
திருமணமான இளம் 
பெணபணாருவர் சத்தி-
ரசிகிச்சயின் பொது 
ஏறெட்ட தவறி -
னால் 

மகபபெறறுககாக கம்ெஹா அர -
சாஙக ஆஸெத்திரியில் அனுமதிக -
கபெடடுளள தாய் ஒருவர் வலது 
கு்ைநத பிள்ளப�ான்்ை பெற -
பைடுத்துளள்மககு மருத்துவர்க -
ளின் கவனயீனபம காரபமன பதரி -
வித்து அதறகாக வலது கு்ைநத 

பிள்ளககு 30 மில்லி�ன் ரூொ்வ 
அரசாஙகம் நட்ட ஈ்டாக வழஙக 
பவணடுபமன  பகாழும்பு மாவட்ட 
நீதிமன்ைம் தீர்பெளித்துளளது. 

பகாழும்பு மாவட்ட நீதிமன்ைம் 
அரசாஙகத்திறகு பநறறு 
அநத உத்தர்வ 

இலங்க ஒலிெரபபுக 
கூடடுத்தாென தமிழ் பிரி -

வுககாக அண்மயில் ந்டத்-
தபெட்ட குரல்பதர்வில் பவறறி-
பெறபைார் விெரம் இவவார

Aflatoxin என்ை 
ெதார்த்தம் அ்டஙகி -
யுளள திரிபொஷா 
சத்துணவு அழிககப -
ெடடுளளதால், அர-
சாஙகத்தால் விநிப�ா -
கிககபெடடுளள திரிபொஷா சத்துணவு பதா்டர்பில் 
எவவித சநபதகமுமின்றி இன்று முதல் அத்ன 
ெ�ன்ெடுத்த முடி�பமன கர்பபிணித் தாய்மார் உள-
ளிட்ட பெணகளுககு சுகாதார அ்மசசு 
அறிவித்தல் விடுத்துளளது.  

(நிநதவூர் குறூப நிருெர்)  

க்ரப�ார ொதுகாபபு 
மறறும் க்ரப�ார 
வளஙகள முகா்மத்-
துவ தி்ணககளத்தின் 
ெணிபொளர் நா�கம் 
பொறியி�லாளர் ஆர்.
ஏ.எஸ. ரணவகக, (28) 
மா்ல நிநதவூருககு 
விஜ�ம் பசய்தார்.  

நிநதவூர் பிரபதச 
ச்ெயின் பிரதித் தவிசா-
ளர் ்வ.எல் சு்லமா-
பலவ்வயின் அ்ழப -
்ெப�றபை, அவர் அஙகு பசன்ைார்.

நிநதவூர் பிரபதசத்தில் ஏறெடடு 
வரும் பதா்டர் க்டலரிபபு, இதனால் 
ஏறெடடுளள பசதஙக்ள பநரில் 
ொர்்வயி்டல்,  க்டலரிப்ெத் தடுப -

ெதறகான தடுபபுசசுவ்ர அ்மத்-
தல் உளளிட்ட ந்டவடிக்கக்ள 
மீளாய்வு பசய்வதறகாகவும் ெணிப-
ொளர் அஙகு விஜ�ம் 
பசய்தார்.
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03

மக்களின் பாது்காப்புக்கா்கவே
உயர் பாது்காப்பு ேலய பிர்கடனம்

03

க்கவபசி திருட்டில் ஈடுபட்ட 

இகைஞன் க்கது  

யாழ். ப�ாதனா மருத்துவமனனயில்

ஐக்கிய பதசிய கட்சி சட்்டத்தரணி சுகத் ததரிவிப்பு

03

புற்றுவ�ாய்ககு வேற்றி்கர அறுகே சிகிசகசை ! வடாகடர் 

அகிலன் தகலகமயில் மருத்துேர்்கள் சைாதகன

முல்னலைத்தீவு ஆஸ�த்திரியில்

தேசிய க�ொள்� மற்றும் க�ொருளொேொர ஸ்திரதேன்ம கேொடர்பில் அவேொனம்

வதசிய சைகபயின் முதலாேது கூட்டத்தில்
இரு உப குழுக்ககை அகமக்க தீர்மானம்

ஆளும் கடசி, எதிர்க கடசி-
யின் ெஙகளிபபு்டன் பநறறு 
முதல் மு்ை�ாக கூடி� 
“பதசி� ச்ெயின்” முத-
லாவதுகூட்டத்தில் பதசி� 
பகாள்க மறறும் பொரு-
ளாதார ஸதிரத்தன்்ம பதா்டர்பில் இரு 
உெ குழுகக்ள அ்மககத் தீர்மானிககப -
ெடடுளளது.

குறுகி�, நடுத்தர மறறும் நீண்டகால 

பதசி� பகாள்கக்ள வகுபெதறகான 
வழிகாட்டல்கள பதா்டர்ொன ொராளுமன்-
ைத்தின் பொதுவான முன்னுரி்மக்ளத் 
தீர்மானிபெது மறறும் பொருளாதார ஸதி -
ரத்தன்்ம பதா்டர்ொன குறுகி� மறறும் 

மத்தி� கால நிகழ்சசித்திட்டத்்த உரு-
வாககுவது பதா்டர்பில் இணககபொட்்ட 
ஏறெடுத்துவது என்ெனபவ, இநத உெ 
குழுககள அ்மககபெடுவதற-
கான பநாககஙகளாகும்.   

ஆளும், எதிர்்க�ட்சி�ளின 
�ங்கு�ற்்றலுடன 
இண்க�ப�ொடு

23 பொலிஸ நி்ல�ஙகளின் 
பொறுபெதிகாரிகள உ்டன் 
அமுலுககு வரும் வ்கயில் 
இ்டமாறைம் பசய்�பெடடுள-
ளனர்.   

இவர்கள பொலிஸ பொறுப-
ெதிகாரி க்ட்மயிலிருநது 

நீககபெடடு, பவறு சாதாரண 
பொலிஸ க்ட்மகள பதா்டர்-
பில் இ்டமாறைம் பசய்�பெட-
டுளளதாக பொலிஸ ஊ்டகப 
பெசசாளர் சிபரஷ்ட பொலிஸ 
அத்தி�டசர் நிஹால் 
தல்துவ கூறினார்.  

தடுக்கத் தேறியதா்க கூறி
23     மாருககு இடமாற்்றம் 

(பலாரன்ஸ பசல்வநா�கம்) 
 
பகாழும்பு பகாட்்டயி-

லிருநது கணடிககு விபச்ட 
பசாகுசு ரயில் பச்வ-
ப�ான்்ை நா்ள முதலாம் 
திகதி முதல் ஆரம்பிபெதறகு 
தீர்மானித்துளளதாக ஊ்டகத்-

து்ை மறறும் பொககுவரத்து 
அ்மசசர் ெநதுல குணவர்த்-
தன பதரிவித்துளளார்.  

அதன்ெடி கா்ல 6.30 
மணிககு பகாழும்பு 
பகாட்்ட ரயில் நி்ல�த்தி-
லிருநது புைபெடும் 
பசாகுசு ரயில் 

வ்காழும்பிலிருந்து ்கண்டிககு   
அதிவசைாகுசு ரயில் வசைகே

நொ்ள முேல் வொர இறுதி நொட்�ளில்

தம 09 அரசியல்வொதி�ள வீடு�ள தீ்ககி்ர

க�ொலிஸ் த�ச்ொளர் நிஹொல் ேல்துவ கேரிவிபபு

ஊன நிகலககு ஆைான பிள்கைககு
ரூ.30 மில். வசைலுத்த நீதிமன்று உத்தரவு!

