
ஸாதிக் ஷிஹான்

ஆழ் கடல் மீன்பிடியில் ஈடு-
படும் பாணியில் பபாதைப் 
பபாருள் கடதைல் பபான்்ற 

குற்றச் பெயல்களில் ஈடுபட 
பேணடாபென கடறப்றாழி-
லாளரகளிடம் பேணடுபகாள் 
விடுதை பாதுகாப்புச் பெயலா-

ளர பெனரல் கெல் குணரடன, 
அவோ்றனேரகள் ெடடததுக்கு 
முன்நிறுதைப்படடு கடுதெ-
யாக ைணடிக்கப்படுேதுடன் 

ோழ்்ாள் முழுேதும் சித்றக்-
குள் ோடும் நிதல உருோகு -
பென்றும் எச்ெரிக்தக விடுத-
ைார.

அததுடன் ெடடவிபரா-
ைொக  கடதைப்படும்-
பபாது தகப்பற்றப்படும் 
ப ப ா த ை ப் ப ப ா ரு ட -

களில் விொரதணக்கான ஒரு 
பைாதகதய ொததிரம் தேத-
துவிடடு ஏதனயதே 
கதள
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2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை

89 ஆண்டுகால பாரமபரியத்துடன் தமிழ் பபசும மககளின் பதசிய குரல்

     1932 - 2021

க�ொர�ொனொ ரே�மொ ப�வுது �ேனமொ 
இருஙர�ொ எண்டு டொகடரமொரும் அ�சொங-
�மும் கசொல்லுகினம் ஆனொ எங�ட சனம் 
ர�டடொத்ொரன...

க�ொழும்பு ர�ொல்ரபசில  மொலல 
ரே�ங�ளில  கூடுற சனக கூடடதல் 
பொத்ொ க�ொர�ொனொரே பயததில ஓடடம் 
பிடிச்சிடும்...!!!

விக்கல் வீராச்ாமி

மீன் பிடிககும பாணியில் 
பபாததப்பாருள் கடத்தல் 
ஈடுபட்டால் சட்த்தின் முன் நிறுத்தபபடடு ்கடும் தண்மன 

350 kg ஹெர�டாயினு்ன் 11 ரபர் ம்கது விவ்கடா�ம்;

03 03 03

நேற்று முதல் நேலைத்திட்டம் ஆரம்்பம்

ப்பொலிஸொரின் விசொரலையில் தகேல்கள் கசிவு

 மின் விநிந�ொகத்தில் தல்டல� ஏற்்படுத்தும்கடல் வழி ப�ோதைப்�ோருள் 
கடதைல் பின்புலததில் 'ஹரககடோ' ்ைோழிற்சஙகஙகளுககு எதிரோக 

ஒழுககோறறு நடவடிகதக 

ஹற்றன் சுழறசி நிருபர

பபருநபைாடடப்பகுதி -
களிலுள்ள சுகாைார நிறு-
ேனஙகள் முழுதெயாக 
பெம்படுதைப்படும். அைன் 
நிமிதைபெ சுகாைார நிறுே-
னஙகதள அரசு பபாறுப்-
பபறறுள்ளது. இைன்மூலம் 
எெது ெக்களின் சுகாைாரப் பாதுகாப்பு 
உறுதிப்படுதைப்படுபென இலஙதகத 

பைாழிலாளர காஙகிரஸின் 
பபாதுச்பெயலாளரும், இரா-
ொஙக அதெச்ெருொன 
ஜீேன் பைாணடொன் பைரி-
விதைார.

 பகாடடகதல சி.எல்.
எப் ேளாகததில் ப்றறு (25) 
்தடபபற்ற ஊடக ெநதிப்-

பில் கலநதுபகாணடு கருதது 
பேளியிடுதகயிபலபய

சுகோைோர துதைதை முழுதைைோக 
பைம�டுதைபவ அர்சோஙகம தகபைறபு

ஹபருநரதடாட் ஆஸபத்திரி்கள் குறித்து ஜீவன் ்கருத்து

பருததிததுத்ற விபெட, யாழ். விபெட நிருபரகள்  

இலஙதக கடறபரப்பில் தகைான 55 இநதிய மீனேரகள் ப்றறு நிபந -
ைதனயுடன் ஊரகாேறறுத்ற நீதிென்்றததினால் விடுைதல பெயயப்பட-
டனர.  ப்டுநதீவு ெறறும் எழுதேதீவு அருபக கடநை ேருடம் 
டிெம்பரில் ெடடவிபராைொக மீன்பிடியில் ஈடுபடடிருநை 

இலஙம்க ்க்லில் அத்துமீறி மீன்பிடித்த

பலாரன்ஸ் பெல்ே்ாயகம்

 ்ாடு முன்பனற்றெதடய பேணடுொனால் 
நீதியின் பபாறிமுத்ற பைாடரபில் ெக்களுக்கு ்ம் -
பிக்தக ஏறபட பேணடும் என நீதியதெச்ெர அலி 
ெப்ரி பைரிவிததுள்ளார.

வடககு ைககளின் ்சடடரீதிைோன 
்நருககடிகளுககு தீர்வு கோணல்

அமைசசர் அலி சபரி தமலமையில்

 ைமிழீழ விடுைதலப் 
புலிகளின் ஊடகப் 
பபச்ொளராக பெயற-
படட ையா ொஸ்டர 
என அதழக்கப்படும் 
பேலாயுைம் ையாநிதி 
மீது பைாடரப்படட 
ேழக்கிலிருநது விடுவிக்கப்படடுள்ளதுடன், 
அேருக்கு ஐநது ேருடஙகளுக்கு ஒததி-
தேக்கப்படட இரணடு ேருட

பயங்கரவாத தடைச்சடைத்தின் கீழ்

வவுனியா நீதிமன்்றம் நேற்று தீர்ப்பு

சு்கடாதடா� அமைசசர் ஹ்கஹெலிய சுடடிக்கடாட்ல்
முழுதெயான ைடுப்பூசித திடடததிறகு மூன்று 

ைடுப்பூசிகதளப் பபறறிருப்பது அேசியபென 
சுகாைார அதெச்ெர பகபஹலிய ரம்புக்பேல்ல 
சுடடிக்காடடியுள்ளார. இைறகதெய, இதுேதர 
இரணடு ைடுப்பூசிகதளயும் பபறறுள்ள அதன-
ேரும் முழுதெயான ைடுப்பூசிக்காக பூஸ்டர 
ைடுப்பூசிதய பபறறிருப்பது அேசியபென்றும் 
சுகாைார அதெச்ெர குறிப்பிடடார. பகாவிட ைடுப்-
பூசி பெலுததுேது பைாடரபாக உலகளாவிய ரீதியில், இலஙதக 
சி்றநை நிதலயில் உள்ளைாகவும் சுகாைார அதெச்ெர கூறினார.

முழுதைைோன ைடுபபூசித திடடததிறகு 
மூன்று ஊசிகதையும ்�ைல் அவசிைம

நீர் வழங்கல் அதி்கடா� சமப அறிவிபபு
ஆறு ொைஙகள் அல்லது அைறகும் 

பெலாக நீர கடடணததை பெலுதைா -
ைேரகளுக்கு நீர விநிபயாகததை துண-
டிக்கும் பெயறபாடு ொேடட ெடடத-
தில் ஆரம்பிக்கப்படடுள்ளைாக பைசிய 
நீர ேழஙகல் ெறறும் ேடிகாலதெப்புச் 
ெதபயின் உைவிப் பபாது முகாதெயாளர 
ஏக்க்ாயக்க வீரசிஙக பைரிவிததுள்ளார. 
கடநை ேருடம் 7,200 மில்லியன் 
ரூபாதே நீர பாேதனயாளரகள்

ஆறு ைோைஙகள் கடடணம 
்்சலுதைோவிடின் துண்டிபபு

நடாடு முழுவதும் ரவ்கைடா்க ப�வி வரும்

இவவடா�த்தில்
ஜனடாதிபதியி்ம் 
ம்கயளிக்கபபடும்

்ாடு மீணடும் ேழதெக்குத 
திரும்பிக்பகாணடிருக்கும் இச் 
ெநைரப்பததில், பகாவிட19 பைாற-
்றாளரகளின் எணணிக்தகயிலும் 
குறிப்பிடடளவு அதிகரிப்பு ஏறபட-
டுள்ளைாக பகாழும்பு பலடி ரிட்ஜபே 
சிறுேர தேததியொதலயின் சுோெ 
ெறறும் குழநதை ்ல ெருத-
துேரகள் நிறுேகததின்

மிகககுதைவோன அறிகுறிகளுடன் 
ைககதை ைோககும "ஒமிகபரோன்"

ெடடக்களப்பு முைல் 
பகாழும்பு ேதரயிலான 
அதிபேக குளிரூடடப்-
படட ரயில் பெதே ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. கடநை 
இரணடு ேருடஙகளுக்கு முன்னர பபாலன்னறுதே 
- பகாழும்பு பகாடதடக்கிதடயில் ்கரஙகளுக்கிதட -
யில் ஆரம்பிக்கப்படட  'புலதிசி' அதிபேக குளிரூட -
டப்படட ரயில் பெதே, பபாக்குேரதது 
அதெச்ெர பவிதரா ேன்னியாராச்சியின்

படாகிஸதடான் அ�ஙகில் ைக்கள் படார்மவககு
 துபாய 'எக்ஸ்பபா 2020'  கணகாட-

சியிலுள்ள பாகிஸ்ைான் அரஙகில் 
உலகின் பிரொணடொன திருக்குர-
ஆன் காடசிக்கு தேக்கப்படடுள்ளது. 
இைதன பாரதேயிட பபாதுெக்கள் 
ஆரேம் காடடி ேருகின்்றனர. உலகின் 
1,400 ஆணடுகால ேரலாறத்ற 
பகாணட புனிை நூலான 
திருக்குரஆதன

உலகின் பிரைோண்டைோன 
திருககுர்ஆன் கோடசிககு

ஹபடாதுபபயன்படாடு்கள் ஆமைககுழு தமலவர் 
மின் உறபததிக்கு எரிபபாருள் தகயிருப்பு பபாதுொனைாக 

இருப்பைால் ெனேரி 27 ேதர மின்பேடடு கிதடயாபைன 
இலஙதக பபாதுப் பயன்பாடுகள் ஆதணக்குழுவின் ைதலேர 
ெனக ரத்ாயக்க பைரிவிததுள்ளார.

அைன் பின்னர எரிபபாருள் விநிபயாகம் கிதடப்பதை பபாறுதது 
நிதலதெ மீள்பரிசீலதன பெயயப்படுபென்றும் அேர கூறினார.

ெனாதிபதியுடன் ப்றறு முன்தினம்  ்தடபபற்ற பபச்சுோரத -
தைதய பைாடரநது மின் விநிபயாகததை துணடிக்காெலிருக்க 
தீரொனிக்கப்படடைாக மின்ெக்தி அதெச்ெர காமினி 
பலாக்குபக பைரிவிதைார.

ஜனவரி 27 வதர
மின்்வடடு இல்தல

தீவி�ைடா்க ப�வி வருவதடா்க எசசரிகம்க

பகாபரானா தேரஸ் 
பரேலுக்கு பெலதிக-
ொக ்ாடடில் ெறறு -
பொரு புதிய தேரஸ் 
காயச்ெல் பரவி ேரு-
ேைாக அரொஙக ெருததுே அதிகாரிகள் ெஙகம் 
பைரிவிததுள்ளது. ைறபபாது ்ாடடில் ஏறபட-
டுள்ள இக்கடடான சூழ்நிதல பைாடர -
பில் ெக்கள் அேைானொக பெயறபட

நோடடில் புதிை வதக 
தவரஸ் கோய்ச்சல்

ஹ்கடார�டானடாமவ ஹவற்றி ஹ்கடாள்வதற்்கடா்க

பலாரன்ஸ் பெல்ே்ாயகம்

பகாபரானா தேரஸ் 
ெறறும் ஒமிக்பரான் ொறுபாடதட பேறறிகரொக 
தகயாளுேைறகு பைதேயான நிபுணர ஆபலாெ -
தனகள் அடஙகிய விரிோன அறிக்தகதய அரெ 
ெருததுே அதிகாரிகள் ெஙகம் ையாரிததுள் -
ளது. 

12 நிபுணர்கள் ைைோரிதை 
ஆபலோ்சதன அறிகதக ைைோர்

ைைோ ைோஸ்டருககு 
ஒததிதவககப�டட சிதை

ஷம்ஸ் பாஹிம்  

2021/2022 பபரும் 
பபாகததில் ப்ல் அறுேதட-
யில் குத்றவு ஏறபடடால் 
அைனால் பாதிப்புக்குள்-
ளான ப்ல் விேொயிகளின் 
ேருொன ெடடததைப் பாது-

காக்கும் ப்ாக்குடன் ஒரு 
கிபலா ப்ல்லுக்கு 25 ரூபா 
வீைம் இழப்பீடடுத பைாதக 
ேழஙகுேைறகு அதெச்ெ-
ரதே அனுெதி ேழஙகியுள்-
ளது.

அைன்படி அேர -
களுக்கு ்டடஈடு

�ோதிககப�டட விவ்சோயிகளுககு 
நடடஈடு வழஙக தீர்ைோனம
40ஆயி�ம் மில். ரூபடா அமைசச�மவ ஒதுககீடு ஷம்ஸ் பாஹிம்

பிரதெகளின்  பபாறுப்தப 
உரிய முத்றயில் நித்றபேற-
றும் ேதகயில் மூன்்றாேது 
பூஸ்டர ைடுப்பூசிதய  பபற-
றுக்பகாள்ள பேணடுபென 
அதெச்ெரதேப் பபச்ொளர, 
பேகுென ஊடகம் ெறறும் 
ைகேல் அதெச்ெர டலஸ் அழகப்பப-
ருெ  பகாரிக்தக விடுதைார.

அதெச்ெரதே முடிவு-
கதள அறிவிக்கும்  ஊட -
கவியலாளர ெநதிப்பில்   
கருதது பைரிவிக்கும் பபாபை 
அதெச்ெர இைதனத பைரி-
விதைார. சில ்பரகள் 
பரப்பும் ைே்றான கருததுக -
ளாலும் ைே்றான ைகேல்க -

ளாலும் மூன்்றாேது ைடுப்பூசி -
தயப் பப்ற சிலர

மூன்ைோவது பூஸ்டர் ைடுபபூசி
்�றறுக ்கோள்வது அவசிைம

நடாடடின் பி�மஜ்களுககு அமைசசர் ்லஸ அமழபபு

பும்கயி�த ்க்மவமய ்க்கம்கயில்

பகாழும்பிலிருநது யாழ். ப்ாக்கி பென்்ற உருத-
திரா பைவி ரயிலுடன் பொதி ொணேன் ஒருேன் 
உயிரிழநதுள்ளார. திஙகடகிழதெ ொதல 6.15 
ெணியளவில் இவவிபதது இடம்பபற-
றுள்ளது.

உருததிரோ பைவி பைோதி
18 வைது ைோணவன் �லி பாரிய மீன் என நிடனத்நதாருக்கு அதிர்சசி

முநைல் நிருபர 

முநைல் – சின்னப்-
பாடு பேன்னப்புேல 
கடறபிரபைெததில் 
மீனேர ஒருேரின் 
ேதலயில் சிக்கிய 
07 அடி முைதல-
பயான்று (24) மீடகப்-
படடுள்ளைாக ேனஜீேராசிகள் திதணக்கள அதிகாரிகள் 
பைரிவிதைனர. கடலிலிருநது மீனேரகள் ேதலதய 
கதரதய ப ா்க்கி இழுததுக் பகாணடு ேநைபபாது அநை 
ேதல பபரும் கனொக காணப்படடைாக 
மீனேரகள் பைரிவிதைனர.

மீனவர் வதலயில் சிககிை 
7 அடி நீைைோன முைதல!

பபாலிஸ் ஊடக பபச்ொளராக 
சிபரஷட பிரதிப் பபாலிஸ் ொஅதி -
பர அஜித பராஹண மீணடும் நிய -
மிக்கப்படடுள்ளார.

ப ப ா லி ஸ் 
ஊடகப் பபச்ொளர 
பைவியில் ொற்றம் 
ஏ ற ப டு த து ே து 
பைாடரபில் அண-
தெக்கா -
லொக

பபாலிஸ் ஊை்க 
நபச்சாளரா்க
மீண்டும் அஜித் 

ெடடக்களப்பு ைதலதெயக 
பபாலிஸ் பிரிவிலுள்ள பார வீதி 
பபரிய உப்பபாதட வீதியில் ெரெ -
ொக உயிரிழநை  முச்ெக்கர-
ேணடி ொரதி ஒருேர

மர்மமா்க உயிரிழநத நிடையில்

 2021/2022 ஹபரும்ரபடா்க ஹநல் அறுவம்யில்

ஆடநைா ்சாரதியின் 
்சைைம் மீடபு  

06

06

ைடடககைபபிறகு 'புலதுசி' 
கடுகதி ரயில்
ஜன. 28 முதல் 
ஆ�ம்பைடாகிறது

06 060606

யடாழ். மீசடாமலயில் 
சம்பவம்

ப்ங்கள்: சுரலடாசசன ்கைர்க

நீதியமைசசின் ந்ைடாடும் ரசமவ இன்று ஆ�ம்பம்

இந்திை மீனவர்கள் 55 ப�ரும   
நி�ந்ைதனயுடன் பநறறு விடுைதல
குடிவ�வு குடிய்கழ்வு திமைக்களம் 
ஊ்டா்க அனுபபவும் உத்த�வு 

ஒரு கிபலோ ்நல் 75 ரூ�ோவுககு 
்கோள்வனவு ்்சயை நடவடிகதக

  பாது்காப்பு ப்சயைாளர் 
்கமல் குணரடன 

    ்கடும் எச்சரிக்ட்க 
  ட்கப்பற்்றப்படை 350 Kg 

பெநராயினும் ப்காழும்பு 
துட்றமு்கத்திற்கு 

    ப்காண்டு வரப்படடுளளது  



தெனியாய தினகரன் நிருபர்  

தெனியாய, தெதெரிபிட்டிய - 
தபாதென பிரதெசத்ெ இ்ைக் -
கும் பாலம் தேற்று முன்தினம்   
உ்ைந்து விழுந்ெதில் பிரதெசததிற் -
கான தபாக்குவரதது முற்்ாக துண் -
டிக்கபபட்ைது.

தெதெரிபிட்டிய தபாதென பிர -
தெசத்ெ இ்ைக்கும் இந்ெப 
பாலொனது ஜின் கங்க்ய ஊை -
றுதது அ்ெக்கபபட்டிருந்ெது. 
சுொர் 40 வருை காலம் பழ்ெ 
வாயந்ெ இந்ெ பாலொனது தேற்று -
முன்தினம் ேண்பகல் சரக்கு வண்டி 
ஒன்று பாலததில் பயைம் தசயது 
தகாண்டிருக்்கயில் உ்ைந்து 
வீழந்ெது.

பாலத்ெ உ்ைததுக்தகாண்டு  
ஆற்றில் விழுந்ெ  டிரக் வண்டியின் 
சாரதியும் உெவியாளரும் தெய -
வாதீனொக ெபபினர். தபாதென 
பிரதெசததிற்கான தபாக்குவரதது 

முற்்ாக ெ்ை ெ்ைபபட்ைொல்  
சிஙகராஜ வனததுக்கு தசல்லும் 
சுற்றுலா பயணிகள், பிரதெசவாசி -

கள்,    பாைசா்ல ொைவர் -
கள் என பலரும் நிர்க்கதிக்கு 
உள்ளாகினர்.

பது்ள தினகரன் விதசை நிருபர்  

பது்ள தவதவஸ்ஸ தபருந் -
தொட்ை தெபத்ெ தொட்ைபபி-
ரிவிலிருந்து தபண்தைருவர் 
தேற்று பது்ள தபாலி்ஸாரால் 
சைலொக மீட்கபபட்டுள்ளார்.  

தெபத்ெ தொட்ைப பிரி்வச் 
தசர்ந்ெ தலட்சுெைன் சந்திர -
தலகா என்் 58வயது தபண்ணின் 
சைலதெ இவவாறு மீட்கப -
பட்டுள்ளது. பது்ள – பச்் 
பிரொன வழியின் 6ம்்ெல் அரு-
கிலுள்ள தெபத்ெ தெயி்ல 
ெ்லயிதலதய, இச்சைலம் மீட் -
கபபட்டுள்ளது.

தபண்தைாருவரின் சைலம் 
தெயி்ல ெ்லயில் கிைபப-
ொக, பது்ளப தபாலிசாருக்கு 
ெகவல் கி்ைக்கதவ, தபாலிசார் 
வி்ரந்து சைலத்ெ மீட்ைனர்.  
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Nadi.lk நாடி வழங்கிய இமைச்-
ைங்்கைம் பாடல் வவளியீட்டு விழா 
Colombo City Centre இல் அமைந்-
துள்ள Scope Cinemas  திமையைங்-
கில் ்கடந்த வவளளி ைாமை வவகு 
விைரமையா்க நமடவபற்றது. பாடல்்க-
ளுக்கு நிமைஸ் குைசிங்்க, ைத்துைங்்க 
டி சில்வா ஆகிமயார இமை வழங்்க 
உை்கப் பு்கழ் பாடைாசிரியர ்கவிஞர 
வபாத்துவில் அஸ்மின் வரி்கம்ள எழு-
தியுள்ளார. பாடல்்கம்ள ம்காகுைன் 
ைாந்தன் (யாழ்ப்பாணம்),சுதரசினி 
ம்காமணஸ்வைன்(திரும்காணைமை) 
கு்கமனஸ்வைன்(பதும்ள) ைாதீர 
அஹைட் (வ்காழும்பு) ைவி வைாயிஸ்ட்-
டர (ைாத்தம்ற) ஆகிமயார பாடியுள்ள-
னர.  

 (படங்்கள : அஷைப் ஏ ைைத்)

்கமைஸ்ரீ ்கமை ைன்்றத்தின் ஏறபாட்டில் ்கவியும் ்கமையும் இமணந்து வழங்கிய 'பாடுமவார பாடைாம்' புதிய பாட்க, பாடகி்களுக்்கான 
இமை நி்கழ்ச்சி வ்காழும்பு புதிய ந்கை ைணடபத்தில் இடம்வபற்றது.இந்நி்கழ்வில், பிைதைர ைஹிந்த ைாஜபக்ஷவின் ைத விவ்காைங்்களுக் -
்கான இமணப்புச் வையைா்ளரும் ைரவமதை இமைக் ்கல்விக்்கான பயிறசி நிமையத்தின் இைங்ம்கத் தூதுவருைான அதிவண.பிதா அருட் -
்கைாநிதி எஸ். ைந்ரு வபரனாணமடா முன்னிமை வ்கௌைவ அதிதியா்கக் ்கைந்து வ்காணடார. இைக்கியப் புைவைர ஹாசிம் உைர தமை -
மையில் இடம்வபற்ற இந்நி்கழ்வில், தயான் ைங்்காவின் தமைவர ம்கைவன் பத்ைநாதன் பிைதை அதிதியா்கக் ்கைந்து வ்காணடமதாடு, 
தின்கைன் பத்திரிம்கயின் பிைதை ஆசிரியர மத.வைந்தில்மவைவர, ஸ்டார தமிழ் வாவனாலி, வதாமைக்்காட்சி ஊட்கவியைா்ளரும் ஒலிபைப்-
பா்ளருைான எஸ்.நவநீதன் ஆகிமயார ஊட்க அதிதி்க்ளா்கவும் ்கைந்து சி்றப்பித்தனர.    (படங்்கள : நஸார) 

"பாடுவ�ார் பாடலாம்" இசை நிகழ்ச்சி இசை ைஙகமம் பாடல் வ�ளியீட்டு விழா

மாத்தசை முததுமாரியம்மன் 
ஆலய மவகாறை�ம் இன்று ஆரம்பம்

ொதெ்ள சுழற்சி நிருபர் 
 
வரலாற்று சி்பபுமிக்க ொதெ்ள 

அருள்மிகு ஸ்ரீ முததுொரியம்ென் 
தெவஸொன ெதகாற்சவ நிகழவுகள்  
இன்று (26) கா்ல 11 ெணியளவில் 
தகாடிதயற்்ததுைன் ஆரம்பொக-
வுள்ளன.

27ஆம் திகதி வியாழக்கிழ்ெ 
07.30 ெணிக்கு இைம்தபறும் 
உள்வீதி தகாடி ஊர்வலத்ெத 
தொைர்ந்து 11 ெணி அளவில் 
தகாடிதயற்் நிகழவு இைம்தப-
றும் அெ்னத தொைர்ந்து தினமும் 
விதசை பூ்ஜகளுைன் முற்பகல் 11 
ெணிக்கும் 6 ெணிக்கும் சுவாமிகள் 

உள்வீதி, தவளிவீதி உலா இைம்தப-
றுவதுைன் தபபரவரி ொெம் 17 ஆம் 
திகதி கா்ல 8 ெணிக்கு இரதொற்ச-
வம் இைம்தபறும்.

இம்மு்் தகாதரானா தொற்று 
காரைொக தெவஸொனததிற்கு 
வரு்கெரும் அடியார்களின் எண்-
ணிக்்க ெட்டுபபடுதெபபட்டுள்-
ளது. திருவிழா காலஙகளில் வழ்ெ-
தபால் இைம்தபறும் அன்னொன 
நிகழவும் இம்மு்் இைம்தப்ாது.

பஞசரெ பவனி ேகர் வலம் வருவது 
குறிதது ோட்டின் சூழநி்லக்தகற்ப   
தீர்ொனம் எடுக்கபபடுதென ஆலய 
அ்ஙகாவலர் ச்பயினர் தெரிவிதெ-
னர்.

கனிய �ை அகழ்வு அனுமதி பததிரஙகசை
ஒன்சலன் மூலம் �ழஙக நட�டிகசக
(அக்கு்்ை குறூப நிருபர்)  

கனிய வள ெற்றும் சுரஙகத ்கத -
தொழில்கள் தொைர்பான அனுெதிப 
பததிரஙக்ள ஒன்்லன் மு்்யில் 
தபற்றுக்தகாள்ள சுற்்ாைல் 
அ்ெச்சு, ேைவடிக்்க எடுததுள்ள -
ொக சுற்்ாைல் அ்ெச்சின் பணிப -
பாளர் ோயகம் சச்சிந்ர சில்வா தெரி-
விதொர். 

கண்டியில் ஊைகவியலாளர்க -
ளுக்கு ேைதெபபட்ை தசயலெர்வு 
(23) ஒன்றிதல அவர் இவவாறு தெரி -
விதொர். அஙகு அவர் தெலும் தெரி-
விக்்கயில்,-

மிகக் கு்்ந்ெ தொ்க ஊழி -
யர்க்ளக் தகாண்டு மிகப பாரிய 

தபாறுபபுக்க்ள நி்்-
தவற்றும் நிறுவனஙகளில் 
சுற்்ாைல் அ்ெச்சு மிக 
முக்கிய ொன ஒன்்ாகும். 

கனிய வளஙகள், 
ெைல், ெண், கருஙகற்-
கள் தபான்் பல விையங-
கள் சுற்்ாைல் அ்ெச்-
சின் கட்டுபபாட்டின் கீழ 
உள்ளன. இதில் கனிய 
வளஙகள் என்பது ஒருதபாதும் 
மீளபதப் முடியாெ்வ. எனதவ 
அவற்்் மு்்யாக முகா்ெ 
தசயயா விட்ைால் ஒரு காலததில் 
அ்வ இல்லாது தபாகலாம். அப-
படியான நி்ல ஏற்படின் கனிய 
வளஙகளுைன் தொைர்பு்ைய ்கத 

தொழில்கள் இல்லாது 
தபாகலாம். அெனால் பல்-
லாயிரக்கைக்கான ெக்கள் 
தொழில்க்ள இழக்கவும் 
தேரிடும். கு்்ந்ெளவு 
ஊழியர்க்ளக் தகாண்டு 
ோம் பணியாற்றும் கார-
ைதொல் சில தவ்ள -
களில் அணுெதிபபததி-
ரஙகளுக்கு காலொெெம் 

ஏற்படுகி்து. எனதவ 'ஒன்்லன்' 
மு்்யில் அவற்்்ப தபற்றுக்-
தகாள்ள வசதிக்ள தசயதுள்தளாம். 
எதிர்காலததில் அெ்ன இன்னும் 
விரிவு படுததி அனுெதிபபததிரஙகள் 
கூரியர் தச்வயூைாக  வந்ெ்ைய 
ேைவடிக்்க எடுக்கபபடும் என்்ார்.   

பூஸடர் ்தடுப்பூசி �ழஙகு�தில்
மததிய மாகாணம் மு்தலிடம்

(எம்.ஏ.அமீனுல்லா) 

  
தகாவிட் தொற்றுப பர -

வ்லத ெடுபபெற்காக 
பூஸைர் ெடுபபூசி வழஙகு -
வதில் ெததிய ொகாைம் 
முெல் இைததில் உள்ள -
ொக ொகாை ஆளுனர் 
லலித யூ. கெதக தெரிவித -
துள்ளார்.

ஞாயிற்றுகிழ்ெ (23) இைம் -
தபற்் ொகாை தகாவிட் ெடுபபு 
தசயலணியின் மீள்பரிசில்னக் 
கூட்ைததில் அவர் தெற்படி 
ெகவ்ல தெரிவிதொர். ஏ்னய 
ொகாைஙகளுைன் ஒபபிடு்க -
யில், இஙகு அறுபது வயதிற்கு 
தெற்பட்ைவர்களில் 90 செவீெொ -
னவர்களுக்கு பூஸைர் ெடுபபூசி ஏற் -
்பபட்டுள்ளது. தெலும் 30 முெல் 
60 வ்ரயிலான வயதெல்்லக்கு 
உட்பட்ைவர்களில் பாதிதபர் வ்ர 

பூஸைர் ெடுபபூசி தபற்றுள் -
ளொக ஆளுனர் குறிபபிட் -
ைார். ெததிய ொகாைத -
்ெப தபாறுதெவ்ரயில், 
சிவதனாளி பாெெ்ல 
யாததி்ர தசல்லும் 
அடியார்கள், உள்ோட்டு 
- தவளிோட்டு சுற்றுலாப 
பயணிகள் ஆகிதயாரின் 
ேைொட்ைம் அதிகொக 

இருக்கி்து. எனதவ, சுகாொர 
அதிகாரிகள் விழிபபுைன் இருக்க 
தவண்டும் என ெததிய ொகாை 
ஆளுனர் ஆதலாச்ன வழஙகினார்.   

இந்நிகழவில் ெததிய ொகாை 
சுகாொர தச்வகள் பணிபபாளர் 
தைாக்ைர் நிஹால் வீரசூரிய, ெததிய 
ொகாை ச்பயின் பிரெெ தசய -
லாளர் காமினி ராஜரட்ன, ொகாை 
சுகாொர அ்ெச்சின் தசயலாளர் 
பீ.எச்.என். ஜயவிக்ரெ ஆகிதயாரும் 
பஙதகற்்ார்கள்.

ம்காைைா்க வ்காமை
�வயாதிப வபண் 
ைடலமாக மீட்பு 

சுற்றாடல் அமைச்சின் பணிபபறாளர் நறாயகம் சச்சிந்ர சில்்றா

கிராமஙகசை இசணககும் பாலம்
உசடந்ததில் மககள் நிர்ககதி



பாவனையாளர்கள் மின்ா -
ரதனதை சிக்கைமா்க பயனபடுதது-
மாறு மின ்கதி அனமச்ர ்காமினி 
ல�ாககுக்க லபாது மக்களிடம் 
க்காரிகன்க விடுததுள்ளார.

அததுடன மின விநிகயா்கதனதை 
தைனட ல்ய்யும் க�ாககில் ல்யறப-
டும் மின்ார ் னப லதைாழிற ் ங்கததி-

ைருககு எதிரா்க ஒழுக்காறறு �டவ-
டிகன்க எடுக்கபபடும் எனபதுடன,  
இனி மின விநிகயா்கம் தைனடப-
படாது எனபனதை லபாறுபபுடன 
லதைரிவிததுக ல்காள்கிகேன எனறும் 
அனமச்ர லதைரிவிததுள்ளார.

மின்கதி அனமசசில் 
�னடலபறே

தினகரன் விளம்பரம
0112429367

விற்பனன பிரிவு 
0112429444, 
0112429378

ஆசிரியபீடம  
editor.tkn@lakehouse.lk

2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழனை

திதி: --நவமி

ராகுகாலம :  ்பகல் :  12.00  -  01.30வனர
சு்பநநரம : கானல : 09.00  -  10.30வனர
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இன்னறைய சு்பதினமததாழுனக 
நநரம

சுபஹ்  - 05.10
லுஹர்  - 12.24
அஸர்  - 03.47
மஃரிப்  - 06.18
இஷா  - 07.31

நயாகம: சிததநயாகம
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கனடியன் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல153.64 159.49

யூர�ொ
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல223.85 232.67

ஐப்ொன் டயன்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல1.7190 1.7840

சிஙகபபூர் ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல146.13 150.84

ஸர�லிங ்வுன்ஸ
வாங்கும
வினல 265.27

சுவிஸ பி�ொஙக்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல215.03 222.69

அடெரிக்க ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல198.50 202.99

அவுஸதிர�லியொ ட�ொலர்
வாங்கும
வினல

விற்பனன
வினல141.83 147.84

குறிதத
வினல

குறிதத
வினலமத்திய கிழக்கு

்ஹரின் டினொர் 533.10

குவைத் டினொர் 664.02

ஓெொன் ரியொல் 522.07

கட�ொர் ரியொல் 55.20

சவூதி ரியொல் 53.51

ஐ.அ. இ�ொச்சியம் டிர்ஹொம் 54.72

நாணய
மாற்று

மாததைனே திை்கரன நிரூபர 

லதைன மா்காைததின முதை�னமச்ர 
அலுவ�்கததின ல்ய�ாளர னவ. 
விககிரமசிறி,  மாததைனே மாவடடத-
தின புதிய அர்ாங்க அதிபரா்க நிய-
மிக்கபபடடுள்ளார. 

மாததைனே மாவடட அர்ாங்க அதி -
பரா்க ்கடனமயாறறிவநதை பிரதீப 
ரதைாயக்க ்கம்பஹா மாவடட அர-
்ாங்க அதிபரா்க இடமாறேம் லபற-
றுசல்னேனதைத லதைாடரநகதை னவ. 
விககிரமசிறி மாததைனே 
மாவடட அர்ாங்க 

யாழபபாணததில் அனமக்கப -
படடு, இதுவனர க்னவ �னடலப -
ோமலிருககும் யாழ. புதிய பஸ் 
நின�யததின க்னவ்கள் எதிரவரும் 
லபபரவரி 01ஆம் தி்கதி லதைாடக்கம் 
ஆரம்பிக்கபபட கவண்டு -
லமை யாழ. மாவடட

மின் விநிய�ோகத்தில் தடைட� ஏற்படுத்தும்

த�ொழிற்சங்கங்களுக்கு எதிரொ்க 
ஒழுக்்கொறறு நடவடிக்்்க

மின் சக்தி அடைசசர் கோமினி எசசரிக்டக

ைோத்தடை ைோவடை 
அரசோஙக அதி்பரோக 
விக்கிரைசிறி நி�ைனம்

த்பப். 01ம திகதி ததாடககம

அங்கஜன் எமபியின் நகாரிகனகககு
வடைாகாண தனியார் ்பஸ்

உரினையாளர் சங்கம இணககம

�ோழ். புதி� ்பஸ் 
நிடை�த்தின்
யசடவகள் 
ஆரம்பிக்கப்படும்

ஊடகவியலாளர் பிரகீத எகதனலிதகாட காணாைலாககப்்பட்டு நநறறுமுன்தினம திங்கட்கிழனையுடன் 12 வருடங்கள் பூர்ததியனடந்துள்ள நினலயில், அதனன முன்னிட்டு பிரகீத எக-
தனலிதகாடவின் ைனனவி சந்தியா எகதனலிதகாட நநறனறைய தினம தகாழுமபு முகததுவாரம காளி நகாவிலுககுசதசன்று பூனஜ வழி்பாடுகளில் ஈடு்பட்டந்பாது பிடிககப்்பட்ட ்படங்கள்.

ைற்ைோரு ்கோவிட அடைட� 
தவிர்க்க பூஸ்ையர ஒயர தீர்வு
உடன் த்பறுைாறு ைககளுககு னவததியர்கள் நகாரிகனக

நனடமுனறைப்்படுதத அனைசசரனவ அனுைதி

த்பாலிஸாரின் விசாரனணயில் தகவல்கள் கசிவு
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“உங்களுககு வீடு நாட்டுககு எதிர்காலம"

த்பான்விழா காணும கைல் வழி ய்போடதப்்போருள் 
கைத்தல் பின்புைத்தில் “ஹரக் கைோ”

கருத்திடை உதவித் ்தோடகட� 
650,000 ரூ்போவோக அதிகரிக்க அனுைதி

்்பருநயதோடை டவத்தி�சோடைகள் 
இனியைல் ைத்தி� அரசின் கீழ்

சியரஷை சடைத்தரணி 
ஹம்்ோவுக்கு ்கௌரவிபபு

லதைறகு ்கடறபிராநதியததில் ன்கப-
பறேபபடட 3,300 மில்லியன 
ரூபா லபறுமதியாை லஹகராயின 
லதைான்கனய க�றறு (25) ல்காழும்பு 
துனேமு்கததிறகு ல்காண்டுவருவ-
தைறகு �டவடிகன்க எடுக்கபபடடுள்-
ளது.

துபாயிலிருநது கபானதைப -
லபாருள் ்கடததைன� வழி�டததும் 
“ஹரக ்கடா” எனபவரால் இநதை 
லஹகராயின லதைான்க அனுபபி-
னவக்கபபடடுள்ளனம வி்ாரனண-
்களிலிருநது லதைரியவநதுள்ளதைா்க 
லபாலிஸார லதைரிவிததைைர.

இப கபானதைபலபாருள் ்கடததை-
லுககு கமலும் மூவரின ஒததுனைபபு 
கினடததுள்ளதைா்கவும் லதைரிய வந-
துள்ளதைா்க லபாலிஸார லதைரிவிததை-
ைர. 330 கிக�ாவுககுமதி்க 
லஹகராயின

க�ாரனஸ் ல்ல்வ�ாய்கம்
 
இ�ஙன்கயில் மறலோரு 

ல்காகராைா அன�னயத தைவிரக்க 
லபாதுமக்கள் பூஸ்டர தைடுபபூசினய 
வினரவில் லபறறுகல்காள்ள கவண் -
டுலமை னவததியர்கள் க்காரிகன்க 
விடுததுள்ளைர.

இநதை விடயம் லதைாடரபில் லதைரி -
விததுள்ள ல்காழும்பு வடககு 
கபாதைைா னவததிய்ான�யின 
பிசிகயாலதைரபிஸ்ட கபராசிரியர 
ஷரமிளா டி சில்வா, இதுவனர 
மருததுவமனை்களில் கூடடம் 
நிரம்பி வழியவில்�லயனோலும் 
ஒவலவாரு �ாளும் பதிவாகும் 

க�ாயாளர்களின எண்ணிகன்க அதி -
்கரிதது வருவதைா்க லதைரிவிததுள்ளார.

ஒமிககரான மாறுபாடு �ாடடில் 
கவ்கமா்க பரவும் மாறுபாடா்க மாறு-
கிேலதைனே அறிகன்க்களுககு மததி -

யில் ல்காகராைா க�ாயாளர்களின 
எண்ணிகன்கயும் அதி்கரிததுள்ளதைா்க 
அவர லதைரிவிததுள்ளார.

ஸ்ரீ ஜயவரததைைபுர பல்்கன�க்க-
ை்கததின அ�ரஜி, க�ாலயதிரபபு 
மறறும் உயிரணு உயிரியல் பிரிவு, 
இநதை மாறுபாடடின இரண்டு 
துனணப பரம்பனர்கள் கவ்கமா்க 
பரவி வருவதைா்கவும் கூறியுள்ளதைா்க 
அவர சுடடிக்காடடியுள்ளார.

தைடுபபூசியின முதைல் மறறும் இரண் -
டாவது கடானஸப லபறே ப�ர 
மூனோவது கடானஸப லபறுவதைறகு 
அகதையளவு ஆரவதனதைக ்காடடுவ-
தில்ன�லயனபனதை சுடடிக-
்காடடிய கபராசிரியர

தைற்காலி்க வீடு்களில் வசிதது வரும் 
குனேநதை வருமாைம் ல்காண்ட 
குடும்பங்களுக்கா்க �னடமுனேப-
படுததைபபடும் “ உங்களுககு வீடு - 
�ாடடுககு எதிர்கா�ம்“ இக்கருததிட-
டததின கீழ லதைரிவு ல்ய்யபபடட 
பயைாளி்களின குடும்பலமானறுககு 
6 இ�ட்ம் உயரநதைபட் உதைவித-
லதைான்கலயானறு வீடனமபபு நிரமா -
ணததின முனகைறேததிற்கனமய 
வைங்கபபடும்.

இக்கருததிடடம் 2020 ஆம் 
ஆண்டு ஆரம்பிக்கபபடடதைன  
பினைர ்கடடுமாைப லபாருட்க-
ளின வின�்கள் பாரியளவில் அதி்க-

ரிததுள்ளனமயால் 6 இ�ட்ம் உதை-
விதலதைான்கயில் எதிரபாரககினே 
வன்கயில் வசிபபதைறகுப லபாருததை-
மாை முழுனமயாை வீலடானனே 
அனமபபதைறகு சிரமமா்க அனமயும்.

அதைைால் 2022 ஆம் ஆண்டு 
லதைாடக்கம் லதைரிவு ல்ய்யபபடும் 
பயைாளர  குடும்பங்களுககு குறிததை 
கவன�ததிடடததின கீழ ல்லுததைப-
படும் உதைவிதலதைான்கனய 6 இ�ட -
்தது  50 ஆயிரம் ரூபா வனர அதி்க-
ரிபபதைறகு �்கர அபிவிருததி மறறும் 
வீடனமபபு அனமச்ர பிரதைமர  
்மரபபிததை கயா்னைககு அனமச -்
ரனவ அஙகி்காரம் வைஙகியுள்ளது.

ஷம்ஸ் பாஹிம்
 
லபருநகதைாடடங்களில் ்காணபப -

டும் னவததிய்ான�்கனள அரசின கீழ 
லபாறுபகபறபதைறகு அனமச்ரனவ 
அனுமதி வைஙகியுள்ளது.

லபருநகதைாடட மக்களுககு தைரமாை 
சு்காதைார க்னவனய வைஙகும் 
க�ாககில் இநதை தீரமாைம் எடுக்கபபட -
டுள்ளதைா்க, அனமச்ரனவ தீரமாைங-
்கனள அறிவிககும் ஊட்கவிய�ாளர ்நதிபபில் லதைரிவிக்கப-
படடுள்ளது.

அதைற்கனமய, 450 னவததிய்ான�்களில் முதைல் ்கடடமா்க 59 
னவததிய்ான�்கனள லபாறுபகபற்க சு்காதைார அனமச -
்ரிைால் ்மரபபிக்கபபடட பததிரததிறகு

கபருவனள சீைன-
க்காடனடனயச க்ரநதை 
சிகரஷட ்டடததைரணி 
எம்.ஸீ.எம். ஹம்ஸா  
்டடததுனேயில் 50 வரு-
டதனதை பூரததி ல்ய்து 
"லபானவிைா" வில் ்கா�டி-
லயடுதது னவததுள்ளார. 

இவரது க்னவனய  
பாராடடி  ல்கௌரவிககும் 

நி்கழவு  ்களுததுனே ் ட -
டததைரணி்கள் ்ங்க ஏறபாடடில் எதிர -
வரும் லவள்ளிககிைனம (28) பி.ப. 
2.30 மணிககு ்களுததுனே உயர நீதி-
மனே ்கடடட வளா்கததில் லவகு 

விமரன்யா்க �னடலபே-
வுள்ளது.

இவவிைாவில்  உயர 
நீதிமனே முனைாள் நீதி -
யர்ர க்க.டி. சிடரசிறி 
பிரதைம அதிதியா்க ்க�நது 
சிேபபிபபார.

கமலும் ்களுததுனே 
கமல்  நீதிமனே நீதிபதி-
்கள்,  ்டடததைரணி்கள் 
உடபட முககிய பிரமு்கர-

்களும் இநநி்கழவில்  ்க�நது ல்காள் -
ளவுள்ளைர.

சீைனக்காடனட பள்ளிச -
்ங்கததின உபதைன�வராை 06

06

06

நறைாயல் கல்வி நிறுவனததின் ஆங்கிலப் ்பாட ஆசிரினய ஷஹாரா கனக ஹாலால்டினின் 8ஆவது ்பனடப்-
்பாக ்பாலர் பிரிவு ைாணவர்களின் ஆரம்ப எழுததறிவுககான சிங்கள தைாழிநூல் தவளியீடு திங்கட் 
கிழனை (24) ைானல தகாள்ளுப்பிட்டியிலுள்ள புரவலர் ஹாசிம உைரின் இல்லததில் நனடத்பறறைது. நிகழ்-
வில் நூலின் முதல் பிரதினய ்பதிப்்பாசிரியரிடமிருந்து இலககியப் புரவலர் ஹாசிம உைர் த்பறறுகதகாள்-
வனதயும அருகில் சிநரஷட ஊடகவியலாளர் ராதாநைததா, ஊடகவியலாளர் சமீஹா சபீர் ைறறும அஹாச 
மீடியா த்பறுப்்பாளர் பியன்சிகா ்பணடாரநாயகக ஆகிநயானரயும ்படங்களில் காணலாம.

ஷம்ஸ் பாஹிம்
 
விவ்ாயி்களின ல�ல்லுககு 

நியாயமாை வின�னயப லபறறுக 
ல்காடுபபதைறகும் அர்ாங்கம் ல�ல் 
ன்கயிருபனப பாது்காபபா்க கபணு-
வனதையும் க�ாக்கா்கக ல்காண்டு 
லபரும் கபா்கததில் அர்ாங்க ல�ல் 
ல்காள்வைவு கவன�ததிடடம் 
�னடமுனேபபடுததுவதைறகுத திட-
டமிடபபடடுள்ளது.

அதைனபடி க�றறு முதைல் ல�ல் 

்நனதைபபடுததைல் அதி்கார ்னப 
ஊடா்க ஒரு கிக�ா ல�ல்ன� தை�ா 
75 ரூபாவுககு ல்காள்வைவு ல்ய்ய 
தீ ர ம ா னி த து ள் ள தை ா ்க 
விவ்ாய அனமச்ர

ஒரு கியைோ ்ெல் 75 ரூ்போவுக்கு 
்கோள்வனவு ்சய� ெைவடிக்டக
நநறறு முதல் நவனலததிட்டம ஆரம்பம
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கிளிதநாசசியில்

ைக்களின் நிதிட� வீண் விர�ம் 
்சயவதறகு இைைளித்தது �ோர்?

நீதி�டைசசினோல் கோணோைல்
ஆக்கப்படயைோருக்கோன ெைைோடும் யசடவ
கிளில�ாசசி குறூப நிருபர

நீதி அனமசசின கீழுள்ள தினணக்களங்கள் 
மூ�ம் 27,28ஆம் தி்கதி்களில் கிளில�ாசசி 
மததிய ம்கா விததியா�யததில் �னடலபறும் 
�டமாடும் க்னவயில்

்காணாமல் ஆக்கபபடகடாருக்காை ஆலு -
வ�்கததின க்னவயும் �னடலபேவுள்ளதைா்க 
்காணாமல் கபாை ஆட்கள் பறறிய அலுவ� -
்கததின பிராநதிய இனணபபாளர ்க.ல்ல்வகு-
மார லதைரிவிததுள்ளார. நீதி அனமச-
சின �டமாடும் க்னவயில் இரண்டு

நாட்டின் ப�ாருளாதார பநருக்கடி பதாடர்பில் இம்தியாஸ் �ாககீர் மாக்கார் எம்.பி பிராந்திய இணைப�ாளர் ்க.பெல்்வகுமார்
க�ாரனஸ் ல்ல்வ�ாய்கம்

�ாடடின லபாருளாதைாரம் வீழசசியனடநது அததியா-
வசியப லபாருட்கனளக கூட மக்கள் லபறறுகல்காள்ள 
முடியாதை நின� உருவாகியுள்ளதைா்க பாராளுமனே 

உறுபபிைர இம்தியாஸ் பாககீர 
மாக்கார லதைரிவிததுள்ளார. 
�ாடடின தைறகபானதைய ல�ருக்கடி நின� லதைாடரபில் 
்கருதது லதைரிவிததை கபாகதை அவர இதைனைக 
குறிபபிடடுள்ளார.  அது லதைாடரபில்
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க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் விளை 
வொ� ஏற்்பட்டுளை க்பொருைொ -
�ொர சவொல�ைொல உருவொன 

கெருக�டி�ளில புள�்படிம எரிக்பொருள கெருக�டி-
யும் முககிய இடதள�ப் க்பற்றுளைது. இநெொட்டில 
எரிக்பொருளை அடிப்்பளடயொ�க க�ொண்டு உற்்பததி 
கசயயப்்படும் மின்னுற்்பததித துளை எதிரக�ொளளும் 
கெருக�டி இன்று முககிய பிரச்சிளனயொ� உளைது.   

க�ொவிட் 19 க�ொற்றின் விளைவொன க்பொருைொ-
�ொர சவொலின் �ொரணமொ� எரிக்பொருள கெருக�டி 
த�ொற்ைம் க்பற்றுளை த்பொதிலும், வொ�ன உரிளம -
யொைர�ள புள�்படிம எரிக்பொருளைப் க்பொறுப்்பற்ை 
முளையில ்பயன்்படுததுவது இநகெருக�டிககு 
முககிய �ொரணமொகும்.   

�ற்த்பொது ெொட்டில நிலவும் க்பொருைொ�ொர சவொலின் 
விளைவொ� எரிக்பொருள கெருக�டி ஏற்்பட்டிருககின்-
ைது. இ�ளன ச�லரும் அறிவர. அப்்படி இருநதும் 
எரிக்பொருளை எவ்வி� க்பொறுப்பும் அற்ை வள�யில 
க்பரும்்பொலொன வொ�ன உரிளமயொைர�ள இன்றும் 
்பயன்்படுததிக க�ொண்டிருககின்ைனர. அ�ொவது 
இதக�ொற்று த�ொற்ைம் க்பறுவ�ற்கு முன்னர இந� 
எரிக்பொருளை எவ்வொறு ்பயன்்படுததினொர�தைொ 
அத�த்பொன்று �ொன் �ற்த்பொதும், சில சமயங�ளில 
அவற்ளை விடவும் அதி�மொ�வும் அ�ளனப் ்பயன்்ப-
டுததிக க�ொண்டிருககின்ைனர.   

க்பரும்்பொலொன வொ�ன உரிளமயொைர�ள வீட்ளட 
விட்டு கவளிதய கசன்று வருவக�ன்ைொல, அதுவும் 
சில மீற்ைர  தூரததில இருககும் ஒரு �ளடகத�ொ, சந-
ள�கத�ொ கசன்று வருவக�ன்ைொல கூட எரிக்பொரு-
ளைப் ்பயன்்படுததும் வொ�னங�ளில�ொன் கசன்று 
வருகின்ைனர. இப்்பழக�ம் இநெொட்டின் க்பரும்்பொ-
லொன வொ�ன உரிளமயொைர�ளிடம் �ொணப்்படுகின்-
ைது. இவ்வொைொன ்பழக�ம் இநெொட்டவரிடம் முன்பு 
�ொணப்்படவிலளல.   

இவ்வொறு க்பற்தைொலிய எரிக்பொருளைப் ்பயன்்ப-
டுததும் வொ�னங�ளின் ்பொவளனயில ஏற்்பட்டுளை 
அதி�ரிப்பின் விளைவொ�ப் ்பலதவறு வி�மொன 
பிரச்சிளன�ளும் ்பொதிப்பு�ளும் ஏற்்படுகின்ைன. 
அவற்றில வொ�ன கெரிசல பிர�ொன இடதள�ப் 
பிடிததுளைது. க�ொழும்பு உளளிட்ட ெ�ரங�ளில 
ெொைொந�ம் ஏற்்படும் வொ�ன கெரிசல இ�ற்கு ெலல 
எடுததுக�ொட்டொகும். இ�ன் விளைவொ� ்பயணி�ள, 
தெொயொைர�ள மொததிரமலலொமல வொ�னங�ளின் 
உரிளமயொைர�ளும் கூட ்பலவி�மொன அகசௌ�ரி-
யங�ளுககு அன்ைொடம் மு�ம் க�ொடுககின்ைனர.  

