>000.00

2023-01-01 Kjy; 

2024-01-28Mk; 

jpfjp tiu

5000.00

 

ngWifg; gbtq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; kw;Wk; gjpT nra;Jnfhz;ljd; gpd; rfy 

eltbf;iffSf;fhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij Nkw;nfhs;Sk; chpikia ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

ngWiff; FO>

Njrpa itj;jparhiy>

fz;b.
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ngWif mwptpj;jy;

kpDtd;nfhl efu rig
kpDtd;nfhl efu rig ghijia nfKD khtj;j jhh; ,l;L mgptpUj;jp nra;tJld; rk;ge;jg;gl;l fPNo ml;ltizapy; 

jug;gl;Ls;s eph;khz ifj;njhopy; mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (CIDA) gjpT nra;ag;gl;Ls;s jifkAs;s 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

jhh; ,l;L mgptpUj;jp nra;jJld; rk;ge;jg;gl;l kjpg;gplg;gl;l njhif vy;iyf;Fs;/Nkw;glhjthW jukhd> NghJkhd 
kw;Wk; Fwpj;j jhh; fl;Lg;ghl;Lf;F mikthf fhgl; ,l;L ghijia mgptpUj;jp nra;tjw;F VNjDk; xg;ge;jf;fhuh; 

Ntz;Ltjhapd; mJTk; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

2022.12.15 gp.g. 3.00 tiu Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;gLtJld;> mjw;fhf efu rigf;F vOj;J%y Ntz;Ljiy 

rkh;g;gpj;J fPNo ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s fl;lzq;fis nrYj;jp Nfs;tpg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; 

Ntz;Lk;. vtNuDk; xg;ge;jf;fhuh; fhgl; ,l;L ghijia mgptpUj;jp nra;tjw;F Ntz;Ljy; tpUg;gpd; mJ gw;wp 

Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;Sk; vOj;J%y Ntz;LjypNyNa Fwpg;gpl;L mjw;fhfNt jahhpf;fg;gl;Ls;s Nfs;tp 

Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

2022.12.16 K.g. 10.00 tiu Nfs;tpfs; Vw;fg;gLtJld;> Nfs;tpfs; Vw;Wf;nfhs;sy; Kbtile;jTld; Nfs;tpfs; 

jpwf;fg;gLk;. fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; jifikfisg; g+h;j;jp nra;Js;s xg;ge;jf;fhuh;fs; kl;Lk; ,jw;fhf 

tpz;zg;gpj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; mth;fs; ve;j re;jh;g;gj;jpYk; mgfPHj;jpahNdhh; gl;baypy; ,lk;ngwhJ ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;.

ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gLk; Nfs;tpg; gpiz Kwp kw;Wk; Nfs;tp nry;YgbahFk; fhyj;ij mq;F Fwp;g;gplg;gl;Ls;sthW 

Mtzj;Jld;> Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; gpiz Kwp nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. Nfs;tpg; gpiz KwpahdJ 

'jiyth;> kpDtd;nfhl efu rig" ngahpy; rkh;g;gpf;fg;gl Ntz;baJld;> Nfs;tpfis rkh;g;gpf;Fk; NghJ Nfs;tpg; gpiz 

KwpAld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. mjid kj;jpa tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf epWtdj;jpypUe;J 

tpepNahfpf;fg;gLk; epge;jidaw;w gpiz Kwpnahd;W my;yJ ,yq;if gz itg;ghf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp Nfhuy; Mtzq;fis ,U gpujpfSld; jahhpj;J 'jiyth;> kpDtd;nfhl efu rig" ngahpy; vOjp 

nraw;wpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L nraw;wpl;lj;ij epiwNtw;Wk; Kiwik (jhh; ,l;L mgptpUj;jp nra;jy;  my;yJ 

fhgl; ,l;L mgptpUj;jpnad) Fwpj;jthW Fwp;g;gpl;L ,U gpujpfisAk; %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad Fwpg;gpl;L 

kpDtd;nfhl efu rigapd; nrayhshpd; cj;jpNahfg+Ht miwapy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022.12.16 

Kw;gfy; 10.00 ,w;F  Kd; ,ly; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpg; 

gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; Nfs;tpjhuh; my;yJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

Nfs;tpjhuHfSldhd Nfs;tpf;F Kd;duhd fye;Jiuahly; 2022.12.02 K.g. 10.00 ,w;F efu rig mYtyfj;jpy; 

eilngWtJld; mjw;fhf Nfs;tpjhuH my;yJ gpujpepjpnahUtH rKfkspf;fyhk;. 

ve;jf; Nfs;tpiaAk; Vw;Wf;nfhs;sy; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpd; ghpe;Jiuf;F mikthf 

kpDtd;nfhl efu rigf;F chpaJ.