்வததிய �ணி்க குழுவின அலட்சியம்

க�னல்�ள மூலம் மின்ொரம் வழங்கும் திட்டம்  

�ணிப�ொளர் நொய�ம் தநரடி விஜயம் க்ய்து அறிவிபபு

குக்றந்த ேருமானம் வபறும்   
25,000 வீடு்களுககு வசைாலார்   

கு்ைநத வருமானம் பெறும் 
25,000 வீடுகளுககு சூரி� சகதி 
பசாலர் பெனல்கள மூலம் மின்சாரம் 
வழஙகும் திட்டம் ஆரம்பிககபெ்ட -
வுளளது. 500 பமகாபவாற புதுபபிக -
கபெட்ட எரிசகதி்�, பதசி� மின் 
சகதி கட்மபபில் பசர்கக எதிர்ொர்க -
கபெடுவதாக நகர அபிவிருத்தி மறறும் வீ்ட்மபபு 
அ்மசசர் பிரசன்ன ரணதுஙக பதரிவித்துள -
ளார்.  

�ட்டுநொய்க� விமொன நி்லயததில் அதிரடி

விழுங்கிய நி்லயில் வநே விவ்ொயி ்�து

ஐந்து வ்காடி ரூபா வ்காகக்கன்
்கடத்தல் முயற்சி முறியடிப்பு

சுமார் 05 பகாடி ரூொ 
பெறுமதி�ான பகாகபகய்ன் 
பொ்தபபொரு்ள உருண-
்்டகளாக விழுஙகி நாட-
டுககுள க்டத்த முற-
சித்த உகண்டா  

அசசைமின்றி திரிவபாஷாகே 
பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தல்

SLBC ேமிழ்ச த்்வ
குரல்வதர்வில் வேற்றிவபற்வ்றார்  
விபரங்கள் ோரமஞசைரியில்....  

ரொ�ம ்வததிய்ொ்லயில் ்ம்�வம் நீதிமன்ற அவமதிபபு 

தே்றான சிகிசகசையால் 
இைம் வபண் உயிரிழந்தாரா?

22 ஆேது திருத்தம் மீதான விோதம்  
06 மற்றும் 07ஆம் தி்கதி்களில்  

(பலாரன்ஸ                  
பசல்வநா�கம்)

  
அரசி�ல்மப -

பின் 22 ஆவது 
திருத்தம் பதா்டர்-
ொன ொராளுமன்ை விவாதம் எதிர்வரும் 06 
மறறும் 07ஆம் திகதிகளில் ந்்டபெை உளளதாக 
ொராளுமன்ை பதா்டர்ொ்டல் தி்ணககளம் பதரி-
வித்துளளது.  

அரசி�ல்மபபின் 22 ஆவது திருத்-
தம் ஏறகனபவ ொராளுமன்ைத்தில் 

இராஜாங்க அகமசசைர் சைனத் 
நிஷாந்தவுககு அகழப்பாகை!  
நீதிமன்ைத்்த அவமதித்த குறைச-

சாடடுககு தணடிககபெ்டாத்மககான 
காரணஙக்ள முன்்வபெதறகாக, 
இராஜாஙக அ்மசசர் சனத் நிஷாநத-
வுககு எதிர்வரும் ஒகப்டாெர் (13)  ஆஜ-
ராகுமாறு பமன்மு்ையீடடு 
நீதிமன்ைம் அ்ழபொ்ண 

வபாருைாதார வ�ருக்கடி 
வமலும் வமாசைமான நிகலயில்

பூத�ொள அரசியல் த�ொ்ககு�ள �ொரணமொ�

ஆசிய அபிவிருததி வங்கி வருடொநே மொநொட்டில் ஜனொதி�தி ரணில் வி்ககிரமசிங்� கேரிவிபபு

ஜனாதிபதி ரணில் விககிரமசிங்க  
பிலிப்கபன்ஸ் ஜனாதிபதி சைந்திப்பு

நிநேவூர் �டலரிபபு விவ�ொரததிற்கு தீர்வு

்கடலரிப்கப தடுக்க
நிரந்தர வேகலத்திட்டம்

சு�ொேொர அ்மசசு அறி்க்� த�ொரல்

இரு நொட்டு நீணட�ொல நட்பு்றவு குறிதது த�சசு

விரிவொன க்ய்தி 06

முன்னாள் ஜ்னாதிபதி ைஹிந்த ரனாஜபக  ஷவின உத்திய�னா்கபூர்வ இலலத்தில நடெந்த நவரனாத்-
திரி விழனாவில ்கலனாநிதி சுபபிரைணி�ம சுவனாமி சிறபபு அதிதி�னா்கக ்கலநது ச்கனாணடெ யபனாது.

பகாவிட 19 பதாறறு மறறும் உக்ரன் யுத்தம் 
காரணமாக ஏறெட்ட உலகப பொருளாதார ஸதிர -
மின்்மயின் ொதக  வி்ளவுகள, உணவு, எரிபொ -
ருள மறறும் உரம் என்ெவறறின் வி்லக்ள அதிக -
ரித்து, ொரி� சு்ம�ாக மாறறியுளளதாக ஜனாதிெதி 
ரணில் விககிரமசிஙக சுடடிககாடடியுளளார்.  

உலகளாவி� அரசி�ல் பொககுகள பொருளாதார 
பநருககடி்� பமலும் பமாசமாககியுளளதாகவும் 
ஜனாதிெதி இதன்பொது பதரிவித்தார்.  

பிலிப்ென்ஸின் மணிலா நகரிலுளள ஆசி� 
அபிவிருத்தி வஙகியின் த்ல்ம�கத்தில் பநறறு 
(29) கா்ல ந்்டபெறை ஆசி� அபிவிருத்தி வஙகி 

ஆளுநர்களின் 55 ஆவது வரு்டாநத கூட்டத்தின் 
பிரதான அமர்வில் உ்ர�ாறறும் பொபத, ஜனாதி -
ெதி ரணில் விககிரமசிஙக பமறகண்டவாறு பதரி -
வித்தார்.  

ஜனாதிெதி ரணில் விககிரமசிஙகவின் த்ல்ம -
யில் இநதககூட்டம் ந்்டபெறைது. பிலிப்ென்ஸ 
ஜனாதிெதி பெர்டினான்ட ஆர்.மார்கஸ (ஜூனி�ர்) 
மறறும் ஆசி� அபிவிருத்தி வஙகியின் த்லவர் 
மசடசுகு அசகாவா ஆகிப�ாரின் ெஙகு ெறறுதலு -
்டன் ந்்டபெறை இககூட்டத்தில் உறுபபு நாடுக -
ளின் மத்தி� வஙகி ஆளுநர்களும் கலநது -
பகாண்டனர்.  06



2 2022 செபசடெம்பர் 30 செள்ளிக்கிழமை30–09–2022

முன்னாள் ஜ்னாதி்பதி ைஹிந்த ரனாஜ்பக்ஷ ்தமைமையில் நெரனாத்திரி பூமஜ சிறபபு ெழி்பனாட்டு நிகழ்வு நநற்றுமுனதி்ம (28) இரவு அெரது உத்திந�னாகபூர்ெ இல்ைத்தில் நமடெச்பற்றது. விநெடெ பூமஜம��டுத்து முபச்பருமந்தவி�ருக்கு தீ்பனாரனா்தம் நமடெச்பற்றது. முன்னாள் 
ஜ்னாதி்பதி ைஹிந்த ரனாஜ்பக்ஷவும அெரது ்பனாரி�னார் ஷிரநதி விக்கிரைசிஙக ரனாஜ்பக்ஷவும பூமஜயில் ்பஙநகற்றந்பனாது பிடிக்கப்பட்டெ ்படெஙகள்.       