அத�தெரம் எரிக்பொருளைப் ்பயன்்படுததும் வொ�-
னங�ளின் அதி�ரித� ்பயன்்பொட்டின் விளைவொ� 
வளிமொசளட�லும் சுற்றுச்சூழல ்பொதிப்பும் க்பரிதும் 
அதி�ரிததுளைன. இ�ன் விளைவொ� சுவொசத க�ொகுதி 
க�ொடர்பொன உ்பொள��ளுககு உளைொதவொரின் எண்-
ணிகள�யிலும் அதி�ரிப்பு ஏற்்பட்டிருககின்ைது.  

இளவ இவ்வொறிருக�, புள�்படிம எரிக்பொருள 
உற்்பததி உலகில குளைவளடயும் நிளலளம ஏற்்பட்-
டிருககின்ைது. இந� நிளலயில இந� எரிக்பொருள 
்பயன்்பொட்டினொல வளிமொசளட�ல, சுற்றுச்சூழல 
எதிரக�ொண்டுளை அச்சுறுத�ல என்்பவற்ளையும் 
அ�ன் உற்்பததியில ஏற்்பட்டு வரும் வீழச்சிளயயும் 
�ருததில க�ொண்டு மொற்றுச்சகதி வைப் ்பயன்்பொட்டில 
உல�ம் அதி� �வனம் கசலுத�த க�ொடஙகியுளைது. 
குறிப்்பொ� சூரியஒளி, �ொற்று, �டலளல, �ண்ணீர 
த்பொன்ை புதுப்பிக�த�க� சகதி மூலங�ளைப் ்பயன்-
்படுததி எரிசகதி ஆற்ைளல க்பற்றுக க�ொளவ�ற்கு 
முககியததுவம் அளிககும் நிளலளம ஏற்்பட்டுளைது.   

புதுப்பிக�த�க� சகதி மூலங�ள ஊடொ� க்பற்றுக 
க�ொளைப்்படும் எரிசகதி ஆற்ைல மூலம், புள�்படிம 
எரிக்பொருள ்பொவளன ஊடொ� ஏற்்படுவது த்பொன்று 
வளிமொசளட�ல, சுற்றுச்சூழல ்பொதிப்புக�ள ஏற்்படுவ-
துமிலளல. இநநிளலயில க்பற்தைொலிய அளமச்சர 
உ�ய �ம்மன்பில, க்பற்தைொலிய எரிக்பொருளுககு 
ஏற்்பட்டுளை கெருக�டி மற்றும் புதுப்பிக�த�க� 
சகதி மூலங�ளின் முககியததுவம் என்்பவற்ளைக 
�ருததில க�ொண்டு, ெொட்டில நிலவும் எரிக்பொருள 
கெருக�டிககு தீரவொ� எரிக்பொருள ்பொளவளனளயக 
குளைப்்ப�ன் அவசியதள�ச் சுட்டிக�ொட்டியுளைொர. 
இது க�ொடரபிலொன தயொசளன�ளை அவர அளமச்-
சரளவககு  சமரப்பிததிருககின்ைொர.   

இளவ வரதவற்�ப்்பட தவண்டிய தயொசளன�ைொ-
கும். இந� தயொசளன�ள சீரொ�வும் ஒழுஙகுமுளை-
யொ�வும் ெளடமுளைப்்படுத�ப்்படுமொயின் இப்த்பொது 
த்பொன்று எரிக்பொருள கெருக�டி ஏற்்படக கூடிய 
நிளலளம ஏற்்படொது. அதத�ொடு வளிமொசளடவள�-
யும் குளைததுக க�ொளைலொம்.   

இவ்வொைொன பிரதி்பலன்�ளை அளடநது க�ொள-
வ�ற்கு எரிக்பொருள ்பயன்்படுததும் வொ�னங�-
ளின் உரிளமயொைர�ள ெொட்டினதும் சுற்றுச்சுழலி-
னதும் ெலன்�ளை �ருததில க�ொண்டு கசயற்்பட 
தவண்டும். எரிக்பொருளை �ொரொைமொ�ப் ்பயன்்படுத-
�க கூடிய �ொலம் இதுவலல. எரிக்பொருள க்பொறுப்பு -
ணரவுடனும் முன்னவ�ொனததுடனும் ்பயன்்படுத�ப்-
்பட தவண்டும்.   

ஆ�தவ இவ்வொைொன விடயங�ள க�ொடரபில 
�வனம் கசலுததி எரிக்பொருள ்பயன்்படுததும் வொ� -
னங�ளின் உரிளமயொைர�ள கசயற்்படுவது அவ-
சியம். அப்த்பொது புள�்படிம எரக்பொருள ்பொவளன-
யொல ஏற்்படும் ்பொதிப்புக�ளை �விரததுக க�ொளை 
முடிவத�ொடு எரிக்பொருளுககு கெருக�டி ஏற்்படும் 
வொயப்பும் இருக�ப் த்பொவதிலளல.

35, டி. ஆர. விஜயவர�ன மொவதள�, க�ொழும்பு- - 10
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ஹிஜ்ரி வருடம் 1443 ஜுமொ�ல ஆகிைொ பிளை 22
பிலவ வருடம்  ள� மொ�ம் 13ம் ெொள      பு�ன்கிழளம

அவுஸ்திரேலியாவின் விகரோரியா   
மாநிலத்தில் தமிழர் திருநாள் விழா

மலம் �ழித�ல என்்பது எமது ஆதரொககிய வொழ்வின் தினசரி 
�டளம�ளில மி�வும் முககியமொன ஒன்ைொகும்.   

'மலச்சிக�ல�ொன் மரணததிற்கு மு�ற்்படி' என்றும் 
அறிஞர�ள கூறியிருககின்ைொர�ள. ்பல தெொய�ளுககு அடிப்்ப-
ளடக �ொரணமொ� அளமவது மலச்சிக�ல�ொன். க்பரியவர�ள 
மு�ல சிறியவர�ள வளர சநதிககும் ெொைொந� பிரச்சிளன�ளில 
ஒன்ைொ� மலச்சிக�ல அளமகின்ைது.   

இ�ற்�ொன அடிப்்பளடக �ொரணம் எமது ஆதரொககியமற்ை உண-
வுப்்பழக�வழக�ங�தை என்்பள� ெொம் மு�லில உணரநது 
க�ொளை தவண்டும். எனதவ ெொளத�ொறும் கிரமமொ� மலங�-
ழிக� இயற்ள�யுடன் கூடிய ெலவொழ்வு முளை�ளை �ளடப்-
பிடித�ல அவசியமொன�ொகும். மலச்சிக�ல ஏற்்படுவ�ற்�ொன 
�ொரணங�ளில முககியமொனது �வைொன உணவுப்்பழக�வ-
ழக�ங�ளஆகும். உளகைடுககும் உணவு சமி்பொடு அளடயத 
த�ளவயொன அைவு நீர அருந�ொளமயொல உண்ட உணவொ-
னது சரிவர சமி்பொடு அளடயொது ஈரப்்பளசயற்ை மலமொ� 
கவளிதயறும்.   

அைவுககு மீறிய அதி� உணளவ உண்்ப�னொல உண்ட 
உணவொனது ென்கு சீரணம் அளடயொது அளரகுளையொ� சீர-
ணிதது மலககுடலில அழுத�மொ� ்படியும்.   

த்பொதிய அைவு ெொரச்சதது அற்ை த�ொதுளம மொவில �யொ-
ரிக�ப்்படும் ்பொண், ்பணிஸ், பிஸ்�ட், த�க, பிட்டு, இடியப்்பம் 
த்பொன்ை உணவு வள��ளையும், இளைச்சி வள��ளை-
யும் அைவுக�தி�மொ� உண்்பது மலச்சிக�ளல அதி�ரிக�ச் 
கசயயும். ெொரப்க்பொருள உணவு�ைொன கீளர வள��ள, 
�ொய�றி, ்பழங�ள த்பொன்ைவற்ளை தினமும் உணவில 
தசரததுக க�ொளைொளம, ஒழுஙகீனமொன உணவுப் ்பழக�வழக-
�ம், -விர�ம், ்பட்டினி மற்றும் �ொலம் �வறி உணவு உண்ணல, 
உணளவ ென்கு கமன்று உண்ணொமல அவசரமொ� உண்ணு�ல, 
உணவு உண்்ப�ற்கு முன்பும் பின்பும் த�ொப்பி, த�நீர த்பொன்ை-
வற்ளை அருநது�ல த்பொன்ைவற்ைொல உணவு சரிவர சமி்பொடு 
அளடயொது.   

அததுடன் நீண்ட தூரம் பிரயொணம் கசயயும் த்பொதும், மலம் 
�ழிக� தவண்டிய உணரச்சி உண்டொகும் த்பொதும் உடனடியொ� 
மலம் �ழிக�ொமல �விரப்்ப�ொல தெரம் �டந�தும் மலததிலுளை 
ஈரப்்பளச ்படிப்்படியொ� குளைநது மலம் க�ட்டியொகி விடும்.   

உடல அப்பியொசமற்ை வொழ்கள�, உண்ணல, -உைங�ல, 
-தவளலத�லம், வீடு எனும் சரொசரி ெளடமுளை�ள �விரந� 
தவறு எவ்வி� உளழப்புமற்ை வொழ்கள� முளை மலச்சிக�ளல 
உண்டொககும். அதி� மன உளைச்சலொல வருநது�ல, நீரிழிவு, 
அதி இரத� அமுக�ம் மு�லொன தெொய�ளினொல பீடிக�ப்்பட்-
தடொரும், சிறு குழநள��ள, �ரப்பிணித �ொயமொர�ள, வயது 
முதிரநத�ொர த்பொன்ைவர�ளும் மலச்சிக�லொல அதி�ம் ்பொதிக�ப்-
்படுகின்ைனர.   

மலச்சிக�ல ஏற்்படொமல �விரப்்ப�ற்�ொன இயற்ள� வழிமு-
ளை�ள பின்வருமொறு:   

அதி�ொளலயில கவறும் வயிற்றில ஒரு த�ொப்ள்ப க�ொதிதது 
ஆறிய நீளரப் ்பருகு�ல தவண்டும். இரவில ்படுகள�ககு த்பொ� 
முன்னர 2 த�ொப்ள்ப இைஞ்சூடொன நீளரப் ்பருகு�ல தவண்டும். 
தினமும் குளைந�து 8 – 12 த�ொப்ள்ப க�ொதிதது ஆறிய நீளர 
அருநது�ல தவண்டும்.   

உணவு உண்்ப�ற்கு ஒரு மணிததியொலததிற்கு முன்பும், 
உணவு உண்ட பின்னர ஒரு மணிததியொலம் வளரயும் த�ொப்பி, 
த�நீர அருந�க கூடொது. உணவு உண்ணும் த்பொது நீர அருந-
து�ல �விரக�ப்்பட தவண்டும். த�ொதுளம மொவினொல �யொரிக-
�ப்்படும் உணவு�ளுககுப் ்பதிலொ� அரிசி, ்பயறு, இளலவள�, 
த�ங�ொய தசரதது க்பொங�ல அலலது �ஞ்சி, மொ, இளலவள�, 
்பருப்பு தசரதது �லளவயொககி கரொட்டி, பிட்டு, கூழ் மு�லியவற்-
ளைத �யொரிதது கூட்டுக�லளவ உணவொ� உண்ணலொம்.   

சுததி�ரிக�ப்்படொ� உணவுப் க்பொருட்-
�ைொன �விடு நீக�ொ� அரிசி, உளுநது, 
குரக�ன், தசொைம், வரகு, சொளம த்பொன்ை 
முழு �ொனிய உணவு�ள, அவளர, 
்பருப்பு வள�, த�ொதுடன் கூடிய ்பொசிப்-
்பயறு, க�ௌப்பி, கமொச்ளச, க்பொட்டுக�-
டளல, க�ொண்ளடக �டளல, ஏளனய 
்பயறு வள��ள த்பொன்ை உணவு�ளை 

அதி�ம் ்பயன்்படுத�லொம். அதி�ைவு ெொரச்சதது நிளைந� 
கீளர வள��ள, ்பழ வள��ள, சலொது வள��ள த்பொன்ைன 
ெொைொந�ம் உணவில தசரக�ப்்படல மி�வும் அவசியம். இரவில 
உணவின் பின்னர ்பப்்பொளிப் ்பழம் சொப்பிட்டு வந�ொல மலச்சிக-
�ல குளையும். அப்பிள, அன்னொசி, க�ொயயொ, கெலலிக�னி, 
எலுமிச்ளச, ்பச்ளசத திரொட்ளச, த�ொளட, ்பப்்பொளி, அததி ்பழங-
�ளின் சொற்றில ஏ�ொவது ஒன்ளை தினமும் அருநதி வர மலம் 
இைகி இலகுவில கவளிதயறும். அததிக�ொளய வொரம் ஒரு முளை-
யொவது விரும்பிய முளையில சளமதது சொப்பிடலொம்.   

உருளைககிழஙகு, மரவளளிககிழஙகு, �ருளணககிழஙகு, 
த�ொகில கிழஙகு, �ொமளரக கிழஙகு த்பொன்ை கிழஙகு வள��-
ளும், ்பச்ளசப் ்பட்டொணி, சுளரக�ொய, பீட்ரூட், �ரட், முளைஙகி, 
�த�ரிக�ொய, பூசணி, த�ங�ொய, வொளழத�ண்டு, ்பொ�ற்�ொய, புட-
லங�ொய, அவளரக�ொய, க�ொத�வரங�ொய த்பொன்ைனவும் சிைப்-
்பொன ென்ளம �ரும்.   

�ொய�றி�ளை சூப் ளவதது தினமும் ஒருதவளை அருந-
�லொம்.   

ெொம் உண்ணும் உணவு ென்கு சமி்பொடு அளடய உ�-
வுவது ெொரப்க்பொருைொகும். இது கீளர வள��ளில அதி� 
அைவு உளைளமயொல உணவு இலகுவில சமி்பொடளடநது 
மலச்சிக�ல ஏற்்படொது �டுக�ப்்படும். உ�ொரணமொ� முடக�த-
�ொன் கீளரளய ரசம் ளவதது உண்ணலொம். அ�ததிககீளர, 
க�ொத�மலலிக கீளர, அளரககீளர, ஆளரககீளர, புளிச்-
சககீளர, க்பொன்னொங�ொணி, வலலொளர, முளைககீளர, 
புண்ணொககு கீளர, கவந�யககீளர, ெொயுருவி கீளர, �வசி 
முருஙள�, �ரிசலொங�ண்ணி, தூதுவளை த்பொன்ை கீளர-
�ளில ஏத�னும் ஒன்ளை �றி, சம்்பல அலலது சுண்டல 
கசயது உண்ணலொம்.   

சுளரக�ொளய சிறுசிறு துண்டு�ைொககி நீர தசரதது அளரதது 
வடி�ட்டி த�ன் தசரதது அருந�லொம். �றிதவப்பிளலச் சொற்று-
டன் த�ங�ொயப்்பொல, த�ன் �லநது அருந�லொம்.   

மிைகு, ஓமம், க�ொத�மலலி, மிை�ொய த்பொன்ைவற்றில ெொரச்-
சததுக�ள அதி�ம் �ொணப்்படுவ�னொல இவற்ளைப் ்பயன்்படுததி 
மிைகுரசம், க�ொத�மலலிச் சம்்பல த்பொன்ைனவற்ளை உண்ணல 
ெலம். அதி�ொளலயில அளர மணிதெர ெளடப்்பயிற்சி கசய�ல 
ெலம். ஒதரதெரததில ெொைொந�ம் மலம் �ழித�ளல ்பழக�ப்்படுத-
திக க�ொளைல தவண்டும். உடளல புததுணரவுடன் சுறுசுறுப்்பொ� 
ளவததிருக� தவண்டும்.   

த�ளவயற்று கவயிலில அளலவள� இயன்ைவளர �விரத�ல 
ெலம். வயிற்ைளை �ளசெொர�ளை ்பலப்்படுத�க கூடிய தயொ�ொச-
னம், தியொனம், மூச்சுப்்பயிற்சி, மற்றும் கிரமமொன உடற்்பயிற்சி�-
ளில ஈடு்படல, திருப்தியொன நிததிளர, ஓயவு, ஆறு�ல மி� அவ-
சியம். உைச்சு�ொ�ொரம் திருப்தி�ரமொ� த்பணப்்படு�ல தவண்டும்.   

இவற்றுடன் புள�த�ல, மது்பொவளன, த்பொள� முற்ைொ� 
�விரக�ப்்படல தவண்டும். இந� எளியமுளை�ளைக �ளடப்-
பிடிதது மலச்சிக�ல இன்றி யொவரும் ஆதரொககிய வொழ்வு வொழ 
தவண்டும். தமலும் க�ொடரநது மூன்று ெொட்�ளுககு தமல மலங-
�ழிக�ொது இருத�ல, மலங�ழிகள�யில மி�வும் சிரமம், மலத-
துடன் இரத�ம் கவளிதயறு�ல, வயிறு ஊது�ல, அடிவயிற்றில 
தெொ, நிததிளரயின்ளம த்பொன்ை குறிகுணங�ள அதி�ரிததுக 
�ொணப்்படின் உடனடியொ� மருததுவளர ெொடி ஆதலொசளன க்பை 
தவண்டியது மி� அவசியம்.   

பு�லிடததில �மிழ்கமொழிளயயும் �ளல, 
இலககியங�ளையும் இனிவரும் சந�தி-
யினரிடததில எடுததுச் கசலலும் ்பணிளய 

க�ொடரச்சியொ� முன்கனடுததுவரும் அவுஸ்திதர-
லியொ கமல்பன் த�சி �மிழ் மன்ைம் ள�ததிரு-
ெொளை முன்னிட்டு ஏற்்பொடு கசய� வருடொந� 
�மிழர திருெொள இம்முளையும் சிைப்்பொ� ெளட-
க்பற்ைது.  

உல�கமொழி�ளில ்படிப்்படியொ� அழிநதுவ-
ரும் கமொழி�ளில �மிழும் ஒன்ைொகி விடுதமொ 
என்று �மிழ் ஆயவொைர�ளும், வரலொற்று ஆசி-
ரியர�ளும் அச்சம் க�ரிவிதது வரும் சூழலில 
அவுஸ்திதரலியொ, விகதரொரியொ மொநிலததின் 
த�சி �மிழ் மன்ைமும், அ�ன் மூத� பிரளஜ-
�ள அளமப்பும் க�ொடரச்சியொ� மூத� – இைம் 
�ளலமுளையினருககு மததியில ஆதரொககிய-
மொன க�ொடர்பொடளலயும் ஏற்்படுததியவொறு 
அவர�ள மததியில இருககும் ஆற்ைல�ளை 
கவளிகக�ொணரும் வள�யில நி�ழ்ச்சி�ளை 
ெடததி வருகின்ைது.  

பு�லிடததில �ளலமுளை இளடகவளி என்்பது 
பிர�ொன த்பசுக்பொருள. அது ்பற்றி த்பசிக 
க�ொண்தட இரொமல, ஆக�பூரமொ� எ�ளனயொவது 
கசயய தவண்டும் என்ை எண்ணததுடன் வொரொந-
�ம் நி�ழ்ச்சி�ளை ெடததியவொறு, வருடொந�ம் 
ஆடிப்பிைப்பு விழொ உட்்பட ்பல நி�ழ்வு�ளையும் 
ெடததியவொறு இளைதயொரின் சுயவிருததிளய 
கவளிகக�ொணரும் வள�யில 'இைதவனில' 
என்ை இ�ளழயும் கவளியிட்டு வருகின்ைது.  

க�ொதரொதனொ க�ொற்று கெருக�டியினொல, 
சமூ� இளடகவளி த்பணியவொறு மு�ல சில 
மணிதெரங�ள திைந� அரஙகில இவ்விழொளவ 
ெடததிய பின்னர கமயநி�ர வழியொ� அடுத� 
சில மணிதெரங�ள ெடததியது. இரண்டு அரங-
கு�ளையும் உலக�ஙகும் வொழும் மக�ள �ண்-
டு�ளிக�த�க�வொறு நி�ழ்ச்சி ஏற்்பொடு கசயயப்-
்பட்டிருந�து.   

இவ்விழொவுககு விகதரொரியொவில இயஙகி 
வரும் ்பல �மிழ் அளமப்பு�ளும் அனுசரளண 
வழஙகியிருந�ன.   

�டந� 2011 ஆம் ஆண்டு மு�ல இவ்வி-
ழொளவ ெடததி வரும் கமல்பன் த�சி �மிழ் 
மன்ைம், இம்முளையும் கீஸ்்பதரொ என்ை இடத-
தில கவளியரஙகில ்பல வீட்டுப்்பொளன�ள 
இளணயும் சமூ�ப்க்பொங�ளலயும் தெரததி-
யொ� ெடததியது.   

குதலநதிரசிங�ம் சிவசு�னின் வரதவற்புளர-
யுடன் ஆரம்்பமொன இவ்விழொ கவளியரஙகில 
க�ொடஙகிய த்பொது, சிைப்புவிருநதினர�ைொ� 
�லநது க�ொண்ட மததிய ்பல�லொசொர உ�வி 
அளமச்சர தஜசன் வுட், விகதடொரிய ்பொரொளு-
மன்ை உறுப்பினர�ள கமங ஹியொங டொக, 
�லொநிதி ரியன் கியூ, விகதடொரிய ்பசுளமக 
�ட்சித �ளலவர �லொநிதி சமந�ொ ரட்ணம் ஆகி-
தயொரும் உளரயொற்றினர.  

�மிழ்த�ொய வொழ்ததுடன் அவுஸ்திதரலிய 
த�சியகீ�மும் ஒலிக�ப்்பட்டது. '�மிழ் மரபுத 
திங�ள' குறித� �்பொல�ளல கவளியீடும் இடம்-

க்பற்ைது. �ளல நி�ழ்வு�ள, �ண்�ொட்சி�ள 
(புள�ப்்படம், ள�விளனப் க்பொருட்�ள, ஓவி-
யங�ள, புத��ங�ள) என்்பனவும் தெரததியொ� 
ஏற்்பொடு கசயயப்்பட்டிருந�ன.   

கமயநி�ர ஊடொ� �ொண்பித� �ண்�ொட்சி-
�ளை மூத�, இைம் �ளலமுளையினர அறி-
வொரந� �ைததில சங�மித� நி�ழ்வு என்தை 
குறிப்பிடலொம். இவர�ளின் ஓவிய, ள�விளன, ஆற்ைல�ள கவளிப்்பட்டிருந�ன. அததுடன் 

அவுஸ்திதரலியொவில வதியும் எழுத�ொைர�-
ளின் �மிழ் நூல�ளும் கமொழிக்பயரக�ப்்பட்ட 
நூல�ளும் இக�ண்�ொட்சியில இடம்க்பற்ைன.   

தமற்்படி �மிழர திருெொளின் சிைப்பிற்கு, 
அ�ன் பின்னொளிருந� உளழப்பு த்பொற்று�-
லுககுரியது. அவர�ளின் க்பயர�ளை ்பதிதவற்-
றினொல, அதுதவ நீண்ட ்பட்டியலொகி விடும். 
பு�லிட ெொட்டில, அதுவும் ்பலலின �லொசொரம் 
த்பணப்்படும் அவுஸ்திதரலியொ ெொட்டில, �மிழர 
திருெொள இம்முளையும் மற்றும் ஒரு ளமல�ல-
ளலத க�ொட்டிருககிைது.

�லொநிதி திருமதி 
க�ௌரி ரொஜ்குமொர...?

(சிரேஷ்ட விரிவுரேயாளர், தாவேவியல் துரை, 
விஞ்ான பீ்டம்)

ளவததிய �லொநிதி கசலவி 
விதனொ�ொ சண்மு�ரொஜொ...?

(சிரேஷ்ட விரிவுரேயாளர், சிதத மருததுவ அலகு)
யாழ்ப்ாணம் ்ல்்கரலக்கழ்கம்

கல. முரு�பூ்பதி...?
(மூதத எழுததாளர் அவுஸ்திரேலியா)

மனித உடல் உபாததகளில் 
முக்கியமானது மலச்சிக்கல்; 
காயகறி, கீதை, ஆயுர்வேத 
மூலிதககளில் ஒளிந்திருக்கும்
மருத்துவே நனதமகதை 
அறிந்து ககாள்வோம்!

ஆரோககிய வாழ்வுககு   
ஆதாேம் தாவே உணவுகள்

கமல்பன ்கசி தமிழ் மன்றம்
நடத்திய கபாஙகல் கபருவிழாவில்
அவுஸ்தி்ைலிய அதமச்்சர,
பாைாளுமன்ற உறுப்பினரகள 
உடபட பலர பங்கற்பு; 'தமிழ் மைபுத் 
திஙகள' அஞ்சல்ததல கவேளியீடு

எரிப்ாருள் சிக்கனததில் ்கவனம்
பெலுதத ரவண்டிய ்கால்கட்டம்!

ஏற்ற இடமறிந்து த�ொடர்ந்து �ொக்கினொல்
பகைவர்ைள், தவறறி எனபக� நிகனத்துக்
கூடப் பொர்க்ை மொடடொர்ைள்.

எண்ணியொர எண்ணம் இழப்்பர இடனறிநது
துன்னியொர துன்னிச் கசயின்
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தடைகடை தாண்டியவாறு ப�ாது நலப் 
�ணிகள் முனபனெடுப்பு
கலாநிதி பி.எம்.

சுஹைப் ஆலிம் 
(முன்ாள் மாத்தஹை 
மாவட்ட காதி நீ்தவான) 
மாத்தஹை மாவட்டத-
தில் இ்.ம்த பே்தமற்ற 
சமூக பசஹவயாைராவார்.
காலஞ்சன்ற முன்ாள் 
இராணுவ ்ோறியியலா-
ைர் மாத்தஹை ைனீோ 
்லப்ஹே முைம்மத 
புைாரி,ஸாவியா பீபி 
்தம்ேதிகளின ஐந்தாவது 
பு ்த ல் வ ர ா வ ா ர . இ வ ர் 
ஆரம்ேக் கல்விஹய மா/
இஸமாலியா மகா விததி-
யாலயம்,க/்்தஹியஙக  
அல் அஸைர் மததிய 
கல்லூரி ஆகியவறறில் 
கல்வி கறறுள்ைார்.

மாத்தஹை ்காஙகா -
்வல ேள்ளியில் அ்டஙகப் -
ேடடுள்ை ்மாகநதிரம் அப்ோவின 
நானகாவது ்தஹலமுஹ்றஹய பசர்ந்த -
வராவார். ைனீோ ்லப்பே,புைாரி 
நானகாவது ்தஹலமுஹ்ற சுஹைப். 

நா்டறிந்த ்மௌலவியா் இவர் 
ேல சா்தஹ்களுக்கும் ்சாந்தகாரர்.
்தான கற்ற கல்வியும் ் சல்வமும் இன 
நாடடு மக்களுக்கு உரித்தா்்தாகும் 
என்ற சிந்தஹ் ்காண்ட்தாபல ்தன-
னி்டமிருந்த 1815 ஆம் ஆணடு ேஹை -
ஹமயா் நாணயஙகள்,ஹக்யழுதது 
பிரதி மறறும் ேரிசு ்ோருடகஹையும் 
்்தனகிைக்கு ேல்கஹலக்கைகததிறகு 
அனேளிப்ோக வைஙகியுள்ைார்.
அதில் உலகில் மிகச் சிறிய குர்ஆன 
பிரதியும் அ்டஙகியுள்ைது.

இந்த சிறிய குர்ஆன பிரதி ்்தா்டர்-
ோ் ்சய்திகள் எமது ேததிரி -
ஹகயில் 1999.06.03யிலும் எமது 
சபகா்தர ேததிரிஹகயா் ்்டய்லி 
நியூஸில் 1999.06.05யிலும் ்வளியி -
்டப்ேடடுள்ைது

இச் பசஹவக்காக அவருக்கு 
முன்ாள் பிர்தமர்கள் மறறும் ோரா -
ளுமன்றததிலும் வாழ்தது ம்டல்கள் 
அனுப்பி ஹவக்கப்ேடடுள்ை்.

அவறஹ்ற அவர் 
இனறும் ோதுகாப்-
ோக ஹவததுள்ைார்.

்மௌலவி சுஹைப் 
ஆலிம் அக்குேனச்சர் 
சிகிச்ஹச முஹ்றயில் 
டிப்பைாமா ேடிதது 
விடடு அச்சிகிச்ஹச-
யில் ேட்டமும் ்ேற-
றுள்ைார்.அதப்தாடு 
IWA ேல்கஹலக்க-
ைகததில் சட்டக் 
கல்வியும் ம்நல 
ஆ ற று ப் ே டு த ்த -
லும் ்சய்துள்ைார்.
மூனறு வரு்டஙகள் 
்்தாண்டர் ஆசிரிய-
ராகவும் மூனறு ேள்-
ளிகளில் இமாமாக 
ே ணி ய ா ற றி யு ள் -
ைார். (அலுவிைார 
ஜூம்மா ேள்ளி,அக்-
கு்றஹண மல்வா -்
ஹின் ஜூம்மா,மவு-
ஸாகஹல வதப்தகம 
ஜூம்மா ேள்ளி)

வரக்காமு்ற ஜம்மிய்யததுள் 
உலமா சஹே ்த்ாதிகாரி,மாத -
்தஹை ஜம்மிய்யததுள் உலமா 
சஹே உறுப்பி்ர்,மனி்த உரிஹம 
அஹமப்பின உறுப்பி்ர் மறறும் 
்சஞசிலுஹவ சஙகததில் 22 
வரு்ட உறுப்பி்ராகவும் க்ட -
ஹமயாறறியுள்ைார்.

பசஹவ
வரக்காமு்ற நகரததிலிருநது 

்சல்லும் குறுக்கு வீதியில்(அ -
மானுல்லா கஹ்டயின பினேக்க 
வீதி)ோலம் அஹமப்ே்தறகாக 
்த்க்கு ்சாந்தமா் காணிஹய 
அனேளிப்பு ்சய்துள்ைார்.
அதப்தாடு மட்டாவ குறுக்கு 
வீதிஹய ்த்து ்சாந்த ேணத -
தில் ்சப்ேனிடடுள்ைார்.

*அக்கு்றஹணயில் வறிய மூனறு கும்ேஙகளுக்கு 07 பேர்ச் 
வீ்தம் காணி வைஙகியுள்ைார்.

*்தான வாஙகுவ்தறகு உதப்தசித-
திருந்த காணிஹய அணணூர் மாகா 
விததியாலயததிறகு ப்தஹவயாக 
இருந்த்தால் அக்காணிஹய ோ்ட-
சாஹலக்கு வைஙகுவ்தறகு ்ேரும் 
ேஙகளிப்பு ்சய்துள்ைார.இவர் 
அணணூர் மாகா விததியாலய அபி -
விருததி சஙக உறுப்பி்ருமாவார்.

*அணணூர் மகா விததியாலயத-
திறகு அம்பிளிப்ேயர் இயநதிரங-
கஹையும் அனேளிப்பு ்சய்துள்-
ைார்.

*மட்டாவ ்மாஹிதீன ்தக்கி -
யா,நாகா்தன் உ்தா ேள்ளிகளுக்கு 
்ஜ்பரட்டர்கஹை வைஙகியுள்-
ைார்.

*வரக்காமு்ற நலனபுரி சஙகத-
தில் உறுப்பி்ராக இருநது ேல 
பசஹவகள் ்சய்துள்ைார்.

*்த்து ஊரில் இதுவஹர 
அஹமக்கப்ே்டா்த உே்தோல் அலு-
வலகம்,கிராம பசஹவயாைர் 
அலுவலகம்,மருததுவ சிகிச்ஹச 
நிஹலயம் அஹமப்ே்தறகாக காணி 
வைஙகியுள்ைார்.அதில் நிர்மாணிப்-
ே்தறகா் கட்ட்ட வஹரபும் நிஹ்ற-
வஹ்டந்த நிஹலயில் நாடடின அசா -

்தாரண நிஹலயால் 
்தறகாலிகமாக நிறுத-
்தப்ேடடுள்ைது.

சமூக பசஹவக -
ளில் முழு முச்சாக 
் ச ய ற ே டு ம் 
்மௌலவி சுஹைப் 
ஆ லி ம் , வி வ ச ா ய 
ந்டவடிக்ஹகயிலும் 
அதிக நாட்டம் 
் க ா ண ்ட வ ர் .
இவர் ்சய்யும் 
பசஹவகஹை ஊர் 
பிரமுகர்கள் மறறும் 
அரசியல் ்தஹலவர்-
கள்,ஆனமிக ்தஹல-
வர்களும் ோராடடி 
இவருக்கு அப்க 
வாழ்தது ம்டல்க-
ஹையும் அனுப்பி-

யுள்ை்ர்.
மஹ்றந்த ்ேருந்தஹலவர் அஷர -

பும் இவருக்கு ேல கடி்தஙகள் அனுப் -
பியுள்ைார்.அவரின பசஹவகள் 
இனனும் மக்களுக்கு ப்தஹவ 
எனேஹ்த நிருபிக்கும் வஹகயில் 
ஊ்டக மததிய நிஹலயம் ோராடடு 
கடி்தம் ஒனஹ்றயும் அனுப்பியுள்ைது.
அதப்தாடு வதப்தகஹமயில் இவரின 
்ேயரில் மத்தரஸததுள் சுஹைபியா 
என்ற ்ேயரில் மத்தரஸாவும் 
அஹமக்கப்ேடடுள்ைது

மஹிந்த ராஜேக்ச ஜ்ாதிேதியாக 
இருந்த காலததில் அகில இ் நல் -
லு்றவு ஒனறியத்தால் இவர் ோராடடி 
்கௌரவிக்கப்ேட்டார்.

சமூக பசஹவபயாடு நினறுவி்டா்த 
்தான கறறுக் ்காண்ட ஆனமீக 
கல்விஹய மக்கள் அறிநது ்காள் -
வ்தறகாக இஸலாம் ்்தா்டர்ோ் 
மூனறு புத்தகஙகஹை எழுதி ்வளி -
யிடடுள்ைார்.

2009 ஆம் ஆணடு ப்தசகீர்ததி 
ேட்டமும் இவருக்கு வைஙகப்ேட-
டுள்ைது. 

நாம் நிஹ்ப்ேது போல் சமூக 
பசஹவ ஒனறும் இலகுவா் காரி-
யமல்ல. எம்மி்டம் இருக்கும் ஒரு 

்ோருஹை வைஙகுவ்தறகு தூய்ஹம-
யா் ம்ம் இருக்க பவணடும். வச-
திேஹ்டத்தவர்கள் அஹ்வரும் வாரி 
வைஙகுேவர்கள் -
அல்ல. 

தூய ம்மும் 
பசஹவ ம்ப்-
ோஙகு இருந-
்தாபல எம்மால் 
்்தா்டர்நது மக்க -
ளுக்கு ்்தாணடு 
்சய்ய முடியும்.

எம்.சதுர்தீன்...?

கலாநிதி பி.எம்.சுமைப் ஆலிம்

ஆயிரமாயிரம் தியாகிகளின் 
உயிர்த் தியாகஙகளுடன்
உதயமான பாரத ததசம்

நதியா ்த்து 73 வது 
குடியரசு தி்தஹ்த 
ஜ்வரி 26 ஆம் திகதி -
யா் இனறு ்காண-

்டாடுகி்றது. குடியரசு தி்த்தனறு 
ஒவ்வாரு ஆணடும், புது்்டல்-
லியில் உள்ை ்சஙபகாடஹ்டயில் 
இநதிய ப்தசியக் ்காடியா்  மூவர்-
ணக்்காடிஹய இநதியக் குடியர -
சுத ்தஹலவர் ஏறறுவார். இநதியக் 
்காடியின வணணஙகள், அ்தன 
வரலாறறு முக்கியததுவம் மறறும் 
ேரிணாமம் ஆகிய் புகழ்மிக்க்.  

 இநதியாவில் சுமார் 200 ஆண-
டுகளுக்கும் பமல் நீடிதது வந்த 
ஆஙகில ஆடசிஹய முடிவுக்குக் 
்காணடு வரும் பநாக்கில் ப்தசிய 
அைவிலும், மாநில அைவிலும் ேல 
கலகஙகஹையும், புரடசிகஹையும், 
அஹிம்ஹச வழியில் ேல போராட-
்டஙகஹையும் நிகழ்ததி ்தமது குரு-

திஹயயும், ப்தகஙகஹையும் ்தமது 
்தாய்நாடடிறகாக அர்ப்ேணித்த 
ப்தசத ்தஹலவர்கஹையும், வீரர்க -
ஹையும், புரடசியாைர்கஹையும் 
நிஹ்வு கூரும் நாள் குடியரசு தி்ம் 
ஆகும். 

 ஆரம்ே காலததில் இநதிய மன-
்ர்கள் ஒறறுஹமயாக இல்லாமல், 
இநதியாஹவ சிறுசிறு மாநிலஙகைா-
கப் பிரிதது ஆடசி ்சய்து ்காணடி -
ருந்த்தால், வணிகம் ்சய்வ்தறகாக 
இநதியாவில் நுஹைந்த பிரிடடிஷ-
காரர்கள் ேடிப்ேடியாகத ்தஙகளு -
ஹ்டய ஆதிக்கதஹ்த ஏறேடுததி, 
இநதியா முழுவதும் ்காடுஙபகால் 

ஆடசிஹய அரஙபகறறி்ர். 
 அத்தஹகய ்காடுஙபகால் 

ஆடசிஹய முடிவுக்குக் ்காணடு 
வநது, 1947 ஆம் ஆணடு ஓகஸட 
15 ஆம் திகதி இநதியா விடு்தஹல 
்ேற்றது. இநதிய விடு்தஹலக்குப் 
பி்றகு மக்கைாடசி மடடுபம ஒரு 
நாடடின சி்றப்ோ் வைர்ச்சிக்கு 
அஹ்டயாைம் எ்க் கருதி  ் ்டாக்்டர் 
பி. ஆர். அம்பேதகர் ்தஹலஹமயில் 
இநதிய அரசிய ல் சட்டம் நிஹ்ற-
பவற்றப்ேடடு, 1950 ஜ்வரி 26 
மு்தல் குடியரசு தி்மாகக் ்காண-
்டா்டப்ேடுகி்றது. பமலும் ்தமது 
்தாய்நாடஹ்ட அநநியர்களின 
பிடியிலிருநது காப்ோறறி, ோர்த 
மணணில் ஒவ்வாரு மனி்தனும் 
சு்தநதிரக் காறஹ்ற சுவாசிக்க ோடு-
ேட்ட தியாகிகஹை நிஹ்வு கூரும் 
வஹகயில் விடுமுஹ்ற அளிக்கப்-
ேடடு நா்்டஙகும் அஹ்தது ோ்ட-

சாஹலகளிலும், கல்லூரிகளிலும், 
அலுவலகஙகளிலும் ப்தசிய கீ்தம் 
ோடி ்காடிபயற்றப்ேடுகின்றது. 

 அனஹ்றய காலததில் ஆஙகி-
பலயர்களின அ்டக்குமுஹ்றஹயக் 
கணடு ்வகுண்ட மக்கள் நாளுக்கு 
நாள் போராட்டஙகள், கலகங-
கள், புரடசிகள் எ்த ்்தா்டஙகி 
பிரிடடிஷகாரர்கஹை இநதியாஹவ 
விடப்ட விரட்ட எணணி்ர். அ்தன 
அடிப்ேஹ்டயில் 19 ஆம் நூற்றாண-
டின பிறேகுதியில் இநதியாவில் 
ப்தசியவா்த உணர்வுகள்  காடடுத 
தீ போல் இநதிய மக்களிஹ்டபய 
ேரவத ்்தா்டஙகி். 

 ‘இநதிய ப்தசிய காஙகிரஸ கடசி’ 
எனனும் அஹமப்பில் ஒனறிஹணந்த 
இநதிய மக்கள், ேல போராட்டங-
கஹை ஆஙகில ஆடசிக்கு எதிராக 

அரஙபகறறி்ர். இறுதியில், 1947 
ஆம் ஆணடு ஓகஸட 15 ஆம் திகதி 
விடு்தஹல இநதியா என்ற புதிய 
ோர்தம் உ்தயமா்து.  

   இநதிய விடு்தஹலக்குப் பி்றகு, 
இநதிய அரசியல் நிர்ணய சஹேத 
்தஹலவராக  ் ்டாக்்டர் ராபஜநதிரப் 
பிரசாத நியமிக்கப்ேட்டார். அவபர 
விடு்தஹல இநதியாவின மு்தல் 
குடியரசுத ்தஹலவராகவும் ்ோறுப்-
பேற்றார். அ்தன பி்றகு, இநதிய 
அரசியலஹமப்பு வஹரவுக்குழு 
அஹமக்கப்ேடடு  ் ்டாக்்டர் பி. ஆர். 
அம்பேதகர் ்தஹலஹமயில் இநதிய 
அரசியல் அஹமப்பு சாச்ம் எழு்தப்-
ேட்டது. முகவுஹர, விதிகள், அட்ட-
வஹணகள், பிறபசர்க்ஹக, திருத்த 
மபசா ்தாக்கள் போன்ற சி்றப்பு 
அம்சஙகஹைக் ்காணடு நீண்ட 
ஆவணமாக எழு்தப்ேட்ட இந்த 
சாச்ம், இநதிய அரசியல் நிர்ணய 
சஹேயால் ஏறறுக் ்காள்ைப்ேடடு, 
மக்கைாடசிஹயக் குறிக்பகாைாகக் 
்காணடு நிஹ்றபவற்றப்ேட்ட்தால், 
1930 ஜ்வரி 26 ஆம் திகதிஹய 
நிஹ்வுகூரும் வஹகயில் 1950 ஆம் 
ஆணடிலிருநது ஒவ்வாரு வரு்ட-
மும் ஜ்வரி 26 ஆம் திகதி இநதிய 
ப்தசிய குடியரசு தி்மாக நஹ்டமு-
ஹ்றப்ேடுத்தப்ேட்டது.  

 குடியரசு எனே்தன ்ோருள் மக் -
கைாடசி ஆகும். அ்தாவது, ப்தர்்தல் 
மூலம் மக்கள் விரும்பிய ஆடசியா-
ைர்கஹைத ப்தர்ப்தடுதது்காள்ளும் 

முஹ்ற குடியாடசி எ்ப்ேடுகி்றது. 
இநதிய விடு்தஹலக்குப் பி்றகு 1950 
ஆம் ஆணடிலிருநது ஒவ்வாரு 
வரு்டமும் ஜ்வரி 26 ஆம் நாள் 
இநதிய ப்தசிய குடியரசு தி்மாக 
்காண்டா்டப்ேடடு வருகி்றது. 
இநதியாவின மு்தல் பிர்தமர் ஜவ-
ைர்லால் பநரு அவர்கள், இநதிய 
மூவணணக் ்காடிஹய ஏறறி இந்த 
குடியரசுதி்க் ்காண்டாட்டதஹ்த 
ஆரம்பிதது ஹவத்தார். அனறு மு்தல் 
ஒவ்வாரு வரு்டமும் ஜ்வரி 26 
ஆம் திகதி ்தம்முஹ்டய ்தாய்ததிரு-
நாடஹ்ட காக்க ்தமது இனனுயிஹர 
நீத்த தியாகிகஹை நிஹ்வுகூரும் 
வஹகயில் விடுமுஹ்ற அளிக்கப்-
ேடடு ்காண்டா்டப்ேடடு வருகி-
்றது. 

அதுமடடுமல்லாமல் ஆண-
டுப்தாறும் குடியரசு தி்த்தனறு 
சி்றந்த பசஹவ புரிநப்தாருக்கும், 
வீரதீர சாகசம் புரிந்தவர்களுக்கும் 
விருதுகள், ோராடடுகள், ே்தக்கங-
கள் வைஙகி ்கௌரவிக்கப்ேடுகி-
்றது. 

  இநதியா உலகின மிகப் ்ேரிய 
ஜ்நாயக நாடு ஆகும். அ்தன பின-
்ணியில் இலடசக்கணக்கா் 

போராளிகளின குருதியும், ஆயிரக்-
கணக்கா் ப்தசத ்தஹலவர்களின 
தியாகமும் மஹ்றநதிருக்கின்ற். 

 இநதிய மக்களிஹ்டபய ‘்ஜய்-
ஹிநத' என்ற வார்தஹ்த ப்தசிய 
உணர்ஹவ ்தடடி எழுப்பியது. சு்தந-
திர போராட்டததின போது இந்த 
வார்தஹ்தஹய உச்சரிக்கும் போது, 
மக்களின சு்தநதிர ்தாகம் அதிக -
ரித்தது. இ்தஹ் மு்தன மு்தலில் 
இந்த ப்தசததுக்கு உரக்க கூறியவர் 
பந்தாஜி சுோஷ சநதிர போஸ. 
இவர் 1941- ஆம் ஆணடு நவம் -
ேர் 2- ஆம் திகதி ்ஜர்மனியில் 
‘சு்தநதிர இநதியா ஹமயம்' என்ற 
அஹமப்ஹேத ்்தா்டஙகி்ார். 
அ்தன ்்தா்டக்க விைாவில்்தான 
பந்தாஜி ப்தசிய உணர்ஹவ ்தடடி 
எழுப்பும் ‘்ஜய்ஹிநத‘ (்வல்க 
இநதியா) என்ற பகாஷதஹ்த முைங-
கி்ார். அப்போது மு்தல் இநதியா 
மடடுமல்லாமல் உலக நாடுகளில் 
வாழும் அஹ்தது இநதியர்களி்ட-
மும் இது வாழ்த்தாக ஒலித்தது.  

 இநதியர்களின ்்தா்டர் போராட -
்டஙகளின விஹைவாக இநதியாஹவ 
விடடு ்வளிபய்ற ஆஙகிபல-
யர்கள் முடிவு ்சய்்த்ர். 1947-ம் 

ஆணடு ஓகஸட 15 ஆம் திகதி 
இநதியா சு்தநதிரம் அஹ்டந-
்தது. அப்போது கிஹ்டத்த 
சு்தநதிரம் முழுஹமயா்து 
அல்ல. ஏ்்னில் சு்தநதிரம் 
்ேற்ற போது, பிரிடடிஷ 
அரசு இநதியாவுக்கு ்்டாமி -
னியன அந்தஸது்தான வைஙகி-
யது. அ்தனேடி ஆஙகிபலயர் 
சார்பில் நியமிக்கப்ேட்ட கவர் -
்ர் ்ஜ்ரல்்தான நாடடின 
்தஹலவராக இருந்தார். இ்தன 
பின்ர் இநதிய அரசியல-
ஹமப்பு 1949- ஆம் ஆணடு 
நவம்ேர் மா்தம் 26 ஆம் திகதி 
இநதிய அரசியல் நிர்ணய 
சஹேயால் ஏறறுக் ்காள்ைப் -
ேடடு 1950- ஆம் ஆணடு 
ஜ்வரி 26- ஆம் திகதி நஹ்டமு-
ஹ்றக்கு வந்தது. அது்தான குடி-

யரசு தி்ம்.  
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ஆணடுகளுக்கு முனபே மகாதமா 
காநதி ஏறேடுததிய விடு்தஹல 
நாைா் ஜ்வரி 26-ஆம் திகதிஹய  
மக்கைாடசி மலர்ந்த நாைாக 
்காண்டா்ட சு்தநதிர இநதியாவின 
மு்தல் பிர்தமர் ஜவைர்லால் பநரு 
்தஹலஹமயிலா் மநதிரி சஹே 
முடிவு ்சய்்தது. அ்தனேடி 1950- 
ஆம் ஆணடு மு்தல் குடியரசு தி்ம் 
்காண்டா்டப்ேடுகி்றது.  

 ்தஹலநகர் ்்டல்லியில் இனறு 
குடியரசு ்தஹலவர் மூவர்ண 
்காடிஹய ஏறறி இநதியப் ேஹ்ட 
வீரர்களின அணிவகுப்பு மரியா-
ஹ்தஹய ஏறறுக் ்காள்வார். பிர்தமர் 
நபரநதிர பமாடி இனஹ்றய நிகழ்வு-
களில் பிர்தம அதிதியாக ேஙபகற-
கின்றார். சி்றப்ோக ேணியாறறிய 
வீரர்களுக்கு ே்தக்கஙகள் வைஙகப்ே -
டுகின்ற். 

மாநிலஙகளில், அந்தந்த மாநில 
கவர்்ர் ப்தசிய ்காடிபயறறி 
காவலர்களின அணிவகுப்பு மரியா -
ஹ்தஹய ஏறறுக் ்காள்வார். பின்ர் 
வீரதீர ்சயல்புரிந்த காவலர்களுக்கு 
ே்தக்கஙகஹையும் வைஙகுவார்.  

இந்தியாவின 73 ஆவது 
குடியரசு தினெம் இனறு

இ
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ைற்றொரு ்�ொவிட்... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)

டி சிலவொ, தடுப்பூசி ்தொடர்பொன பல 
�ட்டுக�மத�ள் சமூ�த்தில வவரூன்றியி-
ருப்பதொ�க குறிப்பிட்டுள்்ொர்.     ைலட்-
டுத்தன்மை ைறறும் ஆணமைககுமறவு 
தடுப்பூசியின் பக�விம்வொ� இருக-
கும் வபொன்ற �ட்டுக�மத�ம் நம்ப 

வவணடொ்ைன்று ்பொதுைக�ம் வ�ட்-
டுக்�ொணட அவர், நொட்டில ைற்றொரு 
்�ொவ�ொனொ அமலமைத் தடுக� 
ஒவ்வொரு நபரும் பூஸடர் வடொமைப் 
்பற வவணடு்ைன்று மீணடும் வலியு-
றுத்தியுள்்ொர்.

்தொழிறசங�ங�ளுககு ... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)

ஊட�விைலொ்ர் சந்திப்பில �லந்துக 
்�ொணவட வைற�ணடவொறு குறிப்பிட்-
டொர். அவர் வைலும் குறிப்பிடும�யில, 
மின்னுறபத்தி ைறறும் மின் விநிவைொ-
�த்திறகு வதமவைொன எரி்பொரும் 
்பறறுக ்�ொள்வதறகு வதமவைொன 

50 மிலலிைன் ்டொலம� வழஙகுைொறு 
ஜனொதிபதியின் ஆவலொசமனக�மைை 
ைத்திை வஙகி வதமவைொன ்டொலம� 
விநிவைொகிக� உரிை நடவடிகம�மை 
வைற்�ொணடுள்்்தன்றும் ்தரிவித்-
தொர்.

ைொத்தமற ைொவட்ட... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)

அதிப�ொ� நிைமிக�ப்பட்டுள்்ொர். 
மவ. விககி�ைசிறி பஸ்�ொட, ்பன்-
�முவ பொடசொமலயில �லவி �றறு 
றுஹூனு பல�மலக �ழ�த்தின் பட்-

டதொரிைொவொர். பின்னர் அ�சொங� 
நிர்வொ� வசமவ பரீட்மசயில சித்திை-
மடந்து இலஙம� நிர்வொ� வசமவயில 
இமைந்தொர்.

சிவ�ஷட சட்டத்த�ணி... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)

இவர்,  சீனன்வ�ொட்மடமைசவசர்ந்த 
�ொலஞ்சன்ற  ைர்ஹூம்�்ொன மவ.எல.

எம். �ரீம், உம்மு ைழீஹொ தம்பதி�ளின் 
சிவ�ஷட புதலவ�ொவொர்.

ஒரு கிவலொ ்நல... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)

ைஹிந்தொனந்த அளுத்�ைவ� ்தரி-
வித்துள்்ொர். இந்்நல அறுவமடமை 
்�ொள்வனவு ்சயதல, ்நல சந்மதப்ப-
டுத்தல சமப ஊடொ� வந�டிைொ�வும் ைொவட்-
டச ்சைலொ்ர், அ�சொங� அதிபர்�்ொல 
சிறிை ைறறும் நடுத்த� அ்விலொன அரிசி 
ஆமல உரிமைைொ்ர்�ம் இைககுவதன் 

மூலமும் வைற்�ொள்்ப்படும்.அதறகுத் 
வதமவைொன 29,805 மிலலிைன் ரூபொ 
ஒதுககீடு, அ�ச வஙகி�ள் மூலம் வழங-
�ப்படும். அதற�மைை, விவசொை அமைச-
சர் சைர்ப்பித்த வைொசமனமைக �ருத்தில 
்�ொணடு அமைசச�மவ அனுைதி வழங-
கியுள்்து.