Nkyjpf tpguq;fis njh.Ng. ,y. 011-2295275 ,w;F rigapd; nrayhsiu mioj;J mwpe;J nfhs;syhk;.

nraw;wpl;lj;jpd; 

ngah;

Njitg;gLk; 

Fiwe;j 

gl;r 

jifikfs;

kPsspf; 

fg;glhj 

Nfs;tp 

gbtf; 

fl;lzk;

kPsspf; 

fg;gLk; 

Nfs;tpg; 

gpiz Kwp

gpiz Kwp 

nry;Ygb 

fhyk;

nryT 

kjpg;gPL 

(&)

nraw;wpl;lk; 

g+h;j;jp 

nra;ag;gLk; 

fhyk;

01

nfKD khtj;j jhh; 

,l;L mgptpUj;jp 

nra;jy;

ghij C6 
kw;Wk; C5

1000/= 211,605.12
97 ehl;fs;

(2023.03.24 

tiu)

21,160,511.72 90 ehl;fs;

vr;.Nf.vd;. ePy; [aNrf;fu

jiyth;>

kpDtd;nfhl efu rig>

kpDtd;nfhl.

2022.11.25

fhyepiyf;Fr; rPuikthd ePh;g;ghrd tptrhaj; jpl;lk; (CSIAP)

nraw;wpl;lg; gzpahl;njhFjpapdiu Ml;Nrh;j;jy;
fkj;njhopy; mikr;R

Kfhikj;Jt Nritj; jpizf;fsj;jpd; (MSD) 01/2019Mk; ,yf;f Rw;WepUgk; kw;Wk; murhq;fj;jpd; Ml;Nrh;j;jy; eilKiwapd; 

gpufhuk;> cyf tq;fpapdhy; epjpAjtp toq;fg;gLk; fhyepiyf;Fr; rPuikthd ePh;g;ghrd tptrhaj; jpl;lj;jpw;F (CSIAP) 
~~xg;ge;j mbg;gilapy;|| gzpahl; njhFjpapdiu Ml;Nrh;g;gjw;fhf jFjp tha;e;j ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J ,j;jhy; 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. Kfhikj;Jt Nritj; jpizf;fsj;jpd; (MSD) 01/2019Mk; ,yf;f Rw;WepUgj;jpd; 03Mk; 

ge;jpapd; 03Mk; epuypy; ,e;jg; gjtpfSf;fhd rk;gs msTfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd.

tpz;zg;gjhuh;> 64 tajpf;Ff; Fiwe;jtuhftpUj;jy; Ntz;Lk;. Mq;fpy nkhopapy; Njh;r;rp kw;Wk; mur xOq;Ftpjpfs; 

njhlh;ghd mwpthw;wy; rfpjk; fzdpg; gad;ghL vd;gd fl;lhakhd Kd;jifikahFk;. ,yq;ifapy;; ntspehl;L epjpaj;jpdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; nraw;wpl;lq;fspy; Nritahw;wpapUj;jy; kw;Wk; Fwpj;j Jiwapyhd mDgtk; Nkyjpfj; jifikahFk;.

,yf;fk;
PS 

tifg;gLj;jy;
gjtp

gjtp 

vz;zpf;if

,iaGila 

Rw;WepUgk;

01 PS 2 gpujp nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;> nraw;wpl;l Kfhikj;Jt 

gzpkidf;F

01

MSD 
Rw;WepUgk; 

01/2019

02 PS 3 rpNu\;l nghwpapayhsh; (ePh; Kfhikj;Jtk;) 

nraw;wpl;l Kfhikj;Jt gzpkidf;F

01

03 PS 3 ePh; tsq;fs; kw;Wk; nraw;ghl;L epGzh;> nraw;wpl;l 

Kfhikj;Jt gzpkidf;F

01

04 PS 4 nraw;wpl;lf; fzf;fhsh;> tlkj;jpa khfhzj;jpw;F 01

05 PS 6 #oy; ghJfhg;G mjpfhhp> Cth khfhzj;jpw;F 01

06 PS 6 nraw;ghl;L kw;Wk; kjpg;gPl;L mjpfhhp> tlkj;jpa 

khfhzj;jpw;F

01

Nkyjpf tpguq;fSf;F jaT nra;J www.csiap.lk ,iza jsj;jpw;F gpuNtrpf;fTk;.