கல்வி கற்றுக் சகனாணநடெ நெமை செய்-
ெ்தற்கும, நெமை செய்து சகனாணநடெ 
கல்வி கற்்ப்தற்கும ஏற்றெனாறு ஊடெக 

அகடெமி ஒனமற நைக் ஹவுஸ் நிறுெ்த்தில் 
நிறுவியுள்்ளமை ்பத்திரிமக துமறயின திருபபு-
மும் எ் ந்பனாக்குெரத்து, ச்பருநச்தருக்கள் 
ைற்றும ஊடெக அமைசெர் கைனாநிதி ்பநதுை குண-
ெர்்த் ச்தரிவித்துள்்ளனார். 

 அெர் இ்தம் நைக் ஹவுஸ் நிறுெ்த்தில் 
ஊடெக டிபந்ளனாைனா ்பனாடெசநறிம� கடெந்த 28 ஆம 

திகதி ஆரமபித்து மெத்்த ந்பனாந்த ச்தரிவித்-
்தனார்.   

 உைகம டிஜிட்டெல் ை�ைனாகியுள்்ள்தனால் 
புத்்தகஙகளில் இருநது விைகி இருக்க 
நநரிடுகிறது. நைக் ஹவுஸ் அகடெமியில் 
புத்்தகஙகம்ள அசசிடும பிரிவு ஒனமற-
யும ஆரமபிக்கும்படி அெர் ்பரிநதுமரத்-
்தனார்.  

இந்த அகடெமியில் டிபந்ளனாைனா ்பனாடெ 
சநறிம� கற்கும ந்பனாந்த செ�னமுமற 
்பயிற்சிகம்ள ச்பற்றுக் சகனாள்்ளைனாம. 
ஒனறமர ைனா்தை்ளவில் புமகப்படெ ஊடெக 
டிபந்ளனாைனா ்பனாடெசநறி ஒனறும ஆரமபிக்க 
உத்ந்தசிக்கப்பட்டுள்்ளது.  

 இ்ளம்தமைமுமறயி்ர் நனாட்மடெயும 
நனாட்டு ைக்கம்ளயும சூழமையும நநசிக்க 
்தெறுெனார்கந்ள�னா்னால் நனாட்மடெ ஒருந்பனா-
தும கட்டிச�ழுப்ப முடி�னாது. ைனி்தனாபி-
ைனா்ம சிறநது வி்ளஙகி� எைது நனாட்டில் 
ைனி்தர் ைனி்தமர ்படுசகனாமை செய்யுை்ள-
வுக்கு ைனி்தனாபிைனா்ம வீழ்சசி�மடெநதுள்்ள்தனாக 
ச்தரிவித்்த அமைசெர், இதுந்பனானற குநரனா்த ை்ப-
்பனானமைகள் ைனாற்றப்படெநெணடும எனறும அ்தற்-
கனா் ச்பனாறுபபு ஊடெகஙகளுக்கு மிக அதிகைனாக 
உள்்ள்தனாகவும ச்தரிவித்்தனார்.  

  இரனாஜனாஙக அமைசெர் ெனாந்த ்பணடெனார, 
அமைசசின செ�ைனா்ளரும நைக்ஹவுஸ் நிறு-
ெ்த்தின ்தமைெருைனா் அனுஷ ச்பல்பிட்டெ, 
கல்விைனானகள், ந்பரனாசிரி�ர்கள், ஊடெகத்துமற 
ெனார்ந்தெர்கள் ைற்றும முக்கி�ஸ்்தர்கள் கைநது 
சகனாணடெ இந்த நிகழ்வில் ச்தனாடெர்நதும உமர�னாற்-
றி� அமைசெர்,  

"நைக்ஹவுஸ் நிறுெ்ம ்பத்திரிமககளின 
்தனாய்வீடெனாக வி்ளஙகுகினறது. நனாட்டு ைக்களுக்-
கனாக டி.ஆர்.விநஜெர்்த்வி்னால் ஸ்்தனாபிக்கப்பட்டெ 
இந்த நிறுெ்ம மூனறு சைனாழிகளிலும ்பத்திரி-
மககம்ள அசசிட்டு செளியிடுெதுடென நனாட்டின 
சு்தநதிரத்தின ந்பனாது அ்தற்கனாக ச்பரும ்பஙக-

ளிபபு ெழஙகி� நிறுெ்ைனாக செ�ற்்பட்டுள்்ள-
ம்தக் குறிபபிடெ முடியும.  

அந்தெமகயில் ந்தசி�த்துக்கு முக்கி�த்துெ-
ைளித்து ைனி்தனாபிைனா்த்ம்த ைதித்து செ�ற்்ப-
டும நிறுெ்ைனா் நைக்ஹவுஸ் நிறுெ்த்தின 
ஆரம்ப ்பத்திரிமக ஆசிரி�ர்க்ளனா் ைனார்டின விக்-
கிரைசிஙக ந்பனானநறனாமரயும சிறப்பனாக குறிபபிடெ 
முடியும.  

  எைது கைனாெனாரம ைனி்தத்்தனமை அருகிெ-
ருகினற நிமையில் ஊடெகஙகள் மூைம அ்தம் 

மீ்ளக் சகனாணர  முடியும என்பந்த எைது நம-
பிக்மக. குநரனா்தம நிமறந்த்தனாக ஒருெமரச�னாரு-
ெர் ்படுசகனாமை செய்ெது ெமர எைது கைனாெனாரம 
ைற்றும ்பண்பனாடு ைனாற்றமச்பற்றுள்்ள சூழமைந� 
்தற்ந்பனாது கனாண முடிகிறது. இந்த நிமை ைனாற்றப-
்படெ நெணடும.   கடெந்த இரணடு ெனாரஙகளுக்கு 
முன நனான கெகஸ்்தனானில் நமடெச்பற்ற ெர்ெந்தெ 
சினிைனா விருது விழனாவில் கைநது சகனாணடிருந-
ந்தன.  உைகின ்பல்நெறு நனாடுகளிலிருநதும 
திமரப்படெத் ்த�னாரிப்பனா்ளர்கள் நடிகர்கள் அதில் 
்பஙநகற்றிருந்த்ர். அெர்கந்ளனாடு கைநதுமர-
�னாடும ெனாய்பபு கிமடெத்்தது. அெர்கள் எனனி-
டெம "உஙகள் நனாட்டு விைனா் நிமை�த்திற்கனா் 
்பனாம்தகள்  ்தமடெ செய்�ப்படுகினற்தனா? அவெப-
ந்பனாது கடெவுச சீட்டுக்கள் அதிகனாரமில்ைனா்தெர்க்ளனால்  

்பரிநெனா்தம் செய்�ப்படுகினற்தனா? எந்த 
நநரத்திலும ெனமுமறகள் இடெமச்பறுக்கினற். 
ைக்கம்ளத் ்தனாக்கியும ்படுசகனாமை செய்தும, 

குழப்பஙகள் ஏற்்படுத்்தப்படுகினற். அந்த 
நிமையில் உஙகள் நனாட்டுக்கு நனாஙகள் ெருமக 
்தந்தனால் எஙகள் ்பனாதுகனாபபு ச்தனாடெர்பில் உஙக-
்ளனால் உறுதிப்படுத்்த முடியுைனா?" எனறு எனனிடெம 
்பல்நெறு நகள்விகம்ள எழுபபி்ர்.  

நனான அ்தற்குப ்பதிைளிக்மகயில், சிறு சிறு 
குழப்பஙகள் ஏற்்பட்டிருந்த்.இபந்பனாது அஙகு 
ெகஜநிமை கனாணப்படுகிறது எனறு ச்தளிவு்படுத்-
திந்ன.  