�டல வழி வபொமதப்்பொருள்... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)

வபமதப்்பொருள் ்தொம�யுடன் பை-
ணித்த 02 படகு�ம் ்தறகு �டறபி�ொந்-
திைத்தின் சர்வவதச �டல எலமலக�ருகில 
(24) ம�ப்பறறிைதொ� �டறபமட வபச-
சொ்ர், குறூப் ்�ப்டன் இந்தி� டி சிலவொ 
குறிப்பிட்டொர்.

அந்தப் படகு�ளிலிருந்த 11 வபரும் 
ம�து ்சயைப்பட்டுள்்னர்.ைொத்தமற 
– குடொ்வலல பகுதியிலிருந்து �டற்றொ-
ழிலுககு ்சன்றிருந்த மீனவ படகு�வ் 
இவவொறு வபொமதப்்பொருளுடன் ம�ப்பற-
றப்பட்டுள்்ன.

்பருந்வதொட்ட... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)

அமைசச�மவ அஙகீ�ொ�ம் வழஙகி-
யுள்்து. ்பருந்வதொட்டங�ளில �ொைப்ப-
டும் மவத்திைசொமல�ம் அ�சிறகு கீழ் 
்பொறுப்வபறபது ்தொடர்பொன பரிந்தும�-
�ம் சைர்ப்பிக�, சு�ொதொ� வசமவ�ள் 
பணிப்பொ்ர் நொை�த்தின் தமலமையில 

குழு்வொன்று நிைமிக�ப்பட்டுள்்து.
இந்தக குழுவின் பரிந்தும��ளுககு 
அமைை, ்பருந்வதொட்டங�ளில �ொைப்-
படும் ைருந்த�ங�ள் ைறறும் மவத்திைசொ-
மல�ம் அ�சிறகு ்பொறுப்வபற� நடவ-
டிகம� எடுக�ப்பட்டுள்்து.

ைக�ளின் நிதிமை... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)

அவர் வைலும் ்தரிவிகம�யில: எைக-
குத் வதமவைொன எரி்பொருள் உள்ளிட்ட 
அத்திைொவசிைப் ்பொருட்�ள் ்வளிநொடு-
�ளில இருந்து �ப்பல�ளில வந்தொலும் 
அதமன விடுவிப்பதறகு ்டொலர் இலலொ-

ைல உள்்து. பொலைொ இறககுைதி ்சயை 
முடிைொத நிமல �ொைப்படுகிறது அதறகும் 
நிதி இலலொத நிமலமைவை �ொ�ைைொகும் 
என்றொர்.

 (ை)

�ொைொைல... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)

பிரிவொ� �ொைொைலவபொன ஆட்�ள் 
பறறிை அலுவல�ம் வசமவ முன்்னடுக-
�ப்படவுள்்தொ�வும் வடைொ�ொைம் தழுவிை 
ரீதியில நீதிைமைசசினொல முன்்னடுக�ப்ப-
டும் நடைொடும் வசமவயில �ொைொைல ஆக-
�ப்பட்வடொருக�ொன அலுவல�ம் ைக�ளுககு 
இ�ணடு விதைொன வசமவமை முன்்ன-
டுக�வுள்்தொ� ைொழ்ப்பொைம், கிளி்நொச-
சிக�ொன பி�ொந்திை இமைப்பொ்ர் வநறறு 

ஏறபொடு ்சயத ஊட� சந்திப்பில ்தரிவித்-
தொர். 

27ஆம் தி�தி ்தொடக�ம் 30ஆம் தி�தி 
�ொைொைலவபொன ஆட்�ளின் ைொவட்ட அலு-
வல�ங�ளில அலுவல�த்தின் தமலவர்  
தமலமையில  ஐந்து ைொவட்டங�ளில 
�ொைொைலவபொவனொர் பறறிை அலுவல�ங�-
ளில விசொ�மை கிளி்நொசசி ைத்திை ை�ொ 
வித்திைொலைத்தில   நமட்பறவுள்்து.

ைொழ். புதிை பஸ... (03ஆம் பக�த் ்தொடர்)
பொ�ொளுைன்ற உறுப்பினரும், பொ�ொ -
ளுைன்ற குழுக�ளின் பி�தித் தவி -
சொ்ரும், ைொழ். ைொவட்ட ஒருஙகி -

மைப்புக குழுவின் தமலவருைொன 
அங�ஜன் இ�ொைநொதன் வலியுறுத் -
தினொர்.

முழுமைைொன தடுப்பூசித்...
்�ொவிட்19 ப�வல ஆ�ம்பித்த �ொலப்-

பகுதியில இலஙம�யில ஒரு ஆயவ�ம் 
ைொத்தி�வை இருந்தது. அது தறவபொது 
27ஆ� அதி�ரிக�ப்பட்டுள்்து. சிறந்த 
முமறயில தடுப்பூசி ்சலுத்தப்பட்டமையி-

னொல, நொட்மட வழமைைொன நிமலககுக 
்�ொணடுவ� முடிந்துள்்து.

வீடு�ளில தனிமைப்படுத்தல நடவ-
டிகம� சிறந்த முமறயில முன்்னடுக�ப்-
பட்டன. இந்தத் திட்டத்தில ஒரு இலட்சத்து 

21 ஆயி�த்திறகும் அதி�ைொவனொர் தனி-
மைப்படுத்தப்பட்டனர்.

இவதவவம ,் எதிர்வரும் 29ஆம் தி�தி 
ஆயி�த்து 50 மவத்திைசொமலக �ட்ட-
மைப்புக�ளில சைை நி�ழ்வு�ள் நடத்தத் 

தீர்ைொனிக�ப்பட்டுள்்து. அதற�மைவொ�, 
ைக�ளுககு பூஸடர் தடுப்பூசி ஏறறும் 
வவமலத்திட்டங�ள் முன்்னடுக�ப்படவுள்-
்தொ�வும் சு�ொதொ� அமைசசர் ்தரிவித்-
தொர்.

ஆறு ைொதங�ள் �ட்டைம்...
்சலுத்தத் தவறியுள்்தொ�வும், ஆறு 
ைொதங�ள் அலலது 2,000 ரூபொயககு 
வைல நிலுமவைொ�வுள்் நீர் பட்டிை-
லுக�ொன நீர் விநிவைொ�த்மத துணடிக� 
நடவடிகம� எடுத்துள்்தொ�வும் அவர் 
கூறினொர்.

27 இலட்சத்து 50,000 வபருககு 
ைொதொந்தம் 50 மிலலிைன் �னமீட்டர் 
குடிநீம� வழஙகுகிறது. வைலும் 2021 
ஆம் ஆணடு ைொர்ச ைொதத்தில 2,100 
மிலலிைன் ரூபொைொ� இருந்த நிலுமவக 
�ட்டை ்தொம�மை ்சலுத்தொமையி-

னொல, டிசம்பர் ைொதை்வில அத்்தொம� 
7,200 மிலலிைன் ரூபொைொ� உைர்ந்-
துள்்து.

ைொதொந்த நீர் �ட்டைத்மத 14 நொட்�-
ளுககுள் ்சலுத்தும் வொடிகம�ைொ்ர்�-
ளுககு அடுத்த ைொத �ட்டைப் பட்டிைலில 

1.5 சதவீத தள்ளுபடியும், பைம் ்சலுத்த 
தொைதப்படுத்தும் வொடிகம�ைொ்ர்�ளுககு 
ைொதொந்த பிலலில 2.5 சதவீதம் தொைதக 
�ட்டைமும் அறவிடப்படு்ைன்று உதவி 
்பொது மு�ொமைைொ்ர் வைலும் ்தரிவித்-
துள்்ொர்.

உருத்தி�ொ வதவி வைொதி...
மீசொமல வீ�சிங�ம் ைத்திை �ல -

லூரியில உைர்த� வகுப்பில �லவி 
�றகும் ்�ொடி�ொைத்மத வசர்ந்த 
உதைகுைொர் பொனுசன் (வைது 18) 

எனும் ைொைவவன இவவொறு உயிரி -
ழந்துள்்ொன்.சொவ�சவசரி இந்துக�ல -
லூரிக�ருகில பும�யி�த பொமதமை 
�டந்த வவம் ைொழ்ப்பொைம் 

வநொககி ்சன்ற பும�யி�தத்துடன் 
வைொதிைதில ைொைவன் உயிரிழந் -
துள்்ொன்.ைொைவன் பொடசொமலயில 
நமட்பறும் (வசொர்சல) நி�ழ்வுககு 

ஆமட�ம் மதக� ்சன்ற வபொவத 
இந்த அனர்த்தம் ஏறபட்டுள்்தொ� 
்தரிவிக�ப்படுகிறது.

தைொ ைொஸடருககு...
சிமறத்தணடமன வழஙகி வவுனிைொ 

வைல நீதிைன்றம் வநறறு தீர்ப்பளித்துள்-
்து.  தமிழீழ விடுதமல புலி�ளின் 
ஊட�ப் வபசசொ்�ொ� இருந்த தைொ ைொஸடர்,  
வபொரின் இறுதிக�ட்டத்தில பமடயினரிடம் 
ச�ைமடந்தொர். இந்த நிமலயில தைொ 
ைொஸடருககு எதி�ொ� பைங��வொத தமடச 
சட்டத்தின் கீழ் சட்டைொ அதிப�ொல வவுனிைொ 
வைல நீதிைன்றில வழககு ்தொட�ப்பட்டது.  

குறிப்பொ�  �டந்த 2009ஆம் ஆணடு 
்பப்�வரி முதலொம் தி�தி ்தொடக�ம் 

2009 வை 18ஆம் தி�திககு உள்பட்ட 
�ொலப்பகுதிககுள் தமட ்சயைப்பட்ட 
இைக�ைொன தமிழீழ விடுதமலப்புலி�ள் 
அமைப்பின் தமலவர்�ளுடன் இமைந்து 
்சைறபட்டமை ்தொடர்பொ� குறித்த வழககு 
்தொட�ப்பட்டது.

2006ஆம் ஆணடின் 7ஆம் இலக� 
பைங��வொதம் ைறறும் குறித்தும�க-
�ப்பட்ட பைங��வொத ்சைறபொடு�ம் 
தடுத்தல விதி�ளின் கீழ் தணடமன 
விதிக�ப்பட கூடிை குறறத்மத புரிந்துள் -்

தொ� வவுனிைொ வைல நீதிைன்றில சட்டைொ 
அதிப�ொல 2018ஆம் ஆணடு ஒகவடொபர் 
19ஆம் தி�தி குறறப்பத்திரிம� தொக�ல 
்சயைப்பட்டது. வழககு ்சைறபொடு�ள் 
்தொடர்ந்து இடம்்பறறுவந்த நிமலயில 
இன்மறைதினம் வவுனிைொ வைலநீதிைன்ற 
நீதிபதி இ்ஞ்சழிைன் முன்னிமலயில 
விசொ�மைககு அமழக�ப்பட்டது. வழக-
கில தைொைொஸடர் ைறறும் அவர் சொர்பொ� 
சட்டத்த�ணி எம்.எ.சுைந்தி�ன் ஆஜ�ொகி-
யிருந்தொர். குறித்த வழககில தைொைொஸட-

ருககு �ட்டொை சிமறத்தணடமன வழங� 
வவணடிை பிரிவு�ளின் அடிப்பமடயில குற-
றசசொட்டுக�ள் முன்மவக�ப்பட்டது. அந்த-
குறற பத்திரிம� திருத்தப்பட்டு குமறந்த 
குறறசசொட்டுக�ள் ைொத்தி�ம் அவர் மீது 
முன்மவக�ப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி அவர் தனது குறறத்திமன 
ஒப்புக்�ொணடமதைடுத்து அவருககு 
ஐந்து வருடங�ளுககு ஒத்திமவக�ப்பட்ட 
இ�ணடு வருடங�ள் சிமறத்தணடமன 
விதிக�ப்பட்டது.

12 நிபுைர்�ள் தைொரித்த...
12 விவசட மவத்திைர்�ளின் பங -

�ளிப்புடன் தைொரிக�ப்பட்ட இந்த 
அறிகம� இவவொ�ம் ஜனொதிபதியி -

டம் ம�ைளிக�ப்படு்ைன சங�த்தின் 
்சைலொ்ர் மவத்திைர் ்சனல ்பர் -
னொணவடொ ்தரிவித்துள்்ொர். 

முழுமைைொ� தடுப்பூசி ்சலுத்திைவர் -
�ம் ்பொது இடங�ளுககு அனுைதிக� -
வும், வீடு�ளில இருந்தபடிவை சுைைொ� 

அன்டி்ஜன் பரிவசொதமனமை ்சயவ-
தற�ொன �ருவி�ம் வழங�வும் பரிந் -
தும�க�ப்பட்டுள்்து. 

மீனவர் வமலயில சிககிை...
வமல �ம�மை வந்தமடந்ததும் 
அந்த வமலககுள் ்பரிை மீன் ஒன்று 
சிககிவிட்டதொ�வவ தொம் முதலில �ரு -
திைதொ�வும் எனினும், அந்த வமலக -

குள்ளிருந்து 07அடி நீ்ைொன முத -
மல்ைொன்று இருப்பது பின்னர் 
�ணடறிைப்பட்டதொ�வும் மீனவர்�ள் -
்தரிவித்தனர். இதமனைடுத்து, இது 

்தொடர்பில ஆனவிழுந்தொன் ைறறும் 
புத்த்ம் வனஜீவ�ொசி�ள் திமைக -
�் அதி�ொரி�ளுககு த�வல வழங -
�ப்பட்டது. சம்பவ இடத்துககுச ்சன்ற 

வனஜீவ�ொசி�ள் திமைக�் அதி -
�ொரி�ள் மீனவர்�ளின் உதவிவைொடு 
முதமலமை பிடித்து பொது�ொப்பொ� 
எடுத்துச ்சன்றனர். 

 இந்திை மீனவர்�ள் 55 வபரும்...
இந்திை மீனவர்�ள் 55 வபருக�ொன 

ஆறு ைொத�ொல சொதொ�ை சிமற ஐந்து 
வருடங�ளுககு    ஒத்திமவக�ப்பட்டது.  

இவர்�்து ம�வி�ல அமடைொ்ங�ள் 
பதிவு ்சயைப்பட்டுள்்துடன் 05 வருட 

�ொலத்தில மீணடும் இலஙம� பகுதிக-
குள் அத்துமீறி மீன்பிடியில ஈடுபட்டொல 
அவர்�ம் உடனடிைொ� ம�து ்சயவ-
தறகும் நீதவொன் �ஜநிதிபொலன் உத்த�-
விட்டொர்.   

்பொலிஸ ஊட� வபசசொ்�ொ�...
�வனம் ்சலுத்தப்பட்டு வந்தமதை-

டுத்வத அஜித் வ�ொஹை இந்தப் பதவிககு 
மீணடும் நிமிக�ப்பட்டுள்்ொர்.

தறவபொது குறறம் ைறறும் வபொககுவ-

�த்து பிரிவின் பி�தொனிைொ� பணிைொறறும் 
சிவ�ஷட பி�திப் ்பொலிஸ ைொஅதிபர் அஜித் 
வ�ொஹை  மீணடும் ் பொலிஸ ஊட�ப் வபச-
சொ்�ொ� நிைமிக�ப்பட்டுள்்ொர்.

ஆட்வடொ சொ�தியின் சடலம்...
வநறறு (25) �ொமல   சடலைொ� முசசக-

�� வணடியுடன் மீட்�ப்பட்டுள்்தொ� ைட்டு 
தமலமைை� ் பொலிசொர் ் தரிவித்தனர். �ரு-
வப்பஙவ�ணிமைச வசர்ந்த 02 பிள்ம -்
�ளின் தந்மதைொன 48 வைதுமடை ைொசி-
லொைணி தர்ை�ட்ைம் என்பவவ� இவவொறு 
சடலைொ� மீட்�ப்பட்டுள்்ொர். இந் நபர் ைட்டு 
�யில நிமலைத்தின் முன்னொலுள்  ்முசசக-
��வணடி தரிப்பிடத்தில இருந்து முசசக��-
வணடிமை ் சலுத்தி வருவதொ�வும் ் �ொழும்-
பிலிருந்து ைட்டக�்ப்புககு அதி�ொமல 
04 ைணிககு வந்தமடயும் �யிலிலிருந்து 

வரும் பி�ைொணி�ம  ் ஏறறி ்சலவதற-
�ொ� சம்பவதினைொன வநறறு அதி�ொமல 
04 ைணிககு வீட்மடவிட்டு முசசக��வணடி-
யில ்சன்றுள்்ொர். �யில நிமலை முசசக-
��வணடி தரிப்பிடத்திலிருந்து புன்மனச-
வசொமல பகுதிககு பி�ைொணி ஒருவம� ஏறறிச 
்சன்ற அவர் பொர்வீதி உப்வபொமடயில 
வீதியில �ொமல 06 ைணிககு வசதைமடந்த 
முசசக��வணடிக�ருகில சடலைொ� மீட்�ப்பட்-
டுள்்தொ� ்பொலிசொரின் ஆ�ம்ப�ட்ட விசொ�-
மையில ்தரிைவந்துள்்தொ� ்பொலிசொர் 
்தரிவித்தனொர்.

உலகின் பி�ைொணடைொன...
தங�ம் ைறறும் அலுமினிைத்தொல ஆன 
எழுத்துருக�ளுடன் பொகிஸதொமனச 
வசர்ந்த ஷொகித் �சம் என்ற �மலஞர் பி�-
ைொணடைொ� வடிவமைத்துள்்ொர்.

்பொதுவொ� திருககுர்ஆன் பொ�ம்ப-
ரிை முமறப்படி �ொகிதம், துணி அலலது 
வதொலொல உருவொக�ப்படும். இதில சறறு 
வித்திைொசைொ� துபொயில  ஏற�னவவ 
வசித்து வந்த பொகிஸதொமன வசர்ந்த 
ஷொகித் �சம் என்ற �மலஞர் பி�ைொணட-
ைொன அமைப்பில திருககுர்ஆமன உரு-
வொககியுள்்ொர். இந்த திருககுர்ஆன் நூல 
�டந்த 05 ஆணடு�்ொ� ��ொசசியில உரு-
வொக�ப்பட்டு வந்தது.

பி�ைொணடைொன இந்த புனித நூலின் 
உை�ம் 8 அடிைொ�வும், அ�லம் 6 அடிைொ�-
வும் உள்்து. ஒரு பக�த்திறகு 150 வொர்த்-
மத�ள் என ்ைொத்தம் 550 பக�ங�ளு-
டன் இது உருவொக�ப்பட்டுள்்து. இதன் 

எழுத்துக�ள் மைைொல எழுதப்படவிலமல. 
ைொறொ� தங�ம் ைறறும் அலுமினிை த�டு�-
்ொல �மல நைத்துடன் கூடிை எழுத்துருக-
�ளுடன் அமைக�ப்பட்டுள்்து.

இதுவம� கின்னஸ சொதமனயில இடம்-
்பறறுள்் பி�ைொணடைொன திருககுர்-
ஆன் 6 அடி உை�மும், 44 அடிைொ�வும் 
உள்்து. அதமன ்தொடர்ந்து தறவபொது 
இந்த பி�ைொணடைொன புனித நூல அந்த 
சொதமனமை முறிைடித்து விம�வில 
கின்னஸ சொதமன புத்த�த்தில இடம்-
்பற உள்்து. தறவபொது இந்த உலகின் 
பி�ைொணடைொன திருககுர்ஆன் துபொய 
எகஸவபொ 2020 �ண�ொட்சியில பொகிஸ-
தொன் அ�ஙகில �ொட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்்து. 
இதமன பலவவறு நொட்மட வசர்ந்த பொர்-
மவைொ்ர்�ளும் ஆர்வத்துடன் பொர்மவ-
யிட்டு பும�ப்படங�ம் எடுத்து ்சலகின்-
றனர்.

பொதிக�ப்பட்ட விவசொயி�ளுககு...
வழஙகுவதற�ொ� 40,000 மிலலிைன் ரூபொ 
ஒதுக�ப்பட்டுள்்தொ� விவசொை அமைசசர் 
்தரிவித்துள் ொ்ர். இலஙம�யில உ� ் நருக-
�டிககு எதி�ொ� விவசொயி�ள் ்தொடர்ந்து 
வபொ�ொட்டங�ம  ் நடத்தி வருகின்றனர். 
�டந்த சில ைொதங� ொ்�, �ரிை அலலது 
இ�சொைன உ�ங�ம  ் வ�ொரி இலஙம� 
முழுவதும் விவசொயி�ள் வபொ�ொட்டம் நடத்தி 
வந்தனர். விவசொயி�ள் வபொ�ொட்டத்தின் �ொ�-
ைைொ�, இ�சொைன உ�ம், பூசசிக்�ொலலி 

ைருந்து�ள் ைறறும் தி�வ உ�ங�ம  ்இறக-
குைதி ்சயை தனிைொருககு அ�சு அனுைதி 
வழங�ப்பட்டது. அனுைதி வழங�ப்பட்ட 
வபொதிலும் நொட்டில நிலவும் �ரிை ைறறும் இ�-
சொைன உ�த் தட்டுப்பொட்டிறகு எதி�ொ�வும், வசத-
ைமடந்த பயிர்�ளுககு இழப்பீடு வழங�க 
வ�ொரியும் விவசொயி�ள் ்தொடர்ந்து வபொ�ொட்-
டம் நடத்தி வந்தனர். இந் நிமலயிவலவை 
வைற�ணட தீர்ைொனத்துககு அமைசச�மவ 
அனுைதி வழஙகியுள்்து.

மீன் பிடிககும் பொணியில...
ைஜிஸதிவ�ட் முன்னிமலயில உடனடி-

ைொம� அழிப்பது ்தொடர்பில தறவபொது 
நமடமுமறயிலுள்் சட்டத்தில பலவவறு 
சிக�ல�ள் �ொைப்படுவதனொல அமவ 
ைறுசீ�மைக�ப்பட்டு ்வகுவிம�வில புதிை 
சட்டம் ்�ொணடுவ�ப்படவுள்்தொ� பொது-
�ொப்புச ்சைலொ்ர் ்ஜன�ல �ைல குை-
�ட்ை ்தரிவித்தொர்.

இது ்தொடர்பொன சட்ட ைறுசீ�மைப்பு 
ைறறும் சட்ட வம�மவ தைொரிககும் 
பணியில  நீதி அமைசசு, சட்ட ைொஅதி-
பர் திமைக�்ம் ைறறும் சட்ட வம�ஞர் 
திமைக�்ம் உரிை நடவடிகம��ம் 
முன்்னடுத்துள்்தொ� அவர் வைலும் ் தரி-
வித்தொர்.

இவதவவம ,் மீன்பிடிககும் பொணியில 
வபொமதப் ்பொருள் �டத்தல வபொன்ற 
குறறச ்சைல�ளில ஈடுபட வவணடொம் 
என்று மீனவர்�ளிடம் வவணடுவ�ொள் 
விடுத்த பொது�ொப்புச ்சைலொ்ர் அவவொ-
றொனவர்�ள் சட்டத்திறகு முன்்�ொணடுச 
்சலலப்பட்டு �டுமைைொ� தணடிக�ப்படு-
வர் என்றும் ்தரிவித்தொர்.

சட்டவிவ�ொதைொ� நொட்டுககுள் ்�ொண-
டுவ�ப்பட்ட இ�ணடு மீன்பிடி படகு�ம் 
்தன்பகுதி ஆழ்�டலில மவத்து ம�ப்-
பறறிை இலஙம� �டறபமடயினர் அதில 
ைமறத்து மவக�ப்பட்டிருந்த சுைொர் 350 
கிவலொ ்ஹவ�ொயினுடன் 11 சந்வத� நபர்-
�ம்யும் ம�து ்சயதிருந்தனர்.

்ஹவ�ொயினுடன் இவவொறு ம�ப்-

பறறப்பட்ட படகு�ள் சந்வத� நபர்�ளு-
டன் ்�ொழும்பு துமறமு�த்திறகு வநறறு 
்�ொணடுவ�ப்பட்டதுடன் பொது�ொப்புச 
்சைலொ்ர் ்ஜன�ல �ைல குை�ட்ன 
ைறறும் �டறபமடத் த்பதி மவஸ அட்மி-
�ல நிஷொந்த உலுவ�்தன்ன ஆகிவைொர் 
தமலமையிலொன குழுவினர் வநரில பொர்-
மவயிட்டனர்.

இதன் வபொது ஊட�ங�ளுககு �ருத்து 
்தரிவித்த பொது�ொப்புச ்சைலொ்ர் 
வைலும் வி்க�ைளிகம�யில :-

அ�ச புலனொயவு வசமவ, ்பொலிஸ 
வபொமதப் ்பொருள் தடுப்பு பிரிவினருககு 
கிமடத்த புலனொயவு த�வல�ளின் அடிப்ப-
மடயில இலஙம� �டறபமடயின் சமுது� 
�ப்பல சுைொர் ஆயி�ம் �டல மைல�ளுககு 
அப்பொல ஆழ்�டலில �டந்து இரு வொ�ங�-
்ொ� வைற்�ொணட �ண�ொணிப்பு நடவடிக-
ம�யின் பி�திபலனொ� சுைொர் 350 கிவலொ 
்ஹவ�ொயின் வபொமதப் ்பொருட்�ம் 
ம�ப்பறறியுள்்துடன் 11 உள்ளூர் 
சந்வத� நபர்�ம்யும் ம�து ்சயதுள் -்
னர்.

இவர்�ளிடம் வைற்�ொணட விசொ�மை-
�ளின் பி��ொ�ம் மீன்பிடி நடவடிகம�யில 
ஈடுபடுவது வபொன்று இரு மீன்பிடி படகு�-
ளில ்சன்றுள்்னர். இவறறில ஒரு படகு 
்வளிநொட்டிலிருந்து ்�ொணடுவ�ப்பட்ட 
வைறபடி வபொமதப் ்பொரும் ஆழ்�டலில 
மவத்து தைது மீன்பிடி படகிறகு ைொறறி-
யுள்்துடன் ைறமறை படகு அவறமற 

்�ொணடுவ� ்சன்றுள்் நிமலயிவலவை 
இவவொறு ம�து ்சயைப்பட்டுள்்னர் 
என்றொர்.

எைது நொட்டின் எதிர்�ொல சந்ததியினம� 
வபொமதப் ்பொருள் பொவமனயின் மூலம் 
இலலொைல ்சயயும் வநொககில எைது 
நொட்டிறகு ்�ொணடு வ�ப்பட்ட வபொமதப் 
்பொருட்�ம் எதொவது ஒரு வழியில முறி-
ைடிக� முன்்னடுத்த ஒரு நடவடிகம�ைொ-
கும். இது வபொன்று �டந்த �ொலங�ளிலும் 
்சயதுள்வ்ொம், தறவபொதும் ்சயதுக 
்�ொணடு இருககின்வறொம் எதிர்�ொலத்தில 
்தொடர்ந்து முன்்னடுக�வுள்வ்ொம்.

இவவொறு �டல ைொர்க�ைொ� நொட்டுக-
குள் ்�ொணடுவ�ப்படவுள்் வபொமதப் 
்பொருட்�ம் முறறொ� தடுத்து நிறுத்த 
வதமவைொன நடவடிகம��ம் முன்்ன-
டுத்துள்வ்ொம். �டந்த �ொலங�ளிலும் பல-
லொயி�ம் கிவலொ ம�ப்பறறியுள்வ்ொம். இது 
்தொடர்பில பொரிை அர்ப்பணிப்புடன் ் சைற-
படுகின்றனர் என்றொர்.

வபொமதப் ்பொருட்�ம் நொட்டுககுள் 
்�ொணடு வருபவர்�ள் குறறவொளி�ள் 
எைது நொட்மட சீர்குமழக� முைறசிப்ப-
வர்�ள் இவவொறொனவர்�ளுககு எதி�ொ� 
�டுமைைொன சட்ட நடவடிகம� எடுக� 
நொங�ள் ஒரு வபொதும் தைங� வபொவ-
திலமல. இவவொறு ம�து ்சயைப்பட்டவர்-
�ள் சட்ட அமுலொக�ல த�ப்பினர்�ளிடம் 
ம�ைளிக�ப்படுவர்.

ம�ப்பறறப்படும் வபொமதப் ்பொருள் 

அழிப்பதில உரிை நமடமுமற வபைப்ப-
டுவதிலமல. இது ்தொடர்பில என்ன கூற 
விருப்புகின்றீர்�ள் என ஊட�விைலொ்ர்-
�ள் எழுப்பிை வ�ள்விககு பதிலளித்த பொது-
�ொப்புச ்சைலொ்ர் :-

ம�ப்பறறப்படும் வபொமதப் ்பொருள் -
�ம் உடனடிைொ� அழிப்பதில 
தறவபொது நமடமுமறயிலுள்் சட்டத்-
தில பொரிை சட்டசசிக�ல�ள் �ொைப்படு-
கின்றன. 

தற்பொழுது ம�ப்பறறப்படும் 
வபொமதப் ்பொருட்�ள் நீதிைன்ற விசொ�-
மை�ள் முடியும்வம� �்ஞசிைப்படுத்-
தப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

இந்நிமலயிவலவை இவறறில ம�ப் -
பறறப்படும் சட்டவிவ�ொத வபொமதப் 
்பொருட்�ளில விசொ�மைக�ொன ஒரு 
்தொம�மை ைொத்தி�ம் மவத்துவிட்டு 
ஏமனைமவ�ம் நீதிைன்ற அனுைதியு -
டன் ைஜிஸதிவ�ட் ஒருவரின் முன்னிமல -
யில உடனடிைொம� அழிப்பதறகு �டந்த 
ஒரு வருட�ொலைொ� திட்டமிட்டு வருகின் -
வறொம். 

இவறமற அமுலபடுத்த தறவபொது 
நமடமுமறயிலுள்் சட்டத்தில முழுமை -
ைொன ைொறறம் ்�ொணடுவ� வவன்டும். 
இந்நிமலயிவலவை சட்டம் ைறுசீ�மைக-
�ப்பட்டு ்வகுவிம�வில புதிை சட்டம் 
்�ொணடுவ�ப்படவுள்்து என்று பொது -
�ொப்புச ்சைலொ்ர் ்ஜன�ல �ைல 
குை�ட்ன ்தரிவித்தொர்.

ஜனவரி 27 வம� மின்்வட்டு...
அத்துடன் மின்விநிவைொ�த்மத திட்ட-

மிட்டு துணடிககும் த�ப்பினருககு எதி�ொ� 
�டுமைைொன நடவடிகம� முன்்னடுக�ப்ப-
டு்ைனவும் அவர் குறிப்பிட்டொர். மின்சொ�த் 
துணடிப்பு குறித்து ஜனொதிபதி தமலமை-

யில நமட்பறற வபசசுவொர்த்மதயின்-
வபொது அதி� �வனம் ்சலுத்தப்பட்டுள்்து. 
எரி்பொரும  ் ்�ொள்வனவு ்சயவதறகு 
வதமவைொன ்டொலம� விநிவைொகிககுைொறு 
ஜனொதிபதி ைத்திை வஙகிககு இந்த சந்திப்-

பின்வபொது ஆவலொசமன வழஙகினொர். 
அதற�மைை 35,000 ஆயி�ம் ்ைற-
றிக்தொன் ்பறவறொல ைறறும் 37,500 
்ைறறிக்தொன் டீசல அடஙகிை �ப்பலுககு 
்டொலர் ்சலுத்த ைத்திை வஙகி இைக�ம் 

்தரிவித்துள்்து. இலஙம� மின்சொ� 
சமபககு வதமவைொன எரி்பொரும  ்தமட-
யிலலொைல விநிவைொகிக� வலுசகதி அமைச-
சும்,் பறவறொலிை கூட்டுத்தொபனமும் இைக-
�ம் ் தரிவித்துள்்மை குறிப்பிடத்தக�து.

ைட்டக�்ப்பிறகு 'புலதுசி' �டு�தி...
தீர்ைொனத்துக�மைவொ� எதிர்வரும் 
ஜனவரி 28 முதல ைட்டக�்ப்பு - ் �ொழும்பு 
'புலதிசி' �டு�தி வசமவைொ� விஸதரிக�ப்-

படவுள்்து. இச வசமவ ைட்டக�்ப்பிலி-
ருந்து அதி�ொமல 01.30 ைணிககு புறப்-
பட்டு �ொமல 08.45 ைணிககு ்�ொழும்பு 

வ�ொட்மடமை ்சன்றமடயும். மீணடும் 
பிறப�ல 3.05 ்�ொழும்பு வ�ொட்மடயிலி-
ருந்து புறப்படும் �யில இ�வு 9.52 ககு 

ைட்டக�்ப்பு �யில நிமலைத்மத வந்தமட-
ைவுள்்து.

மி�ககுமறவொன அறிகுறி�ளுடன்...
்சைலொ்ர் விவசட மவத்திைர் சன்ன டி 
சிலவொ ்தரிவித்துள்்ொர்.

்பொது ைக�ளுக�ொன �ட்டுப்பொடு�ள் 
த்ர்த்தப்பட்டுள்்துடன் நீணட விடுமுமற 
ைறறும் அதி� பைைங�ம் வைற்�ொள்-
வதன் �ொ�ைைொ�வவ இந்த ்நருக�டி 
நிமல ஏறபட்டுள்்தொ� விவசட மவத்திைர் 
சுட்டிக�ொட்டியுள்்ொர்.

நொடு முழுவதும் ஒமிகவ�ொன் ் �ொவிட்19 

மவ�ஸ திரிபு வவ�ைொ� ப�வி வருவதொ-
�வும், நொ்ொந்தம் நொட்டின் பலவவறு 
பகுதி�ளிலும்  இந்த மவ�ஸ திரிபினொல 
பொதிக�ப்பட்ட அதி�்வொவனொர் அமடைொ-
்ம் �ொைப்படுவதொ�வும் அவர் ்தரிவித்-
துள்்ொர். நொடு வழமைககு திரும்பிக-
்�ொணடிருககும் இச சந்தர்ப்பத்தில ைக�ள் 
வதமவைறற பைைங�ம் வைற்�ொள்-
வவத இந்த நிமலககு முககிை �ொ�ைம் 

என அவர் வைலும் சுட்டிக�ொட்டியுள்்ொர்.  
இந்த நிமல ்தொடருைொனொல, ஒமிகவ�ொன் 
மவ�ைொல பொதிக�ப்பட்டவர்�ளின் எண-
ணிகம� வைலும் அதி�ரிப்பமத தவிர்க� 
முடிைொ்தனவும், இதன் மூலம் நொட்டில 
அதி�்வில ப�வும் மவ�ஸ திரிபொ� 
ஒமிக்�ொன் ைொறறைமடைககூடு்ைனவும் 
விவசட மவத்திை நிபுைர் சன்ன டி சிலவொ 
வைலும் ்தரிவித்தொர். இதறகிமடயில, 

ஒமிகவ�ொன் மவ�ஸ திரிபு அறிகுறி�ள் 
மி�வும் குமறவொ� இருப்பதொ� சு�ொதொ� 
அதி�ொரி�ள் கூறுகின்றனர்.

ஒமிக்�ொன் ்�ொவிட்19 மவ�ைொல 
பொதிக�ப்பட்டவர்�ளுககு இவலசொன 
இருைல / தடிைன் ைறறும் இவலசொன 
்தொணமட வநொவு வபொன்ற சில அறிகுறி-
�ள் ைட்டுவை இருப்பதொ� சு�ொதொ� அதி�ொரி-
�ள் கூறுகின்றனர். 

நொட்டில புதிை வம� மவ�ஸ...
வவணடு்ைன அந்தச சங�த்தின் ைத்திை 
ச்ைறகுழு உறுப்பினர் மவத்திைர் பி�சொத் 

்�ொலம்பவ� ் தரிவித்துள் ொ்ர். இவதவவம ,் 

ஒமிகவ�ொன் ைறறும் புதிை ்�ொவ�ொனொ திரிபி-
லிருந்து பொது�ொப்பு ் பறுவது ் தொடர்பில அ�-
சொங� ைருத்துவ அதி�ொரி�ள் சங�த்தினொல 

05 ஆவலொசமன�ள் வழங�ப்பட்டுள்்ன. 
அ�சொங� ைருத்துவ அதி�ொரி�ள் சங�த்தின் 
நிபுைர் குழுவினூடன முன்்னடுக�ப்பட்ட 

ஆயவு�ம  ் அடுத்வத இந்த ஆவலொசமன-
�ள் முன்மவக�ப்பட்டுள்்ன. 

மூன்றொவது பூஸடர் தடுப்பூசி...
தைஙகுவதொ�வும் அவர் கூறினொர்.

ஜனொதிபதி வ�ொட்டொபை �ொஜபக்ஷவின் 
தமலமையில, நொட்டின் 98% ைக�ளுககு  

முதல தடுப்பூசி  ஏறறப்பட்டுள்்து.  இ�ண-
டொவது தடுப்பூசி யும்   அதறகு அணமித்த  
எணணிகம�யில வழங�ப்பட்டது. முதன்-

முதலில வ�ொவிட்19 தடுப்பூசி வபொடப்பட்ட 
வபொது, சீன  தடுப்பூசிமை த�ைறற்தன-
வும் மபசர் தடுப்பூசிைொ� வழஙகுைொறும்  

சிலர் வ�ொரிகம� விடுத்தமதயும் அமைச-
சர் நிமனவு கூர்ந்தொர்.

 (பொ)

சு�ொதொ� துமறமை...
அவர் இந்த த�வமல ்வளியிட்டொர். 

இ�ொஜொங� அமைசசர் ஜீவன் ்தொணட-
ைொன் வைலும் கூறும�யில, 

" சு�ொதொ� அமைசசர் ்�ஹலிை �ம்-
புக்வலலவுடன் அணமையில நொம் 

வபசசு நடத்தியிருந்வதொம். இதன்வபொது 
பல வ�ொரிகம��ம் முன்மவத்வதொம். 
அதில பி�தொனைொ� ்பருந்வதொட்டப் 
பகுதி�ளிலுள்் சு�ொதொ� நிறுவனங-
�ம் அ�சு ்பொறுப்வபற� வவணடு-

்ைன வவணடுவ�ொள் விடுத்திருந்வதொம். 
அந்தவம�யில இதற�ொன அமைசச�-
மவப் பத்தி�த்மத சு�ொதொ� அமைசசர் 
்�ஹலிை �ம்புக்வலல முன்மவத்தி-
ருந்தொர். இதறவ� வநறறு அஙகீ�ொ�ம் 

வழங�ப்பட்டுள்்து. எனவவ, ஜனொதி-
பதி, பி�தைர் ைறறும் சு�ொதொ� அமைச-
சர் ஆகிவைொருககு எைது ைக�ள் சொர்பில 
நன்றி�ம்த் ்தரிவித்துக்�ொள்கின்-
வறொம்  என்றொர். 

வடககு ைக�ளின் சட்டரீதிைொன...
அவதவவம் வடககு ைக�ளின் சட்ட-

பூர்வைொன சிக�ல�ம் தீர்த்து மவப்பது 
நீதிக�ொன பி�வவசைொகும் எனவும் ்தரி-
வித்துள்் அவர், நடைொடும் வசமவயின் 
அடிப்பமட வநொக�மும் அதுவவ என்றும் 
்தரிவித்துள்்ொர்.

ஜனொதிபதியின் சுபீட்சத்தின் வநொககு 
்�ொள்ம�த் திட்டத்தின்கீழ் சைத்துவைொன 
சமூ�த்மத உருவொககும் ்சைறபொடு�ம .் 
பலப்படுத்தும் வம�யில வடககு ைக�-

ளுக�ொ� நீதிைமைசசு நடத்தவுள்் நடைொ-
டும் வசமவ ்தொடர்பில ்தளிவுபடுத்தும் 
ஊட� சந்திப்பின் வபொவத அவர் இவவொறு 
்தரிவித்துள்்ொர்.  நீதிைமைசசு ைறறும் 
அதன் கீழ் இைஙகும் நிறுவனங�ள் ஒன்றி-
மைந்து எதிர்வரும் 26 ஆம் தி�தி முதல 
30ஆம் தி�திவம� வடைொ�ொைத்மத 
உள்்டககும் வம�யில நடத்தவுள்் 
Access to justice என்ற நடைொடும் வசமவ 
்தொடர்பில ்தளிவூட்டும் ஊட� சந்திப்பின் 

வபொவத அமைசசர்  இவவொறு ் தரிவித்துள்-
்ொர். வைறபடி நடைொடும் வசமவ வடைொ�ொ-
ைத்தின் வவுனிைொ, முலமலத்தீவு, ைொழ்ப்-
பொைம், கிளி்நொசசி ைறறும் ைன்னொர் 
ைொவட்டங�ளில நமட்பறவுள்்ன.

சட்டத்மத பலப்படுத்துதல ைறறும் சைத்-
துவைொன சமூ�த்மத �ட்டி்ைழுப்பும் 
வம�யில சட்டம் ்தொடர்பில ைக�ளுககு 
்தளிவுபடுத்துவவத வைறபடி நடைொடும் 
வசமவயின் வநொக�ம் என்று ்தரிவித்-

துள்் அமைசசர், எதிர்�ொலத்தில நொட்ொ-
விை ரீதியில இந்த நடைொடும் வசமவமை 
நடத்தப்வபொவதொ�வும் ்தரிவித்துள்்ொர்.

இந்த நடைொடும் வசமவ�ளின் வபொது 
அந்தந்த ைொவட்டங�ளில வொழும் ைக�-
ளின் பி�சசிமன�ளுககு தீர்வு �ொணபதன் 
மூலம் வதசிை ைறறும் சர்வவதச ரீதியில 
எழககூடிை  சவொல�ளுககு மு�ம் ்�ொடுக-
கும் பலம் கிமடககும் என்றும் அவர் ்தரி-
வித்துள்்ொர்.(ை)
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ப ே ரு வ ள ை 
ஜாமிஆ நளீமி-
யாவின் விரிவு-
ள ை ய ா ை ர ்க ளி ல் 
ஒருவைான அஷ்-
ஷெய்க் ஏ.பீ.எம். 
அபோஸ் (நளீமி) 
்கலாநிதிப ேட்டம் 
ஷேற்றுளைார.  

கு ரு ந ா ்க ல் 
ம ா வ ட ்ட த் தின் 
பேனஷ்கதைவில் பிறநத 
இவர, பேனஷ்கதை 
முஸ்லிம் வித்தியாலயம், 
மடிப்க மிதியால முஸ்லிம் 
மோ வித்தியாலயம் ஆகி-
யவற்றில் தனது ஆைம்ே 
்கல்விளய ஷேற்று, பின்னர 
ஜாமிஆ நளீமிய்யாவில் ்கல்-
விளயத் ஷதா்டரநதார.   

இ று தி ப ே ரீ ட ள சை யி ல் 
முதல் தைத்தில் சித்திய-
ள்டநத இவர,1990 ஆம் 
ஆண்டு பேைாதளனப ேல்-
்களலக் ்கழ்கத்தில் ஷோதுக்-
்களலத் துளறயிலும் 
1995 ஆம் ஆண்டு அைபு 
ஷமாழியில் சிறபபுத் துளற-
யிலும் ேட்டம் ஷேற்றளம 
குறிபபி்டத்தக்்கது.   

1997 ஆம் வரு்டம் 
இலஙள்க திறநத ேல்்க-
ளலக்்கழ்கத்தில் ்கல்வியி-
யல் துளறயில் Diploma 
்கற்ள்க ஷநறிளயப பூரத்தி 
ஷசைய்த இவர, மதுளை 

்காமைாஜ் ேல்்க-
ளலக்்கழ்கத்தில் 
2011 முதுமாணிப-
ே ட ்ட த் ள த யு ம் 
ஷேற்றுக்ஷ்காண் -
்டார.  

்க ம் ே ள ை 
ஸாஹிைா ்கல்லூ-
ரியிலும் ஆசிரி-
யைா்க  ்க்டளம-
யாற்றிய இவர.

மீண்டும் 2008 ஆம் ஆண்டு 
ஜாமிஆ நளீமிய்யாவில் விரி-
வுளையாைைா்க இளைநது 
ஷ்காண்்டார.  

 2016 ஆம் ஆண்டு மபல-
சியாவுக்குச் ஷசைன்ற அவர, 
அஙகுளை சைரவபதசை இஸ்-
லாமிய ேல்்களலக் ்கழ்கத்-
தின், பிக்ஹ், உஸூலுல் 
பிக்ஹ் பீ்டத்தில் (இஸ்-
லாமிய சைட்டப ேைபபில் 
ஷசையல்்களும் அவற்றின் 
விளைவு்களும் - இலஙள்க 
சிறுோன்ளம முஸ்லிம்்களு-
்டன் ஷதா்டரோன ஆய்வு) 
எனும் தளலபபில் தனது 
்கலாநிதிப ேட்ட ஆய்ளவ 
பமற்ஷ்காண்்டளம குறிபபி-
்டத்தக்்கது.  

மபலசியாவிலிருநது ்கலா-
நிதிபேட்டத்ளத ஷேற்று,  
நாடு திரும்பியுளை இவர, 
தற்போது ஜாமிஆ நளீமிய்-
யாவில் விரிவுளையாைைா்க 
ேணியாற்றி வருகிறார.   

சாதுலியா தரீக்ாவின்   
1210 ஆவது மஜிலிஸ்   

பேருவளை விபெ்ட நிருேர  

பேருவளை சீனன்ப்காடள்டயில் 
சைாதுலிய்யா தரீக்்காவின், 1210 வது 
ஸலவாத்து மஜிலிஸ்   (21) ஷவள -
ளிக்கிழளம இ்டம்ஷேற்றது. 

சீனன்ப்காடள்ட ேளீல் ோஜியார 
மாவத்த அல்ோஜ் பி.எம்,எம் 
ஹில்மி (அரெத் ஸவாஹிர) இல்லத் -
தில், சீனன்ப்காடள்ட ேகுதி ்கலீே -
துஷ் ொதுலி ஷமௌலவி அல்ோஜ் 
ஷஸய்னுலாபதீன் ேஹ்ஜி தளலளம -
யில் இது நள்டஷேற்றது.   

ோஸியா ஷேரிய ேளளிவாசைல் 
்கதீப மு்கத்தமுஷ்ொதுலி ஷமௌலவி 
ோபிழ் முோைக் (மன்ேயி),குட -
டிமளல ஜலாலிய்யா ஸாவியா 
மஸ்ஜித் ்கதீப, மு்கத்தமுஷ் ொதுலி 
ஷமௌலவி ேஹ்ருத்தீன் (மிஸ்ோஹி,) 

்கதீப மு்கத்தமுஷ்ொதுலி அல்ோஜ் 
ஷமௌலவி ோருக் (மக்கி), ஜம்மிய-
துல் உலமா சைளே உறுபபினர ்கலாநிதி 
ஷமௌலவி அஸ்வர (அஸ்ேரி), ஜாமி-
அதுல் ோஸியா ்கலாபீ்ட. ேணிபோ-
ைர ஷமௌலவி அல்ோஜ் ேஸ்லான் 
(அஷ்ைப ஷமௌலவி ோபிழ் மு்கத்-
தமுஷ்ொதுலி ேரோன் (முரஸி), 
ஷமௌலவி அம்ஜத் ஸாலி (அஷ் 
ொதுலி ஷமௌலவி ருக்க்ான் (அஷ் 
ொதுலி) உடே்ட ேல உலமாக்்கள, 
மு்கத்தமீன்்கள,முன்சிதீன்்கள,இஹ் -
வான் ேலரும் இதில் ்கலநது ஷ்காண்-
்டனர.   

மரேூம் ்கலீேதுல் குலோ 
ஸுேுருத்தீன் ஆலிம் ைஹ் சுமார 
31 ஆண்டு்களுக்கு முன்பு இபபுனித 
ஸலவாத் மஜ்லிளஸ ஆைம்பித்து 
ளவத்தார.   

மஹ்மூத் ஆலிம் ப்ளேஸ் பெயரபெலக் திகைநீக்ம்
புத்தைம் தின்கைன் நிருேர

புத்தைம் ஏழாம் வட்டாைத்தின் "மஹ்மூத் 
ஆலிம் பபைஸ்" வீதிப ஷேயரபேலள்களய,-
புத்தைம் ந்கைபிதா எம்.எஸ். எம்.ைபீக் அண்-
ளமயில் திளைநீக்்கம் ஷசைய்து ளவத்தார.

 ்காஸிமிய்யா அைபுக் ்கல்லூரி அதிேர அஷ்-
ஷெய்க் அபதுல்லாஹ் மஹ்மூத் ஆலிம் தளல-
ளமயில் இநநி்கழ்வு இ்டம்ஷேற்றது.

ந்கை சைளே உறுபபினர ஆரிப சிோனின் 
பவண்டுப்காளில் ்காஸிமிய்யா அைபு 
்கலாசைாளல ேளழய மாைவர சைங்கத்தின் 
அனுசைைளையு்டன் இநத ஷேயரபேதாளத  
அளமக்்கபேட்டது.

இலஙள்க வாழ் முஸ்லிம்்கைால்  ஷ்கௌைவ-
மா்க ஷேரிய ேஸைத் என்று அளழக்்கபேடுே-
வர இவர. ்காஸிமிய்யா அைபு ்கலாசைாளலயின் 
அதிேைா்க சுமார 40 வரு்டங்களுக்கும் பமலா்க 

்க்டளமயாற்றிய மஹ்மூத் அபதுல் மஜீத் 
அவர்கள, இனமத பேதமின்றி பசைளவயாற்றி 
அளனத்து சைமூ்கத்தினதும் நன்மதிபளேப 
ஷேற்றிருநதார. இநநி்கழ்வில், அவைது ஷேரு-

ளம்கள  நிளனவுகூைபேட்டன. ்காஸி-
மிய்யா ்கலாசைாளல நிரவா்கத்தினரி்டம் 
குளறநிளற்களை ப்கட்டறிநத ந்கைபிதா 
ைபீக், எதிர்கால அபிவிருத்தி்கள சைம்ேந-
தமா்கவும் ்கலநதுளையாடினார.

மஹ்மூத் ஆலிம் பிபைஸ் என்ேது 
மன்னார ஷநடுஞசைாளலயின் ்காஸி-
மிய்யா மத்ைஸா உளை்க வீதியில் 
ஆைம்பித்து ஐநதாம் குறுக்கு ஷதருளவ 
ஊ்டறுத்துச் ஷசைன்று ்க்டற்்களை ளலட 
ேவுஸ் வளையிலான ேகுதி்கள என்ேது 
குறிபபி்டத்தக்்கது.

இநநி்கழ்வில் ந்கைசைளே உறுபபினர்க-
ைான ஆரிப சிோன், ைனீஸ் ேதூரதீன், 
அஷ்ஷெய்க் ொபி ஸஹ்தி உளளிட்ட  

்கலாசைாளலயின் உலமாக்்கள, நிரவா்கத்தினர 
மற்றும் மாைவர்கள உடே்ட ேலரும் ்கலநது-
ஷ்காண்்டனர.       

நளீமியயா விரிவுகையாளேர   
அபொஸ் ்லாநிதிப ெட்டம் பெற்ார  

்தசிய ொலுறெத்தி வலயம் 
ஆைம்பிபெதறகு ந்டவடிகக்

திறபேளன தின்கைன் நிருேர

நாடடின் அளனத்து ம்காவலி வலயங -
்களையும் ப்கநதிைமா்கக்ஷ்காண்டு, பதசிய 
ோல் உற்ேத்தி வலயம் அளமபேதற்குத் 
பதளவயான ந்டவடிக்ள்க்களை எடுத்துளை -
தா்க, ்கால் நள்ட வைரபபு அளமச்சு ஷதரிவித் -
துளைது. இதற்்கான பவளலத் திட்டங்கள 
தற்போது தயாரிக்்கபேடடுளைன.ம்காவலி 
அளமச்சு்டன் இளைநது இவபவளலத் திட -
்டத்ளத நள்டமுளற ேடுத்தவும் ந்டவடிக் -
ள்க்கள பமற்ஷ்காளைபேடடுளைன.

பதசிய ோல் உற்ேத்தி திட்டத்திற்குரிய 
விவசைாயி்களை ஷதரிவு ஷசைய்யும் ேணி்களும் 
தற்போது  ஆைம்ேமாகி உளைன. 

இதன்கீழ், இவவரு்டத்தில் திைவ ோல் 
உற்ேத்திளய அதி்கரிபேதற்்கான ேல்பவறு 
பவளல திட்டங்கள முன்ஷனடுக்்கபேட -
டுளைன.    