xt;nthU gjtpf;Fk; ntt;Ntwhd tifapy; tpz;zg;gq;fisj; jahhpj;J 2022-12-12Mk; jpfjpf;F Kd; gpd;tUk; 

Kfthp;f;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk; vd;gJld; Fwpj;j ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; 

tpz;zg;gpf;Fk; gjtpiaf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

nraw;wpl;lg; gzpg;ghsh;>

61/1, vk;.b.vr;. [ath;jd khtj;ij>

kjpd;dhnfhl> 

,uh[fphpa.

FWk;gl;bayplg;gl;l tpz;zg;gjhuh;fs; Neh;Kfj; Njh;tpw;fhf miof;fg;gLth;. ,jd;nghUl;L mOj;jq;fs; 

gpuNahfpj;jy; jFjpaPdkhff; fUjg;gLk; vd;gJld; mt;thwhdth;fspd; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

nrayhsh;>

fkj;njhopy; mikr;R

2022-11-28Mk; jpfjp.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
tptrhaj; jpizf;fsk;

Nguhjid tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rp 

epiyaj;jpw;Fr; nrhe;jkhd 42-3440 ,yf;f nyhwpf;F mYkpdpak; 

nghb xd;iw toq;fp nghUj;Jtjw;fhf   ,j;jhy; tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd. 2022-11-28Mk; jpfjp Kjy; 2022-12-12Mk; jpfjp 

tiuahd thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; gp.g. 2.00 kzp tiu 

kPsspf;fg;glhj itg;Gj; njhifahf 1>000.00 &ghitr; nrYj;jpajd; 

gpd; tpguf;Fwpg;Gfs; mlq;fpa Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mike;Js;s mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  ,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis www.cca.gov.lk vDk; 

,izajsj;jpy; my;yJ gpd;tUk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  tpiykDf;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 2022-12-13Mk; jpfjp K.g. 

10.30 kzpf;F epiwTWk;.

jiyth;>

gpuhe;jpa ngWiff; FO>

tphpthf;fy; kw;Wk; gapw;rpg; gphpT>

tptrhaj; jpizf;fsk;>

gioa fy`h tPjp>

Nguhjid.

njhiyNgrp ,y. 081-2389127

mf;fiug;gw;W  khefu  rig

2023k; Mz;Lf;fhd epfo;r;rpj;jpl;l 
tuT nryTj;jpl;lk;

khefu rigfs; fl;lisr; rl;lk; mj;jpahak; 252 gpupT 212(M) 

gpufhuk;> mf;fiug;gw;W khefu rigf;nfd kjpg;gPL nra;ag;gl;l 2023k; 

epjp Mz;Lf;fhd tuT> nryT tpguq;fs; cs;spl;l epfo;r;rpj;jpl;l 

tuT nryTj; jpl;lk; 28.11.2022k; jpfjp Kjy; 07 jpdq;fSf;F 

nghJkf;fs; ghu;itf;fhf mf;fiug;gw;W khefu rig mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;snjd ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

V. mfkl; ]fp>

khefu Kjy;tu;.

khefu rig> 

mf;fiug;gw;W 

26.11.2022

          

fsdp gy;fiyf;fofk;
jpfjp : 2022 etk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W.

fld; kw;Wk; jiyg;G :  fld; 3698/3699 – tpQ;Qhdk; kw;Wk;  

njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp 

nraw;wpl;lk;.

xg;ge;j ,y. kw;Wk; jiyg;G :  MOE/STHRD/KE/E34: fsdp gy;fiyf;fof 

   fzdp nraw;ghL kw;Wk; njhopy;El;gtpay; 

gPlj;jpw;F 1250 KVA Mw;wYs;s kpd;dpay;  

kpd;khw;wpnahd;iw toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; 

nraw;glitj;jy;.

tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp jpfjp : 2022 brk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 

  kzpf;F

tpiykDf;fSf;fhd mioj;jy;

1.  fy;tp mikr;rpd; fPo; tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l (STHRD)  MFnrytpw;fhf 

145 kpy;ypad; I.m.nlhyUf;F epfuhd njhifia Mrpa mgptpUj;jp tq;fpaplkpUe;J (ADB)  ,yq;if rdehaf 

Nrh\ypr FbaurhdJ epjpaplnyhd;iw ngw;Ws;sJld; ,e;j epjpaplypd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw NkNy 

ngah; toq;fg;gl;Ls;s xg;ge;jj;jpd; fPohd gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf nryT nra;tjw;fhf cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

ADB ,d; jFjpAs;s ts ehLfspd; tpiykDjhuh;fs; ,jpy; gq;Nfw;fyhk;. 