 ஊடெகஙகள் நனாட்டின நற்ச்ப�ருக்கு க்ளஙகம 
ஏற்்படெனா்தெமகயில் செ�ற்்படுெது அெசி�ம. 
நனாம கல்வி கற்ற கனாைத்தில் சிறந்த ்படிபபிம -்
கள் எைக்குக் கிமடெத்்த். ்தற்ந்பனாது அப்படி�னா் 
நிமைமை மிகவும அருகி விட்டெது. நனாட்டில் 
புதி்தனாக பிறக்கும பிள்ம்ளகள் ்தைது நனாட்டுக்கும 
ைக்களுக்கும சூழலுக்கும அனபு செய்�னாவிட்டெனால் 
நனாட்மடெ ஒருந்பனாதும கட்டிச�ழுப்ப முடி�னாது 
ந்பனாகும.  

 நைக்ஹவுஸ் நிறுெ்த்தி்னால் புதி்தனாக ஆரம-
பிக்கப்பட்டுள்்ள ஊடெக அகடெமி சிறந்த துமற 
ெனார்ந்த விற்்பன்ர்களின ்பஙகளிபபுடென கற்மக 
நடெெடிக்மககம்ள நைற்சகனாள்்ளவுள்்ளது. இந்த 
நிறுெ்த்தில் ்பனாரி� ெ்ளஙகள் உள்்ள .் அ்தம் 
உ்பந�னாகித்து கற்குமந்பனாந்த நெமைசெய்ெது, 
நெமைசெய்யும ந்பனாந்த கற்்பது எ் இரணமடெயும 
ச்பற்றுக்சகனாள்்ள ைனாணெர்களுக்கு ெனாய்பபுகள் 
கிமடெக்கும. உைகில் கற்பிப்பந்த சிறந்த ச்தனாழிைனா-
கும. அந்தெமகயில் ந்பரனாசிரி�ர், கல்விைனானகள் 
்பைரும இந்த அகடெமியில் கற்பித்்தலில் ஈடு்படெவுள்-

்ள்ர்.   இந்த அகடெமி நைலும ஒரு ்படி உ�ர்நது 
ஒரு செளியீட்டெகைனாகவும முனந்ற நெணடும. 
அ்தன மூைம சிறந்த ்பை நூல்கள் செளியிடெப்படெ 
நெணடும எனறும அெர் நைலும ச்தரிவித்்தனார்.   

இரனாஜனாஙக அமைசெர் ெனாந்த ்பணடெனார:  
  முப்பது ெருடெ கனாை யுத்்தத்ம்த செற்றிசகனாண-

டுள்்ள எமைனால் நனாட்டின ச்பனாரு்ளனா்தனாரத்ம்தயும 
செற்றி சகனாள்்ள முடியும எனறும அம்த்துத் 
்தரபபி்ரும இமணநதுசெ�ற்்பட்டெனால் வீழ்சசியிலி-
ருநது நனாட்மடெ மீ்ள முனந்ற்ற முடியும எ்வும 
ஊடெகத்துமற இரனாஜனாஙக அமைசெர் ெனாந்த ்பணடெனார 
ச்தரிவித்்தனார்.  

 இநதி�னா உட்்படெ ்பை நனாடுகள் ச்பரும வீழ்சசி-
கணடு மீணடு எழுந்த ெரைனாறுகள் உள்்ள .் அந்த-
ந்பனானறு ஒனறிமணநது செ�ற்்பட்டெனால் எைது நனாட்-
மடெயும மீ்ளக் கட்டிச�ழுப்ப முடியும.  

அஙகு ச்தனாடெர்நதும உமர�னாற்றி� அெர், 
உைகம முழுெதுநை ஊடெகஙகள் ச்தனாடெர்பில் ்பனாரி� 

கெ்ம செலுத்்தப்படும கனாைமிது. ஒருெமர உரு-
ெனாக்கவும அெமர இல்ைனாச்தனாழிக்கவும ஊடெகங-
களி்னால் முடியும. அ்த்னால்்தனான ஜ்நனா�க 
நனாட்டில் நனானகனாெது தூண எ் ஊடெகத்துமற 
புகழப்படுகிறது.  

 ஊடெகத்துமற ச்பரும முனந்ற்றைமடெநது 
ெரும கனாைமிது. ச்பனாதுெனாகநெ ஊடெகஙகள் ைக்க-
ளுக்கு ்தகெல்கம்ள ச்தளிவு்படுத்துெ்தனாக செ�ற்-
்படெ நெணடுநை ்தவிர சிை ஊடெக நிறுெ்ஙகள் 
செ�ற்்படும வி்தம கெமை�ளிக்கிறது. ஊடெகத்-
துமறயில் நிைவும ந்பனாட்டித்்தனமையும இ்தற்கு 
முக்கி� கனாரணைனாகும.  

 ஊடெகஙகளில் செளிெரும அம்த்துச செய்-
தியும உணமை�ல்ை என்பம்த அம்ெரும 
புரிநது சகனாள்்ள நெணடும. சிை ஊடெகஙகள் 
செ ளியிடும செய்திகளி்னால் பிறருக்கு ஏற்்படும 
்பனாதிபபு ச்தனாடெர்பில் சிநதிப்பதில்மை. அணமை-
யில் ஒரு ஊடெகம மூைம செளியிடெப்பட்டெ செய்தி 
்பர்பரபம்ப ஏற்்படுத்தி�து.   இரனாஜனாஙக அமைச-
ெசரனாருெர் சஹல்ைட்டி்னால் ்தனாக்கப்பட்டெனார் எனற 

செய்திந� அது. அந்தச செய்தியில் உணமை 
கிமடெ�னாது. ஜ்ரஞெகைனாக செய்திகம்ள ெழஙக 
நெணடுசைன்ப்தற்கனாக ந்பர்களுக்கு ்பனாதிபபு ஏற்-
்படுத்துெம்த ஏற்றுக் சகனாள்்ள முடி�னாது. நனாடு 
ச்பனாரு்ளனா்தனார சநருக்கடிம� எதிர்சகனாணடுள்்ள 
நிமையில் ஒரு ்தரபபு ைட்டுைனறி அம்த்துத் ்தரப-
பி்ரும இமணநது செ�ற்்பட்டெனால் ைனாத்திரநை அதி-
லிருநது மீ்ள முடியும.  

ஒரு கனாைத்தில் இநதி�னா மிக வீழ்சசி�மடெநதிருந-
்தது. ஏம்� சிை நனாடுகளும வீழ்சசிகளிலிருநது 
மீணடு எழுநதுள்்ளம்த குறிபபிடெமுடியும.  

 நனாம 30 ெருடெ கனாைம யுத்்தத்ம்த செற்றி-
சகனாணடு நனாட்டில் அமைதிச சூழ்நிமைம� ஏற்-
்படுத்தியிருக்கிநறனாம. எமைனால் அ்தம்ச செய்� 
முடியுைனா்னால் நனாட்டின ச்பனாரு்ளனா்தனாரத்ம்த கட்-
டிச�ழுபபுெ்தற்கும எமைனால் முடியும எனறும 
அெர் நைலும ச்தரிவித்்தனார்.   

நிறுெ்த்தின ்தமைெர், ஊடெகத்துமற அமைச-
சின செ�ைனா்ளர் அனுஷ ச்பல்பிட்டெ கூறி� கருத்து:  

 நைக்ஹவுஸ் நிறுெ்த்தில் ஆரமபிக்கப்ப-
டும ஊடெக அகடெமிம� டிபந்ளனாைனா ெமர ைட்டு-
ைனறி ்பல்கமைக்கழகம ெமர முனச்டுத்துச 
செல்ெந்த இைக்கனாகுசை் நைக்ஹவுஸ் நிறு-
ெ்த்தின ்தமைெரும ஊடெகத்துமற அமைச-
சின செ�ைனா்ளருைனா் அனுஷ ச்பல்பிட்டெ ச்தரி-
வித்்தனார்.  அதுச்தனாடெர்பில் நைலும ச்தரிவித்்த 
அெர், ைனாணெர்கள் நெறு எந்த நிறுெ்த்திலும 
செனறு டிபந்ளனாைனா கல்விம� கற்கமுடியும. 