 சுபிட்சத்தின் ந�ோக்கு க�ோளம� திட-
டத்தின் பிர�ோரம் "உங�ளுக்கு வீடு 
�ோமைய நத்சம்" வீடமைப்புத் திடடத்-
தின் கீழ், ைது�ை பிரநத்ச க்சயலோைர் 
பிரிவில் குமைநத வருைோனம் கெறும் 
குடும்ெத்துக்கு வீடு வழங�ப்ெடடுளைது. 
இக் குடும்ெத்தினர் ஏற�னநவ வோழநத 
ெமழய வீடமட ெடத்தில் �ோணலோம்.   
 ெடம்: ெோணநதுமை ைத்திய குறூப் 
நிருெர்     

திறபேளன தின்கைன் நிருேர

திறபேளன சைரவபதசை விவசைாய ோ்டசைா-
ளலயின் நிரமாை ேணி்களை,ஆறு மாத 
்காலப பிரிவுக்குள பூரத்தி ஷசைய்து மாை -
வரின் ோவளனக்கு ள்கயளிக்்கவுளைதா்க 
"சுகுறு பதசைகுனிக்்க" பவளல திட்டத்தின் 
ஊ்டா்க பிரிவு ஷதரிவித்துளைது.இவவரு்டத் -
தின் நடுபேகுதியில் (பம) இதன் பவளலத் 
திட்டங்களை நிளறவு ஷசைய்ய திட்டமி்டப 
ேடடுளைது.விவசைாயத்து்டன் ஷதா்டரபு -
ள்டயவர்களை நாடடுக்கு அறிமு்கப ேடுத்-
துவதற்்கா்க, இநத சைரவபதசை ோ்டசைாளல 
ஆைம்பிக்்கபேடடுளைது.விவசைாயக் ்கல்வி -
யு்டன் பசைரத்து,ேல்பவறு விவசைாய ஆைாச்சி-
்களு்டன் விவசைாயி்களுக்கு இதன் கீழ் ேயிற்-
சி்களும் வழங்கபே்டவுளைன.இதன் கீழ் 
ஷவளிநாடு்களிலுளை ேல்பவறு துளற்களில் 
ேயிற்சி ஷேற்ற விவசைாயி்களை, நாடடுக்குள 
அளழத்து வநது அவர்களின் அனுேவம், 
திறன் ஆகியவற்ளற  ஷேற்றுக் ஷ்காடுக்்க -
வும் இபோ்டசைாளலயூ்டா்க ந்டவடிக்ள்க்கள 
முன்ஷனடுக்்கபே்டவுளைன.

தி்பெகை சரவ்தச 
விவசாய ொ்டசாகல இவவரு்ட 
நடுபெகுதியில் தி்க்பெடும்

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;rig

mYtyfnkhd;wpw;F fl;blk; xd;W Njitg;gLfpd;wJ
gahfy nghWg;ghshpd; mYtyfj;jpw;F 

fl;blnkhd;iw thliff;F ngw;Wf; nfhs;sy;

ePh; toq;fy; mikr;R

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;rig

Contract No.: W-S/P&C/RENT(01)/KAL/O&M/2021/90

NgUtis gpuNjr nghwpapayhshpd; mYtyf epUthfj;jpd; fPo; gahfy 
nghWg;ghshpd; mYtyfj;jpw;fhf 2 tUl fhyg;gFjpf;F fl;blnkhd;W 
Njitg;gLfpd;wJ. ,J njhlh;ghf nkhwl;Lt> mq;Fyhd Gifapuj epiya 
tPjpapd; 07 Mk; ,yf;fj;jpYs;s gpuhe;jpa ngWiff; FO> gpuhe;jpa MjuT epiyak; 
(Nkw;Fj;jpir-njw;F) kw;Wk; Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;rig 
Mfpadtw;why; Mh;tKs;s rhuhh;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr;rigapd; Njitg;gLj;jyhdJ 
fl;blnkhd;iw my;yJ tPnlhd;iw 1100 r.mb. jiug; gug;Gld; (thfdq;fis 
epWj;Jtjw;fhf 400 r.mb jiug;gug;G mlq;fyhdJ) thliff;F ngw;Wf; 
nfhs;tjhFk;. ,e;j fl;blkhdJ gahfy ePh; jhq;fpapypUe;J 750 kPw;wh; 
njhiytpYk; fhyp tPjpapypUe;J 150 kPw;wh; Mf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. ,e;j 
,lkhdJ gpujhd g]; ghijf;F Kfg;ghfTk; mjid miltjw;F 20 mb 
mfyKs;s ghijnahd;whfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. fhzpapd; vy;iyfs; 
njspthf fhl;lg;gl;bUj;jy; Ntz;Lnkd;gJld; ghJfhg;G Rth;/Ntypnahd;W 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

ePh; Nrit> foptiw trjpfs;> kpd;rhuk;> Kiwahd fhw;W trjp Kiwik> 
njhiyNgrp trjpfs; Mfpad ,Ug;gJld; tpiykDjhuh; chpikf;fhuuhf 
,Ug;gJld; my;yJ fhzpf;fhd mw;Nwhzpj;jj;Jtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. Mff;$ba Kw;gzf;nfhLg;ghdJ thlifapd; 6 khjq;fSf;F 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. 

tpiykD gbtq;fs; fpilf;Fkplk; -  gpuhe;jpa MjuT epiyak; (Nkw;F 
jpir-njw;F)> ,y. 07> mq;Fyhd 
Gifapuj epiya tPjp> nkhwl;Lt 
my;yJ fSj;Jiw Kfhikahshpd; 
mYtyfk;> ,y.15> FNu ghij> 
fSj;Jiw.

tpiykD gbtq;fs; toq;Fk; Neuk;
kw;Wk; ,Wjpj; jpfjp   -  thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J 

gp.g. 3 kzp tiuAk; - 2022.02.10 Mk; 
jpfjpad;W tiuAk;.

tprhuidfs; kw;Wk; tpiykDf;Nfhuy;
Mtzq;fis xg;gilj;jy;  -  gpujp nghJ Kfhikahsh; gpuhe;jpa 

MjuT epiyak; (Nkw;Fj;jpir-njw;F)> 
,y. 07>mq;Fyhd Gifapuj epiya 
ghij> nkhwl;Lt. njhiyNgrp:          
011-2224888/ njhiyefy;: 011-2637945

xg;gilj;jYf;fhd ,Wjpj; jpfjp   
kw;Wk; tpiykDf;fis jpwf;Fk; Neuk; -  2022.02.10 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 

kzpf;F (jhkjkhd tpiykDf;fs; 
Vw;Wf; nfhs;sg;gl khl;lhJ)

gpujp nghJ Kfhikahsh; (Nkw;Fj;jpir-njw;F)

gpuhe;jpa MjuT epiyak; (Nkw;Fj;jpir-njw;F)



தென் சூடானில் இடமதபெறும 
இனக் குழுக்்களுக்கு இடடயிலான 
ம�ாெலில் ஆயுெக் குழுக்்களின் 
ொக்குெலில் தபெண்கள் �ற்றும சிறு-
வர்கள் உடபெட 32 மபெர த்கால்லப்-
பெடடொ்க ஐக்கிய நாடு்கள் சடபெ 
தெரிவித்துள்்ளது. 

பெெற்்றம த்காணட த�ாங்வி 
�ாநிலத்தில் ்கடநெ �னவரி 23 
ஆம தி்கதி இரு கிரா�ங்்கள் மீது 
நடத்ெப்பெடட ொக்குெடல அடுத்து 

தபொது�க்்கள் தவளிமயறி உள்்ள-
னர. இென்மபொது மபொடடி இனக் 
குழுவினர துப்பொக்கிச் சணடட-
யில் ஈடுபெடடிருப்பெமொடு தசாத்து-
்களுக்கும தீடவத்துள்்ளனர. 

உயிரிழநெவர்களில் ெப்பிச் 
தசல்ல முயன்்றமபொது ஆற்றில் 
மூழ்கி பெலியான சிறுவர்களும 
இருப்பெொ்க தென் சூடானின் ஐ.நா 
அலுவல்கம குறிப்பிடடுள்்ளது.  

தபெண்கள் �ற்றும சிறுவர்கள் 
உடபெட குட்றநெது 26 மபெர ்காய�-
டடநதிருப்பெமொடு ம�லும சிலர 
்காணா�ல்மபொயுள்்ளனர. 

2011 ஆம அணடு தென் சூடான் 
சுெநதிரம தபெற்்றமபொது அங்கு 
நிறுத்ெப்பெடட அட�தி்காக்கும 
பெடட, சிவில் யுத்ெம �ற்றும இன 
வன்முட்ற ்காரண�ா்க தொடரந-
தும நிடலத்காணடுள்்ளது.  

இநமொமனசியாவின் ம�ற்குப் 
பெப்புவா பெகுதியில் உள்்ள 
மசாமராங்கில் இரு குமபெல்்க-
ளுக்கு இடடயிலான ம�ாெலில் 
18 மபெர த்கால்லப்பெடடுள்்ளனர. 

்கலவரத்ொல் அங்குள்்ள இரவு 
விடுதி ஒன்றில் தீ மூணடது. 
்கடநெ திங்்கடகிழட� இரவு 11 
�ணிய்ளவில் ்கலவரம தவடித்-
ெது. ஒருவர ்கத்தியால் குத்ெப்பெட-
டார. ம�லும 17 மபெர தீ விபெத்தில் 
உயிரிழநெனர.

அவர்களின் உடல்்கள் �ருத்துவ-
�டனக்குக் த்காணடுதசல்லப்பெட-
டொ்க மசாமராங் தபொலிஸார தெரி-

வித்ெனர. இரு இனக்குழுக்்களுக்கு 
இடடமய ஏற்பெடட இநெ ம�ாெ-
லின்மபொது ்கத்தி, அமபு �ற்றும 
தபெடமரால் குணடு்கள் பெயன்பெ-
டுத்ெப்பெடடொ்க இநமொமனசிய 
தபொலிஸ் மபெச்சா்ளர அஹ�து 

ர�ொன் தெரிவித்ொர. 'ம�ற்கு 
பெபுவா பிராநதிய தபொலிஸார 
ம�லும வன்முட்ற்கள் இடமதபெ-
றுவடெ ெவிரக்்க ச�ய �ற்றும 
பொராமபெரிய ெடலவர்களுடன் 
உடனடியா்க ஒருங்கிடணநது 
தசயற்பெடடனர' என்றும அவர 
குறிப்பிடடார. 

தீயினால் ்கருகிப்மபொன ்கடட-
டம, எரிக்்கப்பெடட வா்கனங்்கள் 

ஆகியடவ சமூ்க ஊட்கங்்களில் 
பெரவிய புட்கப்பெடங்்களில் பெதிவா-
கின. தீ எவவாறு மூணடது என்-
பெடெக் ்கணடறியும விசாரடண 
தொடரகி்றது.

ரஷயாவுடனான பெெற்்ற 
சூழலில் மநடமடா ெனது 
பெடட்கட்ள ெயார நிடலயில் 
டவத்திருப்பெமொடு தென் 
கிழக்கு பெக்்க�ா்க ம�லதி்க 
துருப்பு்கள் அனுப்பெப்பெடக் 
கூடும என்றும ம�லதி்க 
மபொர வி�ானங்்கள் �ற்றும 
ஆயுெங்்களுடன் கிழக்கு 
ஐமராப்பொ பிராநதியம பெலப் -
பெடுத்ெப்பெடும என்றும அறி-
விக்்கப்பெடடுள்்ளது. 

எனினும உக்டரன் விவ-
்காரம தொடரபிலான பெெற் -
்றத்டெ இது அதி்கரிப்பெொ்க 
ரஷயா ்கணடித்துள்்ளது. 

அணட�ய நாட்களில் 
கூடடணி நாடு்களின் நடவ -
டிக்ட்க்கள் பெற்றிய அறிவிப் -
பு்கட்ள வரமவற்்ற மநடமடா 
தசயலா்ளர நாய்கம ம�ன்ஸ் 
ஸ் த ட ா ல் டன் ம பெ ர க் , 
மநடமடா மெடவயான 
அடனத்து நடவடிக்ட்க்கட்ளயும 
எடுக்கும என்று குறிப்பிடடார. 

உக்டரன் எல்டலக்கு அருகில் 
100,000 துருப்பு்கட்ள ரஷயா நிடல-
நிறுத்தி இருக்கும நிடலயில் ம�ற்-
்கத்மெய நாடு்களின் இநெ நடவ-
டிக்ட்க்கள் அநெப் பிராநதியத்தில் 
ம�லும பெெற்்றத்டெ அதி்கரித்துள் -
்ளது. 

'எ�து பொது்காப்பு நிடலயில் ஏற்-
பெடும எநெ ஒரு ஆபெத்ொன சூழலுக்-
கும எ�து கூடடுப் பொது்காப்டபெ 
பெலப்பெடுத்துவது உடபெட நாம 
எப்மபொதும பெதில் நடவடிக்ட்கடய 
ம�ற்ம்காணடு வருகிம்றாம' என்று 
ஸ்தடால்டன்மபெரக் தவளியடட 
அறிவிப்பில் கூ்றப்பெடடுள்்ளது.  

மநடமடா கிழக்கு பெக்்கத்தில் ெனது 
நிடலடய அதி்கரிப்பெதில் ம�லதி்க 
மநடமடா மபொரப்பெடட்கட்ள நிடல -
நிறுத்துவதும அடங்கும என்று 
அவர பின்னர இடமதபெற்்ற தசய்தி -
யா்ளர சநதிப்பில் தெரிவித்ொர. 

'கூடடணியின் தென்கிழப்புப் 
பெக்்க�ா்க மபொரக் குழுக்்கட்ள ஏற்பெ -
டுத்துவது பெற்றியும நாம அவொனம 
தசலுத்தியுள்ம்ளாம' என்றும அவர 
குறிப்பிடடார. 

இதுவடர, பீரங்கி்கள், வான் 
பொது்காப்பு �ற்றும உ்ளவு �ற்றும 
்கண்காணிப்பு பிரிவு்களின் உெவியு-
டன் எஸ்மொனியா, லிதுமவனியா, 
லத்வியா �ற்றும தபொலநதில் சு�ார 
4,000 பென்னாடடு துருப்பு்கட்ள 

மநடமடா நிடலநிறுத்தியுள்்ளது.  
உக்டரன் மீொன ஆக்கிரமிப்பு 

பெற்றிடய கூற்ட்ற ரஷயா தொடரநது 
நிரா்கரித்து வருகி்றது. எனினும 
ரஷய துருப்பு்கள் உக்டரனின் 
வடக்கு, கிழக்கு �ற்றும தெற்கு 
பெக்்க�ா்க சுற்றி வட்ளத்ெ நிடலயில் 
உள்்ளன. இநநிடலயில் ம�ற்்கத்-
மெய நாடு்களின் பெதில் நடவடிக்ட்க-
்கள் ெ�து நிடலப்பொடடட நியாயப் -
பெடுத்துவொ்க உள்்ளது என்று ரஷயா 
கூ்றகி்றது. 

ஐமராப்பொவில் நிடலநிறுத்துவ-
ெற்கு ெயாரா்க 8,500 துருப்பு்கட்ள 
உஷார நிடலயில் டவத்திருப்பெொ்க 
அத�ரிக்்க இராணுவம ்கடநெ திங் -
்கடகிழட� அறிவித்ெது. எனினும 

துருப்பு்கட்ள நிடலநிறுத்து-
வது பெற்றி எநெ முடிவும எடுக் -
்கப்பெடவில்டல என்று தபெண-
ட்கன் மபெச்சா்ளர ம�ான் கிரபி 
குறிப்பிடடுள்்ளார.  

உக்டரன் எல்டலயில் ரஷ-
யாவின் பெடடக்குவிப்புக்கு 
பெதில் அளிப்பெது பெற்றி அத�-
ரிக்்க �னாதிபெதி ம�ா டபெடன் 
ஐமராப்பிய ெடலவர்களுடன் 
வீடிமயா அடழப்பு மூலம 
்கடநெ திங்்கள் பின்மனரம 
மபெச்சுவாரத்டெ நடத்தியொ்க 
தவள்ட்ள �ாளிட்க குறிப் -
பிடடுள்்ளது. 

கிழக்கு ஐமராப்பொவுக்கு 
துருப்பு்கள், வி�ானங்்கள் 
�ற்றும ்கப்பெல்்கட்ள அனுப்-
புவது பெற்றி தடன்�ாரக், 
ஸ்தபெயின், பிரான்ஸ் �ற்றும 
தநெரலாநது நாடு்கள் திடட-
மிடடிருப்பெொ்க மநடமடா 
தெரிவித்துள்்ளது. உக்டரன் 

மபொலநது, ஸ்மலாவாக்கியா, 
ஹங்த்கரி �ற்றும ரும�னியா 
ஆகிய நான்கு மநடமடா நாடு்களு -
டன் எல்டலடய பெகிரநதுத்காண -
டுள்்ளது. 

உக்டரனுக்குள் துருப்பு்கட்ள 
அனுப்புவது பெற்றி மபொலநது திட -
டத்டெ வகுத்திருப்பெொ்க அநநாடடு 
அதி்காரி ஒருவர குறிப்பிடடுள்்ளார.  

இநெ பெெற்்ற சூழலில், உக்டர-
னில் உள்்ள தூெர்கத்தில் உள்்ள சில 
ஊழியர்கள் �ற்றும சாரநதிருப்-
மபொடர பிரிடடன் திருமபெ அடழத்-
துக் த்காணடமொடு அத�ரிக்்காவும 
அென் உக்டரன் தூெர்க பெணியா்ளர -
்களின் குடுமபெ உறுப்பினர்கட்ள 
தவளிமயறுவெற்கு உத்ெரவிடடது. 
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முப்பெது நாட்களுக்கு முன் பூமியில் 
இருநது ஏவப்பெடட ம�மஸ் தவப் 
தொடலமநாக்கி பிரபெஞசத்டெ அவ-
ொனிப்பெெற்கு விணதவளியில் ெனது 
நிடலடய அடடநதுள்்ளது. 

நிடல அடலவு புள்ளி 2 என்று 
அடழக்்கப்பெடும பூமியின் இரவு பெக்்கத்-
தில் இருநது மில்லியன் ட�ல்்கள் (1.5 

மில்லியன் கிமலா மீற்்றர) தொடலவி-
மலமய ம�மஸ் தவப் ெற்மபொது நிடல 
த்காணடுள்்ளது.  

இநநிடலயில் பூமியில் உள்்ள ்கட-
டுப்பொடடா்ளர்கள் அநெ விணதவளி 
தொடலமநாக்கிடய விஞ்ான ஆய்-
வுக்கு ெயாரபெடுத்தும பெணி்களில் அடுத்ெ 
சில �ாெங்்களுக்கு ஈடுபெடவுள்்ளனர.  

இதில் இநெ ்கண்காணிப்பெ்கத்தின் 
நான்கு உபெ்கரணங்்கட்ள இயக்குவது 
�ற்றும அென் ்கணணாடி்கட்ள ட�யப்-
பெடுத்துவது, குறிப்பொ்க 6.5 மீற்்றர அ்க-
ல�ான முென்ட� பிரதிபெலிப்பொடன 
இயக்குவது உடபெட முக்கிய சவால்-
்கட்ள எதிரத்காணடுள்்ளனர. 

பிரபெல ஹப்பிள் விணதவளி தொடல-

மநாக்கிக்கு பெதிலான ெயாரிக்்கப்பெடட 
ம�மஸ் தவப், பிரபெஞசத்தில் முெலில் 
பிர்காசித்ெ நடசத்திரங்்களின் பெடங்-
்கட்ள தபெறுவது �ற்றும தொடலதூர 
கிர்கங்்கட்ள ஆய்வு தசய்ெல் �ற்றும 
அடவ உயிரவாழ ெகுதியானடவயா 
என்பெடெ ்கணடறிவடெ பிரொன இலக்-
்கா்கக் த்காணடுள்்ளது. 

கால்பந்து ப்பாட்டியில 
நெரிசல: எண்மர் ்பலி

த்க�ரூனில் இடம-
தபெற்்ற ஆபிரிக்்கக் 
கிணண ்கால்பெநது 
மபொடடியின்மபொது 
ட � ெ ா ன த் தி ற் கு 
தவளியில் ஏற்பெடட 
தநரிசலில் சிக்கி குட்றநெது எடடுப் 
மபெர த்கால்லப்பெடடு ம�லும பெலர 
்காய�டடநதுள்்ளனர.   

ெடலந்கர யவுன்மடவின் சுற்றுப்பு-
்றத்தில் உள்்ள மபொல் பியா அரங்கில் 
்கடநெ திங்்கடகிழட� நடடதபெற்்ற 
மபொடடியின்மபொது ்கால்பெநது ரசி்கர-
்கள் அரங்கிற்குள் நுடழய முணடிய-
டிக்கும வீடிமயா ்காடசி தவளியாகி 
இருநெது. 

இதில் உயிரிழநெவர்களில் 
குழநடெ ஒன்றும இருப்பெொ்க 
சு்காொர அட�ச்சு குறிப்பிடடுள்-

்ளது. இென்மபொது பெல 
சிறுவர்களும �யக்்க-
முற்்றொ்க �ற்த்றாரு 
தசய்தியில் கூ்றப்பெட-
டுள்்ளது. 

60,000 மபெருக்கு 
இடவசதி உள்்ள அரங்கில் த்காவிட 
்கடடுப்பொடு்கள் ்காரண�ா்க 80 
வீெத்திற்கு ம�ல் ட�ொனம நிரமபி 
இருக்்கவில்டல. சு�ார 50,000 மபெர 
ட�ொனத்திற்குள் நுடழய முயன்்ற-
ொ்க மபொடடி அதி்காரி்கள் தெரிவித்-
துள்்ளனர.  

இநெ சமபெவம நடடதபெறுமமபொது 
த்க�ரூன் �ற்றும த்காத�ாமராஸ் 
நாடு்களுக்கு இடடயிலான மபொடடி 
இடமதபெற்்றது. இதில் த்க�ரூன் 2–1 
என்்ற ம்கால் ்கணக்கில் தவற்றியீடடி-
யது.  

46 ப்பரை ்பலி நகாண்ட தீ: 
ந்பண மீது குற்றசசாட்டு
ெனது ்காெலடனப் பெழிவாங்கு-

வெற்்கா்கத் தீ மூடடிய ொய்வானி-
யப் தபெண மீது த்காடல, மவண-
டுத�ன்ம்ற தீடவத்ெல் ஆகிய 
குற்்றச்சாடடு்கள் பெதிவுதசய்யப்-
பெடடுள்்ளன. ்கடநெ ஆணடு 
ஒக்மடாபெர �ாெத்தில் நடநெ இச்-
சமபெவத்தில் 46 மபெர உயிரிழநெ-
மொடு பெலர ்காயமுற்்றனர.

்காவசியுங் ந்கரில் அதி்காடல 
2 �ணி அ்ளவில் 13 �ாடி உயர-
�ான ்கடடடத்தில் தீ மூணடது. 
பெல �ணிமநர�ா்கக் ்கடடடம தீப்-
பெற்றி எரிநெது.

குற்்றஞசாடடப்பெடட தபெண, 
மவணடுத�ன்ம்ற ெனது ்காெலனின் 
இருக்ட்கயில் ஊதுபெத்தியிலிருநது 
வரும சூடான சாமபெடலக் த்காடடிய-
ொ்கக் கூ்றப்பெடடது.

தீச்சமபெவத்திற்குப் பின் ெடுத்-
துடவக்்கப்பெடட அநெப் தபெண 

மீது ெற்மபொது த்காடல, மவணடு-
த�ன்ம்ற தீடவத்ெல் ஆகிய குற்்றச்-
சாடடு்கள் பெதிவுதசய்யப்பெடடுள்்ளன.

பெலடரப் பெலித்காணட இநெ சமபெ-
வத்திற்்கா்க அவர எவவிெ வருத்ெமும 
்காடடவில்டல என்று அரசாங்்கத் 
ெரப்பு வழக்்கறி்ர்கள் தெரிவித்ெனர.

அவருக்கு �ரண ெணடடன விதிக்-
்கப்பெட மவணடும என்று அவர்கள் 
வாதிடடனர

ஒஸபலா நசன்ற தலி்பான  
பிைதிநிதிகளுக்கு எதிர்ப்பு

மநாரமவ தசன்றுள்்ள ஆப்்கானிஸ் -
ொன் இடடக்்கால அரசின் தவளி-
விவ்காரப் பெதிலட�ச்சர அமீர ்கான் 
முத்ெகி ெடலட�யிலான ெலிபொன் 
பிரதிநிதி்கள் குழுவுக்கு எதிரா்க 
ஒஸ்மலாவிலுள்்ள ஆப்்கானியர்கள் 
ஆரப்பொடடத�ான்ட்ற நடாத்தியுள்-
்ளனர.   

ெலிபொன்்களின் ஆப்்கானிய 
இஸ்லாமிய எமிமரடஸ் ஆப்்கான் 
�க்்கட்ளப் பிரதிநிதித்துவப்பெடுத்-
ெவில்டல என்று ஆரப்பொடடக்்கா-
ரர்கள் தெரிவித்ெொ்க யூமரா நியூஸ் 
குறிப்பிடடுள்்ளது.   

ெலிபொன்்கள் அத�ரிக்்காவின் 
பெயங்்கரவாெத் ெடடப்பெடடியலில் 
உள்்ளனர. அவர்களுடன் மநாரமவ 
மபெச்சுவாரத்டெ நடத்ெக்கூடாது 
என்றும ஆரப்பொடடக்்காரர்கள் 
ம்காரிக்ட்க விடுத்துள்்ளனர.  

தவளிவிவ்காரப் பெதிலட�ச்சர 
முத்ெகி ெடலட�யிலான இக்குழு-
வினர, மநாரமவ �ற்றும பிரான்ஸ், 
த�ர�னி, இத்ொலி, பிரிடடன், 
அத�ரிக்்கா �ற்றும ஐமராப்பிய ஒன்-
றியத்தின் விமஷட பிரதிநிதி்கட்ள 
சநதிக்்க ஏற்பொடு்கள் தசய்யப்பெடடுள்-
்ளன.   

மநாரமவ தவளிவிவ்கார அட�ச்சு 
விடுத்துள்்ள அறிக்ட்கதயான்றில், 
ெலிபொன்்களுக்்கான அடழப்பும 
அவர்களுடனான மபெச்சுவாரத்டெ-
யும அவர்கட்ள அங்கீ்கரிப்பெொ்க 
அரத்ெ�ா்காது. ஆனால் ஆப்்கா -
னிஸ்ொனில் நிலவும �னிொபி�ான 
நிடலட� நிவரத்தி தசய்யப்பெடுவது 
அவசியம என்று தெரிவித்துள்்ளார.    

இந்பதாபேசிய ்பப்புவாவில 
இே ப்மாதல: 18 ப்பர் ்பலி

பிரிட்்டன நசலபவாருக்காே 
கட்டுப்்பாட்டில ப்மலும் தளர்வு

பிரிடடன், முழுட�யா்கத் ெடுப்பூசி 
மபொடடுக்த்காணட பெயணி்கள் பெரி-
மசாெடன தசய்து த்காள்்ள மவணடும 
என்்ற நடடமுட்றடய விடரவில் நீக்்க-
வுள்்ளது. 

அடுத்ெ �ாெம 11 ஆம தி்கதியிலி-
ருநது, ஒரு பெடிவத்தில் பெயணி்கள் 
ெங்்களின் ெடுப்பூசித் ெகுதிடய உறுதி 
தசய்ொல் மபொதும.  

தபெருமபொலும அங்கீ்கரிக்்கப்பெடட 
ெடுப்பு �ருநது்கட்ள இரணடு முட்ற 
தசலுத்திக் த்காணடவர்கள் முழுட�-
யா்கத் ெடுப்பூசி மபொடடுக் த்காணட-
வர்க்ளா்கக் ்கருெப்பெடுவர. 

முழுட�யா்கத் ெடுப்பூசி 
மபொடடுக் த்காள்்ளாெவர்கள் பெய-
ணத்துக்கு முன்னர டவரஸ் தொற்று 
இல்டல என்்ற சான்ட்றச் ச�ரப்-
பிக்்க மவணடும, பிரிடடன் தசன்்ற-
தும பீ.சி.ஆர பெரிமசாெடன தசய்து 
த்காள்்ள மவணடும. 

சீனா, த�க்சிம்கா உள்ளிடட 

16க்கும ம�ற்பெடட நாடு்களின் ெடுப்-
பூசிச் சான்றிெழ்்கட்ளப் பிரிடடன் அங்-
கீ்கரிக்கி்றது. இெற்கிடடமய, அங்கு 
புதிொ்க 88,000 மபெருக்குக் டவரஸ் 
தொற்று அடடயா்ளம ்காணப்பெடடுள்-
்ளது.

மநாய்த்தொற்று உறுதி தசய்யப்பெடு-
மவார எணணிக்ட்க சற்ம்ற அதி்கரித்ொ-
லும, ்கடநெ வாரத்துடன் ஒப்புமநாக்்க 
அது 7 வீெம குட்றநதுள்்ளது. 

மநாய்த்தொற்றுக்்கா்க �ருத்துவ�-
டனயில் அனு�திக்்கப்பெடுமவார, உயி-
ரிழப்மபொர எணணிக்ட்கயும குட்றந-
துள்்ளது.

புர்கிோ ்பாபசா: ஆட்சிரய  
ரகப்்பறறியது இைாணுவம்

புரகினா பொமசா இராணுவம 
அநநாடடு �னாதிபெதி தராச் 
்கமபொமரடவ பெெவி ்கவிழ்த்து 
ஆடசிடய ட்கப்பெற்றியொ்க அறி-
வித்துள்்ளது.   

இராணுவ அதி்காரி ஒருவரி-
னால் அரச தொடலக்்காடசியில் 
இநெ அறிவிப்பு தவளியிடப்பெட-
டுள்்ளது. பொது்காப்பு நிடலட� 
ம�ாச�டடநது வருவமெ இரா-
ணுவம ஆடசிடய ட்கப்பெற்றுவ-
ெற்கு ்காரண�ா்க கூறியுள்்ளார.   

இஸ்லாமியவாதி்களின் ொக்குெல்-
்கட்ள ெடுப்பெதில் மொல்வி அடடந-
ெொ்க ்கமபொமர மீது அதிருப்து அதி்க-
ரித்து வநெது.   

அவர ெற்மபொது எங்ம்க உள்்ளார 
என்று தெரியாெமபொதும ட்கது தசய்-
யப்பெடட அடனவரும பொது்காப்பொன 
இடத்தில் டவக்்கப்பெடடுள்்ளனர 
என்று இராணுவம குறிப்பிடடது.   

ெடலந்கர ஒவா்கடும்கா -
வில் �னாதிபெதி �ாளிட்க 
இராணுவ மு்காம்களில் துப் -
பொக்கிச் சத்ெங்்கள் ம்கடட சம -
பெவங்்களுக்கு அடுத்ெ தினம� 
இநெ இராணுவ சதிப்புரடசி 
பெற்றிய அறிவிப்பு தவளியாகி -
யுள்்ளது.   

முன்னொ்க ்கல்கத்தில் ஈடு -
பெடட துருப்பு்கள் இராணுவத் 
ெ்ளபெதி்கட்ள நீக்குமபெடியம 
ஐ.எஸ் �ற்றும அல் த்காய்ொ -

வுடன் தொடரபுபெடட குழுக்்களுக்கு 
எதிரான மபொருக்கு மபொதிய வ்ளங் -
்கட்ள ெருமபெடியும ம்காரி இருந -
ெட� குறிப்பிடத்ெக்்கது.     

நதனசூ்டான இேக்குழு 
ப்மாதலில 32 ப்பர் ்பலி

கணகாணிப்பு இ்டத்திரே அர்டந்தது பேம்ஸ நவப்

8,500 அமெரிக்க துருப்பு்களை நிளைநிறுத்தத திட்டம்

ைஷயப் ்பதற்றத்திறகு இர்டயில
பெட்ப்டா ்பர்ட தயார் நிரலயில
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தரம்_5 வகுப்பு ைாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் --– I I

ைாணவர்களே! இம்ைாதிரி வினாததாளில் 60 வினாக்கள் உள்ேன. எல்லா வினாக்களுககும் உரிய விமை்கமே இவ்வினாததாளிளலளய 
எழுதுங்கள்.  (சில வினாக்களில் உப பகுதி்கள் உள்ேன) 

*   சைரியான விமையின் கீழ்க ள்காடிடுைாறு ள்கட்கப்படடிருககும் ளபாது ள்காடு ைாததிரம் இடு்க. 
*  சசையம்க ளவமலக்கா்க தாள் ஒன்மறைப் பயன்படுததுங்கள்.

1 ைணிததியாலம் 15 நிமிைம்

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

Gyikg; guprpy; guPl;ir tpdhj;jhs; 

gFjp II 
      Neuk; - 1 kzpj;jpahyk; 15 epkplk; 

 

I. ge;jpia thrpj;J tpil jUf. 
 
 Kd;ndhU fhyj;jpNy xU fhl;bNy je;jpukhd eup xd;W tho;e;J 
 te;jJ. xU ehs; me;eupf;F kpfTk; grpnaLj;jJ. mJ fhl;bNy 
 mq;Fkpq;Fk; miye;J jpupe;jJ. filrpahf jpuhl;irf; nfhbiaf; 
 fz;lJ. me;j jpuhl;irf; nfhbapNy jpuhl;irg; goq;fs; 
 FiyFiyahf fha;j;Jj; njhq;fpd. eup kfpo;Tld; jpuhl;irg; 
 goq;fisj; jpd;W grpahwpaJ. 
 
1. eup vijj; jpd;W grpahwpaJ? 
  
 ………………………………………………………………………………….... 
 
2. ,q;Fs;s ,iznkhopapidf; Fwpg;gpLf. 
  
 ………………………………………………………………………………….... 
 
3.  ,g;ge;jpapYs;s ngauilnkhop xd;wpid vOJf. 
 
 ………………………………………………………………………………….... 
 
4. ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s mLf;Fj; njhlu; vOJf. 
 
 ………………………………………………………………………………….... 
 
5.  ,jpYs;s m/wpid> xUik> ngau;r;nrhy;iy vOJf. 
 
 ………………………………………………………………………………….... 
 
6. xj;j fUj;J vOJf. 

 i. fhl;bNy   - ……………………….... 

 ii. fz;lJ  -  ………………………… 

 
7. kfpo;Tld; vd;gjd; vjpu;fUj;J ahJ? 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
 
 

20. gpupj;njOJf. 
  
 i. kuq;nfhj;jp -  …………………………………………………….….. 
 
 ii. fw;ghiw  - ………………………………………………………... 
 
 

 ,t;TUtpy; ,d;Dk; 2/8 gq;if epow;wpa gpd; 21.

 vQ;rpAs;s gFjpia gpd;dkhfj; jUf. 

   

  ……………………………………………………... 

 
 
 
 
22. 79>430 vd;w vz;zpy; 
 
 i. 9d; ngWkhdk; ahJ? 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 ii. 4 d; ,lg;ngWkhdk; ahJ? 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
23. vOj;jpy; jug;gl;l vz;iz 3 My; ngUf;fpdhy; tUk; tpilia 
 ,yf;fj;jpy; jUf. 
 
 vOE}w;W Kg;gj;jpuz;L  - ………………………………………………………. 
 
 
 
24. 

 = 9 
 
 
   

 = 6 
 
 
 
  

 = 10 
  

     
,jd; mbg;gilapy; fPNoAs;s cUf;fspd; kjpg;gpid mwpf. 
 
 
 
i.    =  ……………………………….. 
 
 
 
 
ii.     =  ……………………………….. 
 
 
 
 
 
iii.     =  ……………………………….. 
 
 
 
 
25.  ,e;j fbfhuk; fhl;Lk; Neuk; Kw;gfy; vdpy; 

  ,jid 24 kzpj;jpahy Neukhf vOJf. 

 
    

 ……………………………………………….. 
 
 
 
26.  xU $ilapy; 36 ge;Jfs; ,Uf;fpd;wd. mtw;wpy; 2/3 gq;if ntspNa 

 vLj;jhy; kpFjpahf cs;s ge;Jfspd; vz;zpf;if ahJ? 

 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
27.    ,e;j nfhbfspd; vz;zpf;ifia   
    7y; ngUf;fp ,uz;lhy; tFj;J         

 tUfpd;w  tpilAld; 15If;  $l;bdhy;    
 tUtJ? 

 

 ………………………………………………  

 
 
 

II. nghUj;jkhd nrhw;fis ,l;L ,ilntsp epug;Gf. 
 

(flfl> Js;spj;Jsp> Xbahb) 
 
8. nts;is Kay; ………………………………………………………… XbaJ. 
 
9. khztu;fs; ikjhdj;jpy; …………………………………..…. tpisahbdu;. 
 
10. Giftz;b ……………………………………………… vd Ntfkhf XbaJ. 
 
 
III. nrhw;fis xOq;FgLj;jp nrhw;nwhliu G+uzg;gLj;Jf. 
 
11. G+id / mLg;gq;fiuia / #Lfz;l / ehlhJ 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
12. Ntz;lhk; / Nghftpl;L / jpupa / GwQ;nrhy;yp 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
13. gpd;tUk; ngz;ghy; thf;fpaq;fis Mz;ghy; thf;fpaq;fshf khw;wp 
 vOJf. 
 
 i. vdJ mf;fh ghl;L ghbdhs;. 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 ii. mtuJ kUkfs; fz;bapy; trpf;fpd;whs;. 
  
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
14. gpd;tUk; $w;Wf;fs; rupahapd; rup vdTk; gpioahapd; gpio vdTk; 
 vOJf. 
 
 i. ngd;rpy; - m/wpid> xUik ngau;r;nrhy;yhFk;   (   ) 
 
 ii. ehk; - jd;ik> gd;ik tpidr;nrhy;yhFk;    (   ) 
 
 
15. fPNo jug;gl;Ls;s vjpu;fhy thf;fpaq;fis epfo;fhy thf;fpakhf khw;wp 
 vOJf. 
  
 i. ehd; Gj;jfj;ij thq;FNtd;. 
 
 ……………………………………………………………………………………… 

 ii. mtu;fs; re;ijf;Fr; nry;thu;fs;. 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
16.  ehd; G+f;fis gwpj;J khiy fl;bNdd;. ,t;thf;fpaj;jpYs;s rpidg;ngau; 
 ahJ? 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
17. RUf;ff; FwpaPLfis tpupj;J vOJf. 

 i. ,.kp.r.   ……………………………………………………………….. 

 ii. fp.K.  ……………………………………………………………….. 

 

i.  glj;jpYs;s gwitapd; ngaiu   18.        

       Mq;fpyj;jpy; vOJf. 

     
 ……………………………………. 

 
 
 
  
 ii. fj;jupf;fha; - ,jd; fUj;ij Mq;fpy nrhy;yhf vOJf. 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 iii. I live in Sri Lanka - ,jd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
 
19. gpd;tUk; thf;fpaq;fis rpq;fsj;jpy; $wg;gLk; tpjj;ij jkpo; 
 vOj;Jf;fspy; vOJf. 
  
 i. ,dpa GJtUl tho;j;Jf;fs;  
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
 ii. ehd; ntspNa Nghfth ? 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 

 ii. mtu;fs; re;ijf;Fr; nry;thu;fs;. 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
16.  ehd; G+f;fis gwpj;J khiy fl;bNdd;. ,t;thf;fpaj;jpYs;s rpidg;ngau; 
 ahJ? 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
17. RUf;ff; FwpaPLfis tpupj;J vOJf. 

 i. ,.kp.r.   ……………………………………………………………….. 

 ii. fp.K.  ……………………………………………………………….. 

 

i.  glj;jpYs;s gwitapd; ngaiu   18.        

       Mq;fpyj;jpy; vOJf. 

     
 ……………………………………. 

 
 
 
  
 ii. fj;jupf;fha; - ,jd; fUj;ij Mq;fpy nrhy;yhf vOJf. 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 iii. I live in Sri Lanka - ,jd; fUj;ij jkpopy; vOJf. 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
 
19. gpd;tUk; thf;fpaq;fis rpq;fsj;jpy; $wg;gLk; tpjj;ij jkpo; 
 vOj;Jf;fspy; vOJf. 
  
 i. ,dpa GJtUl tho;j;Jf;fs;  
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
 ii. ehd; ntspNa Nghfth ? 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 

(10ஆம் பக்கம் பாரக்க)
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தரம்_5 வகுப்பு ைாணவர்களுக்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ைாதிரி வினாததாள் -– I I 09 ஆம் பக்கத ததாடர

01 2

02

03 3

04

05 1

06 2

07 2

08 1

09 2

10 1

11 1

12 1

13 3

14 2

15

16 1

17 2

18 1

19 3

20 3

21 3

22 2

223

24 3

25 1

26 2

27 1

28 1

29 3

30 2

31 2

32 1

133

34 3

35 3

36 1

137

38 2

39

40

்கடநத வார (05.01.2022) 
வினாததாள்- 1 இற்கான விமட்கள்

3

2

3

2

1

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

28. 4 l ngw;Nwhypy; 60 km nry;Yk; xU Nkhl;lhu; thfdk; 6 l ngw;Nwhypy; 
 vt;tsT J}uk; nry;Yk;? 
 

 ……………………………………………………………………………………… 
 
29. 5613  3165 
 
 2739  9372 
 
 4586  6854 
 
 3162  ………………. 
 
 ,ilntspf;F nghUj;jkhd vz;iz Nkw;$wpa jftYf;fika fz;lwpf. 
 
 

30.  rptg;G tu;zj;jpw;F vjpu;tu;zk; ahJ? 

 i. ePyk;  ii. rptg;G  iii. gr;ir 

 

31. ,yq;ifapd; Njrpa tpisahl;by; xU mzpapy; gq;Fgw;Wk; tPuu;fspd; 

 vz;zpf;if ahJ? 

 i. 16   ii. 7   iii. 6 

 

32. gpd;tUtdtw;Ws; nfhbtifj; jhtuk; my;yhjJ? 

 i. ntw;wpiy  ii. kpsF  iii. Jsrp 

 

33. ghdk; jahupf;fg; gad;gLk; tpj;J 

 i. vs;S  ii. Nfhg;gp  iii. Njapiy 

 

34.  vkf;F ,ytrkhf fpilf;Fk; NritahdJ 

 i. Rfhjhuk;  ii. kpd;rhuk;  iii. Nghf;Ftuj;J 

 

35. ,];yhkpau;fspd; Gdpj E}y; 

 i. jpUtptpypak; ii. jpupgPlfk;  iii. jpUf;Fu;Md; 

 

 
36. nghUshjhu ed;ik gaf;Fk; gpuhzp my;yhjJ? 

 i. eha;  ii. Nfhop  iii. fpsp 

 

37. ,yq;iff;Nf cupa jhtuk; 

 i. Ntk;G  ii. vz;iz  iii. Njf;F 

 

38. Njrg;glj;jpy; ejpfisf; Fwpf;Fk; epwk; 

 i. gr;ir  ii. Cjh  iii. ePyk; 

 

39.  kQ;rs; epw fha;fwpfspYk; goq;fspYk; mjpfk; fhzg;gLk; tpw;wkpd; 

 i. tpw;wkpd; A ii. tpw;wkpd; B iii. tpw;wkpd; C 

 

40.  JUj;jp gad;gLj;jg;gLk; njhopyhf miktJ 

 i. jr;Rj; njhopy; ii. ,Uk;Gj; njhopy; iii. nerTj;njhopy; 

 

41. kaf;fKw;w Nehahspf;F nra;af;$lhj nray; 

 i. ePiug; gUf;Fjy;  ii. Milfisj; jsu;j;jy; 

 iii. fhw;W tPRjy; 

 

42. gapu;r;nra;iff;F ed;ik gaf;fhj gwit 

 i. fpsp  ii. nrz;gfk;  iii. Me;ij 

 

43. cly; gUkdhy; Vw;glf;$ba tpisthdJ 

 i. nlq;F  ii. ePupopT  iii. kNyupah 

 

44. ,utpy; ,iy RUq;Fk; jhtukhdJ 

 i. mfj;jp  ii. fwpNtg;gpiy iii. Ntg;gpiy 

 

45. ,yq;ifapYs;s ru;tNjr tpkhd epiyakhdJ 

 i. ,uj;kyhid ii. gyhyp  iii. fl;Lehaf;fh 

 

36. nghUshjhu ed;ik gaf;Fk; gpuhzp my;yhjJ? 

 i. eha;  ii. Nfhop  iii. fpsp 

 

37. ,yq;iff;Nf cupa jhtuk; 

 i. Ntk;G  ii. vz;iz  iii. Njf;F 

 

38. Njrg;glj;jpy; ejpfisf; Fwpf;Fk; epwk; 

 i. gr;ir  ii. Cjh  iii. ePyk; 

 

39.  kQ;rs; epw fha;fwpfspYk; goq;fspYk; mjpfk; fhzg;gLk; tpw;wkpd; 

 i. tpw;wkpd; A ii. tpw;wkpd; B iii. tpw;wkpd; C 

 

40.  JUj;jp gad;gLj;jg;gLk; njhopyhf miktJ 

 i. jr;Rj; njhopy; ii. ,Uk;Gj; njhopy; iii. nerTj;njhopy; 

 

41. kaf;fKw;w Nehahspf;F nra;af;$lhj nray; 

 i. ePiug; gUf;Fjy;  ii. Milfisj; jsu;j;jy; 

 iii. fhw;W tPRjy; 

 

42. gapu;r;nra;iff;F ed;ik gaf;fhj gwit 

 i. fpsp  ii. nrz;gfk;  iii. Me;ij 

 

43. cly; gUkdhy; Vw;glf;$ba tpisthdJ 

 i. nlq;F  ii. ePupopT  iii. kNyupah 

 

44. ,utpy; ,iy RUq;Fk; jhtukhdJ 

 i. mfj;jp  ii. fwpNtg;gpiy iii. Ntg;gpiy 

 

45. ,yq;ifapYs;s ru;tNjr tpkhd epiyakhdJ 

 i. ,uj;kyhid ii. gyhyp  iii. fl;Lehaf;fh 

 

46. gpd;tUtdtw;Ws; rpwe;j jiyikj;Jt gz;ghdJ 

 i. Neu Kfhikj;Jtk; 

 ii. jhd; tpUk;gpathW nraw;gly; 

 iii. kw;wtu;fis mbikg;gLj;Jjy; 

 

47. Gujk; ngUksT mlq;fpAs;s tpyq;FzT 

 i. ez;L  ii. ,why;  iii. ghy; 

 

48. tPjpapd; FWf;Nf kuk; Kwpe;J fple;jJ. ,jw;fhd fhuzk; 

 i. kio njhlu;r;rpahf nga;jy; 

 ii. fhw;W Ntfkhf tPRjy; 

 iii. kuj;ij ntl;Ljy; 

 

49. ,yq;ifia ,Wjpahf Ml;rp nra;j ntspehl;ltu; 

 i. xy;yhe;ju;  ii. Nghu;j;Jf;fPru;  iii. gpupj;jhdpau; 

 

50. rl;lf;fhe;jk; xd;wpdhy; ftug;gLtJ 

 i. ,Uk;G  ii. gpj;jis   iii. jq;fk; 

 

51. “thdpypUe;J tpOk; xU ePu;j;JspNaDk; gad;gLj;jhky; fliyr; 

 nrd;wila tplkhl;Nld;” vdf; $wpa kd;dd; 

 i. Jl;lifKD  ii. kfhNrdd;  iii. kfh guhf;fpukghF 

 

52. vkJ ehl;bd; gpujhd tu;j;jf efuk; mike;Js;s khfhzk; 

 i. kj;jpa khfhzk;  ii. Nky; khfhzk; 

 iii. tl khfhzk; 

 

53. vkJ ehl;by; mjpfkhf epfOk; ,aw;if mdu;j;jk; 

 i. nts;sg;ngUf;F  ii. #whtsp  iii. Rdhkp 

 

 
54. kpd;fhe;j gad;ghl;bd; %yk; Ntiyia ,yFgLj;Jk; fUtp 

 i. fg;gp   ii. kpd; ghue;J}f;fp  iii. nek;GNfhy; 

 

55. fhfpjq;fis fpopj;J xl;b nra;ag;gLk; myq;fhuk; 

 i. xupfhkp   ii. nfhyhQ;   iii. xl;Lr;rpj;jpuk; 

 

 

56.  ,jd; gadhf miktJ 

 i. fg;giy flypy; epiy epWj;j 

 ii. fg;giy nrYj;j 

 iii. fg;gypypUe;J kPd;gpbf;f 

 

 

 

57. Mjpfhy jfty; njhlu;ghly; Kiwfspy; xd;W 

 i. KuR   ii. fbjk;  iii. gj;jpupif 

 

58. ifg;gzp nghUl;fs; jahupf;f gad;gLtJ 

 i. itf;Nfhy;  ii. gd;Gy;  iii. Nfhiug;Gy; 

 

59. ,yq;iff;F Gdpj nts;sur kuf;fpisiaf; nfhz;L te;jtu; ahu;? 

 i. gpf;Fzp rq;fkpj;jh  ii. tp[ak; 

 iii. kfpe;j Njuu; 

 

60. “ehd; xU mofpa fpsp” vd;w jiyg;gpy; fUj;Jg;Gyg;gl vOtha; 

 gadpiy ,ilj;njhlu;Gila 3 thf;fpaq;fs; mikf;Ff. xt;nthU 

 thf;fpaj;jpYk; 5 nrhw;fSf;F Fiwahky; ,Uf;f Ntz;Lk;. 

 1. …………………………………………………………………………………... 

 2. …………………………………………………………………………………... 

 3. …………………………………………………………………………………. 

இலஙம்கயின் 
சுதநதிரததுககு
பாடுபடட ததசிய 

தமலவர்கள்

டி. எஸ். தசைனநாயக்க

எஸ்.டபிள்யூ.ஆர.டி. 
பணடாரநாயக்க

ஆனநத குைாரசுவாமி

தசைர. தபான். இராைநாதன்

எப்.ஆர. தசைனநாயக்க

எம்.எஸ். சிததிதலப்மப

டி.பி. ஜயதிலக்க

டி.பி. ஜாயா

 ைாணவச் தசைல்வங்கதே...
  தரம்-5 புலமைப் பரிசில் பரீடமசை ்கடநத சைனிககிழமை நமட-
தபறறு முடிவமடநதுள்ேது. அடுதத பரீடமசைககுத தயாராகும் 
ைாணவர்களின் நன்மை ்கருதி இன்று முதல் வாரம் ததாறும் 
'புலமைக ்கதிர'  ைாதிரி வினாததாள் வழி்காடடி தவளிவரு-
கின்்றது.
  அததசைையம், புலமைக ்கதிருககு தைலதி்கைா்க ைாணவர-
்களின் ஆற்றமல ஊககுவிககும் தநாககுடன் வாரம் ஒரு 
தடமவ தவள்ளிககிழமை ததாறும் (நாமேைறுதினம்) 
ைறத்றாரு வினாததாள் வழி்காடடி தின்கரனுடன் தவளிவரு-
கின்்றது.
   புலமைப் பரிசில் பரீடமசைககுத ததாறறுகின்்ற ைாணவர்க-
ளுக்கா்க தின்கரன் வழஙகும் இநத வாய்ப்பு்கமே பயன்படுத-
திக த்காள்ேத தவ்றாதீர்கள்!

 புலமமப் பரிசில் வழிகமாட்டி 
 மீண்டும் மமாணவர் கரஙகளில்!
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(புதுக்குடியிருப்பு விசேட நிரூபர்)

முள்ளியவளை தண்ணீரூற்று 
பபொதுசேநளத மீது சேற்றுமுன்தி-
னம் அதிகொளை சவளை ேொன்கு 
சபர் பகொண்ட கும்பல் தொக்குதல் 
ேடத்தியுள்ைது. இதன்சபொது ேநளத-
யின் கொவைொளியொன 60 வயதுளடய 
ேபர் ஒருவர் கொலில் கொயமளடநத 
நிளையில் முல்ளைத்தீவு மொவடட 
மருத்துவமளனயில் அனுமதிக்கப் -
படடுள்ைொர். 

ேநளதயிளன குத்தளகக்கு எடுத் -
தளம பதொடர்பில் எழுநத பிரசசி-
ளனயின் விளைவொக ேள்ளிரவில் 
வநத கும்பல் ஒன்று அரே பேொத்தொன 
பபொது ேநளதக்கு சேதத்திளன ஏற்ப-
டுத்தியுள்ைது. 