2.  MOE/STHRD/KE-E34: fsdp gy;fiyf;fof fzdp nraw;ghL kw;Wk; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpw;F 1250 KVA  
Mw;wYs;s kpd;dpay; kpd;khw;wpnahd;iw toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl itj;jy; Mfpatw;wpw;fhf jFjpAs;s 

tpiykDjhuh;fsplkpUe;J fsdp gy;fiyf;fof (~~nfhs;tdTf;fhuh;||) tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj 

ts mgptpUj;jp nraw;wpl;l gpujp gzpg;ghshpd; rhh;ghf fsdp gy;fiyf;fof jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis miof;fpd;whh;. fsdp gy;fiyf;fof fzdp nraw;ghL kw;Wk; njhopy;El;gtpay; 

gPlj;jpd; cj;Njrpf;fg;gl;l fl;bl ,lg;gug;gpw;F kpd;dpay; kpd;khw;wpnahd;iw toq;fy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl 

itj;jy; Mfpatw;iw ,e;j ngWifahdJ mlf;Ffpd;wJ.    

  xg;ge;j cld;gbf;ifia ifnahg;gkpl;l gpd;dh; 90 ehl;fspy; toq;fy;> xg;gilg;G> epWTjy; kw;Wk; nraw;gl 

itj;jy; Mfpad g+h;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;. 

3.  gfpuq;f Nghl;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; ADB ,d; gz;lq;fspd; ngWif jdpf;fl;l-xU ciw eilKiw 

%yk; elhj;jg;gLtJld; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthW jFjpAs;s ehLfspd; midj;J 

tpikDjhuh;fSk; ,jpy; gq;Nfw;fyhk;. 

4.  ,e;j tpiykDf;Nfhuypy; gq;Nfw;gjw;fhf gpd;tUk; Kf;fpa jifikfis tpiykDjhuh; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

nyhl; 

,y.
     tpsf;fk;

myFfspd; 

vz;zpf;if

6 Mk; gphptpy; 

tpghpf;fg;gl;lthwhd 

toq;fypd; epfuhd 

Nehf;fj;jpw;fhd jd;ik 

kw;Wk; rpf;fy;jd;ik 

Mfpatw;Wld; gpd;tUkhW 

Fwpg;gpl;Ls;s xt;nthd;wpd; 

Mff;Fiwe;j ngWkjpapy; 

Mff;Fiwe;jJ ,U 

xg;ge;jq;fis fle;j 5 

tUlq;fspy; jiyik 

toq;Feuhf rpj;jpfukhf 

g+h;j;jp nra;jpUj;jy;. 

,yq;if &ghtpy;.

fle;j %d;W tUlq;fspy; 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l 

my;yJ epiwNtw;wpf; 

nfhz;bUf;Fk; 

xg;ge;jq;fSf;fhf 

tpiykDjhuyhy; nkhj;j 

gzf;nfhLg;gdTfshf 

ngwg;gl;l nkhj;j 

gzf;nfhLg;gdTfshf 

fzf;fplg;gl;l gpd;tUk; 

Mff;Fiwe;j ruhrhp 

tUlhe;j epjpg;Gus;tpd; 

Mff; Fiwe;j ruhrhp.  

,yq;if &ghtpy;

nyhl; 

,y.1

kpd;dpay; kpd;khw;wpia 

toq;fy; kw;Wk; epWTjy;

(1250 KVA  Mw;wy;)

01 9.3 kpy;ypad; 37.1 kpy;ypad;

nyhl; 

,y.2.

kpd;dpay; tlj;ij toq;fy; 

kw;Wk; epWTjy;
01 4.6 kpy;ypad; 18.5 kpy;ypad;

kpfTk; rhjfkhf kjpg;gPL nra;ag;gl;l tpiykDtpd; tpiy kw;Wk; ,Wjpahd gz;lq;fspd; nraw;ghl;bd; 

mbg;gilapy; tpiykDf;fs; njhpT nra;ag;gLk;. 