எனினும நைக்ஹவுஸ் நிறுெ்த்்தனால் நடெத்்தப்படு-
கினற ஊடெக அகடெமியில் அனு்பெத்துடெ்னா் ஆக்-
கபூர்ெைனா் ஊடெக அறிவிம் ச்பற்றுக்சகனாள்்ள 
முடியும என்பந்த எைது நமபிக்மக.  

 300க்கும நைற்்பட்டெ சிறந்த ஊடெகத்துமற 
ெனார்ந்தெர்கள் இந்த அகடெமியில் ்பஙகளிபபு செய்-
கினற்ர். இஙகு கல்வி கற்கும ைனாணெர்கள் 
சிைருக்கு அெர்களின சிறந்த திறமைம� கெ-
்த்திற் சகனாணடு ச்தனாழில் ச்பற்றுக்சகனாடுப்பது 
ச்தனாடெர்பில் கெ்ம செலுத்்தப்படும.  

 நைக்ஹவுஸ் நிறுெ்ைனா்து 100 ெருடெங -
களுக்கு நைைனா் ெரைனாற்மறக் சகனாணடெது. 
இஙகு இரணடு ஆஙகிைப ்பத்திரிமககள், 
இரணடு சிஙக்ளப ்பத்திரிமககள், இரணடு 
்தமிழ்ப ்பத்திரிமககள் ைற்றும ்பை ெஞசிமகக -
ளும செளியிடெப்படுகினற்.   நனாட்டில் ்தற்ந்பனாது 
நிைவும ச்பனாரு்ளனா்தனார சநருக்கடிம� கெ்த்-
திற் சகனாணடு நனாம புதுவி்தைனாக சிநதித்்ததில் 
இந்த ஊடெக அகடெமி ஆரம்பைனா்து.   அ்தற்கனாக 
இதுெமர 30 விணணப்பஙகள் எைக்குக் கிமடெக்-
கப ச்பற்றுள்்ள நிமையில் 25 ைனாணெர்கம்ளத் 
ச்தரிவு செய்துள்ந்ளனாம. அடுத்்த ெனாரத்தில் கற்மக 
நடெெடிக்மககம்ளத் ச்தனாடெஙகுெ்தற்கு உத்ந்தசிக்-
கப்பட்டுள்்ளது எனறு ச்தரிவித்்தனார்.  

 கல்வி கற்றுக் ககொண்டே க�ொழில் புரியும் வககயிலொன அகடேமிக�ொன்று 
 ்லக் ஹவுஸில் நிறுவப்படடேகை ்பத்திரிககத் துகையின் திருபபுமுகன

ல�ோரன்ஸ் செல்வநோயகம்  ...?

நவீ் உைகின ்தமைசிறந்த இஸ்ைனாமி� 
அறிஞர்களுள் பூரண நிைெனாக ஒளிவீ -
சிப பிரகனாசித்்த கைனாநிதிஅல்ைனாைனா யூசுப 

அல் கர்்ளனாவி கனாைைனா் ெம்பெம நைது ெமு்தனா-
�த்தின அறிவுெனார் ்பரம்பமரயி்மர செகுெனா -
கப ்பனாதித்து, அதிர்சசியூட்டி� நிகழ்ெனாகும.அத்து -
டென நைது ெனாழ்நனாட்கம்ள அர்த்்தமுள்்ள்தனாக்கி� 
அந்த ைனா நைம்தயின ைமறவு இைகுவில் ஜீர -
ணிக்க முடி�னா்த ந்பரிழப்பனாகும.   

 இவெனாறு அன்னாரின ைமறமெயிட்டு 
விடுத்துள்்ள அனு்தனா்பச செய்தியில் ஸ்ரீைஙகனா 
முஸ்லிம கனாஙகிரஸ் ்தமைெரும,்பனாரனாளு -
ைனற உறுபபி்ருைனா் ரவூப ஹக்கீம குறிப -
பிட்டுள்்ளனார்.  

 அெர் நைலும ச்தரிவித்துள்்ள்தனாெது,  
 இஸ்ைனாமி� ெனைனார்க்க புைமைத்துெைனா -

்து அ்தம்ப பின்பற்றிச�னாழுகும ச்பனாதுைக் -
கள் ைத்தியிலிருநது செகுெனாக அநநி�ப்பட்டெ 
ஒரு ்பனாரம்பரி�ைனாக ெ்ளர்நது ெருமகயில் , 
அ்தம் செகுஜ் ்பனாரம்பரி� சைனாழி ஊடெகங -
களில் சகனாணடு ெந்த பி்தனா ைகரனாக கைனாநிதி 
யூசுப அல் கர்்ளனாவி திகழ்கினறனார்.  

 இஸ்ைனாமி� அறிவி�ல் ெமபிர்தனா�ம கற்ற -
றிந்தெர்களுக்கிமடெயிைனா் உமர�னாடெல் ெழி -

�னாகநெ அநநகைனாக செனற 
நூற்றனாணடு ெமர இருநது 
ெந்தது. அ்தம் செகு 
ஜ்ஙகளின அறிவுப ்பனார் -
மெக்கு இட்டுச செனற ந்பர -
றிஞர்களில் குறிபபிடெத்்தக்க 
ஒருெரனாக ்தற்கனாை இஸ்ைனா -
மி� உைகு சஷய்க் அல் கர் -
்ளனாவிம� அறிநதுமெத்துள் -
்ளது. அல் குர்ஆம்யும, 
நபிக்ளனாரின செனால்,செ�ல், 
அஙகீகனாரத்ம்தயும(ஹதீஸ்)
இஸ்ைனாமி� ஷரிஆ ஆகவும ,சைய்யி�ல் 
ஆகவும ெரனாெரி ைக்களின அனறனாடெ உமர�னா -
டெல் ச்பனாரு்ளனாக ஆக்கி� � ச்பருமை சஷய்க் 

அல் கர்்ளனாவிம�ந� 
ெனாரும.  

 பிக்ஹஹுல் அவை -
விய்�னாத் (பிக்ஹஹுவில் 
முன னு ரி ம ை ப ்ப டு த் ்த 
நெணடி� அமெஙகள்), 
பிக்ஹஹுத் ம்தஸீர் (பிக் -
ஹஹுவில் இைகு்படுத்்தல் 
நகனாட்்பனாடு), பிக்ஹஹுல் 
அகல்லி�னாத் (பிக்ஹஹு-
வில் சிறு்பனானமையி -
்ருக்கனா் சிந்தம் 

முமற) என்பெற்றில் அறிவு சைனாழிம�யும 
்பனாரம்பரி�த்ம்தயும ைக்கம்ள இைகுெனா -
கச செனறமடெ� ெழி�மைத்து, இஸ்ைனாமி� 

சைய்யி�மை ெரனாெரி ைனி்தனின ெனாெல்்படி 
ெமர சகனாணடு ெநது நெர்த்்தமை அன்னார் 
நிகழ்த்தி� அ்ளப்பரி� ெனா்தம்�னாகும.  

  இ்த்னால், இஸ்ைனாம கனாைம கடெந்த ைனார்க் -
கம எனறு நிறுெ மு�னற நைமைத்ந்தெ சிந -
்தம்ப ந்பனாக்மகத் ்தழுவி� புைமைத்துெப 
்பனாரம்பரி�ம ெனா�மடெத்துப ந்பனாய் நினறது.  