களரதுளைப்பற்று பிரசதே 
ேளபயின் கீழ் உள்ை முள்ளியவளை 

உப அலுவைகத்திற்கு பேொநதமொன 
பபொது ேநளதசய இவவொறு சேதப்ப-
டுத்தியுள்ைொர்கள்.

இரண்டு களடகளின் கதவுகள் 
சேதமளடநதுள்ைதுடன் களடகளின் 
கடடத்திளனயும் பபொருடகளை-
யும் சேதப்படுத்திவிடடு பேன்றுள்-
ைொர்கள்.

இசேம்பவம் பதொடர்பில் முள்ளி -
யவளை பபொலிஸ் நிளையத்தில் 
உப பிரசதே ேளபயின் பபொறுப்ப-
திகொரி முளைப்பொடடிளன பதிவு-
பேய்துள்ைொர்.  இவர்கள் தொக்குதல் 
ேடத்தியளம சி.சி.ரிவி கமரொவில் 
பதிவொகியுள்ைளமயொல் ேநசதகேபர்-
கள் இைகுவொக இனம்கொணப்பட-
டுள்ைனர்.  அதற்களமய இசேம்ப-
வத்துடன் பதொடர்புளடய மூவளர 
முல்ளைத்தீவு பபொலிஸொர் ளகது-
பேய்துள்ைனர்.

தண்ணீரூற்று சந்த மீது 
தாக்குதல்: மூவர் ்ைது

ேொவகசசேரி விசேட ,  
யொழ்.விசேட நிருபர்கள்

ேொவகசசேரி -ேஙகத்தொளனயில் 
சேற்றுமுன்தினம் பிற்பகல் 6.30 
மணியைவில் இடம்பபற்ை விபத் -
தில் இளைஞன் ஒருவர் ேம்பவ 
இடத்திசைசய பலியொகியுள்ைொர்.   

பகொடிகொமம்-இயற்ைொளைப் பகு -
திளயச சேர்நத 18 வயதொன உதய 
குமொர் பொனுேன் என்ை இளைஞசன 

இவவொறு உயிரிழநதுள்ைொர்.   
அரேடி ரயில் கடளவக்கும் ேஙகத்-
தொளன ரயில் கடளவக்கும் இளடப் -
படட பொதுகொப்பற்ை தண்டவொ -
ைப் பகுதிளய கடக்க முற்படட 
இளைஞசன இவவொறு ரயில் சமொதி 
உயிரிழநதுள்ைொர். பகொழும்பில் 
இருநது வநத கடுகதிப் புளகயிரதம் 
சமொதியதில் இளைஞன் ேம்பவ 
இடத்திசைசய உயிரிழநதுள்ைதொக 
பதரிவிக்கப்படுகின்ைது. தண்ட -

வொைப்பகுதிக்கு அப்பொல் உள்ை 
களடக்கு பேன்று விடடு தண்டவொ-
ைத்ளதக் கடநத இளைஞன் மீண்டும் 
களடயில் தவை விடப்படட தனது 
பபொருள் ஒன்றிளன எடுப்பதற்கொக 
வநத சபொசத ரயில் சமொதித் தள்ளி-
யதொக ேம்பவத்ளத சேரில் கண்ட-
வர்கள் பதரிவித்துள்ைனர். விபத்து 
பதொடர்பொன சமைதிக விேொரளண-
களை ேொவகசசேரிப் பபொலிஸொர் 
முன்பனடுத்து வருகின்ைனர்.  

சாவைச்சரி - சஙைததா்ையில்
ரயில் ்�ாதி 18 வயது இ்ைஞன் பலி   

(பரநதன் குறூப் நிருபர்,கிளிபேொசசி குறூப் 
நிருபர்   

கிளிபேொசசி மொவடடத்தில் இடம்-
பபற்று வருகின்ை ேடடவிசரொத மணல் 
அகழ்வினொல் மொவடடத்தில் இருக்-
கின்ை மிகப்பபரும் வைமொன இரளணம-
டுகுைத்திற்கு மிகப்பபரும் ஆபத்து ஏற்-
படும் என கிளிபேொசசி மொவடட அரே 
அதிபர் றூபவதிசகதீஸ்வரன் எசேரிக்ளக 
விடுத்துள்ைொர்.   

கிளிபேொசசி மொவடடத்தில் இடம்-
பபறுகின்ை ேடடவிசரொத மணல் 
அகழ்வுகளை   கடடுப்படுத்துவது 
பதொடர்பிைொன கைநதுளரயொடல் ஒன்று 
சேற்றுமுன்தினம் (24-01-2022)  மொவடட 
பேயைக மண்டபத்தில் ேளடபபற்ைது. 
இக்கைநதுளரயொடலில் கைநதுபகொண்டு 
கருத்து பதரிவிக்ளகயிசைசய அவர் 
இதளன பதரிவித்தொர்.   

இதுபதொடர்பில் அவர் பதொடர்நது 
கருத்து பதரிவிக்ளகயில்,   

ேடடவிசரொத மணல் அகழ்வுகைொல் 
மொவடடத்திலிருக்கும் மிகப் பபரிய 
வைத்ளத ேொஙகள் இழக்க முடியொது. 
இதனொல் ஏற்படும் அழிவுகள் ஆபத்துக்கள் 

மிக அதிகம். எனசவ அளனவரும் இதில் 
பபொறுப்புடன் பேயற்படசவண்டும்.   

அதிகொரிகைொகிய ேொஙகள் இன்று 
இஙசக கடளமயில் இருப்சபொம் சிை 
வருடஙகளுக்குள் பேன்று விடுசவொம் 
ஆனொல் இநத ேமூகமும் மக்களும் இப்பி-
ரசதேத்திசைசய பதொடர்நதும் இருக்கப்-
சபொகின்ைொர்கள். ஆகசவ ேடடவிசரொத 
மணல் அகழ்வுகளை கடடுப்படுத்த 
அளனவரும் ஒத்துளழப்புகளையும் 
வழஙக சவண்டும்.   

குறிப்பொக இஙசக இருக்கின்ை ஒரு 

பபரிய வைமொன இரளணமடு குைத் -
தின் கீழ் மணல் அகழ்வுகள் சமற் -
பகொள்ைப்படுகின்ைன. 

இதனொல் எதிர்கொைத்தில் பபரிய 
ஒரு வைத்ளத ேொஙகள் இழநது சபொக 
முடியொது. இதனொல் ஆபத்துக்க -
ளும் அழிவுகளும் அதிகமொக இருக் -
கும். எனசவ ேமூகத்தினுளடய ஒத் -
துளழப்பும் பஙகளிப்பும் மிக மிக 
அவசியமொனது. அநத அடிப்பளட -
யிசைசய குறிப்பொக முதற்கடடமொக 
ஐநது இடஙகளில் இரொணுவ கொவ -

ைரண்களை அளமத்து அதன் மூைம் 
சேொதளன ேடவடிக்ளககளை சமற் -
பகொண்டு இதளன கடடுப்படுத்துவதற் -
கொன ேடவடிக்ளககள் சமற்பகொள்ைப் -
படும்.   

அதற்கு கமக்கொரர் அளமப்புகள் 
மற்றும் நீர்ப்பொேனத் திளணக்கைம் 
என்பன இடஙகளை அளடயொைப்ப -
டுத்தி கொவைரண்களை அளமப்பதற் -
கொன ஏற்பொடுகளை பேய்து வழஙக 
சவண்டும் என்றும் அவர் சமலும் பதரி -
வித்துள்ைொர்.   

சட்டவிர�ோத மணல் அகழ்வினோல்   
இ�ணணமடுகுளத்திற்கு பெரும் ஆெத்து

அரேொஙகத்தின் விசேட அபிவி-
ருத்தி ேன்பகொளட நிதி மூைத்தின் 
கீழ் வடக்கு மொகொண ேளப ஊடொக 
ேளடமுளைப்படுத்தப்படும் "சேதன 
பேளை மற்றும் சேதன பீளடேொ-
சினி உற்பத்தி திடடம்" பயனொ -
ளிகளுக்கொன உதவித்திடடஙகள் 
என்பன வழஙகும் நிகழ்வு சேற்று 
(25.01.2022) இடம்பபற்ைது.

மொகொண விவேொய திளணக்கைத்-
தில் இடம்பபற்ை இநநிகழ்வில், 
யொழ். மொவடட பொரொளுமன்ை உறுப் -
பினரும், பொரொளுமன்ை குழுக்களின் 
பிரதித் தவிேொைரும், யொழ். மொவடட 
ஒருஙகிளணப்புக் குழுவின் தளை -
வருமொன அஙகஜன் இரொமேொ-
தன் பிரதம விருநதினரொக கைநது-
பகொண்டு உதவித்திடடஙகளை 
பயனொளிகளுக்கு வழஙகி ளவத்தொர்.

இநநிகழ்வில் உளரயொற்றிய அஙக -
ஜன் இரொமேொதன், "வடக்கிலுள்ை 1 
ைடேத்து 60 ஆயிரம் விவேொய குடும் -
பஙகளை பொதுகொக்க சவண்டியதும் 
அவர்களின் விவேொயத்திற்கு பபறு-
மதிசேர்க்க சவண்டியதும் ேமது 
பபொறுப்பொகும், அதனடிப்பளடயில் 

இதுவளரகொைமும் இரேொயன உர 
பகொள்வனவுக்கொக பவளிேொடடுக்கு 
வழஙகப்படும் பபருமைவு நிதிளய 
பயன்படுத்தி உள்ேொடடில் சேதன உர 
உற்பத்திளய சமற்பகொள்ளும் விவ-
ேொயிகளுக்கொக வழஙகுவதனூடொக 
எமது மண்ளணயும் மக்களையும் 
பொதுகொக்க முடியும். 

சமலும், தற்ேொர்பு பபொருைொதொ-
ரத்ளத வைர்க்கும் வளகயில் எம் 
மண்ணிசைசய எம் வைஙகளை 

பகொண்டு விவேொய புரடசிளய பேய்ய 
சவண்டிய தருணபமொன்ைொக இளத 
பயன்படுத்துசவொம். அதனூடொக 
அறுவளட பேய்யப்படும் உள்ளூர் 
உற்பத்திகளை ஊக்குவித்து பபறுமதி 
சேர் ஏற்றுமதிகைொக அவற்ளை மொற்றி-
யளமத்து யொழ்ப்பொணத்திலிருநது ஏற்-
றுமதி பேய்ய முடியும்.

உதொரணமொக "சேதன விவேொயத்-
தின் ஊடொக பபைப்படும் கொய்கறி-
களுக்கு இநதியொவில் உள்ை ேநளத 

வொய்ப்ளப ேொம் பயன்படுத்தி, யொழ் 
விமொன நிளையத்தினூடொக ஏற்று-
மதி பேய்ய பபரும் வொய்பபொன்று 
எமது விவேொய பதொழில்முயற்சியொ-
ைர்களுக்கு உள்ைது. இப்படியொன 
ேொத்தியப்பொடுகளைபயல்ைொம் கருத்-
திற்பகொண்டு இநத கருவிகளை 
விளனத்திைசனொடு பயன்படுத்து-
மொறு அளனத்து விவேொயிகளையும் 
அளழக்கின்சைன்" என அவர்  பதரி-
வித்தொர்.

மணணண ெோதுகோக்கும் 
ரசதன விவசோயப் பு�டசி 

கள்ளியஙககாடு தமிழகலவன் பகாடசகாமல ைகாணவரகளின் நலன்கருதி அஙகு கல்வி 
கற்கும் ைகாணவரகளின் நலன்கருதி பூைணியம்ைகா அறககடடமையின் அனுசரமணயு-
டன் இலஙமகககிமை தமலவர லயன் கலகாநிதி நகா.தனனந்திரன் ைற்றும்  நிரவகாக உறுப்-
பினரகளும் இமணந்து ைகாணவரகளுகககான பகாதணிகமை வழஙகி மவததனர. 

முல்மலததீவில் 

கட்டுத்துவக்கு
வவடித்து
குடும்பஸ்தர் 
்படுகாயம
(புதுக்குடியிருப்பு விசேட 
நிருபர்)

முல்ளைத்தீவு கருேொடடுக் -
சகணி பகுதியில் கடடுத்து -
வக்கு பவடித்ததில் ஒருவர் 
கொயமளடநத நிளையில் 
மொவடட மருத்துவமளனயில் 
அனுமதிக்கப்படடுள்ைொர்.

24.01.2022 சேற்றுமுன்தி -
னம் மொளை முல்ளைத்தீவு 
பகொக்குத்பதொடுவொய் கரு -
ேொடடுக்சகணி பகுதியில் வய -
லுக்கு பேல்லும்சபொது கட -
டுத்துவக்கு பவடித்துள்ைது 
இதன்சபொது 48 வயதுளடய 
குடும்பஸ்தர் ஒருவர் கொலில் 
கொயமளடநத நிளையில் முல் -
ளைத்தீவு மொவடட மருத்துவ -
மளனயில் அனுமதிக்கப்டப் -
டுள்ைொர்.

ேம்வம் பதொடர்பிைொன 
சமைதிக விேொரளணகளை 
பகொக்குைொய் பபொலிஸொர் 
சமற்பகொண்டுவருகின்ைனர். 

யொழ்.விசேட நிருபர் 

திருடர்கள் பேன்ை சமொடடொர் ளேக்கிள் சமொதி குடும்பஸ்தர் 
ஒருவர் உயிரிழநதுள்ைொர். 

ரொேொ ரவிசேநதிரன் (வயது 50) என்பவசர உயிரிழநதுள்ைொர். 
சுன்னொகம் ேந -

தியில் அளமக் -
கப்படடுள்ை வீதி 
ேமிஞளே விைக்கு 
பகுதியில் சேற் -
றுதினம் திஙகட -
கிழளம இரவு 
இவவிபத்து இடம் -
பபற்றுள்ைது. 

சுன்னொகம் மது -
ப ொ ன ே ொ ள ை க் கு 
முன்பொக நிறுத்தி 
ள வ க் க ப் ப ட -
டிருநத தனது 
சமொடடொர் ளேக்கிளை பதன்மரொடசிளயச சேர்நத இருவர் 
திருடி தப்பிசயொடுவதளன சமொடடொர் ளேக்கிளின் உரிளமயொ -
ைர் கண்டுள்ைொர். 

அதளனயடுத்து, சமொடடொர் ளேக்கிள் உரிளமயொைர் உள் -
ளிடசடொர் துரத்திச பேன்ை நிளையில் திருடர்கள் பயணித்த 
சமொடடொர் ளேக்கிள் சுன்னொகம் ேநதி வீதி ேமிஞளே விைக்கு 
பகுதியில் எதிசர வநதவளர சமொதித்தள்ளியது.

அதில் ேம்பவ இடத்திசைசய அதிக குருதிப் சபொக்கு கொரண -
மொக அவர் உயிரிழநதொர். 

இவவிபத்திளன ஏற்படுத்திய இருவரும் பிடிக்கப்படடு சுன் -
னொகம் பபொலிஸொரிடம் ஒப்பளடக்கப்படடனர்.

இசேம்பவம் பதொடர்பில் சுன்னொகம் பபொலிஸொர் விேொரளண -
களை சமற்பகொண்டு வருகின்ைனர். 

திருடர்கள் சென்ற ம�ோடடோர 
செக்கிள் ம�ோதி குடும்பஸ்தர ்பலி

அகில இலஙமக மவ. எம். எம். ஏ. னபரமவ ைற்றும் கககாழும்பு ைகாளிககாவதமத இஸலகாமிய நிமலயமும் இமணந்து தமலைன்னகார பிரனதச சமபககு உடபடட 
கபகாலிஸ நிமலயம் கபௌதத விஹகாமர, கிறிஸதவ னதவகாலயஙகள், தமிழ பகாடசகாமல ஆகியன  5 பிரதகான இடஙகளில்  சுததைகான குடி நீர விநினயகாகம் கபகாது ைக -
களின் பயன்பகாடடுகககாக  மகயளிககப்படடது. நிகழவில் அகில இலஙமக மவ. எம். எம். ஏ. னபரமவயின் னதசியத தமலவர சஹீட,  ைகாளிககாவதமத இஸலகாமிய 
நிமலயததின் பணிப்பகாைர  எம். பி. எம்.  சரூக உள்ளிடட பிரமுகரகள் கலந்து கககாண்டிருந்தனர.  இகபகால் அலி

யொழ்.விசேட நிருபர் 

மொனிப்பொய்  பவைக்கொய் பிள்ளையொர் சகொவிலுக்கு 
பின்புைமொகவுள்ை கொணிபயொன்றிலிருநது வொள்கள், 
மற்றும் சகொடரிகளை பபொலிஸொர் மீடடுள்ைனர். 

அக்கொணியில் மிக இரகசியமொக மளைத்து ளவக்கப்-
படடிருநத நிளையில் சேற்று இரவு 09.30 மணியை-
வில் மொனிப்பொய் பபொலிஸொரினொல் ஆயுதஙகள் மீட-
கப்படடுள்ைன.

இசேம்பவத்தில் 2 கசஜநதிர சகொடரிகள், நீைமொன 
வொள் ஒன்றும் பபொலிஸொரினொல் மீடகப்படடுள்ை 
சபொதும், எவரும் ளகது பேய்யப்படவில்ளை. 

அதுபதொடர்பில் பபொலிஸொர் பதொடர்நதும் விேொர-
ளணகளை முன்பனடுத்து வருகின்ைனர்.

�ோனிப்போயில் 
ம்கோடோரி்கள்  

வோள் என்பன மீடபு
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பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிபபாளர் றிபாஸ் 

கல்முனை  சுகாதார துனை அபிவிருத்திக்கு
சகல தரப்பிைரதும் ஒத்துனைப்பு அவசியம்

(பாலமுனை விசேட நிருபர்)

 கல்முனை  பிராந்திய சுகாதார 
சேனைகள் பணிமனை சிறந்தததாரு 
கடடனமப்பினைக் தகாண்டு  ஒழுங்-
குபடுததப்படடுள்்ளது. இதன் கடந்-
தகால தேயறபாடுகள், இங்குள்்ள  
உததிசயாகததர்களின் ஒறறுனம 
மறறும் ஒததுனைப்புக்கள் பாராட -
டததக்கதாகும்  எை கல்முனை பிராந் -
திய சுகாதார சேனைகள் பணிப்பா -
்ளர் னைததிய கலாநிதி  ஐ.எல்.எம்.
றிபாஸ் ததரிவிததார்.

கல்முனை  பிராந்திய சுகாதார 
சேனைகள் பணிப்பா்ளராக பத-
விசயறறுக் தகாண்ட னைததிய 
கலாநிதி  ஐ.எல்.எம்.றிபாஸூக்கு 
திங்கடகிைனம (24) கல்முனை 
பிராந்திய சுகாதார  சேனைகள் பணி -
மனையில் ைரசைறபளிக்கப்பட-

டது. இந்நிகழ்வில் கலந்துதகாண்டு  
உனரயாறறிய சபாசத  சமறகன்ட-
ைாறு ததரிவிததார்.

அைர் சமலும் ததரிவிக்னகயில்,
நான்  யுனிதேப்பில் கடனம-

யாறறிய சபாது இலங்னகயில் 
உள்்ள அததனை பிராந்திய சுகாதார  
சேனைகள் பணிமனைக்கும் 
விஜயம் தேய்திருக்கின்சறன். கல்மு -
னைனயப் சபான்று  சிறந்தததாரு 
கடடனமப்பினைக் தகாண்டு ஒழுங் -
குபடுததப்படட பணிமனையினை 
எங்கும்  காணவில்னல. அவைா -
றாைததாரு சிறந்த பணிமனைக்கு 
பணிப்பா்ளராக  ைரக்கினடததனத-
யிடடு ேந்சதாேமனடகின்சறன்.

நாம்  எல்சலாரும் மனிதர்கள் என்ற 
அடிப்பனடயில், ஒவதைாருைரும் 
பல திடடங்கள்,  அபிப்பிராயங்கள், 

கருததுக்கன்ளக் தகாண்டிருக்கின்-
சறாம். இருந்தாலும்  எல்சலாரும் 
ஒன்றினணந்து பயணிக்க சைண்டிய 
நிர்ப்பந்தததிறகு உடபடடுள்ச்ளாம்.  
குறிப்பாக இப் பிராந்தியததின் சுகா-
தாரத துனறயினை அபிவிருததி தேய்-
ைதறகு  என்னிடம் பல திடடங்கள் 
உள்்ளை. அதுததாடர்பில் உங்க -
ச்ளாடு கலந்தாசலாசிக்க  உதசதசித -
துள்ச்ளன். 

அைறனற நனடமுனறப்படுததக்கூ-
டிய சூைல் உருைாகின்ற  படேததில் 
இந்தப் பிராந்தியததினை இன்னும் 
பல படிகள் முன்சைாக்கி நகர்தத  
முடியும் என்கின்ற நம்பிக்னக எைக்-
குள்்ளது.

குறிப்பாக  இன்று ததாடங்கும் 
இந்தப் புதிய பயணததில் ேகலரும் 
இனணந்து தகாள்ளுமாறு  சகடடுக் 

தகாள்கின்சறன். இப் பிராந்தியத-
தின் சுகாதாரததுனற அபிவிருததிக்கு  
இப்பணிமனையின் அததனை உததி -
சயாகததர்களிைதும் ஒததுனைப்புக் -
கன்ள  எதிர்பார்க்கின்சறன் என்றார்.

காததான்குடி ஸாவியா மகளிர் மாணை 
தவைவிகளுக்கு சின்்னம் சூட்டும் நிகழ்வு

காததான்குடி  கல்விக் சகாடடததி-
லுள்்ள ஸாவியா மகளிர் விததியாலய 
மாணை  தனலவிகளுக்கு சின்ைம் 
சூடடும்  நிகழ்வு திங்கடகிைனம (24)  
பாடோனல மண்டபததில் நனடதபற-
றது.

பாடோனல  அதிபர் எஸ்.எல். ஏ.க-
பூர் தனலனமயில் நனடதபறற இந்  
நிகழ்வில்,  ததஹிைன்ள  மா நகர ேனப 
உறுப்பிைர் திருமதி ேரீைா முஸ்தபா 
பிரதம விருந்திைராக கலந்து  தகாண்ட-
துடன், காததான்குடி சகாடடக் கல்விப் 
பணிப்பா்ளர் எம்.எம்.கலாவுதீன்,  காத-
தான்குடி நகர ேனப தேயலா்ளர் திருமதி 
ரிப்கா ஷபீன், காததான்குடி நகர ேனப  

உறுப்பிைர் எம்.ரமீஸ் உடபட பிரமு-
கர்கள், முக்கியஸ்தர்கள் ஆசிரியர்கள்,  
பாடோனல அபிவிருததிச் ேங்க உறுப்பி-
ைர்கள் எை பலர் கலந்து தகாண்டைர்.

இதன்  சபாது ஸாவியா மகளிர் 
விததியாலய மாணை தனலவிக-
ளுக்கு சின்ைம்  சூடடப்படடது-
டன், ேததியப் பிரமாணமும் தேய்து 
தகாண்டைர் .இதில் ஒழுக்க  சகானை-
தயான்றும் தைளியிடப்படடு னகய-
ளிக்கப்படடது.

இதன் சபாது ததஹிைன்ள மாநாகர 
ேனப உறுப்பிைர் திருமதி ேரீைா முஸ்-
தபாவுக்கு நினைவுச்சின்ைம் ைைங்கி 
தகௗரவிப்பும் ைைங்கப்படடது.

தெஹிவளை மாநாகர சளை உறுப்பினர்  பிரெம அதிதி

நல்லாட்சிக்காை ததசிய முனைணியின 
புதிய நியமைஙகள் அறிவிப்பு
புதிய காததான்குடி திைகரன் நிருபர்

நல்லாடசிக்காை  சதசிய முன்ை -
ணியின் புதிய தவிோ்ளராக டாக்டர் 
சக.எம். ஸாஹிரும், சதசிய அனமப்-
பா்ளராக பி.எம்.முஜீபுர் ரஹமா-
னும்   நியமிக்கப்படடுள்்ளதாக நல்-
லாடசிக்காை சதசிய முன்ைணியின் 
தபாதுச் தேயலா்ளர்  அஷதஷய்க் 
ஏ.எல்.எம்.ேபீல்  ததரிவிததுள்்ளார்.

கடந்த  தனலனமததுை ேனப அமர்-
வின் சபாது கலந்துனரயாடப்படட 
விடயங்கள்  மறறும்  சமறதகாள்்ளப்-
படட தீர்மாைங்களுக்கு அனமைா-
கசை இந்த நியமைங்கள் தறசபாது  
அறிவிக்கப்படடுள்்ளை.

இது ததாடர்பில் தைளியிடப்பட -
டுள்்ள  ஊடக அறிக்னகயில் சமலும் 
ததரிவிக்கப்படடுள்்ளதாைது,

நல்லாடசிக்காை  சதசிய முன்ை -
ணியின் கடந்த 25.12.2021 அன்று 
தனலனமததுை ேனப அமர்வு இடம்  
தபறறது. இதில் கடசியின் எதிர் -

காலத திடடங்கன்ள விரிைாக்கும் 
தபாருடடு  கடசியின் உயர் பதவிக -
ளுக்காை புதிய நியமைங்கள் பறறி -
யும் விரிைாக  கலந்துனரயாடப்பட-
டது.

அதறகிணங்க கடசியின் தவிோ்ள -
ராக மூதூர்  பிரசதேதனதச் சேர்ந்த 
டாக்டர் சக.எம்.ஸாஹிரும், சதசிய 
அனமப்பா்ளராக  மன்ைானரச் 
சேர்ந்த எம்.எம்.முஜீபுர் ரஹமானும் 
நியமிக்கப்பட  சைண்டும் என்ற 
ஆசலாேனைகள் ஏக மைதாக முன் -
னைக்கப்படடை.

அதனைத  ததாடர்ந்து கடசியின் 
தேயறகுழுவின் அபிப்பிராயங்களும் 
தபறப்படடை.  

இந் நியமைங்கன்ள அைர்க -
ளும் ஆசமாதிததனதத ததாடர்ந்து 
சக.எம்.ஸாஹிர்  தவிோ்ளராகவும்  
முஜிபுர் ரஹமான் அதன் சதசிய 
அனமப்பா்ளராகவும் தறசபாது  நிய-
மிக்கப்படடுள்்ளைர்.

கல்வி அமைச்சினால் நடாததப்படட 'நாடடுக்கு ப்பறுைதியான நூப�ான்று' ப்பாடடியில் அக்கமைப்பற்று ஆயிஷா முஸ்லிம் ைகளிர் கல்லூரியில், 07 ைாணவிகளின் புததகஙகள் 
பதரிவு பெயயப்படடுள்்ளதாக ்பாடொம� அதி்பர் திருைதி நஜீைா ஹாறூடீன் பதரிவிததார்.  இம் ைாணவர்களுக்கான ொன்றிதழகள் கல்வி அமைச்சினால் அனுப்பப்படடு ்பாடொம� 
அதி்பரினால் வழஙகப்படடன. ்பாததிைா ெஹா எனும் ைாணவிக்கு அதி்பர் ொன்றிதழ வழஙகுவமதயும், ொன்றிதழ ப்பற்்ற ைாணவிகள், அதி்பர், ஆசிரியர்களுடன் கூடடாக எடுதத 
்படம்.     (பக.எம்.எம்.ெபீக்)   

திருமவையில் இடம்்பற்ற 
நிவ்னவு தி்ன நிகழ்வு

(அன்புைழிபுரம் திைகரன்  தராடட-
தைை குறூப் நிருபர்கள்) 

கடந்த  2006 ஆம் ஆண்டு திருசகா -
ணமனலயில் படுதகானல தேய்யப்-
படட ஊடகவியலா்ளர்  எஸ்.சுகிர் -
தராஜனின் 16ைது ஞாபகார்தத திை 
நிகழ்வு திருசகாணமனலயில்  இடம் -
தபறறது. 

திங்கடகிைனம  (24) மானல 5 
மணிய்ளவில் திருசகாணமனல 
மாைடட ஊடக இல்லததில்   ஊட -
கவியலா்ளர் எஸ்.சுகிர்தராஜனின் 
16ைது ஞாபகார்தத நிகழ்வு நினைவு  
கூறப்படடது. 

இதன்சபாது  படுதகானல தேய் -
யப்படட சிசரஸ்ட ஊடகவியலா்ளர் 
எஸ்.சுகிர்தராஜனின்  திருவுருைப்ப -
டததிறகு மலர் அஞேலி தேலுததப்-
படடு, நினைவுச்சுடர்  ஏறறப்படட -
தனைத ததடர்ந்து, தமௗை அஞேலி 
தேலுததப்படடு நினைைஞேலி   
தேலுததப்படடது. 

கல்முவ்ன ைடக்கு யுைதிகளுக்கு  
பறறிக் வகத்தாழில் பயிறசி ்ெறி
பாண்டிருப்பு திைகரன் நிருபர்  

பறறிக் னகததறி, புடனைக் னகத 
ததாழில் மறறும் ஆனட உறபததி 
இராஜாங்க அனமச்சின் அனுேர -
னணயுடன் நடததப்படும் பறறிக் 
னகத ததாழில் பயிறசிக்காை ஆரம்ப 
நிகழ்வு, கல்முனை ைடக்கு பிரசதே 
தேயலா்ளர் ரி.சஜ.அதிேயராஜ் தனல -
னமயில் ஆரம்பிதது னைக்கப்பட-
டது.  

இந்நிகழ்வில் பிரதம பயிறசி தநறி 
ை்ளைா்ளர்க்ளாக சிலிடா நிறுைை 
உததிசயாகததராை அஜித ேததிய-
பாலா கலந்து தகாண்டார். அததுடன் 
பிரசதே தேயலக நிதிப் பிரிவு உதவி-
யா்ளர் கசணேலிங்கம் திருபாலன், 
ததாழில் முயறசி அபிவிருததி அதி -

காரேனப உததிசயாகததர் எம்.எப்.
சக.காமிலா, சிறு ததாழில் முயறசி 
அபிவிருததி உததிசயாகததர் எம்.
ஐ.ரமீஸ், விைோய அபிவிருததி உத -
திசயாகததர் ஏ.பி.எம்.நயீம் மறறும் 
பிரசதே தேயலக உததிசயாகததர்கள் 
எை பலர் கலந்து தகாண்டைர்.  

இங்கு ததரிவு தேய்யப்படட 20 
யுைதிகள் பயிறசி தநறியில் கலந்து 
தகாண்டைர். இங்கு பயிறசி ைைங்-
கப்படும் பயிறசியா்ளர்களுக்கு 
ஒருமாத பயிறசி தநறியின் முடிவில் 
ததாழில் உபகரணங்கள் ைைங்கப்-
படடு, அைர்களுக்காை சுயததாழில் 
முயறசிக்காை உதவிகளும் தபற-
றுக்தகாடுக்கப்படவுள்்ளனம குறிபி-
டததக்கது.   

்பரும் சபாக ்ெல்வை அரசு உததரைாத 
விவைக்கு ்காள்ை்னவு ்ேயய சைண்டும்
(ஒலுவில் விசேட நிருபர்)

அம்பானற மாைடட விைோ -
யிகளிடம் இருந்து தபரும்சபாக 
தநல்னல அரோங்கம் உததரைாத 
வினலக்கு தகாள்ைைவு தேய்ய 
சைண்டுதமை ஸ்ரீலங்கா விைோய 
அனமப்பின் தனலைர் ஏ.சீ. சிறா -
ஜுதீன்  சகாரிக்னக விடுததுள்்ளார்.

 அக்கனரப்பறறு விதிவிட திடட 
முகானமயா்ளர் அலுைலததில் 
திங்கடகிைனம (24) நனடதபறற 
ஊடகவியலா்ளர் மாநாடடில் 
கருததுத ததரிவிக்னகயிசலசய 
சமறகண்டைாறு கூறிைார்.

தனலைர்  சிறாஜுதீன்  அங்கு 
ததாடர்ந்து கருததுத ததரிவிக்னக -
யில்,

ஜைாதிபதி சகாடடபய ராஜபக்ஷ -
வின் சுபிடேததின் சநாக்கு திடடத -
திறகனமய விைோயிகளிடமிருந்து 
95 ரூபாவுக்கு ஒரு கிசலா தநல் 
தகாள்ைைவு தேய்ைதாக அறிவிக் -
கப்படடிருந்தும், இதுைனர அதற -
காை எவவித நடைடிக்னகயும் 
எடுக்கப்படவில்னல. தநற ேந் -

னதப்படுததும் ேனபக்குரிய தநற -
க்ளஞசிய ோனலகள் இதுைனர 
திறக்கப்படாமலுள்்ளை. 

அரோங்கம் உததரைாத 
வினலக்கு விைோயிகளிடமிருந்து 
தநல்னல தகாள்ைைவு தேய்யா -
மல் இருப்பதால் மிகவும் குனறந்த 
வினலக்கு தனியார் வியாபாரிகள் 
தநல்னல தகாள்ைைவு தேய்கின்ற -
ைர். இதைால் விைோயிகள் பாரிய 
நஷடதனத எதிர்சநாக்கி ைருகின் -
றைர்.  

அம்பானற மாைடடததில் 
தபரும்சபாகததில் தநறதேய்னக 
பாரிய வீழ்ச்சியனடந்து ஏக்கருக்கு 
20 ததாடக்கம் 25 மூனட தநல் 
கினடப்பதாகவும், இதைால் விை -
ோயிகள் தபாரு்ளாதார ரீதியாக 
பாதிக்கப்படடுள்்ளைர்.

எைசை, அம்பானற மாைட -
டததிலுள்்ள தநல் க்ளஞசிய 
ோனலகன்ள திறந்து அரோங்கம் 
உததரைாத வினலக்கு தநல்னல 
தகாள்ைைவு தேய்ைதறகு நட -
ைடிக்னக எடுக்க சைண்டுதமை 
சைண்டுசகாள் விடுப்பதாக ததரி -
விததார்.  

கநெைாய் ஆயிஷா மகளிர்  
மாணவர்களுக்கு ெடுப்பூசி
 (கந்த்ளாய் திைகரன் நிருபர்)   

திருசகாணமனல மாைடடததின் 
கந்த்ளாய் ைலயக்கல்வி அலுைலகத-
திகுடபடட ஆயிஷா மகளிர் மகா 
விததியாலய மாணைர்களுக்கு தடுப் -
பூசி ஏறறும் நடைடிக்னககள் தேவ-
ைாய்க்கிைனம (25) ஆரம்பிக்கப்-
படடது.   இந் நிகழ்வு பாடோனல 
அதிபர் எஸ்.ோகிதீன் தனலனமயில் 
பாடோனல சகடசபார் கூடததில் 
நனடதபறறது. இதன் சபாது னபேர் 
தடுப்பூசிகள் தரம் ஏைாம் ஆண்டிலி -
ருந்து தரம் பதது ைனரயாை மாண-
ைர்களுக்கு தேலுததப்படடை.  

சமலும் மாணைர்களுக்கு 
தகாவிட தடுப்பூசிகளின் முக்கியத-
துைம் ததாடர்பாக தபாது சுகாதார 
பரிசோதகர்களிைால் ததளிவுபடுத-
தப்படடது. இதில் எழுநூறு மாண-
ைர்களுக்கு சமல் தடுப்பூசிகள் 
தேலுததப்படடை.  

ஸ்ரீ�ஙகா விவொய அமைபபின் தம�வர் சி்றாஜுதீன்

ைருதமுமன அல்- ைனார் பதசிய ்பாடொம�யின் ைாணவர் தம�வர்களுக்கான சின்னம்  சூடடும் நிகழவு ்பாடொம� அதி்பர் எம். பஜ.அபதுல் ஹஸீப தம�மையில்  நமடப்பற்்றது.  
அபதுல் அஸீஸ் நிறுவன தவிொ்ளர் ஏ.ஏ.அபதுல் ஹபீல் பிைதை அதிதியாகக் க�ந்து  பகாணட நிகழவில், கல்முமன உதவி பிைதை ப்பாலிஸ் ்பரிபொதகர்  ரீ.எச்.டீ.எம்.எல்.புடடிக்க 
பகௌைவ அதிதியாகக் க�ந்து பகாணடார். ைாணவர்களுக்கு சின்னஙகள் சூடடப்படடு ொன்றிதழகளும் வழஙகப்படடதுடன், அதிதிகளும் இதன் ப்பாது பகௌைவிக்கப்படடனர்.
  (்படம்; ப்பரியநீ�ாவமண தினகைன் நிரு்பர்)

ததாப்பூரில் பனிப்்பாழிவு
சதாப்பூர் குறூப் நிருபர்

சதாப்பூர் பிரசதேததில் பனியு -
டன் கூடிய காலநினல நிலவுைதால் 
தபாதுமக்கள் பல்சைறு அதேௗகரி-
யங்கன்ள எதிர் சநாக்கி ைருகின்ற-
ைர்.

பனியிைால்  அதிகானல முதல் 
மனைதபய்ைது சபான்று மூடுபனி 

தபய்ைதால் ைாகை ோரதிகள்  விபத-
துக்குள்்ளாக ைாய்ப்புள்்ளதால் அை-
தாைமாக பயணிக்குமாறு  அறிவுறுத-
தப்படுகின்றைர்.

பனிப்தபாழிவிைால்  தபாதுமக் -
கள் தடிமன், காய்ச்ேல் மறறும் உடல் 
ைலி சபான்ற சநாய் அறிகுறிக்ளால்  
பாதிக்கப்படடுள்்ளனமயும் குறிப்பி-
டததக்கதாகும்.

மூதூர் பூஙகாளவ 
மீண்டும் திறக்க ஏறைாடு 

(மூதூர் திைகரன் நிருபர்)

தகாசராைா  அோதாரண 
சூழ்நினல கருதி சில மாத 
காலமாக மூடப்படட மூதூர் 
தபாழுதுசபாக்கு  பூங்கா மீண்டும் 
எதிர்ைரும் தபப்ரைரி 1ஆம் திகதி 
முதல் திறக்கப்படவுள்்ளது.

சமலும்  மூதூர் தபாழுது-
சபாக்கு பூங்கானை நாடடின் 
பல்சைறு பகுதிகளில் இருந் -
தும்  பார்னையிட ைரும் மக்கள் 
மூதூரில் உள்்ள இப்பூங்கானை-
யும் பார்னையிடடு  தேல்ைது 
ைைக்கம்.

இதனை அடுதது ேனிக்கிைனம 
(22) மூதூர் பிரசதே ேனப  தவிோ-
்ளர் எம்.எம்.ஏ.அரூஸ், தேயலா-
்ளர் வி. ேததியசோதி ஆகிசயாரின் 
ைழிகாடடலில்  ேனப உததிசயா-
கததர்க்ளாக தபரும்ளவிலாசைார் 
கலந்து தகாண்டு ேகல ைேதிக-
ன்ளயும்  ஒழுங்குற ஏறபடுததும் 
முகமாக சிரமதாைப் பணிகன்ள-
யும், முழு நா்ளாக சமறதகாண்டு  
மிக கைர்ச்சியகரமாக அைகுப-
டுததி திறப்பதறகாை ஏறபாட-
டினை சமறதகாண்டு  உள்்ளைர்.

இலஙளக வஙகி தசஙகலடி 
கிளை புதிய இடத்துக்கு மாறறம்
(ஏறாவூர் நிருபர்)

இலங்னக ைங்கியின் தேங்க -
லடிக் கின்ள  புதிய இடததிறகு 
மாறறும் நிகழ்வு ேம்பிரதாயபூர்ை-
மாக நனடதபறறது.

ைங்கியின்  கிைக்கு மாகாண 
உதவிப் தபாது முகானமயா்ளர் 
டபிளியு.எம்.ஏ. ைணிகசேகர  இந் -
நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாகக் 
கலந்து தகாண்டார்.

கின்ள  முகானமயா்ளர் எஸ். ேன் -
முகபிரதாப் தனலனமயில்  நனட-
தபறற இந் நிகழ்வில், பிரசதே  
தேயலா்ளர் சக. தைபால சுந்த-
ரம்,தபாலிஸ் நினலயப் தபாறுப்-
பதிகாரி  ஏ.எம்.ஏ. நஜீப் மறறும்      
ைங்கியின் உயரதிகாரிகள் பலரும் 
கலந்து தகாண்டைர்.
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Nghjdh itj;jparhiy
fuhgpl;ba - fhyp

fhyp> fuhgpl;ba itj;jparhiyapd; gpd;tUk; rpw;Wz;br;rhiyfs; kw;Wk; tpw;gid 
epiyaq;fis 2022Mk; Mz;by; eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf> Fwpj;j Jiwapy; 
jifikAs;s xg;ge;jf;fhuHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 
,yf;fk;

tpguk;

kPsspf;fg; 
glhj gbtf; 
fl;lzk; 
&gh

01 rpw;Wz;br;rhiyia eilKiwg;gLj;Jjy; 2>000.00

02 itj;jpaHfspd; cj;jpNahf Xa;T tpLjp rpw;Wz;br; 
rhiyia eilKiwg;gLj;Jjy;

2>000.00

03 kypT tpw;gid epiyaj;ij eilKiwg;gLj;Jjy; 2>000.00

04 Nghrzrhiyia eilKiwg;gLj;Jjy; 2>000.00

05 njhlHghly; $lj;ij eilKiwg;gLj;Jjy; 2>000.00

01.  ,jw;fhf MHtKs;s jug;gpdH> Nkw;gb xt;nthU Nritf;Fkhf> fuhgpl;ba Nghjdh 
itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;Fr; rkHg;gpf;Fk; tpz;zg;gf; fbjnkhd;Wld; 
kPsspf;fg;glhj gbtf;fl;lzj;ij itj;jparhiyapy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
gw;Wr;rPl;Lld; Njrpa milahs ml;iliar; rkHg;gpj;J 2022.01.26 Kjy; 2022.02.14 
tiu thu ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu itj;jparhiyapd; gpujhd 
mYtyfj;jpy; tpiykDg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  2022.02.15 md;W K.g. 10.00 ,w;F tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLtJld; mit 2022.02.15 
md;W K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> jiytH> 
ngWiff;FO> Nghjdh itj;jparhiy> fuhgpl;ba> fhyp vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; 
jghypy; mDg;Gjy; my;yJ gpujhd fzf;fhshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 
ngWifg; ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;. tpiykDj; jpwf;fg;gLk; Ntisapy; 
tpiykDjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

03.  tpiykDf;fis mlf;Fk; ciwfspd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy;> njhlH ,yf;fk; 
kw;Wk; Fwpj;j fUkj;jpd; ngaH kpfTk; njspthff;Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDg;gbtq;fis ,ytrkhf gpujpg; gzpg;ghsH (epjp) ,d; mYtyfj;jpy; 
ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

05.  mur xg;ge;jq;fis kPwpaikf;fhf> mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; gLj;jg;gl;l egHfSf;F 
tpiykDg;gbtq;fs; toq;fg;glkhl;lhJ.

06.  Fwpj;j tpiykDit KOikahf my;yJ mjd; gFjpnahd;iw Vw;Wf;nfhs;Sk; 
my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik ngWiff;FOtpw;F chpj;jhFk;.

07.  Nkyjpf tpguq;fspw;fhf 091-2232176/ 091-2232159 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fis 
miof;fTk;.

jiytH
gpuhe;jpag; ngWiff; FO
Nghjdh itj;jparhiy>
fuhgpl;ba fhyp.

tpiykDf;Nfhuy;

,yq;if rdehaf Nrhrypr Fbaurpd; murhq;fk;

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

fUk;G> Nrhsk;> kuKe;jpupif> kpsF> fWth> 
fuhk;G> ntw;wpiy cs;spl;l rpW Njhl;l gapu;r; nra;if mgptpUj;jp> 

mit rhu;e;j njhopy;fs; kw;Wk; Vw;Wkjp Nkk;ghl;L ,uh[hq;f 
mikr;R

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

mstPL> glkhf;fy; kw;Wk; gl gFg;gha;Tld; Multispectral Sensor 
cldhd thd; glkhf;fYf;fhd Quad copter Mspy;yh 

tpkhdj;jpd; toq;fy;> epWTjy;> gapw;rp kw;Wk; guhkupg;Gf;fhd 
Njrpa Nghl;buPjpahd tpiykD

Nfs;tpkD Fwpg;G - PR 6008
01.  ngy;tj;j gpupTf;F mstPL> glkhf;fy; kw;Wk; gl gFg;gha; jPu;Tld; Multispectral Sensor 

cldhd thd; glkhf;fYf;fhd Quad copter Mspy;yh tpkhdj;jpd; toq;fy;> epWTjy;> 

gapw;rp kw;Wk; guhkupg;Gf;fhf Mu;tKila jug;Gfsplk; ,Ue;J tiuaWf;fg;gl;l yq;fh 

rPdp (jdpahu;) epWtdj;jpd; jpizf;fs ngWiff; FO (DPC)> jiytupdhy; Kj;jpiu 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd.  

 1.1 xg;ge;jk; toq;fg;gLtjw;fhd jFjpf;F Njitahd jifikapy; cs;slq;FtJ:

   vOj;J mj;jhl;rpfSld; mstPL> glkhf;fy; kw;Wk; gl gFg;gha;Tld; Multispectral 
Sensor cldhd thd; glkhf;fYf;fhd Quad copter Mspy;yh tpkhdj;jpd; toq;fy;> 

epWTjy;> gapw;rp kw;Wk; guhkupg;gpy; Fiwe;jJ Ie;J (5) Mz;Lfs; mDgtk;.

 1.2  05 kpy;ypad; ,yq;if &ghTf;F Nkw;gl;l ngWkjpAld; vOj;J mj;jhl;rpfNshL 

,yq;iff;Fs; Fiwe;jJ Ie;J (05) ,jidnahj;j gad;ghLfis ntw;wpfukhf 

nraw;gLj;jpapUj;jy;.

02.  kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf 1>500.00 ,yq;if &ghit nrYj;jp 2022 ngg;utup 14 Mk; 

jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; 9.00 kzp njhlf;fk; 15.00 kzp tiu tiuaWf;fg;gl;l 

yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w 

Kftupf;F vOj;J%y tpz;zg;gk; xd;iw rku;g;gpj;J tpiykD Mtzq;fspd; KOikahd 

njhFjp xd;iw tpiykDjhuu;fshy; nfhs;tdT nra;a KbAk;. nuhf;fg;gzk; %yk; 

fl;lzk; nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;.

03.  tpiykDjhuu; tpiykD Mtzq;fSld; kPsspf;fg;glhj itg;G urPij ,izj;jy; 

Ntz;Lk;. mt;thW ,izf;fj; jtwpdhy; tpiykD epuhfupf;fg;gLk;. 

04.  tpiykDf;fis 2022 ngg;utup 15 Mk; jpfjp 14.00 kzp jhkjpf;fhJ jiytu;> jpizf;fs 

ngWiff; FO> tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;> ,y. 27> nky;Nghu;d; 

xOq;if> nfhOk;G 04 vd;w Kftupf;F fpilg;gjw;F Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l fbj 

ciwapy; iffshy; nfhz;Lte;J Nru;g;gJ> gjpTj; jghy; my;yJ tpiuJ}ju; %yk; 

mDg;g Ntz;Lk; vd;gNjhL fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; “glkhf;fy; kw;Wk; 
gl gFg;gha; jPu;Tld; Multispectral Sensor cldhd thd; glkhf;fYf;fhd Quad copter 
Mspy;yh tpkhdj;jpd; toq;fy;> epWTjy;> gapw;rp kw;Wk; guhkupg;Gf;fhd tpiykD - (PR-
6008)” vd;W njspthf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mjd; gpd; tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. 

tpiykDf;fis jpwf;Fk; epfo;tpy; tpiykDjhuu;fs; my;yJ mtu;jk; mjpfhuk; ngw;w 

gpujpepjpfs; gq;Nfw;fyhk;. jhkjpf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;fg;glkhl;lhJ. Nfs;tpkDf; 

FOtpd; KbT ,WjpahdjhFk;. 

05.  midj;J tpiykDf;fSk; ,. &gh 50>000.00 (Ik;gjhapuk;)  “tpiykD gpizia” 
nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gNjhL kjpg;gplg;gLk; nryT 3.2 kpy;ypad; ,. &gh.

06.  tpiykDTf;F Ke;jpa re;jpg;G ngy;tj;j Nfl;Nghu;$lj;jpy; 2022 ngg;utup 8 Mk; jpfjp 

9.30 kzpf;F ,lk;ngWk;.  

07.  Mu;tKila tpiykDjhuu;fs; tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtd - nfhs;Kjy; 

Kfhikahsuplk; ,Ue;J Nkyjpf tpguq;fis ngwyhk; (njh. +94 11 2505558> ifNgrp + 
94 71 9803859> 0714306994> njhiyefy; +94 11 2500674> (kpd;dQ;ry;: chandana@lscl.lk).  

jiytu; - jpizf;fs ngWiff; FO

tiuaWf;fg;gl;l yq;fh rPdp (jdpahu;) epWtdk;

,y. 27> nky;Nghu;d; xOq;if> 

nfhOk;G 04. 

1964Mk; Mz;bd; 28Mk; ,yf;f 

fhzp vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lj;jpdhy; 

jpUj;jg;gl;lthwhd fhzp vLj;jw; 

rl;lk; (mj;jpahak; 460) 

7Mk; gphptpd; fPohd gpufldk;

Fwpg;G ,y.: 4/2/1/91
fhzp mikr;rpd; Fwpg;G ,y.: 4-3/4/2017/

LO/213

xU gfpuq;f Njitf;fhf fPo;f;fhZk; 

ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;l fhzpj; 

Jz;il vLj;Jf; nfhs;s murhq;fk; 

vz;zpAs;sJ. Nkyjpf tpguq;fSf;F 

,yq;ifr; rdehaf Nrh\yprf; Fbaurpd; 

2021.11.19Mk; jpfjpa 2254/45Mk; ,yf;f 

mjptpNrl tHj;jkhdp mwptpj;jiyg; 

ghHf;fTk;.

ml;ltiz

khtl;lk; : fk;g`h

gpuNjr nrayhsH gphpT : njhk;Ng

fpuhk cj;jpNahfj;jH gphpT : 383> nkj;njfk

fpuhkj;jpd; ngaH : nkj;njfk

fhzpapd; ngaH :  Ntnftj;ij 

my;yJ 

khspfhtj;ij

tiugl ,y : M.t.fk;. 4241

Jz;L ,y. : 01

vd;.V.V.v]; ep];]q;f Mur;rp

gpuNjr nrayhsH

njhk;Ng

tpyhrk;: njhk;Ng gpuNjr nrayfk;

 NtNf>

 fphpjpnty

jpfjp: 2022.01.04



14 2022 ஜனவரி 26 புதன்கிழமை26–01–2022

வெலிகம தினகரன் நிருபர் 

குறுகிய அரசியல் இலாபஙகளை 
ளகவிட்டு ஜனாதிபதி ககாட்்ாபய 
ராஜபக்ஷவுக்கு பூரண ஒத்துளைப்பு 
ெைஙகுெது சகல மக்களினதும் க -்
ளமயாகுவமன, மாத்்தளை மாெட்் 
பாராளுமன்ை உறுப்பினர் கருணா-
்தாஸ வகாடித்துெக்கு  ( வபா. ஜ. வப ) 
வ்தரிவித்்தார்.  

அக்குரஸஸ பிரக்தசத்தில் இ்ம்-
வபறை மக்கள் சந்திப்பிகலகய பாரா-
ளுமன்ை உறுப்பினர் இவொறு குறிப் -
பிட்்ார்.   

வ்தா்ர்ந்து அெர் கருத்துத் வ்தரிவிக்ளகயில், 
வகாகரானா வ்தாறறுக்கு அசசமின்றி முகம் 
வகாடுத்து அதிலிருந்து மக்களை விடுவிக்க ஜனா-
திபதி முன்னுரிளம ெைஙகிச  வசயறபட்்ார்.

இ்தனால், மக்கள் மீண்டும் ெைளமயான வசயற-
பாடுளில் ஈடுப் ஆரம்பித்துள்ைனர். இசசந்்தர்ப்-

பத்தில் நாட்டுமக்கள் என்ை ெளகயில் 
சகலரும் ஒன்றிளணந்து பணியாறை 
கெண்டும். இவொறு சகலரும் ஒன் -
றிளணந்து பணியாறறினாகல  எமக்கு 
ஏறபட்டுள்ை பிரசசிளனகளிலிருந்து 
மீண்வ்ை முடியும்.   