5.  Nkyjpf jftiy ngw;W tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;rpg;gjw;fhf tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; egUld; 

njhlHGnfhs;sy; Ntz;Lk;. 

 nraw;wpl;l gpujpg; gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid>

 tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

 fzdp nraw;ghL kw;Wk; njhopy;El;gtpay; gPlk;>

 fsdp gy;fiyf;fofk;>

 407> fz;b tPjp> fsdp> ,yq;if.    

 njhiyNgrp : +94 (0) 11 2984879
 njhiyefy; : + 11 2984879
 kpd;dQ;ry; : dpd-sthrd@kln.ac.lk

6.  Mq;fpyj;jpYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf jFjpAs;s tpiykDjhuh;fs; 

NkNyAs;s Kfthpf;F “MOE/STHRD/KE/E34; Supply, Installation and Commissioning of an Electrical 
Transformer (1250KVA Capacity) for the Faculty of Computing and Technology, University of Kelaniya” 
vd;gjw;fhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis NfhUtJld; kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 5>000 ,yq;if 

&ghit nuhf;fg; gzj;jpy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. Mtzk;/Mtzq;fs; 2022 brk;gh; 27 Mk; jpfjpad;W gp.g. 

3 kzp tiuAk; toq;fg;gLk;. fhzhkw;Nghjy; my;yJ jhkjkhd xg;gilj;jy; Mfpatw;wpw;fhd flg;ghlhdJ 

Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;. 

7.  2022 brk;gh; 06 Mk; jpfjpad;W K.g. 11 kzpf;F fsdp> fz;b tPjp> 407 Mk; ,yf;fj;jpYs;s fsdp 

gy;fiyf;fof fzdp nraw;ghL kw;Wk; njhopy;El;gtpay; gPlj;jpd; khehl;L miwapy; tpiykD Kd;Ndhbf; 

$l;lkhdJ eilngWtJld; mjd; gpd;duhf jstp[akhdJ K.g. 10 kzpf;F fsdp> GSf`h re;jp> 1 Mk;  

xOq;ifapy; eilngWk;. 

8.  cq;fs; tpiykDit gpd;tUk; Kfthpapy; 2022 brk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W gp.g. 2.30 kzpf;F my;yJ mjw;F 

Kd;duhf tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; tpghpf;fg;gl;lthwhd tpiykDg;gpiznahd;Wld; xg;gilf;fTk;. 

 nraw;wpl;l gpujpg; gzpg;ghsh;>

 nraw;wpl;l mKyhf;fy; gzpkid>

 tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;gtpay; kdpj ts mgptpUj;jp nraw;wpl;lk;>

 fzdp nraw;ghL kw;Wk; njhopy;El;gtpay; gPlk;>

 fsdp gy;fiyf;fofk;>

 407> fz;b tPjp> fsdp.

•  G+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fs; ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpnad rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujpahdJ jdpj;jdpahf Nrh;f;fg;gl;L ~~%yg;gpujp|| kw;Wk; ~~efy;gpujp|| vd KiwNa 

milahskplg;gl;L Kj;jpiuaplg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpU jghYiwfSk; jdpnahU ciwapy; 

Nrh;f;fg;gl;L mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “MOE/STHRD/KE-E34; Supply, Installation and Commissioning 
of an Electrical Transformer (1250 KVA capacity) for the Faculty of Computing and Technology, University of 
Kelaniya”  vd milahskplg;gly; Ntz;Lk;. 

9.  tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjp Neuj;jpd; gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

Kd;dpiyapy; cldbahfNt jpwf;fg;gLk;. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

fsdp gy;fiyf;fofk;>

jYfk> fsdp> ,yq;if.

jpfjp: 2022 etk;gh; 28 Mk; jpfjpad;W.                  

mf;Fwiz m];`h; Njrpa ghlrhiyapd; 
gioa khzt xd;wpag; nghJf;$l;lKk;> 

nraw;FO cWg;gpdh;fs; njhpTk;

fhyk; : 11.12.2022 (Qhapw;Wf;fpoik)

Neuk;  : fhiy 8 kzp

,lk; : m];`h; ghlrhiy Nfl;Nghh; $lk;

mf;Fwiz m];`h; gioa khzth;fs; midtiuAk; 

fye;J nfhs;SkhW md;gha; Ntz;bf; nfhs;fpd;Nwd;.

A.L.md;th;

mjpgh;>

m];`h; Njrpa ghlrhiy

mf;Fwiz
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