 அரபு சைனாழியில் அெர் எழுதி� ஆய்வு 
நூல்கள் உைகின ்பல்நெறு சைனாழிகளில் 
செளிெநது இைட்ெக்கணக்கனா் ெனாெகர்கம்ள 
ஈர்த்துள்்ள். இத்்தமக� ்பல்துமற ஆளுமை 
ெடுதி�னாகச ெனாய்நது விட்டெது நைது ெமு்தனா�த் -
திற்கு நநர்நதுள்்ள ந்பரிழப்பனாகும.  

 நனாஙகள் அல்ைனாைனா யூஸஹுப கர்்ளனாவி 
அெர்கம்ள கட்டெனார் நனாட்டில் ெநதித்துக் கைந -

துமர�னாடி� ெந்தர்ப்பசைனானறில்,"ந்தசி� 
ெனாழ்வில் ச்பரும்பனானமைச ெமூகஙகந்ளனாடு 
கமரநது ந்பனாகனாைல் கைநது ெனாழ நெணடும. 
அத்துடென,அமைபபுக்ளனாகவும,இ�க்கஙக்ளனாக -
வும பி்ளவு்பட்டுப பிரிநது விடெக் கூடெனாது" எனறு 
கூறி� அறிவுமரகள் இன்மும எஙகள் கனாதுக-
ளுக்குள் ரீஙகனாரமிடுகினற்.  

 இனனும இமமைக்கும,ைறுமைக்கும ்ப�் -
ளிக்கத்்தக்க ்பல்நெறு ஆநைனாெம்கம்ள அெர் 
எஙகளுக்கு ெழஙகி்னார்.  

ெனாழ்நனாட்கம்ள முழுமை�னாக இஸ்ைனாத்-
தின ெ்ளர்சசிக்கு அர்ப்பணித்்த அன்னாருக்கு 
எல்ைனாம ெல்ை அல்ைனாஹ் ஜன்த்துல் பிர்-
ச்தௌஸஹுல் அஃைனா எனற நைைனா் சுெ் ்பனாக்கி -
�த்ம்த அருள்ெனா்னாக.     

இஸலொமி� ்்பரறிஞர் கலொநிதி யூஸுப அல் கர்்ொவி
ைகைகவயிடடு மு.கொ �கலவர் ஹக்கீம் அனு�ொ்பம்  



யாழ். ப�ாதனா வைத்தியசாவை 
விடுதிகளில் தங்கியுள்ளைரகளின் 
வ க ய ட க க த் ் த ா வ ை ப � சி வ ய 
திருடிய குற்றசசாட்டில் 21 ையதான 
இவ்ளஞவன ்�ாலிஸார வகது 
்சய்துள்ளனர.  

யாழ்.ப�ாதனா வைத்தியசாவை-
யின் விடுதிகளில் தங்கியுள்ளைரக-
ளின் வகயடகக ்தாவைப�சிகள 
்தாடரந்து காணாமறப�ாயுள்ளன.  

இசசம�ைம ் தாடரபில் யாழ்.்�ாலிஸ் 
நிவையத்தில் சிைர முவ்றப�ாடு ்சய்தி-
ருந்தனர.  

இமமுவ்றப�ாட்டின் பிரகா-
ரம விசாரவணகவ்ள முன்்ன-
டுத்த ்�ாலிஸார 21 ையதான 
இவ்ளஞவன வகது ்சய்து விசார-
வணககுட்�டுத்தினர.  இதன் ப�ாது 
இவ்ளஞனிடமிருந்து 21 வகயடகக 
்தாவைப�சிகள மீட்கப�ட்டன.

ம ரு த் து ை ம வ ன க ளி லி ருந் து 
்தாவைப�சிகவ்ள தை்றவிட்ட-
ைரகள, யாழ்ப�ாண ்�ாலிஸ் 

நிவையத்துககு ைந்து ்தாவைப�சிகவ்ள 
அவடயா்ளம காட்ட முடிய்மனவும 
்�ாலிஸார ்தரிவித்துள்ளனர.  
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பைாரன்ஸ் ்சல்ைநாயகம   

நாட்டில் நிைவும ்�ாரு்ளா -
தார ்நருககடிவய நிைரத்திககும 
ைவகயில் ஐபராபபிய ஒன்றியம 
இைங்வகககு 1.5 மில்லியன் யூபராக -
கவ்ள மனிதாபிமான உதவியாக 
ைழங்குைதறகு நடைடிகவக எடுத்-

துள்ளது.  
ஐபராபபிய ஒன்றியத்தினால் 

்�றறுக ்காடுககப�டும இந்த 
புதிய நிதி உதவி முககியமாக நாட்-
டிலுள்ள மககளின் அடிப�வடத் 
பதவைக்ளான உணவு, சுகாதாரம,-
கல்வி மறறும �ாதுகாபபு ஆகியைற-
றுககு ்சைவிடுைதறகாக ைழங்கப -

�ட்டுள்ளதாகவும அந்த ஒன்றியம 
்தரிவித்துள்ளது.  

ஐபராபபிய ஒன்றியத்தின் முகா-
வமத்துைம ்தாடர�ான ஆவண -
யா்ளர ்ெ்னஸ் ்ைனாரசிக 
அது ்தாடரபில் ்தரிவிகவகயில் 
நாட்டில் மில்லியன் கணககான மக-
களின் உணவு �ாதுகாபபு அசசுறுத்-

தலுககு உள்ளாகியுள்ளது. மககள 
்�ாரு்ளாதார ்நருககடிககு முகம 
்காடுத்து அ்சௌகரியங்கவ்ள 
எதிர்காண்டு ைரும நிவையில் 
இந்த புதிய மனிதாபிமான நிதிவய 
மிகவும கஷடப�டும மககளுககான 
ஒத்துவழப�ாக ைழங்குைதாகவும 
்தரிவித்துள்ளார. 

பபாருளாதார பெருக்கடியை நிவர்த்திக்க:   

ஐரராப்பிை ஒன்றிைம் இலஙய்கககு  
1.5 யூரரா மில். மனிதாபிமான உதவி

மக்களின் பாது்காப்புக்கா்கவே
உயர் பாது்காப்பு ேலய பிர்கடனம்
மககளின் �ாதுகாபபு மறறும நாட்டு ை்ளங்-

கவ்ள �ாதுகாககும பநாககிபைபய உயர 
�ாதுகாபபு ைையங்கள பிரகடனப�டுத்தப 
�ட்டுள்ளன. இதன் மூைம ் �ாது மககளுககு 
எந்த �ாதிபபும ஏற�டபப�ாைதில்ை்யன 
ஐககிய பதசிய கட்சி மஹரகம ்தாகுதி 
அவமப�ா்ளர சட்டத்தரணி சுகத் ெயசுந்தர 
்தரிவித்தார.   

அத்துடன் உயர �ாதுகாபபு ைைய பிரகட-
னம மூைம நாட்டுககு �ாதிபபு ஏற�டுமாக 
இருந்தால் அது ்தாடரபில் மீள �ரிசீைவன 
்சய்ைதாக ெனாதி�தி ரணில் விககிரமசிங்க 
்தரிவித்துள்ளதாகவும சட்டத்தரணி சுகத் 
ெயசுந்தர ்தரிவித்தார.   

ஐககிய பதசிய கட்சி தவைவமயகம சிறி-

்காத்தவில் (28) நவட்�ற்ற ்சய்தியா்ளர 
சந்திபபில் கைந்து்காண்டு கருத்து ்தரிவிக -
வகயிபைபய இவைாறு குறிபபிட்டார. அைர 
அங்கு ்தாடரந்து ்தரிவிகவகயில்,   

நாட்வட நிரைகிப�துடன் மககளின் �ாது-
காபபு ் தாடர�ாக நடைடிகவககள எடுப�து 
அரசாங்கத்தின் ்�ாறுப�ாகும.   