ஜனாதிபதி உட்ப் அரசு பாரிய 
கெளலத்திட்்ஙகளை முன்வன -
டுத்து ெருகின்ைன. எமது நாட்டு 
பல்களலக் கைகஙகளை அபிவிருத்தி 
வசயய ஜனாதிபதி முன்வனடுத்துள்ை 
கெளலத் திட்்ஙகளை நாம் மதிக்க 

கெண்டும். மாணெர்கள் நாட்டின் எதிர்காலம். 
அெர்களை கட்டிவயழுப்பினால் மாத்திரகம 
எமக்கு எதிர் காலத்தில் சுபிட்சமாக ொைமுடி -
யும். எனகெ மாணெர்களின் எதிர்காலத்ள்த பாது -
காக்க ஜனாதிபதி ககாட்்ாபய ராஜபக் ஷ கமற -
வகாள்ளும் சகல ந்ெடிக்ளக களையும்  மதித்துச 
வசயறபடுெது க்ளமயாகும் என்ைார்.  

அரசியல் பேதங்களை மறந்து ஜனாதிேதிக்கு   
ஒத்துளைப்பு வைஙகுவபத இன்றுளை பதளவ  நீர்வகாழும்பு தினகரன் நிருபர் 

நீர்வகாழும்பு பிரக்தச வசயலாைர் 
பிரிவுக்குட்பட்் பிடிப்பன மீன்பிடி 
கிராமத்திலுள்ை அரச கட்்்வமான்-
றில் "அழுகிய மீன்களை பயன்படுத்தி 
பசளை ்தயாரிப்பு நிளலயவமான்ளை"  
அளமத்்தளமக்கு எதிர்ப்பு வ்தரிவித்-
து,பாரிய ஆர்ப்பாட்்ம் ந்த்்தப்பட்-
்து.

பிடிப்பன கத்க்தாலிக்க க்தொலயத்-
திறகு முன்னால் ந்ந்்த இந்்த ஆர்ப்-
பாட்்த்தில், பிரக்தசொசிகள் பலர் 
கலந்து வகாண்்னர்.

மூசசுவி் இ்ஙவகாடுஙகள்" என்ை 
ககாஷத்ள்த எழுப்பியொறு, பிர்தான 
வீதிளய மறித்து ஆர்ப்பாட்்ம் ந்த்-
்தப்பட்்து. கமல் மாகாண சளபயின் 
பூரண அனுசரளணயில், அரசுக்கு 
வசாந்்தமான  கட்்்த்தில், அழுகிய 
மீன்களை பயன்படுத்தி திரெ நிளலப்-
பசளை ்தயாரிக்கப்படுெ்தாக பிரக்தச-
ொசிகள் வ்தரிவித்்தனர்.

இ்தனால் பிடிப்பன பிரக்தசத்தில், 
அழுகிய ொள்யு்ன் கூடிய துர்நாற-
ைம்  வீசுெ்தாகவும் பிரக்தசொசிகள் 
வ்தரிவிக்கின்ைனர் .

ேசளை தயாரிப்ேதற்கு 
எதிரா்க ஆரப்ோட்டம்

 

ml;lhisr;Nrid 10Mk; gphptpy; 

,y.231/rP> Kjyhk; FWf;F 

tPjpapy; trpj;J tUk; K`k;kl; 

,g;wh`pk; K`k;kl; m];ug; Mfa 

ehd; vdJ kfdhfpa m];kp 

K`k;kl; m];ug; vd;gtUila 

ngaiu m];kp vd khw;wpf; 

nfhz;Nld; vd;gij ,yq;if 

rdehaf Nrh\ypr FbauRf;Fk;> 

nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 

mwpaj;jUfpd;Nwd;.

K`k;kl; ,g;wh`pk; K`k;kl; 

m];ug;

(jfg;gd;)

ngah; khw;wk;

guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; - 2022

khtl;l nghJ itj;jparhiy - ehtyg;gpl;b

2022 Mk; Mz;bw;fhf ehtyg;gpl;b> khtl;l nghJ itj;jparhiyf;F guhkhpg;G 

xg;ge;jf;fhuh;fisg; gjpT nra;Ak; Kfkhf> fPo;;fhZk; jifikfisg; g+h;j;jp 

nra;Js;s ,yq;if eph;khzg; gapw;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; gjpT nra;Js;s 

xg;ge;jf;fhuh;fsplkpUe;J gpuNjr ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 2022.02.18 K.g.10.30 

tiu Nfs;tpfs; Vw;fg;gLk;.

njhlh; 

,y
cUg;gb jifikfs;

kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

01

2022 Mz;bw;fhf 

guhkhpg;G xg;ge;jf; 

fhuh;fis 

gjpTnra;jy;

M8 my;yJ C9 (jpUj;jg;gl;l 
gjpT nra;jy; Kiwapd; 

gpufhuk;) EM5 kw;Wk; mjw;F 

Nky; (kpd; guhkhpg;gpw;fhf)

&.1500.00

02.  Nfs;tp Mtzq;fis 2022.01.27 Kjy; 2022.02.17 tiu rhjhuz mYtyf 

ehl;fspy; K.g.9.00 - gp.g.2.00 ,w;F  ,ilg;gl;l fhyj;jpw;Fs; ehtyg;gpl;b> 

khtl;l nghJ itj;jparhiyapd; mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

   Nfs;tp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jifikfis cWjp nra;Ak; 

rhd;Wfs; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzj;ij  ehtyg;gpl;b khtl;l 

nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhshplk; fhrhf nrYj;jpa gpd;G ngw;Wf;nfhz;l 

172 gbtj;jpd; gw;Wr;rPl;il rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nfs;tp Mtzq;fis rkh;g;gpf;Fk;NghJ NtW itj;jparhiy my;yJ 

itj;jparhiyfspy; fle;j fpl;ba %d;W tUlq;fspy; Nkw;nfhz;l guhkhpg;G 

tplaq;fs; rk;ge;jkhd mDgtk; gw;wpa rhd;wpjo;fis rkh;g;gpj;jy; tpNrl 

jifikahf ftdj;jpy; nfhs;sg;gLk;.

04.  nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 2022.02.18 K.g.10.30 ,w;F my;yJ mjw;F Kd;G 

fpilf;FkhW fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj;jghypy; mDg;gyhk; my;yJ 

ehtyg;gpl;b> khtl;l nghJitj;jparhiy fzf;fhsh; gzpkidapy; cs;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;. Nfs;tp cs;spLk; ciwapd; ,lJgf;f Nky; 

%iyapy;> 'guhkhpg;G xg;ge;jf;fhuh;fis gjpT nra;jy; - 2022" vd;W Fwpg;gPLjy; 

Ntz;Lk;.

05.  Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; fhyk; Kbtile;jTld; mjhtJ 2022.02.18 

K.g.10.30,w;F itj;jparhiyapd; mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;gLtJld;> 

Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F 

mt;Ntisapy; rKfkspf;fyhk;.

06.  Nfs;tp Mtzq;fis mYtyf Neuq;fspy; fl;lzk; ,d;wpNa ghPl;rpj;Jg; 

ghh;f;fyhk;. Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik gpuNjr 

ngWiff;FOtpw;F chpaJ.

jiyth;

gpuNjr ngWiff;FO>

khtl;l nghJ itj;jparhiy> 

ehtyg;gpl;b

2022.01.24

ngWif mwptpj;jy; 

nehj;jhhprpd; ,Wjp ghPl;irf;F rKfkspg;gjw;F 
Kd;djhf nra;ag;gLk; mwptpj;jy;

gpl;lngj;ju> jq;nfhYt>'mj;jehaf;f ept]" vDk; ,lj;jpy; 
FbapUf;Fk; gphpae;j [ath;jd jp]hehaf;f Mfpa ehd; khj;jiw 
khtl;lj;jpDs; rpq;fs nkhopapy; flikahw;Wk; gpurpj;j 
nehj;jhhprhf epakpf;fg;gLtjw;fhf nehj;jhhpR ,Wjp ghPl;irf;F 
rKfkspg;gjd; nghUl;L> nehj;jhhpR fl;lisr; rl;lj;jpd; 107Mk; 
mjpfhuk;> 7Mk; ge;jpf;F mikthf> ,d;iwa jpdk; njhlf;fk; 
xU khjk; epiwtile;j gpd;dh; gjpthsh; ehafj;jplk; ,Ue;J 
cdJ gjpit NfhUtjw;F ,Ug;gjhf ,yq;if rdehaf Nrh\
yprf; Fbaurpw;Fk; mjd; nghJ kf;fSf;Fk; ,j;jhy; 
mwpaj;jUfpd;Nwd;.
tP.N[.jp]hehaf;f>
'mj;jehaf;f ept]" 
jq;nfhYt> gpl;lngj;ju
21.01.2022

gpufldjhhp nehj;jhhpR vOJeh;

myq;fhu kPd;fs;> ed;dPH kPd;fs; kw;Wk; ,why; 
cw;gj;jp> flw;nwhopy; JiwKf mgptpUj;jp> 

ePz;lehs; flw;nwhopy; tptfhuq;fs; kw;Wk; kPd; 
Vw;Wkjp ,uh[hq;f mikr;R

Njrpa ePhpay;ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kfhik (NARA)

ehuh jiyikafj;jpw;F kw;Wk; gpuNjr epiyaq;fSf;F 

ghJfhg;G Nrit kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritia 

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Nfs;tp Nfhuy; 2022/ 2023
2022/2023 tUl fhyj;jpw;fhf Njrpa ePhpay; tsq;fs; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp 
Kfhikapd; jiyikafj;jpw;F kw;Wk; gpuNjr epiyaq;fSf;F ghJfhg;Gr; Nrit 
kw;Wk; Jg;GuNtw;gl;L Nritia ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; 
Nfhug;gLfpd;wd.

01.  ngWif tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzkhf xt;nthU tpz;zg;gj;jpw;Fk; kPsspf;fg;glhj 
&. 1000.00 njhifia 2022.01.26 Kjy; 2022.02.14 K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 
tiuahd fhyj;jpw;Fs;> gzpg;ghsH ehafk;/ ehuh vd;w ngahpy; fhf;if jPT> 
kl;lf;Fsp> nfhOk;G - 15 ,y; mike;Js;s jiyikaj;jpd; epjpg; gphptpw;F nrYj;jp 
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr; rPl;Lf;fis nfhs;tdT nra;jy; kw;Wk; toq;fy;fs; gphptpw;F 
rkHg;gpj;J ngWif tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

02.  mr; Nritfs; gw;wpa tpguq;fs; fPo;f;fhZkhW mikAk;.

ghJfhg;Gr; Nrit

gpiz Kwpapd; ngWkjp &. 50>000.00

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk; ,Wjp jpfjp 2022 ngg;uthp 14 tiuahFk;.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk; kw;Wk; Neuk; 2022 ngg;uthp 15 K.g. 10.00

Nfs;tpg; ngl;b ,yf;fk; ,yf;fk; 01

Jg;GuNtw;ghl;L Nrit

gpiz Kwpapd; ngWkjp &. 30>000.00

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; tpepNahfpf;fg;gLk; ,Wjpj; jpfjp 2022 ngg;uthp 14 tiuahFk;.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; jpwf;fg;gLk; jpdk; kw;Wk; Neuk; 2022 ngg;uthp 15 K.g. 11.00

Nfs;tpg; ngl;b ,yf;fk; ,yf;fk; 02

  mq;fPfhpf;fg;gl;l tHj;jf tq;fpapypUe;J ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpg; gpizKwp my;yJ 
gzpg;ghsH ehafk;/ ehuh ngahpy; jiyikafj;jpd; epjpg; gphptpw;F nrYj;jp 
ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il ngWif Mtzj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  Nfs;tp rkHg;gpf;Fk; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; tpz;zg;gq;fis mjhtJ %yg; 
gpujp kw;Wk; efy; gpujpia NtW Ntwhf ciwfspy; ,l;L nghwpapl;L> mr; Nrhbia 
xU ciwapy; ,l;L ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~ehuh jiyikafj;jpw;F 
kw;Wk; gpuNjr epiyaq;fSf;F ghJfhg;Gr; Nritia toq;Fjy; - 2022/2023 Nfs;tpg; 
ngl;b ,y. -01| vd;W kw;Wk; ~ehuh jiyikafk; kw;Wk; gpuNjr epiyaq;fSf;F 
Jg;GuNtw;ghl;L Nritia toq;Fjy; - 2022/2023 Nfs;tpg; ngl;b ,y. 02 vd;W 
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

04.  ghJfhg;Gr; Nritf;fhf Nfs;tpfis ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpjhuHfSf;F Kd; 
mwpt+l;ly; $l;lk; 2022.02.08 K.g. 10.00 kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritf;fhf 
Nfs;tpfis ngw;Wf;nfhz;l Nfs;tpjhuHfSf;fhd Kd; mwpt+l;ly; $l;lk;> 2022.02.08 
e.g. 12.00 ,w;F gpujhd Nfl;NghH $lj;jpy; eilngWk;.

05.  ghJfhg;Gr; Nritia ngw;Wf;nfhs;sy; - 2022/2023 Nfs;tpg; ngl;b ,y. 01 
kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L Nritia ngw;Wf;nfhs;sy; 2022/2023 Nfs;tpg;ngl;b ,y. 
02 vd NtWNtwhf Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l cq;fsJ Nfs;tpfis ehuh 
jiyikafj;jpd; Kjyhk; khbapy; mike;Js;s epjpg; gphptpy; itf;fg;gl;Ls;s 
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;.

06.  Nfs;tp jpwf;fg;gLk; Ntiyapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ gpujpepjpnahUtUf;F 
mjw;fhf rKfkspf;fyhk;.

 ngWiff; FOtpd; jPHkhdk; ,Wjpj; jPHkhdkhFk;.

jiytH>
ngWiff; FO>
Njrpa ePhpay; ts Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp Kfhik
fhf;ifj; jPT> kl;lf;Fsp> nfhOk;G 15
0112-529717/ 0112-521000

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR
&.50>000 kpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfis toq;fy;

njhlh;fs; 11.00% 2025 ~~A" 11.20% 2033 ~~A||

ISIN* LKB01025H016 LKB01533A154

Kd;itf;fg;gl;l njhif &. 15>000 kpy;ypad; &. 35>000 kpy;ypad;

eWf;F tPjk; 11.00% Mz;nlhd;wpw;F 11.20% Mz;nlhd;wpw;F

toq;fg;gl;l jpfjp 2015 xfj;J 01 2018 rdthp 15

Kjph;Tj; jpfjp 2025 Xfj;J 01 2033 rdthp 15

eWf;F nfhLg;gdTfs; 

nrYj;jg;gLk; jpfjpfs;
01 ngg;uthp & 01 Xfj;J 15 rdthp & 15 a+iy

xd;WNrh;e;j tl;b tPjk; &. 100.00 ,w;F &. 0 &. 100 ,w;F &. 0.5260

Vy tpw;gidj; jpfjp 2022 rdthp 28> nts;spf;fpoik

tpiyf;Fwpg;gPL 

rkh;g;gpf;fg;gLtjw;fhd 

,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; 

2022 rdthp 28> nts;spf;fpoik 

K.g. 11.00 kzp 

jPHg;gdTj; jpfjp 2022 ngg;uthp 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 tzpfHfsplkpUe;J cz;ikahd tpiyfspd; (eWf;Ff; nfhLg;gdTj; jpfjpapypUe;J 

jPHg;gdT nra;Ak; ehs; tiuahd xd;W NrHe;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;.

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

tHj;jf tq;fpfsplkpUe;Jk; jpiwNrhp cz;bay;fisf; nfhs;tdT 

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

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

t;nt];l; nfg;gpl;ly; nu]hP]; ypkpll; 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

11.00%  2025 ~~A|| njhlh;fspd; fPo; &. 15>000 kpy;ypaidAk;> 11.20%  2033 ~~A||  
njhlh;fspd; fPo; &. 35>000 kpy;ypaidAk; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfs; 2022  rdthp 
28Mk;  jpfjp ,lk;ngWk;  Vyq;fspd;   mbg;gilapy;   toq;fg;gLfpd;wd.

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

 vk;.,rl;.vk;. Mrpk;
nghJg;gLfldpd;  fz;fhzpg;ghsh; / gjpthsh;

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

gFjpastpy; gad;gLj;jpa rikay; vupthA rpypz;lu;fis 

kPs toq;FtJ Fwpj;j ghtidahsu;fSf;fhd 

mwptpj;jy;
mz;ikapy; vupthA rpypz;lu;fs; ntbg;gJ njhlu;ghd gy;NtW tpgj;Jf;fs; ,lk;ngw;W te;jpUg;gjhy;> ghtidahsu; mYty;fs; 
mjpfhurigahdJ ypw;Nwh fh]; yq;fh ypkpl;ll; kw;Wk; yhg; fh]; gpvy;rp Mfpa rikay; vupthA  toq;Fk; fk;gdpfsplkpUe;J 
nfhs;tdT nra;J gad;gLj;jpa vupthA rpypz;lu;fs; njhlu;gpy; VNjDk; FiwghLfs; ,Ug;gJ Fwpj;J re;Njfk; Vw;gbd; gFjpastpy; 
gad;gLj;jpa kw;Wk; FiwghLfs; ,Ug;gjhf re;Njfk; epyTk; Fwpj;j rpypz;lu;fis> ghtidahsu;fs; tpUk;gpd; mUfpYs;s 
vupthA tpepNahf];ju;fs; / tpahghupfsplk; Fwpj;j rpypz;lu;fis kPsspf;Fk; Kiwapidg; gpd;gw;WkhWk; mt;thW kPsspf;Fk; NghJ 
gad;gLj;jg;glhJ vQ;rpAs;s vupthAtpd; epiwahdJ kjpg;gPL nra;ag;gl;L jw;NghJ cs;s tpiyapidf; fUj;jpy; nfhz;L mjd; 
ngWkjpapid Gjpa vupthA rpypz;lu;fisf; nfhs;tdT nra;Ak; NghJ Fiwj;Jf; nfhs;syhk; vdTk; mwptpj;Js;sJ. 

mjw;fpzq;f> mt;thW kPsspf;fg;gLk; re;ju;g;gq;fspy; cq;fspd; vupthA rpypz;lu;fisg; kPsg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F tpepNahf];ju;fs; 
kw;Wk; / my;yJ tpahghupfs; kWg;Gj; njuptpg;ghu;fshapd;> mJ njhlu;gpy; cupa eltbf;iffspid vLg;gjw;fhf fPo;f;fhZk; njhiyNgrp 
,yf;fq;fspD}lhf ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurigAld; njhlu;G nfhs;SkhWk; gzpTld; Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;.

n`hl; iyd;  - 1977

khtl;lk; cj;jpNahfj;jupd; ngau;
njhiyNgrp 

,y.
khtl;lk; cj;jpNahfj;jupd; ngau;

njhiyNgrp 
,y.

01 nfhOk;G jpU. V.V. a#u; 0771088914 14. aho;g;ghzk; jpU. V.vy;.N[. rhjpf; 0771088910

02 fk;g`h jpU. Mu;. tPutu;jd 0771088896 15. tTdpah jpU. epyhe;jd; 0776628200

03 fSj;Jiw jpU. gp.gp. [df gpurhj; 0770106600 16. fpspnehr;rp jpU.vd;. tp[pjud; 0774349080

04 fhyp jpU. gp. [atu;jd 0770110101 17. kd;dhu; jpU. V.vk;. Mu;kp]; 0741838620

05. khj;jiw jpU. b.[p.lgps;A+. 
yf;khy;

0771088898 18. Ky;iyj;jPT jpU. vd;. 
fpU];zFkhu;

0752762008

06 `k;ghe;Njhl;il jpU. vy;. jpf;Fk;Gu 0714406156 19. gJis jpU. it.vk;.v];. 
ahghuj;d

0719990366

07 ,uj;jpdGup jpU.vd;.vk;.A+.gp.Nf. 
ehky;fk

0770106655 20. nkhduhfiy jpU. V.vd;.Nf  
uj;ehaf;f

0770110081

08 Nffhiy jpU.Mu;.up. nuzgd 0770106604 21. jpUNfhzkiy jpU. tre;jNrfud; 0770139307

09 fz;b jpU.V.vk;.N[. rke;j 0771088901 22. mk;ghiw jpU. vd;.vk;.v];.gp. 
etuj;d

0770110068

10 khj;jis jpU. vk;.[p.vd;. 
Mu;Fkhu 

0712307210 23. kl;lf;fsg;G jpU.Mu;.vg;.V. rjhj; 0770110096

11 Etnuypah jpU. N[.vk;.Mu;. 
fUzhuj;d

0770110054 24. FUehfy; jpU.V.v]; .ed;vjpup 0714412667

12 mEuhjGuk; jpU. rp. ngNuuh 0773447974 25. Gj;jsk; jpU. <.A+. uQ;rd 0770110103 

13 nghyd;dWit jpU. vr;.[p.rp.rp. Fkhu 0770110084

jtprhsu;
ghtidahsu; mYty;fs; mjpfhurig
1> 2Mk; khb> rnjhr nrayf fl;blk;
j.ng.,y.1581> 27> nthf;N]hy; tPjp> nfhOk;G-02.

mwptpj;jy;

                ,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk; 

Rj;jpfhpg;Gg; gphpT

  2022Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
rg;Gf];fe;j vz;nza; Rj;jpfhpg;gpw;F 2022Mk; Mz;bw;Fs; fPo;f;fhZk; 

nghUl;fis toq;Fjy; kw;Wk; nfhz;Lte;J xg;gilj;jYf;F gjpT nra;tjw;F 

tpUk;Gk; ,e;ehl;L toq;Feh;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gq;fs; www.ceypetco.gov.lk vd;w ,izajsj;jpy; 

my;yJ ,q;F fPNo Fwpg;gplg;gLgtUf;F 2022.01.31 tiu jkJ Kfthp vOjg;gl;l 

9''X4'' msthd Kj;jpiuAldhd fbj ciwnahd;iw mDg;gp ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis 2022.02.11Mk; jpfjpf;F Kd;dh; 

tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; mwpTWj;jy;fspd; gpufhuk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. 

vkf;F mDg;gg;gLk; fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy;  toq;Feh;fisg; 

gjpT nra;jy; 2022 vd;W Fwpg;gpLq;fs;.

toq;fy;fs;
01.  rhjhuz cNyhfg; nghUl;fs;/

igg; kw;Wk; Jizg; ghfq;fs;/ 
,Uk;Gj;jfL/lhh;NghyPd; Nghd;wd.

02.  rPnke;J/m];ng];Nlh]; $iuj;jfL/
nfhq;hPl; cw;gj;jp Nghd;wd

03.  ghtpf;fg;gl;l ntw;W nguy; (jhh; 

epug;Gtjw;fhf)

04.  g+rg;gLk; jPe;ij/ghJfhg;G jPe;ij/
gpiukh; Nghd;wd

05.  rPUilj; Jzp(fhw;rl;il/Nrh;l;) 
kw;Wk; Nk];> Jtha;

06.  kiomq;fp/ifAiw/Fil/fk;g+l;];/
rg;ghj;J/ghJfhg;G ghjzpfs; 

Nghd;wit

07.  fl;blg;nghUl;fs;/(Mw;Wkzy;> 

fUq;fy; kw;Wk; nrq;fy;)

08.  fhfpjhjpfs; /Nghy;nghapd;l ; 

Ngdh/mYtyf cgfuzq;fs;

09.  Ntiyj;js MAjk;fl;bq; 

b];f;/fpiuz;bq; tPy; Nghd;wd

10.  nty;bq; cgfuzq;fs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs;/nty;bq; 
,nyf;l; Nuhl; Nghd;wd.

11.  jPaizg;G kw;Wk; ghJfhg;G 

cgfuzk; kw;Wk; 

Jizghfq ; fs ; /g hJfhg ; G 

nghUl;fs; Nghd;wd.

12. mjp mKf;f Foha;

13.  kpd; cgfuzk; kw;Wk; kpd; 

Jizg;ghfq;fs;/thfd gw;whp/
tspr;rPuhf;fp Nghd;wd.

14.  Nkhl;lhh; ,izg;G jl;ilahd 

jfL/ Nkhl;lhh; Fsp&l;b tprpwpfs;

15.  ,urhadg; nghUl;fs;/Ma;T$l 

cgfuzq;fs;/kUj;Jt 
cgfuzq;fs; Nghd;wd.

16.  Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs;/
lah; kw;Wk; ba+g;

17. fzdp kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

18.  gPq;fhd; Nfhg;ig fuz;b> 

nfahUg;/Rj;jpfhpg;G nghUl;fs; 

Jg;GuNtw;ghl;L nghUl;fs; 

Nghd;wd.

19.  xl;Lgyif/cs;ehl;L kw;Wk; 

ntspehl;L gyiffs;

20. Nghy; kw;Wk; Nuha; ngahhpd;

21. ,wg;gh; nghUl;fs;/ePh;j;jhq;fp
22.  fz;zhb jfL/fz;zhb 

nghUl;fs;/gptprp %lg;gl;l 

tiyfs; Nghd;wd.

23.  nghjpaply; kw;Wk; flj;jpfs;/
gl;L ngdpad; Nt];l;

24. ,Uk;G xl;L Ntiy

25. mr;R Ntiy

26. xsljk;

27. ghJfhg;G nghUl;fs;

28. rfy tifahd fh];

29.  mYkpdpak; fjT [d;dy; 

kw;Wk; nghUj;Jjy;/
ntsprpiyd; gpisd;l;

30.  nghUl;fis Nghf;Ftuj;J 

nra;tjw;F Njitahd fduf 

thfdk; kw;Wk; ,yF thfdk;

31. ghy;kh/rPdp/Njapiy

32. Nghj;jypy; ,lg;gl;l FbePh;

33. NtW

Kfhikahsh; (nghUl;fs;)

,yq;if ngw;Nwhypaf; $l;Lj;jhgdk;

Rj;jpfhpg;G gphpT> j.ng.11> fsdp

njh.Ng - 0112400110
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(பாணந்துறைமத்திய குறூப் நிருபர்)    

களுதாவல சுதுவவலல வீதி, காபர்ட் 
வீதியாக அபிவிருத்தி வெயயப்பட்டுள்ளது.
இவ்வீதிறய, இராஜஙக அறமசெர் பியல 
நிொந்த மற்றும் பிரததெ ெறப தறலவர் 
தேமந்த வபர்்ானதடா ஆகிதயார் அணறம -
யில திைந்து றவத்த்ர். 

பிரததெ ெறப உறுப்பி்ர்கள உளளிட்ட பிர-
முகர்களும் இதில கலந்துவகாணட்ர்.  

சீனன்்கோடமடை நளீம் ஹோஜியோர் கல்லூரியில்; 

தேசிய பாடசாலை ேரமுயர்வு 
சின்னம் சூட்டும் லைபைங்கள்

அதிதிகளோக  அமைச்சர் பியல், 
ைர்ஜோன், இம்தியோஸ் பங்கற்பு

(தபருவற்ள விதெட நிருபர்)  

தபருவற்ள சீ்னதகாட்றட நளீம் ோஜியார் மகளிர் 
கலலூரி ததசிய பாடொறலயாக தரமுயர்த்தப்படும் றவப-
வமும் மாணவத் தறலவர்களுக்கு சின்ம் சூட்டும் 
விழாவும் நாற்ள 27ஆம் திகதி மு.ப 9.30 மணிக்கு கலலூரி 
பாக்கீர் மாக்கார் மணடபத்தில நறடவபைவுள்ளது. 

பாடொறல அதிபர் திருமதி பஹீமா பாயிஸ் தறலறம-
யில நறடவபைவுள்ள இவ்விழாவில பிரதம அதிதியாக 
தபருவற்ள வதாகுதி வபாதுஜ் வபரமு் 
பிரதம அறமப்பா்ளரும் கலவி இராஜாஙக 
அறமசெருமா் பியல நிொந்த கலந்து 
வகாளவார். 

வகௌரவ அதிதிக்ளாக பாராளுமனை உறுப்பி-
்ர்க்ளா் மர்ஜான பளீல, இம்தியாஸ் பாக்கீர் 
மாக்கார், களுத்துறை வலய கலவிப்பணிப்பா-
்ளர் ஏ.யூ. விக்கிரம ஆரசசி, முன்ாள தமல 
மாகாண ெறப உறுப்பி்ர்க்ளா்  இப்திகார் 
வஜமீல, எம்.எம்.எம். அம்ஜாத், நகர பிதா 
மஸாஹிம் வமாேமட் ஆகிதயார் கலந்து 
சிைப்பிப்பர். சிைப்பு அதிதிக்ளாக தபருவற்ள 

தகாட்டக்கலவிப் பணிப்பா்ளர் எம்.ஏ.யூ. தொமரட்், 
களுத்துறை கலவி வலய தமிழ் பிரிவு பிரதிக் கலவிப்ப-
ணிப்பா்ளர் எஸ். வஜயகுமார், உதவிக்கலவிப்பணிப்பா்ளர் 
எம்.ஐ.ஏம். இலயாஸ் ஆகிதயார் கலந்து சிைப்பிக்கவுள்ள-
தாக அதிபர் தமலும் வதரிவித்தார். 

பாலே திறந்து லைப்பு

nfhOk;G khefu rig
2021.09.17 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 2245/30 vd;w ,yf;fKilaJkhd mjptpN\l 

th;j;jkhdp mwptpj;jypy; gpuRhpf;fg;gl;lJkhd nfhOk;G khefu rigapd; 
epakkhf;fg;gl;l Jizr;rl;lq;fspd; gpufhukhdJ 

[1952 Mk; Mz;bd; 6 ,yf;f rl;lk; cs;@h; mjpfhurigfs;  (epakkhf;fg;gl;l 
Jizr;rl;lk;) - 1989.01.20 Mk; jpfjpaplg;gl;lJk; 541/17 vd;w ,yf;fKila mjptpN\l 

th;j;jkhdp mwptpj;jy;;;; Jizr;rl;lj;jpd; V Mk; ghfj;jpd; gpufhuk;] 

tpiykDtpw;fhd Nfs;tpfs;

 jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs;/tpiykDjhuh;fsplkpUe;J  gpd;tUk; Nritfs;/gz;lq;fSf;fhf Kj;jpiuaplg;gl;l 

Nfs;tpfis nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsh; NfhUfpd;whh;.  

njh 

lh; 

,y.

Nfs;tp 

,yf;fk;
tpsf;fk;

Nfs;tpjhuh;fs;/
tpiykD 

jhuh;fspd; 

jFjpj;jd;ik

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tp/ 
tpiykDf; 

Nfhuy; 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykDg; gpizKwp ngWkjp 

(&ghtpy;)

1.

CPD/15/
Main 

tenance / 
2021

Nkirf; fzpdpfs;> gphpd;lh;;> Agpv]; 

kw;Wk; njhiyefy; ,ae;jpuq;fspd; 

guhkhpg;G

;

,e;j tifahd 

toq;fy;fs;/ 
Nritfs; 

Mfpatw;wpd; 

mDgtk; mj;Jld; 

tpahghu gjpT 

Mfpatw;iwf; 

nfhz;Ls;s 

toq;Feh;fs;/Nrit 

toq;Feh;fs;

2>160 &gh

10>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

2.
CPD/ 16/ 

1801/ 
2022

gj;juKy;ytpYs;s KjpNahh; 

,y;yk; kw;Wk; rpWth; ,y;yq;fspy; 

,lk;ngWk; kuzq;fspd; nghUl;lhd 

,Wjp rlq;Ffs;

2>160 &gh

10>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

3.
CPD/ 

15/1992/ 
2021

230 vz;zpf;ifahd rhf;fil fis 

Rj;jk; nra;Ak; cUf;F fk;gpfs; 
5>400 &gh

15>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

4.
CPD/ 

15/3177/ 
2020

MAh;Ntj xsljq;fs; kw;Wk; 

vz;nza; Mfpatw;wpd; ngWif
2>160 &gh

50>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

5.
CPD/ 

20/2820/ 
2021

Nkhl;lhh; thfdq;fSf;fhd cjphpg; 

ghfq;fs; kw;Wk; thfd tspr;rPuhf;fy; 

cjphpg; ghfq;fs;

2>160 &gh

50>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

6. CPD/ 15/ 
327/ 2021

11 epow;gl gpujpahf;fy; ,ae;jpuq; 

fspd; ngWif
5>400 &gh

150>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

7.
CPD/ 06/ 

2918/ 
2021

m];ngl;l]; rPl;> fz;zhb rPl;> 

Mzpfs;> fjT g+l;L> fl;Lk; 

fk;gp> gpizr;ry;fs;> nghypj;jPd;> 

$iuj;jfLfs; Nghd;wit

5>400 &gh

200>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;.

8. CPD/ 16/ 
18/ 2022

nfhOk;G khefu vy;iyf;Fw;gl;l 

Rj;jpfhpg;G Nrit - 2022(1)

+nghJ        thrpfrhiy

+Nghdhtp];lh gyNehf;F rKf 

epiyak;

5>400 &gh

300>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;

200>000 &ghtpw;fhd 

epge;jidaw;wJk; ,yFtpy; 

khw;wf;$baJkhd cj;juthjk;

Nfs;tp Mtzj;ij (%yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp) ,U Kiwikfspdhy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

01 Mk; Kiwik -  www.colombo.mc.gov.lk  vd;w nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J gjptpwf;fk; nra;jy;. 

i.  gpd;tUk; Kiwikapdhy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jyhk;. 

 m)  efu kz;lg kf;fs; tq;fp fpisapd; 167-1-001-6-3169425 vd;w fzf;fpyf;fj;jpw;F ve;jnthU kf;fs; tq;fp 

fpisapypUe;Jk; gzj;ij tuT itj;jy;. 

 M)  thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; gpd;tUk; nfhOk;G khefu vy;iyapDs;s khefu 

,lg;gug;gpdpYs;s gzf;nfhLg;gdT fUk gPlq;fspy;.

    ●  khtl;l mYtyfk; 04>

       ,y.147> i`nyty; tPjp>

        fpUsg;nghd> nfhOk;G-06.

    ●  tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; toq;fy; gphpT>

       khspfhfe;j

       nfhOk;G-10.

ii.   Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;Jld; gw;Wr;rPl;bd;/ Jz;bd; %yg;gpujpia ,izj;jy; fl;lhakhdjhFk;. 02 Mk; 

Kiwik - efu kz;lg ,lg;gug;gpypUe;J ifNaw;wy;:

m.  xt;nthU Nfs;tp/tpiykDf;NfhuYf;Fk; kPsspf;fg;glhj Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij nrYj;jpa gpd;dh;> 2022.02.14 Mk; 

jpfjp tiuAk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J 

Nfs;tp/ tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;ij ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

M.  2022 ngg;uthp 14 Mk; jpfjpad;W gp.g. 3 kzpf;F gpd;dh; Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ ,izajsj;jpy; 

fhl;rpg;gLj;jg;gl khl;lhJld; toq;fg;glTk; khl;lhJ. 

,.  Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; epge;jidaw;wJk; ,yFtpy;  khw;wf; $baJkhd tpiykD gpizak;/
cj;juthjk; Mfpad 150 ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpizak;/ cj;juthjk; 

2022.07.14 Mk; jpfjpad;W tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. Kd;itg;ghdJ 2022.06.14 Mk; jpfjp 

tiuAk; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;. 

<.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l %yg;gpujp Nfs;tp/tpiykDf;Nfhuy; MtzkhdJ efy; gpujpAld; 

2022 ngg;uthp 15 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf nfhOk;G-07> khefu nrayhshpd; 

jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; Nrh;f;fg;gly; Ntz;Lk;. 

c.  Nfs;tp/tpiykDthdJ 2022 ngg;uthp 15 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F %lg;gLtJld; %Lk; Neuj;jpw;Fg; gpd;dh; 

ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLtJld; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; mjd; gpd;dh; cldbahNt 

jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiwnahd;whf gpuflzg;gLj;jg;gbd;> Nfs;tpfs;/ tpiykDf;fs; mLj;J tUk; Ntiy 

ehsd;W K.g. 10 kzpf;F %lg;gLk;. Nfs;tpjhuh;fs;/tpiykDjhuh;fs; my;yJ mjpfhuk; ngw;w gpujpepjpfs; jpwf;Fk; 

Ntisapy; rKfkspg;gjw;F mDkjpf;fg;gLthh;fs;. 0112-686389> 0112-686369 kw;Wk; 0112-662329 Mfpa njhiyNgrp 

,yf;fq;fspD}lhf ngWiff;fhd gpujhd fzf;fhshplkpUe;J njspTWj;jy;fis ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

C.  Nfs;tpjhuh;fs;/ tpiykDjhuh;fspd; Nfs;tpfs;/tpiykDf;fs; 5.0 kpy;ypad; &ghtpw;F NkyhftpUg;gpd; 1987 Mk; Mz;bd; 

03 Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpw;fikthf nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthsUld; gjpT nra;j gpd;dh;> gprpV (3) 

gbtj;ij rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

Nuh\zp jprhehaf;f - rl;lj;juzp

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig.

nghJ mwptpj;jy;
ghk; vf;];Nghh;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (fk;gdp 
gjptpyf;fk; gptP 9089) kw;Wk; ghk; vf;];Nghh;l; 

Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; (fk;gdp gjptpyf;fk; 
gptP 8914) Mfpatw;wpd; cj;Njrpf;fg;gl;l xd;wpizg;G

ghk; vf;];Nghh;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; kw;Wk; ghk; vf;];Nghh;l; Nrh;tpr]; 
(gpiwtl;) ypkpl;ll; Mfpa ,t;tpU fk;gdpfspd; gzpg;ghsh;fSk; 2007 
Mk; Mz;bd; 07 Mk; ,yf;f fk;gdpfs; rl;lj;jpd; 242 Mk; gphptpd; 
gpufhuk; xd;wpizg;gpw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sdh;. xd;wpizg;gpw;fhd 
fk;gdpahdJ ghk; vf;];Nghh;l; Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; vd;gJk; 
xd;wpizf;fg;gl;l fk;gdpahdJ (mjhtJ njhlh;e;J nraw;gLk; 
fk;gdp) ghk; vf;];Nghh;l;]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; vd;gjhFk;. xd;wpizg;G 
jPh;khdj;jpd; gpujpfs; ve;jnthU gq;Fjhuh;> fldhsp my;yJ ghk; 
vf;];Nghh;l; Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; flg;ghLila ve;jnthU 
egUk; ghPl;rpg;gjw;fhf rhjhuz mYtyf Neuq;fspy; nfhOk;G-08> 
b.v];. Nrdhehaf;f khtj;ij> 70/2/3B  vd;w ,yf;fj;jpYs;s 
Mde;j rphpNrd vz;l; fk;gdp (gpiwtl;) ypkpl;ll; ,Ys;s fk;gdp 
nrayhsh;fspd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sd. ghk; vf;];Nghh;l; 
Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; ,d; gq;Fjhuh;> fldhsp my;yJ ghk; 
vf;];Nghh;l; Nrh;tpr]; (gpiwtl;) ypkpl;ll; flg;ghLila vtUk; 
Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk; xd;wpizg;G jPh;khdj;jpd; 
gpujpnahd;iw ,ytrkhfg; ngw;Wf; nfhs;s chpj;jhthh;. 

rigapd; fl;lisg; gpufhuk;
Mde;j rphpNrd vz;l; fk;gdp (gPtpB) ypkpl;ll;
gjpT ngw;w $l;LU nrayhsh;fs;.

Rfhjhu mikr;R

khtl;l nghJ itj;jparhiy - ehtyg;gpl;b

2022 Mz;bw;fhf toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;
2022 Mz;bw;fhf ,t; itj;jparhiyf;F Njitahd fPo;f;fhZk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis toq;Ftjw;fhf 
gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; ,yq;ifg; gpui[fsplk; cw;gj;jpahsHfsplk;> tpepNahf];jHfsplk;> toq;FeHfsplk;> 
$l;LwTr; rq;fq;fsplk;> gjpT nra;ag;gl;l tHj;jf epWtdq;fs; kw;Wk; gpujpepjpfsplkpUe;J 2022.02.18 K.g. 
10.30 tiu tpz;zg;gq;fs; Vw;fg;gLk;.

1.  toq;fy;fs;

 i. rfy tiffspdhyhd mYtyf fhfpjhjpfs; kw;Wk; rfy mYtyf cgfuzq;fs;

 ii.  fzdp ,ae;jpuk; cl;gl fzdp Jizg;ghfq;fs;> cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; mYtyf ,yj;jpudpay; 
cgfuzq;fs;> rprpbtp nfkuh mikg;Gf;fs;.

 iii. ,wg;gH Kj;jpiu> jpdKj;jpiu> ngaH gyif> mwptpj;jy; gyif

 iv. rfy tifahd mYtyf nghUl;fs; kw;Wk; tPl;L cgfuzq;fs;

 v. rfy `hl;ntahH nghUl;fs;> fl;bl cgfuzq;fs; kw;Wk; ,wg;gH fyg;G cw;gj;jpfs;

 vi.  Rfhjhu kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;L cgfuzq;fs; (Jk;Gj;jb> tpsf;FkhW> fhy;tha; gpu\;> kyry$l 
gpu\;> nkhg; kw;Wk; Jk;G fhy;Jilg;ghd; Nghd;wd)

 vii.  rfy tifapyhd kpd; cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

 viii.  thfd laH> ba+g; kw;Wk; gw;wup

 ix.  rfy tifapyhd ghjzpfs;

 x.  Jg;GuNtw;ghl;L ghtidg; nghUl;fs; (rtHf;fhuk;> rtHf;fhu J}s; kw;Wk; jputq;fs;> fpUkpehrpdpg; 
nghUl;fs;> thfd Rj;jpfhpg;G nghUl;fs; Nghd;wd)

 xi.  g+r;rp> Esk;G kw;Wk; Vida g+r;rpehrpdpg; nghUl;fs;

 xii.  itj;jparhiy ];nur;rH> l;nuhyp> rf;fu ehl;fhyp> ];gpNutH> Nriyd; ];lhd;l; cl;gl rfy 
thu;l;LfSf;fhd cgfuzq;fs; kw;Wk; l;nuhyp rf;fuk; cl;gl mjw;fhd cjphpg; ghfq;fs;

 xiii.  kUj;Jt kw;Wk; uzrpfpr;ir cgfuzk;> mjw;fhd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs;

 xiv.  Ma;T$l cgfuzk;> mjw;fhd cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; ghtidg; nghUl;fs;

 xv.  Ma;T$lk;> fjphpaf;f gphpT kw;Wk; thHl;fspd; eltbf;iffSf;F Njitahd ,urhadg; nghUl;fs; 
(c+k;: nkjpNyll; ];gphpl;> Ma;T$lg; nghUl;fs;)

 xvi.  rfy itj;jparhiy Jzpkdpfs;> nkfpf; Nlh\; kw;Wk; nuf;\pd;

 xvii.  nghpa mstpyhd fh]; mLg;Gfs;> rh];ghd; cl;gl rfy rikayiw cgfuzq;fs;.

 xviii.  vy;.gP. fh]; kw;Wk; fh]; rpypz;lH

 xix.  fhNg[; Ngf;> nghypjPd; nghUl;fs;

 xx.  kUe;Jfs; cs;spLk; mr;rplg;gl;l fljhrp ciw

 xxi.  rfy tifapyhd mYkPdpak; nghUl;fs;> gpsh];bf; nghUl;fs;> gPq;fhd; nghUl;fs;> fz;zhb 
nghUl;fs; kw;Wk; ePH gpy;lH

 xxii.  rfy buypq;> uzrpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; kw;Wk; gw;rpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy;.

2.  Nritfs;

 i. fzdp kw;Wk; kpd;rhu mYtyf cgfuzq;fs; gOJghHj;jy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;.

 ii. mYtyf fhfpjhjpfs; mr;rply;

 iii. rfy tifapyhd kpd; cgfuzq;fs; gOJghHj;jy;

 vi. fhw;Wr;rPuhf;fp kw;Wk; FspHrhjdq;fs; gOJghHj;jy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;.

 v. Jzp ryit ,ae;jpuk; Jzp cyHj;Jk; ,ae;jpuk; gOJghHj;jy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;

 vi. Jzp ryit ,ae;jpug; gOJghHj;jy; kw;Wk; NrHtp]; nra;jy;.

 vii. rfy thfd gOJghHj;jy; kw;Wk; bd;fhpq;> ngapd;bq; kw;Wk; kpd; mikg;Gfis gOJghHj;jy;

 viii. rfy thfdq;fisAk; NrHtp]; nra;jy;

 ix. jpizf;fs (mYtyf) milahs ml;il jahhpj;jy;

 x. fh]; mLg;G gOJghHj;jy;

 xi. tPl;Lj; jsghlq;fs; gOJghHj;jy;

 xii. chpik Nfhug;glhj rlyq;fis mlf;fk; nra;jy;

 xiii. g+q;fh myq;fhuk;

3.  nfhs;tdT nra;jy;

 i. itj;jparhiyapd; mfw;wg;gl;l nghUl;fis nfhs;tdT nra;jy;
   c+k;: fz;zhb/ gpsh];bf; Nghj;jy;> gpsh];bf; Nfd;> Nriyd; Nghj;jy;> Njq;fha; rpul;il> vf;];Nu 

fhHl;> vf;];Nu fhHl; fUtp mfw;Wk; jputk;> itj;jparhiyapUe;J mfw;Wk; gpsh];bf;/ kuf;fopTg; 
nghUl;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; epge;jidfs; 

 i. xU cUg;gbf;F Nkw;gl;l njhiff;fhf toq;FeHfSf;Fg; gjpT nra;J nfhs;syhk;.

 ii.  fPNo fhzg;gLk; khjphp tpz;zg;gj;jpd; gpufhuk; jk;khy; jahhpf;fg;gLk; tpz;zg;gk;> tpahghu gjpT 
nra;Ak; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; fhR nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L/ rpl;ilAld; 2022.02.18k; jpfjp gp.g. 10.30 
,w;F Kd; fpilf;FkhW ~jiytH> gpuNjr ngWiff; FO> khtl;l nghJ itj;jparhiy> ehtyg;gpl;b| 
vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; ifNahL nfhz;Lte;J ,e; 
epWtdj;jpd; mYtyfj;jpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk;.

khjphp tpz;zg;gg;gbtk;
toq;FeHfisg; gjpT nra;jy; - 2022Mk; Mz;L
khtl;l nghJ itj;jparhiy - ehtyg;gpl;b

1. cw;gj;jp epWtdj;jpd;/ tpahghuj;jpd;/ toq;Fehpd; ngaH:-

2. Kfthp:-

3. tpahghuj;jpd; jd;ik (jdp chpikahsH/ tiuaWf;fg;gl;l fk;gdpah vd;gJ):-

4. njh.Ng. ,yf;fk; -                    ngf;]; ,y -

5. gjpT nra;Ak; ,yf;fk;:-

 (vt;tifahd toq;fy;/ cw;gj;jpf;fhf gjpT nra;J cs;sPHfs; - vd;gij Fwpg;gpLq;fs;)

6. toq;ff;$ba fld; trjpfs;:-

7. gjpT nra;tjw;F tpUk;Gk; toq;fy;/ Nrit kw;Wk; mjd; ,af;fk;:-

8. gjpT nra;ag;gl;l fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;L ,yf;fk;:-

  toq;fy; ,y:...................... Nrit ,y:........................ nfhs;tdT nra;Ak; ,y:..................... ,w;fhf 
gjpT nra;AkhW Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;. &.................. ngWkjpahd fhR nrYj;jpa gw;Wr;rPl;il ,jDld; 
mDg;gpAs;Nsd; Nkw;gb tpguq;fs; cz;ikahdJk; rhpahdJk; MFk; vd;gij njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 
VNjDk; gpioahd jftiy toq;fp ,Ug;gpd; gjpT ,uj;jr; nra;ag;gLtjw;F VJthFk; vd;gij ehd; 
mwpNtd;. ,j;Jld; tpahghu gjpT nra;jy; rhd;wpjopd; gpujp ,izf;fg;gl;Ls;sJ.

    tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk;
................................. cj;jpNahfg+Ht Kj;jpiu:................................
     jpfjp

 iii.  tpz;zg;gq;fis cs;spl;L mDg;gg;gLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~toq;FeHfisg; 
gjpT nra;jy; - 2022| vd;W Fwpg;gpl;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

 iv.  nghUl;fs; kw;Wk; Nritfis Fiwe;jgl;rk; 06 thu fhyj;jpw;F fld; mbg;gilapy; toq;Ftjw;F 
,zq;Fjy; Ntz;Lk;.

 v.  toq;fy;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf gjpT nra;Ak; toq;FeHfsplk; tpiykDf;fs; Nfhug;gbDk; gjpT 
nra;ag;glhj ntsp toq;FeHfsplkpUe;Jk; tpiykDf;fis NfhUk; chpik ,t; itj;jparhiyapd; 
gzpg;ghsUf;F chpj;jhtJld; ve;jf; fl;lzKk; ,d;wpNa gjptpw;fhd ve;j tpz;zg;gj;ijAk; 
epuhfhpf;Fk; chpikiag; gzpg;ghsUf;F chpaJ.

 vi.  XlH nra;Ak; rfy nghUl;fSk; Kiwahf fsQ;rpaw;jpw;F toq;fpa gpd;dH kw;Wk; Nritfis 
Kiwahf epiwNtw;wpa gpd;dH khj;jpuk; nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

 vii.  fl;lzq;fs; ,d;wpNa Nghf;Ftuj;J trjpfs; toq;Fjy; Ntz;Lk;.

 viii.  tpiykDf;fisf; NfhUk;NghJ tpiykDf;fis rkHg;gpf;fhj kw;Wk; rkHg;gpf;Fk; tpiykDf;fSf;F 
nghUl;fis rkHg;gpf;fhj epWtdq;fs; mgfPHj;jpahNdhH gl;bay; (Black List) gLj;Jtjw;F VJthFk;.

 ix.  xt;nthU cUg;gbf;Fk; &. 1000.00 kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzj;ij ,t; itj;jparhiyapd; 
fzf;Fg; gphptpw;F nrYj;j Ntz;baJld;> fhR nrYj;jpa gw;Wr;rPl;L my;yJ mjd; gpujpia 
tpz;zg;gj;Jld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. fhNrhiy kw;Wk; fhRf; fl;lisfs; Vw;fg;glkhl;lhJ.

 x.  gy cUg;gbfSf;fhf gjpT nra;tjhapd; xt;nthU cUg;gbf;Fk; NtWNtwhf tpz;zg;gq;fis 
rkHg;gpf;f Ntz;baJld; xt;nthU tpz;zg;gj;JlDk; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujp kw;Wk; 
gjpTf; fl;lzk; nrYj;jg;gl;l gw;Wr;rPl;bd; gpujpia ,izj;jpUj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; 
rfyijAk; xNu fbj ciwapy; cs;spl;L mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

 xi.  NkNy Fwpg;gplg;gLk; toq;fy;fs; kw;Wk; Nritfis ngw;Wf;nfhs;Sk;NghJ mz;ikapy; 
tpepNahfpf;fg;gl;l Njrpa ngWif Kftufj;jpd; mwpTWj;jy;fs; kw;Wk; topfhl;ly;fs; gw;wpAk; 
ftdk; nrYj;jg;gLk; vd;gij NkYk; njhptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

jiytH>
gpuNjr ngWiff; FO>
khtl;l nghJ itj;jparhiy
ehtyg;gpl;b.
2022.01.24



திருக�ோணமலைகுறூப்நிருபர்

திருக�ோணமலை மோவட்டத்-
தில் உலைபநைோட்டத் துலைலை 
கமமபடுத்தும க�ோக்கு்டன்  நி�ழ் -
நிலைக் கூட்டமமோன்று �்டநை 
ஞோயிற்றுக்கிழலம (ஜனவரி 23) 
திருக�ோணமலை உலைபநைோட-
்டத்துலை ஆர்வைர்�ளினோல் 
�்டோத்ைப்படடிருநைது.  திரு-
க�ோணமலை உலைபநைோட்டக் 
�ழ�ங�ளுக்�ோ� விலைைோடிை 
பை முன்னோள் வீரர்�ளும இதில் 
�ைநது ம�ோண்டனர். ஸ்ரீைரனினோல் இக்கூட -
்டம ஒழுங�லமப்பு மெயைப்படடிருநைது.

மோர்ச் மோைம 12 மற்றும 13 ஆம தி�தி�ளில் 
திருக�ோணமலை உலைபநைோட்ட லீக்கிற்குட-
பட்ட  16 வைதின் கீழ்  போ்டெோலை மோணவர்�-
ளுக்கில்டகைைோன உலைபநைோட்டச்  சுற்றுப் -
கபோடடிமைோன்லை  �்டோத்துவமைன தீர்மோனம  
கமற்ம�ோள்ைப்பட்டது. அைற்�லமவோ� 2007 
மற்றும 2008 ஆம ஆணடு பிைநை மோணவர்-
�லை உள்ை்டக்கி போ்டெோலை�ள் ைங�ைது 
விணணப்பங�லைச் ெமர்ப்பிக்�ைோம. விண-
ணப்பங�லைச் ெமர்ப்பிப்பைற்க்�ோ�  070 422 
9961/ 0170 42209961  ஆகிை இைக்�த்து்டன் 
மைோ்டர்பு  ம�ோள்ை முடியும.

இச்சுற்றுப்கபோடடிலை ஒழுங�லமப்பு மெய-
வைற்�ோன �மிடடி ஒன்றும உருவோக்�ப்பட்டது. 
சிறீைரன்,  லெமைோளிபவன்(லவத்திைர்),�ரி�ோ-
ைன் (ெட்டத்ைரணி), சிவபரன் (ஆசிரிை ஆகைோெ-
�ர்), ெநதுரு, அகிைன், ெகபஷ்குமோர், வடிகவல் 
ஆகிகைோர் �மிடடிக்கு மைர்நமைடுக்�ப்பட்டனர்.

ஜனவரி இரண்டோம தி�தி ந�ைரோஜ் அவர்�-
ளின் அனுெரலணயு்டன்  ென்லரஸ் விலைைோட-
டுக் �ழ�ம மற்றும டறின்பினிடடி (Trinfinity)  
உலைப்பநைோட்ட அக்�்டமி இலணநது �்டோத்-
திை 15 வைதுக்குக் கீழோனவர்�ளுக்�ோன சிறுவர் 
உலைப்பநைோட்டத் திருவிழோலவத்  மைோ்டர்நது-
திருக�ோணமலையில் உலைபநைோட்டத் துலை 
புத்துயிர் மபற்றுள்ைது.

ெவைக்�ல்ட குறூப் நிருபர் 

இைஙல� உலைபநைோட்ட ெமகமைனத்தினோல் �்டோத்ைப்-
ப்டவுள்ை, மோ�ோண மட்டத்திைோன 28 வைதுக்குடபட்ட 
உலைபநைோட்ட கபோடடித்மைோ்டருக்�ோன கிழக்குமோ�ண  
அணிக்�ோன வீரர்�ள் மைரிவில்இறுதி 30 கபர் ம�ோண்ட கிழக்கு-
மோ�ண அணியில் அமபோலை உலைபநைோட்ட லீக்கில் இருநது  
�ல்முலன ெனி மமைன்ட விலைைோடடுக் �ழ� அணி வீரர்�-
ைோன, எ.எஸ்.எம. ரில்வோன், எ.ஆர்.எம. பிகரோஸ் ஆகிை 2 
வீரர்�ளும மைரிவுமெயைப்படடுள்ைனர். 

 கிழக்குமோ�ண அணி  இறுதி �ட்ட மைரிவுக்கு  மோ�ோணத்-
தில் இருநது 90 கபர் �ைநது ம�ோண்டலம குறிப்பி்டத்ைக்�து.

சிமபோப்கவ கிரிக்ம�ட 
அணியின் முன்னோள் ைலைவ-
ரோன பிரண்டன் ம்டயைர், இந-
திைோவில் லவத்து ஆட்ட நிர்-
ணைத்தில்  ஈடுப்ட சூைோட்ட 
ைர�ர்�ள் ைன்லன அணுகிை-
ைலன ஒப்புக்ம�ோள்வைோ� 
குறிப்பிடடிருக்கின்ைோர்.

அநைவல�யில் ைனது ட-
விட்டர் �ணக்கு மூைமோ� 
இநை ஆட்ட நிர்ணை 
வி்டைம மைோ்டர்பில் �ருத்து 
மவளியிடடுள்ை பிரண்டன் 
ம்டயைர், இநதிை விைோபோரி 
ஒருவர் ஆட்ட நிர்ணைத்திற்-
�ோ� ைன்லன அலழத்ை வி்ட-
ைத்திலன ெர்வகைெ கிரிக்ம�ட ெலப  முலைப்-
போடு மெயைத் ைவறிைது ைனக்கு பல்கவறு 
ஆணடு�ள் வலர நீடிக்� கூடிை ைல்டக்�ோைத்-
திலன ஏற்படுத்ைக்கூடிை வி்டைமோ� இருக்கும 
எனக் குறிப்பிடடிருக்கின்ைோர்.

�்டநை 2019ஆம ஆணடு அனுெரலண 
என்ை மபைரில் சிமபோப்கவயில் ரி 20 மைோ்டர் 
ஒன்றிலன ஏற்போடு மெயைவிருப்பைோ�வும, 
15,000 அமமரிக்� ம்டோைர்�ள் பணத்திலன 
வழஙகுவைோ�வும கூறி இநதிைோவிலனச் 
கெர்நை விைோபோரி ஒருவர் ம்டயைரிலன கபச்-
சுவோர்த்லை�லை அலழத்திருநைைோ� மைரிவிக்-
�ப்படுகின்ைது.

குறித்ை கபச்சு வோர்த்லைக்குச் மென்றிருநை 
பிரண்டன் ம்டயைர், “ம�ோக்ம�யன்” என்கிை 
கபோலைப் மபோருளிலன போவித்திருநைைோ� 
குறிப்பிடடிருக்கின்ைோர். மைோ்டர்நது கபச்சு 
வோர்த்லை இ்டமமபற்ை அடுத்ை �ோளில், 

ைன்லன கபச்சு வோர்த்லை�-
ளுக்கு அலழத்ை குழு ைோன் 
ைஙகியிருநை க�ோட்டலிற்கு 
வநதிருநைைோ�வும அவர்�ள் 
ைோன் கபோலைப் மபோருள் 
அருநதுவலை வீடிகைோ 

�ோமணோளியில் பதிவு 
ம ெ ய ை ை ல ன 

�ோடடி ைன்லன மிரடடியி-
ருநைைோ�வும ம்டயைர் கூறி-
யிருக்கின்ைோர். ம்டயைரிலன 
மிரடடிை குழு, அவரிலன 
குறித்ை குழுவிற்�ோ� ெர்வகைெ 
கிரிக்ம�ட கபோடடி�ளில் 
ஆட்ட நிர்ணைத்தில் ஈடுப்ட 
கவணடும என நிர்ப்பநைம 
மெயதிருக்கின்ைது. எனகவ, 
ைனது மெோநை போது�ோப்பிலன 
�ருத்திற்ம�ோண்ட ம்டயைர் 
குறித்ை குழுவின் க�ோரிக்ல��-
ளுக்கு அடிபணிநைைோ� மைரி-
வித்திருக்கின்ைோர்.

ம்டயைர் அப்கபோது இருநை 
சிமபோப்கவ கிரிக்ம�ட ெலப-

யினுல்டை நிலைலமயும ைோன் இநை க�ோரிக்-
ல��லை ஏற்றுக்ம�ோண்டைற்கு �ோரணம 
என்றும குறிப்பிடடிருக்கின்ைோர்.

அத்து்டன், இவவோைோன வி்டைம ஒன்றிலன 
ெர்வகைெ கிரிக்ம�ட ெலபயின் முலைப்போடு 
மெயைோமல் கபோனது, ைனக்கு ைல்டக்�ோைத்-
திலன ஏற்படுத்தும வி்டைமோ� இருக்கும 
என ைோன் �மபுவைோ� ம்டயைர் குறிப்பிடடி-
ருக்கின்ைோர்.

பிரண்டன் ம்டயைர் ஆட்டநிர்ணை ெர்ச்லெ 
ஒன்றில் சிக்கியிருக்கும இநை வி்டைமோனது, 
ைற்கபோது கிரிக்ம�ட உைகில் மி�ப் மபரிை 
அதிர்வலை�லை ஏற்படுத்தியிருப்பது குறிப்-
பி்டத்ைக்�து. இநை வி்டைத்தில் ம்டயைருக்கு 
ஆைரோ�வும, எதிரோ�வும �ருத்துக்�ள் பரவி 
வருகின்ைன.

�்டநை ஆணடு ெர்வகைெ கிரிக்ம�ட கபோட-
டி�ளில் இருநது ஓயவு மபற்ை 35 வைைோன 
பிரண்டன் ம்டயைர் சிமபோப்கவ அணிக்�ோ� 
205 ஒரு�ோள் கபோடடி�ளிலும, 34 ம்டஸ்ட 
கபோடடி�ளிலும, 45 ரி 20 கபோடடி�ளிலும 
ஆடியிருப்பது குறிப்பி்டத்ைக்�து.

இகைக�ரம பிரண்டன் ம்டயைரின் ஆட்ட-
நிர்ணை வி்டைம மைோ்டர்பில் ெர்வகைெ கிரிக்-
ம�ட ெலப விலரவில் அறிக்ல� ஒன்றிலன 
மவளியிடும என எதிர்போர்க்�ப்படுகின்ைது.

மபப்ரவரி மோைம 11ஆம 
தி�தி இைஙல� – அவுஸ்தி-
கரலிை கிரிக்ம�ட அணி�ள் 
இல்டகை ஆரமபமோ�வுள்ை 
5 கபோடடி�ள் ம�ோண்ட ரி 
20 மைோ்டரில் பஙம�டுக்கும, 
அவுஸ்திகரலிை ரி 20 அணி 
அறிவிக்�ப்படடிருக்கின்ைது.

இநை ரி 20 குழோத்தில் 
ஆஷஸ் ம்டஸ்ட மைோ்டரின் 
கபோது உபோலைக்கு ஆைோன 
க வ � ப் பந து வீ ச் ெ ோ ை ர ோ ன 
கஜோஸ் க�ெல்வூட, குறித்ை 
உபோலையில் இருநது மீண்ட-
ைலன அடுத்து இலணக்�ப்-
படடிருக்கின்ைோர்.

அவுஸ்திகரலிை உள்ளூர் 
கிரிக்ம�ட மைோ்டரோன பிக் 
கபஷ் லீக் மைோ்டரில் அதி� 
ஓட்டங�லை குவித்ை வீரரோ� �ோணப்படும 
மபன் மமக்ம்டர்கமடும, இைஙல�க்கு 
எதிரோன ரி 20 கபோடடி�ளுக்�ோ� உள்வோங�ப்-
படடிருக்கின்ைோர். மபன் மமக்ம்டர்கமோட 
2021/22ஆம ஆணடு�ளுக்குரிை பருவ�ோ-
ைத்திற்�ோன பிக் கபஷ் லீக் மைோ்டரில் 153.86 
என்கிை Strike Rate உ்டன் 577 ஓட்டங�லை 
குவித்திருநைலம குறிப்பி்டத்ைக்�து.

பிக் கபஷ் லீக் மைோ்டரில் திைலமயிலன 
மவளிப்படுத்திை மற்றுமமோரு வீரரோன 

மமோயெஸ் ம�ன்ரிக்ஸ், ஆஷஸ் மைோ்டரின் 
மைோ்டர் �ோை�ன் விருதிலன மவன்ை 
டரோவிட ம�ட மற்றும கவ�ப்பநதுவீச்ெோ-
ைர் லஜ ரிச்ெர்ட்ஸன் கபோன்ை வீரர்�ளும, 
அவுஸ்திகரலிை ரி 20 குழோத்தினுள் உள்-
வோங�ப்படடிருக்கின்ைனர்.

அதிரடி துடுப்போட்டவீரரோன க்டவிட 
கவோர்னர், மிச்ெல் மோர்ஷ் ஆகிகைோருக்கு 
இைஙல�க்கு எதிரோன மைோ்டரில் ஓயவு 
வழங�ப்படடிருக்கின்ைது. இவர்�ள் ைவிர 

அவுஸ்திகரலிை ைலைலமப் 
பயிற்சிைோைர் ஜஸ்டின் கைங-
�ரும இைஙல� மைோ்டரில் 
இருநது விடுவிக்�ப்படடி-
ருக்கின்ைோர். எனகவ, இைங-
ல�க்கு எதிரோனரி 20 மைோ்டரின் 
கபோது அவுஸ்திகரலிை கிரிக் -
ம�ட அணியின் ைற்�ோலி� 
ைலைலமப் பயிற்சிைோைரோ� 
அன்டரூவ மமக்ம்டோனோல்ட 
மெைற்படுவோர் எனக் குறிப்பி -
்டப்படடிருக்கின்ைது.

இகைகவலை இைஙல� 
அவுஸ்திகரலிை அணி�ள் பங-
ம�டுக்கும ரி 20 மைோ்டரின் 
கபோடடி�ள் சிடனி, மமல்-
கபோர்ன் மற்றும ம�ன்பரோ 
ஆகிை இ்டங�ளில் �ல்டமப -
ைவிருக்கின்ைலம குறிப்பி்டத்-

ைக்�து.
அவுஸ்திகரலிை ரி 20 அணி 
ஆகரோன் பின்ச் (அணித்ைலைவர்), 

அஷ்்டன் ஏ�ோர், கபட �மமின்ஸ், கஜோஸ் 
க�ெல்வூட, டரோவிஸ் ம�ட, மமோயெஸ் 
ம�ன்ரிக்குஸ், கஜோஸ் இன்ஙலிஸ், மபன் 
மமக்ம்டர்கமோட, கிைன் மமக்மவல், லஜ 
ரிச்ெர்ட்ஸன், க�ன் ரிச்ெர்ட்ஸன், ஸ்டீவ 
ஸ்மித், மிச்ெல் ஸ்்டோர்க், மோர்�ஸ் ஸ்ம்டோய-
னிஸ், மமத்திவ கவட, அ்டம ஷமபோ

இைஙல� கிரிக்ம�ட 
மைோழில்நுடப மற்றும ஆகைோெ-
லனக் குழுவின் உறுப்பினரோன 
இைஙல� கிரிக்ம�ட அணியின் 
முன்னோள் வீரர் மரோஷோன் 
ம�ோ�ோம ைனது பைவிலை 
இரோஜினோமோ மெயதுள்ைோர்.

ைனிப்பட்ட �ோரணங�ளுக்-
�ோ� மைோழில்நுடப குழுவிலி-
ருநது அவர் விைகியுள்ைைோ� 
இைஙல� கிரிக்ம�ட வட்டோ-
ரங�ள் மைரிவிக்கின்ைன.

இைஙல� கிரிக்ம�டடின் 
அபிவிருத்திலை இைக்�ோ�க் 
ம�ோணடு விலைைோடடுத்துலை 
அலமச்ெர் �ோமல் ரோஜபக்ஷவி -
னோல் நிைமிக்�ப்பட்ட இநைக் 
குழுவின் ைலைவரோ� இைஙல� 
கிரிக்ம�ட அணியின் முன்னோள் 
அணித் ைலைவர் அரவிநை டி 
சில்வோ உள்ைோர்.

இைஙல� கிரிக்ம�ட அணியின் 
முன்னோள் வீரர்�ைோன முத்லைைோ 
முரளிைரன் மற்றும குமோர் ெங�க்-
�ோர ஆகிகைோர் இநைக் குழுவின் 
உறுப்பினர்�ைோ� அங�ம வகிக்-

கின்ைனர். இைனில்டகை, ஐசிசி 
இன் முன்னோள் கபோடடி மத்தி-
ைஸ்ைரோன மரோஷோன் ம�ோ�ோம, 
போகிஸ்ைோனில் இமமோைம 27ஆம 
தி�தி முைல் �ல்டமபைவுள்ை 
போகிஸ்ைோன் சுப்பர் லீக் மைோ்டரின் 
கபோடடி மத்திைஸ்ைர்�ளில் ஒருவ-
ரோ� மபைரி்டப்படடுள்ைலம குறிப்-
பி்டத்ைக்�து.

இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2022 ஜனவரி மா்தம 26ம திைதி பு்தன்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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அவுஸ்திரேலிய ரி20
அணி அறிவிப்பு

இலங்கைக்கு எதிரான

இைஙல�யில் இன்று (24) ஆரம-
பித்ை ்டைமைோக்- இைஙல� கிரிக்ம�ட 
கைசிை சுப்பர் லீக் ஒரு�ோள் மைோ்டரில், 
க�ற்றுமுன்தினம (24) இரணடு கபோட-
டி�ள் �ல்டமபற்று முடிநைன.

ம�ோழுமபு அணிலை எதிர்ம�ோண்ட 
�ோலி அணி 3 விக்ம�டடு�ள் வித்தி-
ைோெத்தில் மவற்றிமபை, ைமபுள்ை 
அணிலை எதிர்ம�ோண்ட ஜப்னோ அணி 
176 ஓட்டங�ள் வித்திைோெத்தில் அபோர 
மவற்றிலை பதிவுமெயைது.

ம�ோழுமபு எஸ்.எஸ்.சி லமைோனத்-
தில் �ல்டமபற்ை இநை கபோடடியில் 
�ோணைச் சுழற்சியில் மவற்றிமபற்ை 
ெமமு அஷோன் ைலைலமயிைோன 
ம�ோழுமபு அணி முைலில் துடுப்மப-
டுத்ைோடுவைற்கு தீர்மோனித்ைது.

ம�ோழுமபு அணிக்�ோ� குெல் 
மமணடிஸ் மற்றும கிரிஷோன் ெஞ்சுைோ 
ஆகிகைோர்  சிைநை ஆரமபத்து்டன் 
முைல் விக்ம�டடுக்�ோ� 56 ஓட-
்டங�லை மபற்றுக்ம�ோண்டனர்.  

எனினும, கவ�மோ� துடுப்மபடுத்ைோ-
டிை குெல் மமணடிஸ் 27 பநது�ளில் 
37 ஓட்டங�லை மபற்றுக்ம�ோடுத்து 
ஆட்டமிழக்�, கிரிஷோன் ெஞ்சுை 46 
ஓட்டங�லை மபற்று அலரச்ெைத்லை 
ைவைவிடடு ஆட்டமிழநைோர்.

அைலனத்மைோ்டர்நது நுவனிநது 
மபர்னோணக்டோ 30 ஓட்டங�லையும, 

அகஷன் பண்டோர 34 ஓட்டங�லை-
யும சிறிை இலணப்போட்டங�ளு்டன் 
மபற்றுக்ம�ோடுத்து ஆட்டமிழக்�, 
ம�ோழுமபு அணி 165 ஓட்டங�ளுக்கு 

4 விக்ம�டடு�லை இழநது ெற்று 
பைமோன நிலையிலிருநைது.

அைன்பின்னர் அணித்ைலைவர் 
ெமமு அஷோன் ஆட்டமிழக்�, பிரவீன் 
ஜைவிக்ரம, மஹீஷ் தீக்ஷன மற்றும 
ைனன்ஜை ைக்ஷோனின் ஓவர்�ளில் 
மைோ்டர்ச்சிைோ� விக்ம�டடு�லை விட-
டுக்ம�ோடுத்ை ம�ோழுமபு அணி 47.3 
ஓவர்�ள் நிலைவில் 213 ஓட்டங�-
ளுக்கு ெ�ை விக்ம�டடு�லையும இழந-
ைது.

பதிலுக்கு துடுப்மபடுத்ைோ்ட �ைமி-
ைஙகிை �ோலி அணிெோர்போ� ைனன்ஜை 
ைக்ஷோன் 29 ஓட்டங�லையும, ஹிமோஷ 
லிைனக� 18 ஓட்டங�லையும மபற்-
றுக்ம�ோடுத்திருநைோலும, திகனஷ் ெந-
திமோல், �ஷோன் ரநதி� மற்றும முதிை 
ைக்ஷோன் ஆகிகைோர் குலைநை ஓட்டங�-
ளுக்கு ஆட்டமிழநது ஏமோற்ைமளித்ை-
னர்.  அைன்படி, 93 ஓட்டங�ளுக்கு 5 
விக்ம�டடு�லை �ோலி அணி இழநதி-
ருநைது.

 இைன்பின்னர் கஜோடி கெர்நை 
பிரிைமல் மபகரரோ மற்றும ரகமஷ் 
மமணடிஸ் ஆகிகைோர் 6வது விக்ம�ட-
டுக்�ோ� மி�ச்சிைநை இலணப்போட-
்டத்லை பகிர்நைனர். இருவரும நிைோன-
மோ� ஓட்டங�லை குவிக்� பிரிைமல் 
மபகரரோ ைன்னுல்டை அலரச்ெைத்லை 
�்டநைோர். இவர்�ள் இருவரும மவற்-
றிக்கு அருகில் அணிலை அலழத்துச்-
மென்ைனர். இவர்�ள் 110 ஓட்டங�லை 
இலணப்போட்டமோ� மபை, ரகமஷ் 
மமணடிஸ் 37 ஓட்டங�லை மபற்று 
ஆட்டமிழநைோர்.

 பிரிைமல் மபகரரோ இறுதிவலர ஆட-
்டமிழக்�ோமல் 98 ஓட்டங�லை மபற்-
றுக்ம�ோடுத்து அணியின் மவற்றிலை 
உறுதிமெயைோர். இைன்மூைம 42.4 
ஓவர்�ள் நிலைவில் 7 விக்ம�டடு�லை 

இழநது �ோலி அணி மவற்றியிைக்ல� 
அல்டநைது. ம�ோழுமபு அணிெோர்போ� 
பிரபோத் ஜைசூரிை மற்றும �விநது 
�தீஷோன் ஆகிகைோர் ைைோ 2 விக்ம�டடு-
�லை வீழ்த்தினர்.

ஜபனா எதிர் ்தமபுள்ள

ம�ோழுமபு பி.ெரோ ஓவல் லமைோனத்-
தில் �ல்டமபற்ை இநை கபோடடியில், 
அணித்ைலைவர் ைனஞ்ெை டி சில்வோ-
வின் ெ�ைதுலை பிர�ோசிப்பின் ஊ்டோ�, 
ஜப்னோ அணி 176 ஓட்டங�ள் வித்திைோ-
ெத்தில் இைகுவோன மவற்றிலை மபற்-
றுக்ம�ோண்டது.

கபோடடியின் �ோணைச் சுழற்சியில் 
மவற்றிமபற்ை ைமபுள்ை அணி முைலில் 
�ைத்ைடுப்பில் ஈடுப்ட தீர்மோனித்ைது-
்டன், இநை வோயப்பிலன பைன்படுத்-

திக்ம�ோண்ட ஜப்னோ அணி ைனன்-
ஜை டி சில்வோவின் அலரச்ெைம, 
இெோன் ஜைர்த்ன மற்றும ெதீர ெம-
ரவிக்ரம ஆகிகைோரின் பங�ளிப்-
பு்டன் 47.1 ஓவர்�ள் நிலைவில் 
ெ�ை விக்ம�டடு�லையும இழநது 255 
ஓட்டங�லை மபற்றுக்ம�ோண்டது.

ஆரமபத்தில் ெதீர ெமரவிக்ரம 40 ஓட-
்டங�லை மபற்றுக்ம�ோடுக்�, மத்திைவ-
ரிலெலை பைப்படுத்திை ைனன்ஜை டி 
சில்வோ கவ�மோ� ஓட்டங�லை குவித்-
ைோர். இவர், 64 பநது�ளில் 10 மபௌண-
்டரி�ள் அ்டங�ைோ� 69 ஓட்டங�லை 
குவித்ைோர். ஒரு �ட்டத்தில் 202 ஓட்டங-
�ளுக்கு 7 விக்ம�டடு�லை இழநது 
ைடுமோறிை ஜப்னோ அணிக்கு, இறுதி-
க�ரத்தில் இெோன் ஜைரத்ன 44 ஓட்டங-
�லை மபற்றுக்ம�ோடுத்து அணியின் 
ஓட்ட எணணிக்ல�க்கு வலுகெர்த்ைோர். 
பநதுவீச்சில் ைக்ஷோன் ெநை�ன் மற்றும 
விஷ்வ மபர்னோணக்டோ ஆகிகைோர் 
ைைோ 3 விக்ம�டடு�லை வீழ்த்தினர்.

பதிலுக்கு துடுப்மபடுத்ைோடிை ைம-
புள்ை அணிலை மபோருத்ைவலர அணித்-
ைலைவர் அஷோன் பிரிைன்ஜலன ைவிர, 
எநைமவோரு துடுப்போட்ட வீரரும ஓட-
்டக்குவிப்புக்�ோன ஆரமபத்லை மபற்-
றுக்ம�ோடுக்�வில்லை. முைல் இரணடு 
விக்ம�டடு�ளும ஓட்டங�ளின்றி 
வீழ்த்ைப்பட்ட நிலையில், ஆரமபத்தி-
லிருநது ைமபுள்ை அணி ம�ருக்�டிலை 
உணர்நைது.

இைலனத் மைோ்டர்நது ஜப்னோ 
அணியின் ைலைவர் ைனன்ஜை டி 

சில்வோ, மரோன் ெநரகுப்ை, ைமபுள்ை 
அணியின் ைலைவர் அஷோன் பிரிைன்-
ஜன் மற்றும மெோனோல் தினுஷ ஆகி-
கைோரின் விக்ம�டடு�லை வீழ்த்ை 
கபோடடியின் மவற்றி முழுலமைோ� 
ஜப்னோ அணி பக்�ம திருமபிைது.

ைமபுள்ை அணிெோர்போ� அதிபட-
ெமோ� அஷோன் பிரிைன்ஜன் 32 ஓட-
்டங�லையும, மரோன் ெநரகுப்ை 12 
ஓட்டங�ள் மற்றும ைக்ஷோன் ெநை�ன் 
10 ஓட்டங�லை மபற்றுக்ம�ோள்ை, 
ஏலனை துடுப்போட்ட வீரர்�ள் அலன-
வரும ஒற்லையிைக்� ஓட்டங�ளு-
்டன் ஆட்டமிழநது ஏமோற்ைமளித்ை-
னர். இைன்�ோரணமோ� 25.5 ஓவர்�ள் 
நிலைவில் மவறும 79 ஓட்டங�ளுக்கு 
ெ�ை விக்ம�டடு�லையும இழநது ைம-
புள்ை அணி கைோல்விலை ைழுவிைது. 
ஜப்னோ அணிெோர்போ�, ைனன்ஜை டி 
சில்வோ 3 விக்ம�டடு�லையும, திலும 
சுதீர, மஜப்ரி மவண்டர்கெ மற்றும 
இெோன் ஜைரத்ன ஆகிகைோர் ைைோ 3 விக்-
ம�டடு�லை வீழ்த்தினர்.

 மைோ்டரின் அடுத்ை இரணடு கபோட-
டி�ளில் இன்று (26)  ஜப்னோ அணிலை 
�ணடி அணி எதிர்ம�ோள்ைவுள்ை-
து்டன், ம�ோழுமபு அணி ைமபுள்ை 
அணிலை எதிர்ம�ோள்ைவுள்ைலம 
குறிப்பி்டத்ைக்�து.

சூதாட்ட தரகைரகைள் தன்ன அணுகிய்த 
ஒப்புக்்கைாண்ட பிரண்டன ்்டயலர

கைல்மு்ன சனி ்ெளனட வி்ளயாடடுக் 
கைழகை அணி வீரரகைள் இருவர ்தரிவு

பா்டசா்ல ொணவரகைளுக்கி்்டயிலான
உ்தபநதாட்ட சுற்றுப்்பாடடி

்டய்லாக்-இலங்கை கிரிக்்கைட: ்தசிய சுப்பர லீக்கின
முதல் ்வற்றி்ய ்பற்்ற ஜப்னா, கைாலி அணிகைள்

கிரிக்்கைட ்தாழில்நுடபக் குழுவில் 
இருநது ்ராஷான ெஹாநாெ விலகைல்
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1) jdpg;ghtidf;fhd Rthr ghJfhg;G rhjdj;jpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G tiuT

 ghfk; 1: %r;nrLj;jy; kw;Wk; %r;Rtply; thy;T ,y;yhky; Kf%b Rthrf;fUtpfis tbfl;ly;.

 gphpT: vz;nza; mbg;gilaw;w #oy;

 (DSLS…………………)
2. tpN\ljd;ikAs;s cuj;jpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G tiuT

 (DSLS………………………)
3. jpUj;j  tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 214:2010

  Go eRf;fy;fs;> go rpug;Gf;fs; kw;Wk; go Nfhbay;fs; Mfpatw;wpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; 

tpguf;Fwpg;G (,uz;lhk; gjpg;G)

4. jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 260:2008

 jf;fhsp Fok;gpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G

 (,uz;lhk; gjpg;G)

5. jpUj;j tiuT ,y. 03 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 265:2011

 Nak;> n[yp kw;Wk; khh;kNyl; (,uz;lhk; gjpg;G)

6. jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 581: 2008

 kpsfha; Nrh];rpw;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G (Kjyhk; gjpg;G)

7. jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 729 : 2010 (Kjyhk; gjpg;G)

 Maj;j epiyapYs;s go Fbkq;fSf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G (Kjyhk; gjpg;G)

8. jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 730:2010

 go Nfhh;bay; nrwpT> go eRf;fy; nrwpT kw;Wk; go rpug nrwpTfs; (Kjyhk; gjpg;G)

9. jpUj;j tiuT ,y. 01 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 1035:1995

 Nrhah NrhRf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G

10. jpUj;j tiuT ,y. 01 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 1074 : 2019

 Nff;fSf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G (Kjyhk; gjpg;G)

11. jpUj;j tiuT ,y. 02 ,ypUe;J ,yq;if fl;lisfs; 1328 : 2008

 go ,urk; kw;Wk;  nef;lhh;fSf;fhd ,yq;if fl;lisfs; tpguf;Fwpg;G

NkNyAs;s fl;lisfs;/jpUj;jq;fSf;fhd fUj;Jiufis nghJ kf;fs; kw;Wk; Vida 

Mh;tKs;s FOf;fsplkpUe;J ,yq;if fl;lisfs; epWtdkhdJ NfhUfpd;wJ. 

,e;j tiuT fl;lisfs;/jpUj;jq;fs; ,Wjp tbtk; ngWtjw;F Kd;duhf ,yq;if 

fl;lisfs; epWtdj;jpd; chpj;jhd FOf;fspdhy; ngw;Wf; nfhz;l fUj;Jiufs; ghprPyid 

nra;ag;gLk;. 

NkNyAs;s jpUj;j fl;lisfs;/jpUj;jq;fspd; gpujpfs; ,ytrkhf tpQ;QhdhPjpapyhd fl;lisahf;fy; 

gphptpypUe;J my;yJ ,yq;if fl;lisfs; epWtd Mtzkhf;fy; kw;Wk; jfty; gphptpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;syhk; vd;gJld; www.slsi.lk  vd;w ,izaj;jpypUe;Jk; gjptpwf;fk; nra;ayhk;. 

2022.03.26 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fUj;Jiufs; vd;id te;jiljy; Ntz;Lk;. 

 gzpg;ghsh; ehafk;>

 ,yq;if fl;lisfs; epWtdk;>

 ,y. 17> tpf;Nlhhpah ,lk;> vy;tpl;bfy khtj;ij> nfhOk;G-08.

 njhiyNgrp:  011-2671567-72

 njhiyefy;:  011-2671579

 kpd;dQ;ry;: dg@slsi.lk
 ,izak;: www.slsi.lk

nghJ kf;fspd; fUj;JiufSf;fhd ,yq;if fl;lisfs;/
jpUj;jq;fs; tiuT

      ,yq;if fl;lisfs; epWtdk;
    b[pl;ly; njhopy;El;gtpay; kw;Wk; njhopy;Kaw;rpahsh;

    mgptpUj;jpf;fhd ,uh[hq;f mikr;R.

gr;rpiyg;gs;sp gpuNjr rig 
nraw;wpwd; gupkhw;w epjpf;fhd Ntiyj;jpl;lk; - 2021

PT-2021
01)  jtprhsu;> cs;@uhl;rpkd;w ngWiff;FO> gr;rpiyg;gs;sp gpuNjrrig> gis jFjp tha;e;j 

toq;Feu;fsplkpUe;J muf;F Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfis fPo;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;l 

kPs;Row;rp nra;af;$ba fopTfis Nrfupg;gjw;fhd $ilfis toq;Ftjw;fhd tpiyf; 

Nfs;tpfisf; NfhUfpd;whu;. 

02)  Njrpa Nghl;b tpiyf; Nfs;tp Nfhuy; eilKiwf;F mikthfNt Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ. 

03)  Nfs;tp ngwj; jFjpAilatuhtjw;F ntw;wp ngWk; Nfs;tpjhuu; fWg;Gg; gl;baypy; (Black List) 
Nru;j;Jf;nfhs;sg;glhjtuhfTk; gpd;tUk; Njitg;ghLfisAilatuhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

04)  mf;fiw nfhz;Ls;s jifikAila tpiyf; Nfs;tpahsu;fs; gr;rpiyg;gs;sp gpuNjr rig> gis 

(njhiyNgrp 021-205-0037> njhiyefy; 021-205-0036 ,y; ,Ue;J Nkyjpf jfty;fis mYtyf 

ehl;fspy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. mj;Jld; mk; Kftupapy; K.g 9.00 kzpapypUe;J gpw;gfy; 15.00 

kzptiu mYtyf ehl;fspy; tpiyf; Nfs;tp Mtzq;fisg; guprPyid nra;ayhk;.

05)  mf;fiw nfhz;Ls;s tpiyf;Nfs;tpahsu; Mq;fpy nkhopapyhd tpiyf; Nfs;tp Mtzq;fspd; 

G+uzkhd njhFjp xd;iw jtprhsu;> gr;rpiyg;gs;sp gpuNjrrig> gis vd;Dk; Kftupapy; 

26.01.2022 Mk; jpfjpapypUe;J 09.02.2022 Mk; jpfjp tiu fhiy 9.00 kzpapypUe;J gpw;gfy; 15.00 

kzp tiuAk;> kPsspf;fg;glhj fl;lzkhf xt;nthU Nfs;tp Mtzj;jpw;Fk; &gh 2000.00 (tup 

ePq;fyhf) gzkhfr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

06)  tpiyf;Nfs;tpfs; ,U gpujpfspy; jahupj;J jtprhsu;> cs;@uhl;rpkd;w ngWiff;FO> 

gr;rpiyg;gs;sp gpuNjrrig> gis vDk; Kftupf;F 09.02.2022 Mk; jpfjp gpw;gfy; 15.00 kzpf;F 

Kd;gjhf fpilf;ff;$bajhf gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. my;yJ mYtyfj;jpy; 

itf;fg;gl;bUf;Fk; Nfs;tpg; ngl;bapy; ,lg;gly; Ntz;Lk;. gpe;jpa Nfs;tpfs; epuhfupf;fg;gLk;. 

Nfs;tpahdJ Nfs;tp Neuk; Kbtile;j clNdNa (09.02.2022 gp.g 15.00) tUifjUk; Nfs;tpjhuu; 

my;yJ mtuhy; vOj;J %yk; mjpfhuk; toq;fg;gl;l gpujpepjp Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

07)  rku;g;gpf;fg;gl;l Nfs;tpfis epuhfupf;fNth my;yJ kPs;Nfs;tp NfhuNth ngWiff;FOj;jiytUf;F 

mjpfhuk; cz;L. 

08)  fPNo ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;lthwhd Nfs;tpg; gpizg; nghWg;G ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp milahs 

,yf;fk;
Ntiy tpguk;

Fg;igf;$il 

fspd; 

vz;zpf;if

Ntz;lg;gLk; Nfs;tpg; 

gpiz

gpiz 

itg;G (&gh)

nry;Ygb 

ahFk; fhyk;

NP/14/45(3)/PL/PT/02/ 
2021

Procurement for Supplying 
Dustbin Sets with Bin Rack 
for Collec  ng recyclable 
waste.

35 Sets 30,000.00 11.05.2022

Rg;gpukzpak; RNud; 

jtprhsu;>

cs;@uhl;rpkd;w ngWiff;FO 

gr;rpiyg;gs;sp gpuNjrrig> 

gis.

ngWif mwptpj;jy;

njd; khfhz rig

2022 Mz;bw;F ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfdq;fis thlif 
mbg;gilapy; ngw;Wf; nfhs;tjw;F tpiykDf;Nfhuy; kw;Wk; 

toq;FeHfisg; gjpT nra;jy;

njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; fhyp> khj;jiw> `k;ghe;Njhl;il khtl;lq;fspy; epHkhz> 
guhkhpg;G tplaq;fs; kw;Wk; fopKfg; ntl;LjYf;fhf thlif mbg;gilapy; fPo;f;fhZk; ,ae;jpuq;fs; 
kw;Wk; thfdq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; ngWiff; 
FOtpd; jiytuhy; nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 
,y

,ae;jpuj;jpd; / thfdj;jpd; jd;ik
njhlH 
,y

,ae;jpuj;jpd; / thfdj;jpd; jd;ik

01 ngNfhNyhlH (JCB) 37 20 njhd; Amphibious Excavator

02 FNuhyH buf;lH (Gy;NlhrH) D4> rkkhd (b4 
buf;iyd; NlhrH)

38 01 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

03 FNuhyH buf;lH (Gy;NlhrH) D6> rkkhd b6 
buf;iyd; NlhrH)

39 02 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

04 10 njhd; jl;L nyhwp ePsk; 20 mb 40 05 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

05 05 njhd; jl;L nyhwp ePsk; 20 mb 41 10 njhd; itg;gNu\Dld; NuhyH

06 g+k;buf; 42 5000 yPl;lH ePH gTrH

07 PC 20 buf;iyd; v];f;fhNtl;lH nghd;^d; cld; 43 10 njhd; nfl;lHgpy;yH

08 PC 20 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 44 nrapd; Gnshf; ,ae;jpuk; 03 njhd;

09 PC 30 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 45 nrapd; Gnshf; ,ae;jpuk; 05 njhd;

10 PC 30 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 46 gpNuf;fH ,ae;jpuk;

11 PC 40 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 47 `py;l;b bupy; ,ae;jpuk;

12 PC 40 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 48 nrl;lypq; njhFjp

13 PC 50 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 49 nty;bq; buhd;];NghkH (nty;bq; 
gpshd;l;)

14 PC 50 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 50 &kH (ntf;fH) ,ae;jpuk;

15 PC 70 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 51 75 fzmb gpnuapyUld; buf;lH

16 PC 70 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 52 01 fpa+g; msthd bg;gH ,ae;jpuk;

17 PC 110 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 53 03 fpa+g; msthd bg;gH tz;b

18 PC 110 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 54 if buf;lH

19 PC 120 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 55 nfhq;fpwPl; kpf;\H ,ae;jpuk;

20 PC 120 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 56 nrapd; Nrh,ae;jpuk;

21 PC 130 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 57 Nkhl;lH fpNulH

22 PC 130 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 58 ePH gk;gp 2"

23 PC 140 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 59 ePH gk;gp 4"

24 PC 140 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 60 n[dNul;lH 2 fpNyh Nthl;

25 PC 150 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 61 n[dNul;lH 3 fpNyh Nthl;

26 PC 150 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 62 n[dNul;lH 5 fpNyh Nthl;

27 PC 200 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 63 Nrw;Wg; gk;gp 2 mq;Fyk;

28 PC 200 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 64 Nrw;Wg; gk;gp 4 mq;Fyk;

29 PC 300 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 65 ,ae;jpu Nghf;Ftuj;jpw;fhd Low 
Bed

30 PC 300 buf;iyd; v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 66 nrapd;Nrh ,ae;jpuk; ,af;FeUld;

31 PC 35 v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 67 nrapd;Nrh ,ae;jpuk; ,af;FeH 
,d;wp

32 PC 35 v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 68 kpjf;Fk; ePHj;jhtuq;fis mfw;Wk; 
,ae;jpuk;

33 PC 60 v];fhNtl;lH nghd;^d; ,d;wp 69 xU fpa+g; buf;

34 PC 60 v];fhNtl;lH nghd;^d; cld; 70 75 njhd; Nyhngl; bnuapyH

35 07 njhd; Amphibious Excavator 71 5 njhd; nfl;lHgpy;yH

36 12 njhd; Amphibious Excavator 72 rpwpa mstpyhd nyhwp

mjw;fhd epge;jidfs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

1.  ,ae;jpuhjpfs; kw;Wk; thfdq;fis tUlk; KOtJk; ve;jNtisapYk; toq;Fk; nfhs;ssT 
toq;Fehplk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

2.  ,ae;jpuq;fs; my;yJ thfdq;fis <LgLj;Jk; fhyk; 100 kzp Neuk; (E}W kzpj;jpahyk;) 
Nkw;gbd; kl;Lk; mit Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf fl;lzq;fisr; nrYj;Jtjw;F ,zq;FtJld; 
mt;thW 100 kzp Neuk; (100 kzpj;jpahyk;) Nkw;glhj Ntisapy; thfd fl;lzk; rhHghf 
jpizf;fsj;jpdhy; mDkjpj;j tpiykDf;fs; my;yJ tpz;zg;gpf;Fk; njhif Mfpa ,uz;by; 
kpff;Fiwe;j ngWkjpf;F nfhLg;gdTfs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.

3.  Fwpj;j ,ae;jpuq;fisg; Nghf;Ftuj;Jr; nra;tjw;fhf nfhLg;gdTfisr; nrYj;JtJ ,ae;jpuj;Jld; 
rk;ge;jg;gl;l Njitg;gLk; Fiwe;jgl;r nfhs;ssTila thfdq;fSf;fhFk;.

4.  rfy ,ae;jpuq;fSk; rhpahd nraw;ghl;Lld; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

5.  xg;ge;j fhyk; 12 khjq;fs; MtJld; mjw;fhf tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

6.  xt;nthU khtl;lk; rhHghfTk; NtW Ntwhf tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

7.  Nfs;tpjhuHfSf;F xU ,ae;jpuj;jpw;F my;yJ xU thfdj;jpw;Fk; tpiykDf;fisr; rkHg;gpf;fyhk;.

8.  thlif xg;ge;jk;> Muk;gj;jpy; xU tUlk; rhHghf xg;gkplg;gLtJld; mjid ePbj;jy; ,U 
rhuhhpdJk; cld;ghl;bd; mbg;gilapy; ,lk;ngWk;.

9.  Nfs;tpfis rkHg;gpj;Js;s toq;FeHfspy; mjp$ba jifikAs;s 05 toq;FeHfs; (xU 
khtl;lj;jpw;F) gjpT nra;tJld; Njitg;ghl;bd; mbg;gilapy; toq;FeHfspd; Nrit Nfhug;gLk;.

10.  NjHe;njLf;fg;gLk; toq;FeHfSf;Fj; Njitahd re;jHg;gq;fspy; Nritfis toq;Ftjw;fhf 
Nrit cld;ghl;bw;F tuy; Ntz;Lk;. Muk;g toq;Fehpd; nfhs;ssT jpizf;fsj;jpd; 
Njitg;ghl;bd; gb NghJkhdjhf ,y;iynadpy; KiwNa mLj;j toq;FeHfspd; Nritia 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpHghHf;fg;gLfpwJ. mjd; fhuzkhf NjHe;njLf;fg;gLk; toq;FeHfs; 
jpizf;fsk; NfhUk; ve;jNtisapYk; Nritia toq;Ftjw;F ,zq;Fjy; Ntz;Lk;. vjpHghHf;Fk; 
Nritia toq;Ftjw;F jtWk; toq;FeHfspd; mLj;jtUl gjptpw;fhf ftdj;jpy; nfhs;sg;gl 
khl;lhJ.

11.  tpiykDf;fs; rkHg;gpf;Fk; tpz;zg;gk;>2022.01.26 Kjy; 2022.02.08 tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 
9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu fPo;f;fhZk; Kfthpapy; Fwpg;gplg;gLk; mYtyfj;jpy; my;yJ vkJ 
jpizf;fsj;jpd; fhyp> khj;jiw kw;Wk; `k;ghe;Njhl;ilapy; mike;Js;s khtl;l ePHg;ghrd 
nghwpapayhsH gzpkidfspy; kPsspf;fg;glhj &- 1000.00 fl;lzj;ij mYtyfj;jpd; fzf;Fg; 
gphptpy; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

12.  Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk; NghJ kPsspf;fg;gLk; &. 25>000.00 gpizj; njhifia jpizf;fsj;jpd; 
fzf;fpy; itg;Gr; nra;jy; Ntz;Lk;.

mjdbg;gilapy; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDg; gj;jpuq;fs; nghwpaplg;gl;l ciwapy; ,l;L ciwapd; ,lJ 
gf;f Nky; %iyapy; ~thlif mbg;gilapy; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; thfdq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd 
tpiykDf;fs;| vd;W Fwpg;gpl;L 2022.02.09 gp.g. 1.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; fpilf;FkhW 
fPo;f;fhZk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk; my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J mYtyfj;jpy; 
itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;splyhk; tpiykDf;fisr; rkHg;gpg;gjw;F jug;gl;Ls;s fhyk; 
Kbtile;jTld; Nfs;tpg; gj;jpuq;fs; jpwf;fg;gLtJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuUf;F my;yJ mtuJ 
gpujpepjpfSf;F rKfkspf;fyhk;. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis njhiyNgrp ,y 091-2245176I 
mioj;J my;yJ khtl;l ePHg;ghrd nghwpapayhsH gzpkidfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,g;ngWif 
mwptpj;jy; jpizf;fsj;jpd; cj;jpNahfg+Ht ,izajskhd http: //www.irrigationdept.sp.gov.lk ,y; 
gpuRukhfpAs;sJ.

khfhz ePHg;ghrd gzpg;ghsH/ ngWiff; FOtpd; jiytH
njd; khfhz ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;
5Mk; khb> khtl;l nrayf fl;blk;>
fhyp.
njhiyNgrp - 091-2245176
ngf;];: 091-2245176
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 ePh; toq;fy; mikr;R

               Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr;rig

,y. xg;ge;jj;jpd; ngau; kw;Wk; xg;ge;j ,yf;fk; 

kPsspf;fg; 

glhj fl;lzk; 

(&gh)

Njitahd tpiykD gpiz
Njitahd jifik

VAT cl;gl

kjpg;gplg; gLk;

nryT (&gh)

njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba egu; kw;Wk; Mtzq;fs;

toq;fg;gLk; ,lk;

,Wjpj; jpfjp

kw;Wk;

Neuk;

rptpy;; Nfs;tpfs;

01

fz;b njw;F ePh; toq;fy; jpl;lk; - epy;yk;Ng 

Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapy; gzpahsh; Xa;tiwia 

eph;khzpj;jy; 

xg ;ge ;j ,y  : RSC-C/CS/CIVIL/REH/ 
NILLAMBE/2021/346

2,000/- + VAT
&gh   18,000/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

1.8
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
2022-02-03Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F nfl;lk;Ng> 

Nguhjid Kfhikahsh; (kj;jpa njw;F) 

mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 

,lk;ngWk;.

09/02/2022
gp.g. 2.00

02

`e;jhd ePh; toq;fy; jpl;lk; - `e;jhd tpLKiw 

gq;fshtpw;F jLg;Gr; Rtiu eph;khzpj;jy; 

xg ;ge ;j ,y  : RSC-C/CS/CIVIL/REH/
HANTHANA/2021/341

2,000/- + VAT
&gh  34,000/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

3.4
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  Fax: 081-2388027 
2022-02-03Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F nfl;lk;Ng> 

Nguhjid Kfhikahsh; (kj;jpa njw;F) 

mYtyfj;jpy; Nfs;tp Kd;Ndhbf; $l;lk; 

,lk;ngWk;.

09/02/2022
gp.g. 2.00

03

fz;b njw;F ePh; toq;fy; jpl;lk; - fYfKt 

nghWg;ghsh; tpLjpapd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; 

xg ;ge ;j ,y  : RSC-C/CS/CIVIL/REH/ 
KALUGAMUWA/2021/347

2,000/- + VAT
&gh   18,000/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

1.8
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

09/02/2022
gp.g. 2.00

04

fz;b njw;F ePH; toq;fy; jpl;lk; - ghJfhg;G Copah; 

miwia eph;khzpj;jy; 

xg ;ge ;j ,y  : RSC-C/CS/CIVIL/REH/ 
MEEWATHURA/2021/351

2,000/- + VAT
&gh   24,000/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

2.4
kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027

09/02/2022
gp.g. 2.00

05

g+[hg;gpl;ba - fynfju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Gjpa 

Nrit ,izg;Gfis toq;Ftjw;fhd xg;ge;jk;

xg;ge;j ,y: RSC-C/CN/CIVIL/NC/PUJAPITIYA – 
GALAGEDARA/2021/272

12,500/- + VAT
**

&gh   183,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; 
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpT

-
gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027

09/02/2022
gp.g. 2.00

06

gz;lhutis ePh; toq;fy; jpl;lj;jpYs;s Ntiyj; 

jsj;jpw;F gliy kw;Wk; Ntyp mikj;jy;

xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ 
BANDARAWELA/2022/22

2,000/+ VAT
&gh  28,050/-

fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

1.86 
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974

09/02/2022
gp.g. 2.00

07

jpaj;jyht ePh; toq;fy; jpl;lk; - mYj;nty BPH 
fhzpf;fhd Shotcreting treatment 
xg;ge;j ,y: RSC(UVA)/DGM(UVA)/REH/ 
DIYATALAWA/2022/18

12,500/- + VAT
**

&gh  200,658/-
fl;bl eph;khzj;; Jiwapy;; C5 Kjy; C9 
tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT

12.2
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974

09/02/2022
gp.g. 2.00

08

Gj;js kw;Wk; nts;stha ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F 

gliy kw;Wk; Chain-link Ntypia eph;khzpj;jy; 

xg;ge;j ,y:  RSC(UVA)/DGM(UVA)/ REH/
MONARGALA/2021/123R

12,500/- + VAT
**

&gh  143,000/-

ePh; toq;fy; kw;Wk; rhf;filj; Jiwapy;; C5 
Kjy; C9 tiuahd juj;jpy; CIDA gjpT kw;Wk; 
nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 03Mk; 

,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; gpufhuk; 

gjpT

9.5
kpy;ypad;

gpxep (Cth)> 

xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> nkjphpa tPjp> gJis

Tele: 0552230934 
Fax: 0552230974

09/02/2022
gp.g. 2.00

2021-11-24Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. rpyhgk; ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F (rptpy; kw;Wk; M&E Ntiyfs;) xU ehisf;F 9000m3  ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjp> Nrit ePh;j;Njf;fk;> ghpkhw;w gpujhdq;fis eph;khzpj;jy; - gbepiy  
- II xg;ge;j ,y: NWSDB/NW/CP/A4-8/GOSL/2021/8 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-07Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

2021-12-08Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nkw;F kj;jpa gpuhe;jpaj;jpw;F Flow kPw;wh;fis toq;Fjy;> epWTjy; kw;Wk; nraw;gLj;jpf;fhz;gpj;jy;.

xg;ge;j ,y: NWSDB/CAM/CP/A9/23/GOSL/2021/02 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.   

2022-01-05Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. ,uj;kyhid> Njrpa ePh; toq;fy; tbfhyikg;Gr; rig jiyik mYtyfj;jpy; thfdj; jhpg;gplj;Jld; $ba %d;W khb mYtyff; fl;blj;ij (Nkw;Ff; fl;blk;) eph;khzpj;jy; (gbepiy 1) 

xg;ge;j ,y: P&D/CIVIL/OFFICE/HO/2021/01 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.    

toq;fy; Nfs;tpfs;

09

gpafk ePh; Rj;jpfhpg;Gg; nghwpj;njhFjpapYs;s Alum, 
Lime Dosing Kiwikf;F mOj;j Vw;wk; kw;Wk; 

tpLtpg;G (Pressure Loading & Relief) thy;Tfis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y :RPC/WP/G/BIY/M&E/ O&M/2021/62R

6,000/+ VAT
**

&gh  61,450/-

cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;   

kw;Wk; nghJ xg;ge;j gjpthsUld; 1987,d; 

03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

gpufhuk; gjpTr; rhd;wpjo;

6.1 kpy;ypad;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> 

NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532
 Fax:0112549199

17/02/2022
gp.g. 2.00

10

mk;gj;jiy> gioa cs;sPh;g;G gk;gpf;F Universal Joint 
Journal Cross Complete Needle Bearings toq;Fjy; kw;Wk; 
tpepNahfpj;jy;

xg;ge;j ,y :RPC/WP/G/AMB/M&E/O&M/2021/98

4,000/+ VAT &gh  20,500/- cw;gj;jpahsh;fs; my;yJ mth;fspd; 

mq;fPfhuk; ngw;w cs;@h; Kfth;fs;   

2.0 kpy;ypad;

gpujpg; nghJ Kfhikahsh;;> (Nkw;F – cw;gj;jp)> 

NjePttr> cLKy;y tPjp> Ky;Nyhpah Gjpa efuk;.