அதன் பிரகாரம மககளின் �ாதுகாபபு 
மறறும அரச ை்ளங்கவ்ள �ாதுகாககும 
்�ாருட்பட, உயர �ாதுகாபபு ைையங்க -
்்ளன சிை முககியமான இடங்கவ்ள ைரத்த -
மானி மூைம பிரகடனப�டுத்த ெனாதி�தி 
நடைடிகவக எடுத்திருககி்ன்்றார.   

என்்றாலும உயர �ாதுகாபபு ைையங்க்ளாக 
பிரகடனப�டுத்தப�ட்டிருககும இடங்க -

ளுககு அருகில் ைாகனங்கள நிறுத்துைது, 
மககள நடமாடுைது, அபிவிருத்தி பைவைத் -
திட்டங்கவ்ள பமற்காளைது ப�ான்்ற விட-
யங்களுககு �ாதிபபு ஏற�டுைதாக முவ்றப -
�ாடுகள ்தரிவிககப�ட்டிருககி்றது.   

இவைா்றான விடயங்கள ்தாடரபிலும 
சரைபதச நாடுகளுடன் நாங்கள பமற்காண் -
டிருககும இணககப�ாடுகளுககு �ாதிபபு 
ஏற�டுைதாக இருந்தால், அது ்தாடர�ா -
கவும ஆராய்ந்து உயர �ாதுகாபபு ைையம 
்தாடரபில் மீள �ரிசீைவன ்சய்ய முடியும 
என ெனாதி�தி ்தரிவித்திருப�தாக ஊடகங் -
களில் ்தரிவிககப�ட்டிருககின்்றன.   

அத்துடன் உயர �ாதுகாபபு ைையங்கள 
மூைம மககளின் அடிப�வட 

ஐக்கிய தேசிய கட்சி சட்்டதேரணி சுகத தேரிவிப்பு

முல்வைத்தீவு நிரு�ர

முல்வைத்தீவு வைத்தியசாவையில் முதன் 
முதலில் புறறு பநாயால் �ாதிககப�ட்ட 
பநாயாளிககு அறுவைசசிகிசவச பமற -
்காள்ளப�ட்டுள்ளது.  

முல்வைத்தீவு மாைட்ட வைத்தியசா-
வையில் ைாய், முகம மறறும தாவட சம-
�ந்தமான சிகிசவச நடைடிகவககள சத்திர 
சிகிசவச நிபுணரக்ளால் ஆரமபித்து வைக-
கப�ட்டுள்ளது.  

 சிை சிகிசவசகளுககாக இமமாைட்-
டத்திலுள்ள பநாயா்ளரகள யாழ்ப�ா-

ணம, ைவுனியா வைத்தியசாவைகளுககு 
்காண்டு ்சல்ைப�டு  கின்்றனர. எனினும,-
இபப�ாது இந்நடைடிகவககள இங்கபய 
ஆரமபிககப�ட்டுள்ளன.  

கடந்த (27) சத்திர சிகிசவச நிபுணர வைத் -
தியர அகிைன் தவைவமயிைான குழுவினர, 
புறறு பநாயால் �ாதிககப�ட்ட ஒரு பநாயா -
ளிககு ஆறு மணி பநர முயறசியில் அறு -
வைசசிகிசவச பமற்காண்டனர.

முல்வைத்தீவு மாைட்ட வைத்தியசா -
வையில் முதல் முதைாக இந்த அறுவை 
சிகிசவச பமற்காள்ளப�ட்டவம குறிபபி -
டத்தககது.

புற்றுரொய்ககு பவற்றி்கர 
அறுயவச் சிகிச்யசை! 
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சவமயல் எரிைாயு விநி-

பயாகத்வத முவ்றயாக முன்-
்னடுப�தறகாக உைக ைங்-
கியிடமிருந்து கிவடத்துள்ள 
கடனின் ஒரு �குதிவய 
திவ்றபசரிககு ்சலுத்துை-
தறகு நடைடிகவக எடுத்துள்ளதாக 
லிறப்றா பகஸ் நிறுைனம ்தரிவித்-
துள்ளது.  

அதறகிணங்க திவ்றபசரியிலி-
ருந்து ்�றறுக ்காள்ளப�ட்டுள்ள 
அவனத்து கடவனயும எதிரைரும 

டிசம�ர மாதத்திறகுள மீ்ள 
ைழங்குைதறகு தீரமானித்-
துள்ளதாகவும லிறப்றா 
பகஸ் நிறுைனத்தின் 
தவைைர முதித்த பீரிஸ் ்தரி-
வித்துள்ளார.  

இது ்தாடரபில் அைர 
பமலும ்தரிவிகவகயில்:  

உைக ைங்கியிடமிருந்து கிவடக-
கப்�றறுள்ள 70 மில்லியன் 
்டாைரகவ்ள நாம மீ்ள திவ்றபச-
ரிககு ைழங்கும நடைடிகவககவ்ள 
ஆரமபித்துளப்ளாம. 

 

உல்க ேங்கியிடமிருந்து கிடடககும் 
்கடனின் ஒருபகுதி திடைவேரிககு
லிறதறோ தகஸ் நிறுவனம் வழங்கும் என்கிறோர் ேலைவர்

யாழ். வபாதனா மருத்துேமடனயில்   
ட்கவபசி திருட்டில் ஈடுபட்ட இடைஞன் ட்கது

த்டோக்்டர் அகிைன் ேலைலையில் ைருததுவர்கள் சோேலன

கவிச்சுடர் சிெரைணி எழுதிய "ேவீன சீன�"எனும சிறுகன� ச�ாகுதியின் மு�ல் பிரதி இலக்கிய புர-
ெலர் ஹாசிம உைருக்கு அெரது இல்லததில் னெதது ெழஙகப்படடது. நூலாசிரியர் மு�றபிரதினய 
ெழஙகுென�யும அருகில் கவிஞர் நைைன் கவினயயும காணலாம.  

பைாரன்ஸ் ்சல்ைநாயகம  
்காழுமபு துவ்றமுக நகரத்தில் ைரத்தக 

நடைடிகவககவ்ள பமற்காளைதறகாக 
2000 அ்மரிகக ்டாைவர ைருடாந்தம 
அ்றவிடுைதறகு ்காழுமபு துவ்றமுக நகர 
்�ாரு்ளாதார ஆவணககுழு தீரமானித்-
துள்ளது.  

இது ்தாடர�ான அனுமதிப�த்திரத்வத 
விநிபயாகிப�தறகாக நிதி, ்�ாரு்ளாதார 
மறறும பதசிய ்காளவககள அவமசசர 
என்்ற ைவகயில் ெனாதி�தி ரணில் விககிர -
மசிங்கவின் வக்யாப�த்துடன் விபேட 

ைரத்தமானி அறிவித்தல் ்ைளியிடப�ட் -
டுள்ளது.  

சமரபபிககப�டும விண்ணப�ங்கள ஆய்-
வுககுட்�டுத்தப�ட்டு நி�ந்தவனகளுககு 
உட்�ட்டு பமற�டி நடைடிகவக அனும-
திப�த்திரம ்தாடரபில் அனுமதி ைழங் -
கப�டவுள்ளது. முதலீட்டா்ளரகள மத்திய 
ைங்கியின் நியதிகவ்ள பின்�றறி அதறகான 
நடைடிகவககவ்ள பமற்காள்ள பைண்டு -
்மன்றும ்காழுமபு துவ்றமுக நகர ்�ாரு-
்ளாதார ஆவணககுழு பமலும ்தரிவித்துள -
்ளது.  