Tele:0112418532
 Fax:0112549199

17/02/2022
gp.g. 2.00

2021-12-29Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. kPhpfk cs;sPh;g;G nghwpj;njhFjpapd; tp];jhpg;G - kJUgpl;batpYs;s kPhpfk cs;sPh;g;Gf;F 03 vz;zpf;ifahd Electric Motor Driven Self Lubricated Vertical Turbine gk;gpj; njhFjpfs; kw;Wk; 
Jizg;ghfq;fis toq;Fjy; kw;Wk; epWTjy; xg;ge;j ,y: NWSDB/WN/CP/A4-2/GOSL/2021/14 - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-09Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

Nritf;; Nfs;tpfs;

11

Nffhiy> khtdy;iy> uk;Gf;fid> twf;fhnghy ePh; 

toq;fy; jpl;lq;fs; kw;Wk; Nffhiy gpuhe;jpa 

Kfhikahsh; (O&M) mYtyfj;jpw;F n[dpl;Nlhhpay; 

Nritfis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : RSC(SAB)/AGM(KEG) /O&M /KEGALLE 
REGION/SER/2021/99

6,000/+ VAT
**

&gh   70,000/-

n[dpl;Nlhhpay; Nritfis toq;Ftjw;fhd 

jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j Nfs;tpjhuh;fs; 

kw;Wk; n[dpl;Nlhhpay; Nritfs; toq;Fk; 

Jiw my;yJ mjw;F Nkyhdtw;iw 

toq;Ftjpy; %d;W tUl fhy mDgtj;ijf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

6.2
kpy;ypad;

gpxep (rg;ufKt)> NjePttr> 

Gjpa efuk;> ,uj;jpdGhp.

Tele: 045-2228274-6  
Fax : 045-2228273

09/02/2022
gp.g. 2.00

12

Nguhjid JRDC fl;blk; - Muha;r;rp kw;Wk; 

mgptpUj;jpg; gphptpw;fhd n[dpl;Nlhhpay; Nritfs;

xg;ge;j ,y : AGM(R&D)/SER/R&D(O&M)/
JRDC/2022/07

2,000/- + VAT &gh   15,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;
1.47

kpy;ypad;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

09/02/2022
gp.g. 2.00

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jjy;

13
thlif mbg;gilapy; SUV [Pg;Gfs; kw;Wk; nrlhd; 
fhh;fis toq;Fjy;

xg;ge;j ,y : DGM/M&E/HIRING VEHICLES/2021/01
35,000/-+ VAT

1Mk; tiff;F 730>000.00 

&gh tpiyf;Nfhuy; gpiz 

KwpAk; kw;Wk; 2Mk; tiff;F 

560>000.00 &gh tpiyf;Nfhuy; 

gpiz KwpAkhFk;. 1Mk; 

kw;Wk; 2Mk; tiff;fhd 

tpiykDg; gpiz Kwp 

1>300>000.00 &ghthFk;.

Mtzj;jpd; gpufhuk;

Nfs;tpfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; gphpT> NjePttr> 

fhyp tPjp> ,uj;kyhid.

Tele: 011-2605328  
Fax: 011-2635885

17/02/2022
K.g. 10.00

14
khj;jis khtl;lg; nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F 

Kr;rf;futz;bia thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC-C/M&E/HIRING/ O&M/CN/2021/338

2,000/- + VAT
&gh  10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

09/02/2022
gp.g. 2.00

15
kj;jpa tlf;F Kfhikahhsh; mYtyfj;jpw;F 

Kr;rf;fu tz;bfis thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y : RSC-C/M&E/HIRING/ O&M/CN/2021/337

2,000/- + VAT
&gh  10,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gp.x.ep. (kj;jpa)> NjePttr> nfl;lk;Ng> Nguhjid. 

Tele : 081-2386068  
Fax: 081-2388027 

09/02/2022
gp.g. 2.00

16
gpxep (Nk/t) mYtyfj;jpw;F 02 vz;zpf;ifahd 

Ntd;fis thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y :RSC(W/N)/SS/HIRING/ RSC(O&M)/2022/04

2,000/- + VAT
&gh  5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpuhe;jpa xj;Jiog;G epiyak; (W/N)  mYtyfk;> 

,y. 433/4A, fNzKy;y tPjp> fltj;ij. 

Tele: 0112922129 Fax: 0112922146

09/02/2022
K.g. 10.00

17

fhyp gpuhe;jpa Ma;T$lj;jpw;F Ntd; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/ HIRING/VAN/GALLE 
LAB./O&M/2021- 166

2,000/-+ VAT &gh  5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> 

gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105     Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

18

gj;Njfk> gl;lnghy> cLfk ePh; toq;fy; jpl;lq;fSf;F 

f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; (II)
xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
B'GAMA,B'POLA,U'GAMA (II)/O&M/2021-167

2,000/-+ VAT &gh  5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> 

gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105     Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

19

jp];]k`huhk ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; 

xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
TISSAMAHARAMA/O&M/2021-162

2,000/-+ VAT &gh  5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> 

gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105     Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

20

jq;fhiy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
TANGALLE/ O&M/2021-156

2,000/-+ VAT &gh  5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> 

gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105     Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

21

`pf;fLt ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw 

thliff;fkh;j;Jjy; (I)
xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/
HIKKADUWA(I)/ O&M/2021- 174

2,000/-+ VAT &gh  5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> 

gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105     Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

22

`k;ghe;Njhl;il Kfhikahsh; (O&M) mYtyfj;jpw;F 

Ntd; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy;

xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/VAN/M(O&M) 
OFFICE/HAMBANTOTA/ O&M/2021-161

2,000/-+ VAT &gh  5,000/- Mtzj;jpd; gpufhuk;

gpxep (njw;F)> NjePttr> 395> FkhuJq;f khtj;ij> 

gk;Gud> khj;jiw. 

Tele: 0412222105     Fax 0412221329

09/02/2022
gp.g. 2.00

2022-01-05Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. NghNg-nghj;jy ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F Kr;rf;futz;bnahd;iw thliff;fkh;j;Jjy;  xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/T.WHEELER/ BOPE-PODDALA /O&M/2021-190 - ,e;jf; Nfs;tpapd; 
KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp   tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-01-05Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. njtpEtu / fe;ju ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W} nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/HIRING/CREW CAB/D’NUWARA-G’DARA/O&M/2021-69R - ,e;jf; Nfs;tpapd; 
KbTWj;jy; jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

2022-01-05Mk; jpfjp gpuRukhd tpsk;guk; njhlh;ghdJ. Nfhl;Nlnfhl ePh; toq;fy; jpl;lj;jpw;F f;W{ nfg; xd;iw thliff;fkh;j;Jjy; xg;ge;j ,y: RSC(S)/P&C/KOTTEGODA/ HIRING/CREW CAB/O&M/2021-93R - ,e;jf; Nfs;tpapd; KbTWj;jy; 

jpfjp 2022-02-02Mk; jpfjp tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij jaTld; ftdj;jpw; nfhs;sTk;. 

jaT nra;J PCA 3 gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s ,izajsj;jpy; epfo;epiy (online) Clhf fk;gdp gjpthsUld; gjpT nra;J nfhs;sTk;. (“**” vdf; FwpaPL ,lg;gl;l Nfs;tpfSf;F kl;Lk;) gjpT nra;J nfhs;tjw;F gmail 
gad;gLj;j Ntz;Lnkd NkYk; jaTld; njhptpj;Jf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.

KbTj; jpfjpf;F Kjy; ehs; tiu rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiuapy; kPsspf;fg;glhj Nfs;tpf; fl;lzk; kw;Wk; tpahghuf; fbjj; jiyg;gpyhd Ntz;LNfhs; fbjnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; 
Nghpy; Nfs;tp Mtzq;fs; toq;fg;gLk;.

rhjhuz Ntiy Neuq;fspy; Mtzq;fs; toq;fg;gLk; ,lj;jpNyNa Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

rKfk; je;Js;s Nfs;tpjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; Nfs;tpfs;; KbTWj;jg;gl;L cld; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gpaDg;gg;gLk;.

jiyth;> 
Njrpa ePh; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;Gr; rig.

tpiyf;Nfhuy; mwptpj;jy;
gpd;tUk; Ntiyfs; / toq;fy;fSf;fhf nghUj;jkhd kw;Wk; jFjpAila tpiykDjhuu;fsplkpUe;J Njrpa ePu; toq;fy; tbfhyikg;G rig rhu;gpy; ngWiff; FOj; jiytupdhy; Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
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nghJkf;fsplk; tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy;

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fpapd; rpyhgk; 

fpisapy; rpNu\;l fpis Kfhikahsuhf 

flikahw;wpa> ,y. 381/4/1> gioa 

gl;lnghj;j tPjp> nuhgl; Fztu;jd khtj;ij> 

gj;juKy;iyapy; trpf;Fk; rkpj;jh epNuh\dp 

jdd;#upa (Nj.m.m.,. 197983401014) 

mtu;fs;> 2021.12.23 Mk; jpfjp njhlf;fk; 

jkJ gzpf;F rKfkspf;ftpy;iy> 

Mifapdhy; vjpu;fhyj;jpy; mtupdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w VNjDk; nraw;ghl;Lf;F 

my;yJ mtu; njhlu;gpy; ve;j xU nfhLf;fy; 

thq;fYf;Fk; mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L 

tq;fp nghWg;Ngw;fhJ vd;gij 

mwpaj;jUfpNwhk;.

mur <l;L kw;Wk; KjyPl;L tq;fp

,y. 269> fhyp tPjp> nfhOk;G 03

1964 Mk; Mz;bd; 28 Mk; ,y fhzp 

vLj;jy; (jpUj;jr;) rl;lg;gb jpUj;jg; 

gl;lthwhd fhzp vLj;jw; rl;lk;         

(460 MtJ mj;jpahak;)

(39) 1 Mk; gpuptpd; fPo; fhzpia cupj;J 

ePf;Fjy;

fhzp mikr;rpd; ,yf;fk; :-4-3/6/2016/HW/17
vkJ ,y :- BER/4/5/5/10 
Nkd;ikjF fhzp mikr;ru; rkuNfhd; 

Kjpad;ryhNf rd;uNrd mikr;rupdhy; 

fhzp vLj;jw ; rl ;lj ;j pd ; %yk; 

toq;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; gpufhuk; ,y 

2250/37 ck; 2021.10.22 jpfjpAk; cila 

mjp tpNr\ tu;j;jkhdpapd; %yk; ,q;F 

fPNo fhl;lg ;gl ;Ls;s ml;ltizapy; 

tpgu pf ;fg ;gl ;Ls;s fhzpj ; Jz;Lfs; 

khj;jpuk; cupj;J ePf;fg;gl;Ls;sJ. Nkyjpf 

tpguj;jpw;F ,y 2250/37 ck; 2021.10.22 

jpfjpAk; cila ,yq;if rdehaf          

Nrh\ypr Fbaurpd ; mjp tpNr\ 

tu;j;jkhdpia ghu;f;fTk;.

ml;ltiz

khfhzk;  -  Nky; khfhzk; 

khtl;lk;   -  fSj;Jiw

gpuNjr nrayfg; 

gpupT    -  NgUtis 

fpuhk Nrtfu; gpupT - 742 kf;nfhid> Nkw;F 

fpuhkj;jpd; ngau; -  kf;nfhid 

tiugl ,y  -  NfV /g PMu ;lg ;ypA /2016 / 
418 

fhzpj; Jz;L ,y -  V>gP>rP>B><>vg;>vr;>N[ 

fhzpj; Jz;Lfspd; 

vz;zpf;if   - 8 

fhzpapd; gpukhzk; - n`f;lahu; 0.0427

2022 Mk; Mz;L [dtup khjk; - 13 Mk; 

jpfjp NgUtis gpuNjr nrayfj;jpy;

vk;.ud;[d;> gp.ngNuuh 

gpuNjr nrayhsu;> NgUtis.

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;

Nffhiy> xyfk> jlhf tPjp ,y. 10/217 
,y; trpf;Fk; ,NyngUk mr;rNf neYk; 
Fkhu ,NyngUk Mfpa ehd;> Nffhiy> 
xyfk> jlhf tPjp ,y 10/217 ,y; 
trpf;Fk; fe;Jm` uhyyhNf re;jNufh 
re;jpah Fkhhp ee;J gz;lhu nkdpNf 
vd;gtUf;F toq;fg;gl;lJk;.

Nffhiy gpurpj;j nehj;jhhpR jpUkjp 
rP. khydP [atHjd vd;gthpdhy; 
2006.10.04 md;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 
1864 ,yf;fKilaJkhd mw;Nwhzp 
jj;JtkhdJ> ,j;jhy; ,uj;Jr; nra;J 
,y;yhnjhopf;fg;gLfpd;wnjdTk;> ,jd; 
gpd;dH> vd; rhHgpy; mtH Nkw;nfhs;Sk; 
vt;tpj eltbf;iffSf;Fk; ehd; 
nghWg;Gjhhpay;y vdTk; NkYk; 
mwptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.

jpfjp: 2022.01.24

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk;
jpUj;j mwptpj;jy;

rf;jptY mikr;rpw;F 100 NftpV 

xypj;jLg;G Bry; kpd;gpwg;ghf;fpia 

toq;fy;> epWTjy;> nraw;gl itj;jy; 

kw;Wk; xg;gilj;jy;

B/08/2022
NkNyAs;s jiyg;gpd; fPo; ,e;j gj;jphpifapy; 

2022.01.25 Mk; jpfjpad;W gpuRhpf;fg;gl;l 

tpsk;guk; njhlh;ghf Vw;fdNt tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fis ifNaw;Wf; nfhz;Ls;s 

tsKs;s tpiykDjhuh;fspd; ftdj;ij 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk; ,j;jhy; 

miof;fpd;wJ. Kd;ida tpsk;guj;jpw;fhd 

gpd;tUk; jpUj;jj;ij ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgdj;jpd; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; 

FOj; jiyth; mwptpf;fpd;whh;. 

NkNyAs;s tpiykDtpd; Fwpg;gPl;L 

,yf;fkhdJ B/06/2022  vd;gjw;F gjpyhf 

B/08/2022  vd thrpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

Kd;ida Gjpdg;gj;jphpif tpsk;guj;jpy; 

gpuRhpf;fg;gl;l Vida midj;J 

epge;jidfspYk; vt;tpj khw;wKkpy;iy.

,jdhy; Vw;gl;l vt;tpj mnrsfhpaq;fSf;Fk; 

,yq;if ngw;Nwhypa $l;Lj;jhgdk; kd;dpg;Gf; 

NfhUfpd;wJ. 

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

Kfhikahsh; (ngWif kw;Wk; 

fsQ;rparhiyfs;) Nk/gh.>
ngWif kw;Wk; fsQ;rparhiyfs; nraw;ghL>

1 Mk; khb> ,yq;if ngw;Nwhypa 

$l;Lj;jhgdk;>

,y. 609> nlhf;lh; ldp];lh; b rpy;th 

khtj;ij> nfhOk;G-09.

njhiyNgrp:  0094 11 5455335

njhiyefy;:  0094 11 5455424

fsdpg; gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s Mjdq;fis 03 tUl fhyj;jpw;F Fj;jiff;F 

toq;Ftjw;fhd Nfs;tp miog;G

fsdpg; gpuNjr rigf;Fhpj;jhd gpd;tUk; Mjdq;fis Fj;jiff;F toq;Ftjw;fhd   
Nfs;tp tpz;zg;gg; gbtq;fs;; 2022-02-17Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp tiu fsdp gpuNjr 
rig gpujhd mYtyfj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; g+uzg;gLj;jpa tpiykDf;fs; 
2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

Nfs;tpfisr; rkh;g;gpg;gjw;fhd khjphpg; gbtq;fs; vOj;J %y Ntz;LNfhnshd;Wld; 
kPsspf;fg;glhj 3000.00 &gh gbtf; fl;lzk; kw;Wk; gpd;tUkhW tpz;zg;gpf;Fk; 
Mjdq;fSf;F ,iaghd kPsspf;fg;gLk; gpiz itg;Gj; njhifiar; nrYj;jpa 
gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpj;jjd; gpd;dh; kl;LNk toq;fg;gLk;.

Nfs;tp khjphpg; gbtq;fs; ,U gpujpfspy; toq;fg;gLtJld; mt;tpU gpujpfisAk; %yg; 
gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd ntt;Ntwhf Kj;jpiu nghwpj;J kPz;Lk; xU ciwapy; ,l;L 
nrayhsh;> fsdp gpuNjr rig vDk; Kfthpf;F 2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F 
Kd; fpilf;Fk; tifapy; gjpTj; jghypy; mDg;gpNah my;yJ eph;zapf;fg;gl;Ls;s 
Neuj;jpw;F Kd; fsdp gpuNjr rig gpujhd mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; 
ngl;bapy; cs;spl;Nlh rkh;g;gpf;fyhk;. tpiykDf;fisj; jhq;fp tUk; fbj ciwapd; 
,lJgf;f Nky; %iyapy; tplaj;ijf; Fwpg;gply; Ntz;Lk;. Fiwe;jgl;r tpiyf;Ff;; 
Fiwthf rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gl;L gpiz rigf;Fhpj;jhf;fg;gLk;

2022-02-18Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,t;tYtyfj;jpy; tpiykDf;fs;; jpwf;fg;gLk;. 
,e;epfo;tpy; tpiykDjhuh; my;yJ mtuJ ngahplg;gLk; gpujpepjpnahUth; 
fye;Jnfhs;syhk;.

ntw;wpfukhd Nfs;tpjhuUf;F Nfs;tp Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik njhlh;ghf mwptpf;fg;gl;ljd; 
gpd; Nfs;tpjhuhpdhy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l Nfs;tpj; njhifapd; 03 khjj;jpw;fhd 
njhifia   ,e;j mYtyfj;jpy; itg;Gr; nra;J cld;gbf;ifnahd;Wf;F tUjy; 
Ntz;Lk;. mNjNghy; murhq;fj;jpw;Fr; nrYj;j Ntz;ba thpfisAk; nrYj;Jjy; 
Ntz;Lk;. 

NkYk; Nfs;tpjhuuhy; fsdp gpuNjr rigapdhy; tpjpf;fg;gl;Ls;s kw;Wk; tpjpf;fTs;s 
,ilf;fhy rl;lq;fs; kw;Wk; epge;jidfSf;F fl;Lg;gly; Ntz;Lk;. Nfs;tpia 
Vw;Wf;nfhs;tJ njhlh;gpyhd ,Wjpj; jPh;khdj;ij fsdp gpuNjr rigapd; Nfs;tpr; rig 
jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

mNjNghy; gpd;tUk; Mjdq;fis Fj;jiff;F toq;fg;gl;ljd; gpd; Njitg;ghl;bd; 
mbg;gilapy; 03 khj Kd; mwptpg;gpd; gpd; ve;jnthU NtisapYk; kPz;Lk; rigf;Fr; 
RtPfhpj;Jf; nfhs;tjw;fhd ,aYik cz;L.
njhiyNgrp ,yf;fk;: 0112914110

ml;ltiz

njh. 
,y.

tpahghu epiyak; Fiwe;jgl;r
Nfs;tp

Nfs;tp 
itg;G

gbtf;
fl;lzk;

01. fphpgj;nfhl nghJr; re;ij 149Mk; 
,yf;f fil

&. 75>600.00 &. 5>000.00 &. 3>000.00

02. fphpgj;nfhl nghJr; re;ij 78/A 
Mk; ,yf;f fil

&. 180>000.00 &. 5>000.00 &. 3>000.00

03. njhuz re;jp nghJr; re;ij 
,lg;gug;gpy; mike;Js;s fz;b 
tPjpf;F vy;iyapYs;s 0.92 gh;r;r]; 
,lg;gug;G kw;Wk; fl;blk;

&. 558>000.00 &. 11>160.00 &. 3>000.00

lgps;a+. B. rhe;jp FKjpdp>
jiyth;;>
fsdp gpuNjr rig.
2022-01-26.

ngWif mwptpj;jy;

fsdp gpuNjr rig

cs;@uhl;;rp jpizf;fsk;> tl kj;jpa khfhzk;

cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk;

PROJECT  ID P-163305

1.  cs;@h; mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;l MFnrytpw;fhf cyf tq;fpapypUe;J ,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbaurhdJ flndhd;iwg; ngw;Ws;sJld; ,f;fld; ngWiffspd; 
gFjpnahd;iw gpd;tUk; xg;ge;jq;fspd; gzf;nfhLg;gdTfSf;F nryT nra;tjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s nraw;wpl;lq;fSf;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J chpj;jhd cs;@h; mjpfhurigfspd; rhh;ghf khfhz 
nraw;wpl;l ngWiff; FOj; jiyth; Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis ,g;NghJ NfhUfpd;whh;.

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

4.  xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;fhf. rpj;jpfukhd tpiykDjhuh; mgfPh;j;jpahNdhh; gl;baypy; Nrh;f;fg;glhjtuhfTk; fPNoAs;s ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s CIDA gjpit g+h;j;jp 
nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. 

5. xg;ge;;jj;ij toq;Ftjw;fhd jifikj; Njitg;ghLfs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; mlf;fg;gl;Ls;sd. 

6.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh; Nkyjpf jftiy mEuhjGuk;> `hp];re;jpu khtj;ij> khfhz rig fl;blj; njhFjp> cs;@uhl;rp jpizf;fs gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;/ 
MizahshplkpUe;J ngw;W (njhiyNgrp ,y.: 025-2234728. njhiyefy;: 025-2234728. kpd;dQ;ry;: ncplg2020@gmail.com)  kw;Wk; fPNoAs;s ml;ltizapy; gl;bayplg;gl;Ls;s 
chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfspd; jiythplkpUe;Jk; ngw;W chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfspd; mYtyfq;fspy; thu ehl;fspy; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp 
tiuAk; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ghPl;;rpf;fyhk;.

7.  2022.01.26 Mk; jpfjpapypUe;J 2022.02.08 Mk; jpfjp tiuAk; K.g. 9 kzpapypUe;J gp.g. 3 kzp tiuAk; ml;ltizapy; Fwpg;gpl;Ls;s kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa 
gpd;dh;> mEuhjGuk;> ̀ hp];re;jpu khtj;ij> khfhz rig fl;blj; njhFjp> cs;@uhl;rp jpizf;fs gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;/ Mizahsh; kw;Wk; fPNoAs;s gl;bayplg;gl;Ls;s 
chpj;jhd cs;@uhl;rp mjpfhurigfspd; jiyth;fSf;F vOj;J %ykhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk;> Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; 
KOikahd njhFjpnahd;W Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdT Kiwik nuhf;fg; gzj;jpNyNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

8.  2022.02.09 Mk; jpfjpad;W gp.g. 1 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDuhjGuk;> `hp];re;jpu khtj;ij> khfhz rig fl;blj; njhFjp> cs;@uhl;rp 
jpizf;fs gpujp nraw;wpl;l gzpg;ghsh;/ Mizahsh; vd;w Kfthpf;F ,U gpujpfspy; tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. 
tpiykDf;fs; mitfis %ba gpd;dh; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; tpiuthfNt jpwf;fg;gLk;. 

9.  midj;J tpiykDf;fSk; tpiykDg;gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. chpj;jhd nraw;wpl;lq;fSf;fhf tpiykDg;gpiz njhiffs; fPNoAs;s ml;ltizapy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. 

jiyth;>

khfhz nraw;wpl;l ngWiff; FO>

cs;@uhl;rp mgptpUj;jp MjuT nraw;wpl;lk;>

cs;@uhl;rp jpizf;fsk;>

khfhz rig fl;blj; njhFjp (jiu khb)>

`hp];re;jpu khtj;ij>

mEuhjGuk;.

,y. 
cs;@h;; 

mjpfhurig
njhlh;G tpguq;fs; nraw;wpl;lg; ngah;

kjpg;gPL 
nra;ag;gl;l 
MFnryT 

kw;Wk; eph;khz 
fhyg;gFjp

CIDA juk; 
kw;Wk; tpN\
lj;Jtk;

tpiykDg;gpizj; 
njhif kw;Wk; 
nry;YgbahFk; 
fhyk; (tiuAk;)

kPsspf;fg; 
glhj 

fl;lzk;

tpiykD 
nry;YgbahFk; 

fhyk;

01. ntypfe;j gpuNjr 
rig

Kfthp: gpuNjr rig> ntypfe;j> 
njhiyNgrp ,y. 027-5675448. njhiyefy;: 
027-2259095 kpd;dQ;ry;: welikandaps@gmail.
com
xg;ge;j ,y.: LDSP/2021/POL/08

#hpantt ePh; 
nraw;wpl;l 
mgptpUj;jp

22.28 kpy;. 365 
ehl;fs;

rp-6 my;yJ 
Nkw;gl;lJ. 
ePh; toq;fy; 
my;yJ fl;bl 
eph;khzk;

400>000.00 
2022.05.25 Mk; 

jpfjp tiuAk; 105 
ehl;fs;

5>000.00 77 ehl;fs; 
2022.04.27 Mk; 
jpfjp tiuAk;

02. n`hutnghj;jhd 
gpuNjr rig

Kfthp: gpuNjr rig> n`hutnghj;jhd. 
njhiyNgrp ,y. 025-2278442. njhiyefy;: 
025-2278442. kpd;dQ;ry;: hpshorowpothana@
gmail.com
xg;ge;j ,y. LDSP/2021/AP18

n`hutnghj;jhd 
nghJ                                         
re;ijapd; 
kPs;eph;khzk;

17.00 kpy;.
210 ehl;fs;;

rp-6 my;yJ 
Nkw;gl;lJ. 

fl;bl eph;khzk;

300>000.00. 
2022.05.22 Mk; 

jpfjp tiuAk;. 105 
ehl;fs;

5>000.00 77 ehl;fs;
2022.04.27 Mk; 
jpfjp tiuAk;

03. Etufk;gyhj;j 
kj;jpa gpuNjr 
rig

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

Kd;gs;sp> 
Foe;ij guhkhpg;G 
epiyak; kw;Wk; 
khehl;L kz;lgk; 
Mfpatw;wpd; 
eph;khzk;.

18.80 kpy;.
210 ehl;fs;

rp-6 my;yJ 
Nkw;gl;lJ. 

fl;bl eph;khzk;

340>000.00. 
2022.05.25 Mk; 

jpfjp tiuAk;. 105 
ehl;fs;

5>000.00 77 ehl;fs;;
2022.04.27 Mk; 
jpfjp tiuAk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

neLQ;rhiyfs; mikr;R

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
xU tUl fhyj;jpw;F njw;F mjpNtf tPjpapd; 

nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphptpd; 

tp];jhpg;gpw;F (nfhlfk Kjy; kj;js tiu) gazpfs; 

thfdq;fis thliff;fkh;j;Jtjw;fhf tpiykDf;fs; 

Nfhuy; - 2022/2023

xg;ge;j ,y. RDA/EOM&M/Beli/Pro/Bid/2022/01

01.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWiff;fhf Njrpa Nghl;b hPjpahd tpiyf;Nfhuypd; fPo; jFjp 
kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l 
tpiykDf;fis tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; (RDA) rhh;gpy; tPjp mgptpUj;jp 
mjpfhu rigapd; ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpd;whh;. 

02.  Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ngWifapd; fPo; Fj;jif (Dry Lease) mbg;gilapd; fPo; nkhj;jj; 
Njitg;ghlhdJ 03 vz;zpf;ifahd lgs; nfg;fs;> 13 vz;zpf;ifahd Ntd;fs; 
kw;Wk; 12 vz;zpf;ifahd f;W} nfg;fshFk;. tpiykDjhuh;fs; xU thfdj;jpw;F 
my;yJ xd;Wf;F Nkw;gl;l thfdq;fSf;F tpiy NfhUtjw;F mDkjpf;fg;gLth;.

03.  tpiykDf;fSld; xt;nthU thfdj;jpw;Fk; 2022-06-16Mk; jpfjp tiuapy; 
nry;YgbahFk; 10>000.00 &gh ngWkjpahd gpiz Kwpnahd;W ,izf;fg;gl;bUj;jy; 
Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy; gpiz KwpahdJ gj;juKy;y> nld;rpy; nfhg;NgfLt 
khtj;ij> ,y. 216> ~~k`neFk k`nkJu|| tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> gzpg;ghsh; 
ehafj;jpd; ngahpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpypUe;J 
ngwg;gl;l epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhftpUj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; 
gpiz Kwpfs; ,izf;fg;glhj ve;jnthU tpiykDTk; epuhfhpf;fg;gLk;.

04.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; 2022-02-15Mk; jpfjp tiuapy; th;j;jf tpLKiw 
jtph;e;j thu ehl;fspy; K.g 9.00 kzpapypUe;J gp.g 2.30 kzp tiuAk; kPsspf;fg;glhj 
1>000.00+80.00 &gh (ngNrt) fl;lzj;Jld; vOj;J %y tpz;zg;gnkhd;iw ngypaj;j> 
f`tj;j> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G 
kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT Nkyjpfg; gzpg;ghsh; my;yJ gz;lhufk> ty;fk> 
f`l;lf`N`d> tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> 
guhkhpg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtg; gphpT gzpg;ghsUf;Fr;   rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy 
nkhopapyhd tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iwf; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. Mtzf; fl;lzj;jpw;fhd nfhLg;gdTfis nuhf;fg; 
gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;. Nkw;gb mYtyfq;fspy; mYtyf Neuq;fspy; 
tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fis Nkyjpfg; gzpg;ghsh;> (EOM&M gphpT). 
tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig> f`tj;j> ngypaj;j vd;w Kfthpf;F  xd;wpy;  
gjpTj;jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ Neubahf xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
tpiykDf;fs; 2022-02-17Mk; jpfjp gp.g. 2.30 kzpf;F KbTWj;jg;gLk;. gpe;jpf; 
fpilf;Fk; tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gl;l 
cldLj;J mit jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; tpiykDjhuh;fs; 
my;yJ mth;fsJ gpujpepjpfs; fye;Jnfhs;s mDkjpf;fg;gLthh;fs;.

06.  Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis ngypaj;j> f`tj;j> tPjp 
mgptpUj;jp mjpfhu rigapd; mjpNtf tPjp nraw;ghLfs;> guhkhpg;G kw;Wk; 
Kfhikj;Jtg; gphpT> ngWifg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 047-
2251892> 0774782704> 0763179185 njhiyefy;: 047-2251897> kpd;dQ;ry;: prcbeleom.rda@
gmail.com)

jiyth;>

tPjp mgptpUj;jp  mjpfhu rig ngWiff; FO>

tPjp mgptpUj;jp mjpfhu rig
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ngWif mwptpj;jy;
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy

kUe;jhf;fy; cw;gj;jpfis toq;Ftjw;fhd Nfs;tp

1.  Njrpa Nghl;;bhPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; Kiwikapd; fPo; 2022.02.17 Mk; 
jpfjpad;W K.g. 10 kzp tiuAk; gpd;tUk; kUe;jhf;fy; cw;gj;jpfis 
toq;Ftjw;fhf ENfnfhl> jsgj;gpl;ba> = [ath;jdGu nghJ 
itj;jparhiyapd; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiythpdhy; Kj;jpiuaplg;gl;l 
Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

Tender No.       Item Qty Non-refundable 
Deposit (Rs)

Q 54/22 Drugs –Cardiovascular System – 
IV (Enoxaparine 40mg & 60mg 
Injection)

40mg-8800 Vials
60mg-7000 Vials Rs.2,500.00

Q 55/22 Drugs – cardiovascular System – 
VI (Tenecteplase 40mg Injection) 130 Vials Rs.2,500.00

Q 56/22 Drugs – Meropenam 500mg 
Injection 24000 Vials Rs.2,500.00

gpd;tUtdtw;iwr; rkh;g;gpj;J ve;jnthU Mh;tKk; jFjpAKs;s Kfth;fs; my;yJ                                                                     
cw;gj;jpahsnuhUthpd; rhh;ghf ngah; Fwpg;gplg;gLgth;fs;; my;yJ Nfs;tpjhuh; 
tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw ,U gpujpfspy; 
nfhs;tdT nra;ayhk;. 

(i)  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsUf;F vOj;J %ykhd                                                                                                                                        
Nfhhpf;ifnahd;W.

(ii)  = [ath;jdGu nghJ itj;jparhiyapd; fzf;fhsUf;F NkNy 
$wg;gl;Ls;sthwhd kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij nrYj;Jjy;. 

(iii) tpahghu gjptpd; rhd;wpjopd; epow;glg;gpujpnahd;W.
2.  nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 8 Mk; ge;jpapd; fPo; fk;gdpfs; gjpthshpdhy; 

(rkhfk; nkJu) toq;fg;gl;l gjpTr; rhd;wpjOk; Kd;itg;Gld; rkh;g;gpf;fg;gly; 
Ntz;Lk;. 

3.  tpiykDf;fs; itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fspy; khj;jpuNk 
rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. itj;jparhiyapdhy; toq;fg;gLk; gbtq;fisj; 
jtpu NtNwjhtJ gbtq;fspy; rkh;g;gpf;fg;gLk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. 

4.  itj;jparhiyapd; toq;fy; mYtyfj;jpy; Nfs;tp Mtzq;fis ,ytrkhf 
ghPl;rpf;fyhk;. 

5.   2022.02.16 Mk; jpfjp tiuAk;  Ntiy ehl;fspy; K.g. 9 kzpf;Fk; gp.g. 
3 kzpf;Fkpilapy; toq;fy;fs; mYtyfj;jpypUe;J Nfs;tp Mtzq;fis 
ngw;Wf; nfhs;syhk;.

6.  2022.02.17 Mk; jpfjpad;W K.g. 10 kzpf;F = [ath;jdGu nghJ 
itj;jparhiyapd; tphpTiu kz;lgj;jpy; Nfs;;;;;;tpfs; %lg;gl;L jpwf;fg;gLk;. 
tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; Nfs;tpjhuhpd; gpujpepjpnahUth; 
rKfkspf;fyhk;. 

7.  ve;jnthU my;yJ midj;J Nfs;tpfisAk;/ Nfs;tpapd; ve;jnthU 
ghfj;ijAk; Vw;Wf; nfhs;tjw;fhd Rachpikia jpizf;fs ngWiff; FOj; 
jiyth; nfhz;Ls;shh;. 

jiyth;>
jpizf;fs ngWiff; FO>
= [ath;jdGu nghJ itj;jparhiy>
jsgj;gpl;ba> ENfnfhl. 

fy;tp mikr;R

=ghj Njrpa fy;tpf; fy;Y}up

2022k; Mz;bw;fhd toq;Feu;fis gjpT nra;jy;
2022k; tUlj;jpw;fhf =ghj Njrpa fy;tpapay; fy;Y}upf;F gpd;tUk; nghUl;fs; kw;Wk; 
NritfSf;fhd toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhf Vw;Wf;nfhs;sf;$ba tpahghu 
];jhgdq;fs;> epWtdq;fs;> tpepNahf];ju;fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd

gjpT nra;a tpUk;Ggtu;fs; xt;nthU nghUl;fs;> gz;lq;fs;> NritfSf;fhf jdpj;jdpahf 
Nfs;tpg;gj;jpuj;jpiid NfhUjy; Ntz;Lk; ngw;Wf;nfhz;l tpz;zg;gq;fis xNu fbj 
ciwf;Fs; itj;J mDg;gKbAk;.

nghUl;fs; / gz;lq;fs; / Nritfs;
njhFjp ,yf;fk;

toq;Feu;

,y 01 - fhfpjhjpfs;
  i  gpujp vLf;Fk; ,ae;jpuk; > NwhdpNah> gf;];> fzdp Nghd;w 

,ae;jpuq;fSf;fhd fhfpjhjpfs;
  ii  fzdp gpupd;lu; wpgd;> b];fw;> Nlhdu;> fhl;wp[; cs;spl;l nghUl;fs; 

Vida mtrpakhd nghUl;fs;

,y 02 - fl;blg; nghUl;fs;
  i  fl;blk; fl;Ltjw;F Njitahd rfy nghUl;fSk;> G+r;Rf;fs;
  ii  gp.tp.rp Foha;fSk;> nghUj;Jf;fSk; kw;Wk; ePu;g;gk;gp rk;ge;jkhd rfy 

nghUl;fs;
  iii  rfy kpd;dpay; nghUl;fs; cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUj;jpfs;
  iv Jk;Gj;jb> <u;f;FkhW> tpk;> `hu;gpf; Nghd;w nghUl;fs;
  vi Fspayiw cgfuzq;fs; kw;Wk; Rj;jpfupg;G nghUl;fs;
  vii kz;ntl;b> Ks;S> Nfhlhup> fj;jp> Ntyp ntl;Lk; fj;jupf;Nfhy;
  viii gyif tiffs;

,y 03 - ntspaPLfs;
  i Gj;jfq;fs; kw;Wk; ntspaPLfs;
  ii jpdrup gj;jpupiffSk; > thu ntspaPLfSk;
,y 04 - thfd cjpupg;ghfq;fs; kw;Wk; lau;> upA+g;

,y 05 - tpLjp guhkupg;G cgfuzq;fs;

,y 06 - kUe;Jg;nghUl;fs;> / KjYjtp nghUl;fs;

Nritfs; / jpUj;jq;fs;
,y 07 - thfdq;fs;
  i  thfdq;fis Nrtp]; nra;jy;
  ii  Nkhl;lhu; thfdq;fspd; jpUj;j Ntiyfs; kw;Wk; xl;L; Ntiy 

cs;spl;l Ntiyfs;
  iii  thfdj;jpd; F\d; nra;jy; ciwaply;
  iv Fsp&l;Ljy;
    (,y 7 i, ii w;F Mff;$baJ fy;Y}upapypUe;J 36 fpNyh kPw;wUf;Fs; 

mike;jpUf;Fk; fuh[;fspypUe;Nj tpz;zg;gpf;f KbAk;)

toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhd epge;jidfs;

1)  toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhf xt;nthU njhFjp ,yf;fk; kPsspf;fg;glhj 
fl;lzkhd &gh 1000/- I nrYj;jp mtrpakhd tpz;zg;gj;jpid fy;Y}upapd; 
gjpthsuplk; ngw;Wf;nfhs;shk;. cupa tpz;zg;gj;Jld; gw;Wr;rPl;bidAk; tpahghu 
rhd;wpjopd; gpujpapidAk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;

2)  nghJthf Nritfs; gz;lq;fSf;fhd gjpTnra;ag;gl;l toq;Feu;fs; ,Ug;gpDk;> 
Njitg;gLkplj;J khw;W toq;Feu;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; NfhUtjw;fhd 
mjpfhuk; fy;Y}upapd; gPlhjpgjpf;F cz;L.

3)  G+uzg;gLj;jpa tpz;zg;gj;jpid gPlhjpgjp> =ghj Njrpa fy;tpf; fy;Y}up> gj;jid 
vDk; Kftupf;F gjpTj;jghypy; mDg;gp itg;gJld; fbj ciwapd; ,lJ gf;f 
Nky; %iyapy; “2022k; tUlj;jpw;fhd toq;Feu;fis gjpT nra;jy;” vdf; 
Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4)  gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gj;jpid Vw;Wf;nfhs;tNjh my;yJ kWg;gjw;fhd 
mjpfhuk; fy;Y}upapd; nfhs;tdT FOtplNk MFk;

5)  2022k; Mz;L ngg;utup khjk; 15k; jpfjp gp.g 2.00 kzptiu tpz;zg;gq;fs; 
tpepNahfpf;fg;gLtJld; 2022k; Mz;L ngg;utup khjk; 17k; jpfjp K.g 10.00kzp 
tiuf;Fk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;;. md;iwa jpdNk K.g.10.05 
kzpf;F tpiy kD jpwf;fg;gLtNjhL toq;Fdu;fis gjpT nra;ag;gLk;.

6)  njupT nra;ag;gl;l toq;Feu;fs; cupa nghUl;fis fy;Y}upf;F nfhz;Lte;J 
xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; mg;nghUl;fspd; juk; mq;fPfupf;fg;gl;l gpd;du; 
nfhLg;gdT nra;ag;gLk;. njupT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; xUkhj fhyj;jpw;F 
fld; trjpfis toq;Fjy; Ntz;Lk;.

7)  fPo;f;Fwpg;gpl;lthW toq;fj;jtWk; tpz;zg;gjhuu;fspd; ngau; vt;tpj 
Kd;dwptpj;jYkpd;wp gjptpypUe;J ,of;f NeupLk; vd;gij ftdj;jpw;nfhs;sTk;.

1) tpiy kDf;fs; NfhUk; NghJ mtw;iw rku;g;gpf;f jtWjy;

2) Njitg;gLk; Nritfs; toq;fy; Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;Fs; toq;f jtWjy;

3) nghUl;fs;> Nritfs; mq;fPfupf;fg;gl;l juj;jpid nfhz;buhjpUj;jy;

gPlhjpgjp
=ghj Njrpa fy;tpf; fy;Y}up>
gj;jid

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s kuk; ntl;Lk; jpl;lk; - 

epy;yk;g tj;Nj> epy;yk;Ng> njhYt.

Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)

,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz 
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk; 
Mz;bd; 1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh; 
2000 jpfjpad;W ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp 
mwptpj;jypd; %yk; jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis 

mq;fPfhpg;gjw;fhd mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> ,y. 45/17> 
Jk;gytNf> gd;tpynjd;Nd vDk; tpyhrj;ij nfhz;l jpU. vr;.
[P. [arpq;f uj;d#hpa mtHfSf;F Nkw;$wg;gl;l jpl;lj;jpid 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;ij Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 
epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fika toq;f jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ 
vd;gij ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 
2000Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa 
Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhd Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; 
Ma;twpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s kuk; ntl;Ljy; jpl;lk; - 

kTrh vy;y fPo; gphpT gPy;l; ,y 04VP kw;Wk; ,y 

08VP gphpT gpypNfhl;wp v];Nll; Etnuypah

Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)

,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz 
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk; Mz;bd; 
1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh; 2000 jpfjpad;W 
ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk; 
jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd 

mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> ,y. 400> Bd;]; tPjp> 
nfhOk;G 10 vDk; tpyhrj;ij nfhz;l n`hud gpshd;Nl\d; gp 
vy; rp gzpg;ghsH/ jiyik epHthf mjpfhhp mtHfSf;F Nkw; 
$wg;gl;l jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;ij 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fika 
toq;f jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij ,j;jhy; nghJkf;fs; 
ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 2000Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f 
(jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhd 
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; 

mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

=ghj Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}upf;F 
2022k; tUlj;jpw;fhd czTg; nghUl;fs; 

tpepNahf];ju;fisg; gjpT nra;jy;
2022k; tUlj;jpy; ,e;epWtdj;jpNy tjptplg; gapw;rpia 
Nkw;nfhs;fpd;w Mrpupa gapYd khztu;fSf;F mtrpakhd 
czTg; nghUl;fis tpepNahfk; nra;jy; njhlu;ghf gpd;tUk; 
njhFjpfspd; fPo; tpepNahf];ju;fisg; gjpT nra;tjw;fhf 
2022.02.17k; jpfjp K.g 10.00 kzptiu tpz;zg;gq;fs; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s czTj; njhFjpfis tpepNahfpg;gjw;F 
gjpT nra;tjw;fhf xU czTj; njhFjpf;F kPsspf;fg;glhj 
Nfs;tp itg;Gg; gzkhf &gh 1000 ( Mapuk; &gh) =ghj 
Njrpa fy;tpapaw; fy;Y}upapd; gjpthsuplk; Neubahf 
nrYj;jg;gl;L cupa tpz;zg;gg; gbtj;ijg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 
(tpz;zg;gbtj;jpid ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj;jpfjp 2022 - 02 - 
15 gp.g 2.00 kzp MFk;)

czTj; njhFjpfs; 1> 2> 3> 4 vd;gd njhlu;ghf fy;tpapaw; 
fy;Y}upapypUe;J 35 fpNyh kPw;wUf;Fs; tpahghu epiyak; 
mike;jpUg;gJ fl;lhakhdJ.

01.  rPdp> muprp> ghy;kh> fUthL Nghd;w cyu; czTg; 
nghUl;fs;> gyruf;F nghUl;fs;> Njq;fhnaz;nza; 
Kjypatw;iw mtrpakhd mstpy; tpepNahfk; nra;jy;.

02.  khjj;jpw;F 3000 fpNyh tiuapyhd kuf;fwpfs; tpepNahfk; 
nra;jy;.

03.  ghz; Njitahd msT tpepNahfk; nra;jy;

04.  thuj;jpw;F 50 fpNyh tPjk; khjj;jpw;F 200 fpNyh tiuapyhd 
Nfhop ,iwr;rpiaAk; khjj;jpw;F 2000 tiuapyhd 
Kl;ilfisAk; tpepNahfk; nra;jy;.

05.  xU Kiwf;F 1000 Njq;fha;fs; tPjk; khjj;jpy; %d;W 
Kiwapy; 3000 Njq;fha;fis (,jw;fhf tpahghu 
epiyankhd;W mtrpakw;wJ) tpepNahfk; nra;jy;.

06.  40 fpNyh fh]; rpypd;lu; khjj;jpw;F 30 tiuapy; tpepNahfk; 
nra;jy;.

toq;Feu;fis gjpT nra;tjw;fhd epge;jidfs;

  czTg; nghUl;fs; tpepNahf];ju;fis gjpTnra;ag;gl;l 
toq;Feu;fs; ,Ug;gpDk;> Njitg;gLkplj;J khw;W 
toq;Feu;fsplkpUe;J tpiykDf;fs; NfhUtjw;fhd 
mjpfhuk; fy;Y}upapd; gPlhjpgjpf;F cz;L.

  G+uzg;gLj;jpa tpz;zg;gj;jpid gPlhjpgjp> =ghj Njrpa 
fy;tpf; fy;Y}up vDk; Kftupf;F gjpTj;jghypy; mDg;gp 
itg;gJld; fbj ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
“2022k; tUlj;jpw;fhd czTg;nghUl;fs; toq;Feu;fis 
gjpT nra;jy;” vdf; Fwpg;gplg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

  gjpT nra;tjw;fhd tpz;zg;gj;jpid Vw;Wf;nfhs;tNjhL 
my;yJ kWg;gjw;fhd mjpfhuk; fy;Y}upapd; czTg; 
nghUl;fs; nfhs;tdTf; FOtplNk MFk;.

  njupT nra;ag;gl;l czTg;nghUl;fs; toq;Feu;fs; cupa 
nghUl;fis fy;Y}upf;F nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk; 
mj;Jld; mg;nghUl;fspd; juk; mq;fPfupf;fg;gl;l gpd;du; 
nfhLg;gdT nra;ag;gLk;. njupT nra;ag;gl;l toq;Feu;fsplk; 
xUkhj fhyj;jpw;F fld; trjpfis toq;Fjy; Ntz;Lk;.

  fPo;f;Fwpg;gpl;lthW czTg; nghUl;fis toq;fj;jtWk; 
tpz;zg;gjhuu;fspd; ngau; vt;tpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp 
gjptpypUe;J ,of;f NeupLk; vd;gij ftdj;jpw; nfhs;sTk;.

1)  tpiy kDf;fs; NfhUk; NghJ mtw;iw rku;g;gpf;f 
jtWjy;

2)  Njitg;gLk; Nritfs; toq;fy; Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;Fs; 
toq;f jtWjy;

3)  nghUl;fs;> Nritfs; mq;fPfupf;fg;gl;l juj;jpid 
nfhz;buhjpUj;jy;

gPlhjpgjp
=ghj Njrpa fy;tpapaw;; fy;Y}up> gj;jid

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s tzpf fl;blk; kw;Wk; 

kz; mfo;thuha;r;rp jpl;lk; - xUnjhl;l jpfd

Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)

,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz 
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk; Mz;bd; 
1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh; 2000 jpfjpad;W 
ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk; 
jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd 

mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> ,y: 268/4/10> mk;gN`dgpbghd 
njw;F> fphpte;JLt N`hkhfk tpyhrj;ij nfhz;l <.vk;.v]; 
nyrH N`hy;bq; jdpahH epWtdj;jpd; KfhikahsH mtHfSf;F 
eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;ij Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 
epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fika toq;f jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ 
vd;gij ,j;jhy; nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 
2000Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa 
Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhd Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; 
Ma;twpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy; 

itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s epyj;ij jLf;Fk; jpl;lk; - 

tl;luhr;rpyhNf tj;j fq;ftl Nfhuis fz;b

Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)

,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz 
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk; Mz;bd; 
1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh; 2000 jpfjpad;W 
ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk; 
jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd 

mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> ky;tj;J kfh tpfhiu 
tpyhrj;ij nfhz;l tzf;fj;Jf;Fhpa jpg;gLthNt Gj;jhufpj;j  
mtHfSf;F Nkw; $wg;gl;l jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd 
mq;fPfhuj;ij Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs;> tpNrl 
tpjpfSf;fika toq;f jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij ,j;jhy; 
nghJkf;fs; ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 2000Mk; Mz;bd; 
53tJ ,yf;f (jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; 
nghJ Mtzkhd Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;ifahdJ 

kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> 
gj;juKy;y.

kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig
,Wjpj; jPHkhd nghJ mwptpj;jy;

g;yf;NthlH (II)> fpdpfj;Njidapy; rpwpastpyhd 
ePH kpd;Dw;gj;jp nra;tjw;fhd cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s 

jpl;lk;

Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;if (MRM)

Njrpa #oy; rl;lj;jpd; gphpT 23 t(4) ,d; fPohd mwptpj;jy;

Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; ghpNrhjid mwpf;ifia g+uz 
Ma;tpd; gpd;dh; kj;jpa Rw;whly; mjpfhurigahdJ 1993Mk; Mz;bd; 
1Mk; ,yf;f Njrpa #oy; rl;lk; kw;Wk; 22 etk;gh; 2000 jpfjpad;W 
ntspaplg;gl;l 1159/22Mk; ,yf;f th;j;jkhdp mwptpj;jypd; %yk; 
jpUj;jpaikf;fg;gl;l rl;lk; (fUj;jpl;lq;fis mq;fPfhpg;gjw;fhd 

mwptpj;jy; Kiw) 9(i) ,w;fikthf> jpU. Urphpghy &grpq;f> 
gdpg;ghsH> g;yf; NthlH gtH (gpiutl;) ypkpll;> ,y. 11A> 
vd;.N[.tp FNu khtj;ij uh[fphpa tpyhrj;ij nfhz;l   
Nkw;$wg;gl;l jpl;lj;jpid eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd mq;fPfhuj;ij 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l epge;jidfs;> tpNrl tpjpfSf;fika 
toq;f jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij ,j;jhy; nghJkf;fs; 
ahtUf;Fk; mwpaj;jUfpd;Nwd;. 2000Mk; Mz;bd; 53tJ ,yf;f 
(jpUj;jpaikf;fg;gl;l) Njrpa Rw;whly; rl;lj;jpd; nghJ Mtzkhd 
Nkw;$wg;gl;l Muk;g Rw;whly; Ma;twpf;ifahdJ kj;jpa Rw;whly; 

mjpfhu rigapd; E}yfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;sJ.

gzpg;ghsh; ehafk;>
kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig>
~ghpru gpar|>
,y. 104> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

gd;dy gpuNjr rig
gd;dy gpuNjr rig rhh;gpy;> gpuNjr rig ngWiff; 
FOtpdhy; 2022 ngg;uthp khjk; 07Mk; jpfjp jpq;fl;fpoik 
K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tpfisj; jpwg;gjw;F gpd;tUk; 
cUg;gbfSf;fhf tpiyfs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  nfk; mUzY epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;F xNu Neuj;jpy; 
FLk;gq;fSf;F gfph;e;jspg;gjw;F nfha;ah / khJsk; 
fd;W tiffs;

2. midj;J tifahd `pa+k; Foha;fs;

3.  khfe;Ju thfd Nrit epiyaj;jpw;Fj; Njitahd 
cgfuzq;fs;

4. ,ul;;il gy fhhpa jiuf;F fy; gjpf;Fk; ,ae;jpuk;

5. mYtyf fjpiufs; kw;Wk; Nkirfs;

6. Nkirf; fzdpfs;

7. ntg; fkuh

8.  midj;J tifahd lah;fs; (buhf;lh;> bNuyh;> gpNshngl;> 
bg;gh;> nfg;> if buhf;lh;> Kr;rf;fu tz;b> N[.rP.gP)

9. lah;fis kPs epug;Gjy;

 cq;fsJ tpiykDf;fis jiyth;> gd;dy gpuNjr 
rig> gd;dy vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; Nehpy; 
nfhz;L te;J xg;gilf;fyhk;.

 ,iaGila tpguf;Fwpg;;Gfis gpd;tUk; njhiyNgrp 
,yf;fq;fspy; njhlh;G nfhz;L ngw;Wf;nfhs;syhk;.

vy;.vk;.v];.Nf. uQ;[pj; yq;rfhu>

jiyth;>

gd;dy gpuNjr rig.

0372246069/0372246442/0374947135

ngWif mwptpj;jy;
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