சகாழுமபு துனறைமுக ேகரததில்:  

ேர்த்த்க நடேடிகட்க்களுககு 
ேருடாந்தம் 2000 டடாலர் 
அைவிட தீர்மானம்
ஜனோதிபதியின் லகதயோப்பதது்டன் விதச்ட வர்தேைோனி தவளியீடு  

முல்னலததீவு னெததியொனலயில்
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இலங்கையில் ஏற்பட்ட ப்பொருளொதொர வீழ்ச்சி 
்படிப்படியொகை நீஙகி வருகின்றது. அதறகைொன 
அறிகுறிகைள் ஒவபவொன்றொகைத் பதன்படு-

கின்றன. ஆனொலும் ப்பொருளொதொர பெருககைடி துரி -
தகைதியில் நீஙகி விடுபெனறு ஒருப்பொதுபெ ெொம் 
எதிர்பொரககைலொகைொது. அதறகு நீண்ட கைொலம் பெல்லு -
பெனறுதொன ப்பொருளொதொர நிபுணரகைள் கூறுகின-
்றனர. அதுவ்ர ெககைள் ப்பொறு்ெயு்டன இருககை 
பவணடியது அவசியெொகின்றது.   

எெது அன்றொ்ட ்பொவ்னப ப்பொருடகைளின 
வி்லகைள் இனனுபெ கு்்றவ்்டயத் பதொ்டஙகை -
வில்்ல. ஆனொலும் அன்றொ்ட ்பொவ்னப ப்பொருட -
கைளுககைொன தடடுப்பொடு ப்பரிதும் நீஙகியுள்ளது. 
ப்பறப்றொல், டீெல், ெ்ெயல் எரிவொயு ப்பொன்ற 
எரிப்பொருடகைளுககைொன ்பற்றொககு்்ற இபப்பொது 
கி்்டயொது. 'கியூ ஆர பகைொரட' ெ்்டமு்்றயில் உள்-
ளதனொல், வொகைனம் ்வத்திருபப்பொர தஙகைளுககைொன 
எரிப்பொரு்ள ப்பறறுக பகைொள்வதிலுள்ள சிரெஙகைள் 
நீஙகியுள்ளன. அதுபவ வொகைனம் ்வத்திருபப்பொ -
ருககு ப்பரும் நிம்ெதி.   

எெது ெொடடில் ஏற்படடுள்ள ப்பொருளொதொர வீழ்ச்சி 
ெொதொரணெொனதல்ல. இலங்கையின வரலொறறில் 
முனனர ஒருப்பொதுபெ இவவொ்றொன ப்பொருளொதொர 
ெரிவு ஏற்பட்டதில்்ல. இநத வீழ்ச்சியில் இருநது 
மீணப்டழுவது இலங்கையரகைளொல் ெொத்திரம் இயலு-
ெொன கைொரியெல்ல. ெரவபதெத்தின உதவிகைளொபலபய 
ெொம் இன்்றய பெருககைடி நி்ல்ெயிலிருநது 
மீணப்டழுவது ெொத்தியெொகும். எனபவ ெரவபதெத் -
தின ப்பொருளொதொர உதவிகை்ளப ப்பறுவதிபலபய 
இலங்கை கைவனம் பெலுத்த பவணடியுள்ளது.   

ெரவபதெ ெொணய நிதியத்தின உதவிகைள் இலங -
்கைககுக கி்்டப்பது ஊரஜிதெொகியுள்ளது. ெரவபதெ 
ெொணய நிதியத்தின பிரதிநிதிகைள் அதறகைொன இணக-
கைத்்த அண்ெயில் இலங்கைககுத் பதரிவித்திருந -
தனர. எெது ெொடு ப்பொருளொதொர வீழ்ச்சியிலிருநது 
மீடசி ப்பறுவதறகைொன ெம்பிக்கையின முதல் அறிகு-
றியொகை அத்னக பகைொள்ளலொம். ஆனொல் ெரவபதெ 
உதவிகை்ள ெொத்திரம் ெம்பியிருககைவும் இயலொது. 
உள்ெொடடில் உற்பத்திகை்ளப ப்பருககி வருெொனத்்த 
அதிகைரித்துக பகைொள்ளும் வழிவ்கைகைள் ்பறறிபய 
ெொம் சிநதிககை பவணடியுள்ளது.   

இலங்கையின ப்பொருளொதொர பெருககைடி்யத் 
தீரத்து ்வப்பதில் புலம்ப்பயரநது வொழ்கின்ற இலங-
்கையரகைளின ஆதர்வப ப்பறறுக பகைொள்வது குறித்-
தும் தறப்பொது அரெொஙகைம் அதிகை கைவனம் பெலுத்தி 
வருகின்றது. ஜனொதி்பதி ரணில் விககிரெசிஙகை இநத 
வி்டயத்தில் அதிகை கைவனம் பெலுத்தி வருகின்றொர. 
எலிெப்பத் ெகைொரொணியின இறுதிச் ெ்டஙகில் கைலநது 
பகைொள்வதறகைொகை ெமீ்பத்தில் பிரித்தொனியொவுககுச் பென-
றிருநத ஜனொதி்பதி ரணில் விககிரெசிஙகை, அநெொடடில் 
வொழ்கின்ற புலம்ப்பயர இலங்கையரகை்ளச் ெநதித்-
துக கைலநது்ரயொ்டபலொன்்ற ெ்டத்தியிருநதொர.   

அஙகுள்ள இலங்கையரகைளில் ்பலர வரத்தகைத்து -
்்றகைளில் அதிகை உச்ெத்தில் உள்ளனர. பிரித்தொனி-
யொவில் ெொத்திரெனறி அபெரிககைொ, கைன்டொ, பிரொனஸ் 
ப்பொன்ற பெறகு ெொடுகைள் ்பலவறறில் வொழ்கின்ற 
இலங்கைத் தமிழரகைள் ்பலர ப்பரும் வரத்தகைப பிர-
முகைரகைளொகை விளஙகுகின்றனர. அவரகைள் ்பல்பவறு 
ெொடுகைளிலும் பதொழில்முதலீடுகை்ள பெறபகைொணடு 
வருகின்றனர. அநெொடுகைளில் ப்பரும் பெல்வநதரகை -
ளொகை அவரகைள் விளஙகுகின்றனர.   

அவரகைள் எெது ெொடடில் பதொழில் முதலீடுகை்ள 
பெறபகைொள்ள முனவருவொரகைளொனொல் இலங்கைககு 
அதுபவ ப்பரும் வரபபிரெொதெொகை அ்ெயுபென்பதில் 
ஐயமில்்ல. அநநிய பெலொவணி்ய ெொம் அதிகைள-
வில் ஈடடிக பகைொள்வதறகு வழிபயற்படுவது்டன, இலங-
்கையரகைள் ்பலருககு பதொழில் வொய்பபு கி்்டப்பதற-
கும் வழிபயற்படும் எனலொம். இலங்கையில் வ்டககு, 
கிழககில் ெொத்திரெனறி ெொடடின ஏ்னய பிரபதெஙகை-
ளிலும் புலம்ப்பயர இலங்கையரகைள் பதொழில் முதலீ-
டுகை்ள பெறபகைொள்வதறகு வழியுணடு.   

ஜனொதி்பதி ரணில் விககிரெசிஙகை புலம்ப்பயர 
இலங்கையரகைளி்டம் இது்பறறி வி்பரெொகை எடுத்துக 
கூறியுள்ளொர. ெொடடின எப்பகுதியிலும் பதொழில் 
முதலீடுகை்ள பெறபகைொள்வதறகு இ்டெளிககைப்படு-
பென ஜனொதி்பதி ரணில் விககிரெசிஙகை புலம்ப்பயர 
இலங்கையரகைளி்டம் லண்டனில் ்வத்து எடுத்துக 
கூறியுள்ளொர. இலங்கையின ப்பொருளொதொர மீடசிக-
கைொன முயறசியொகை ெொத்திரெனறி, இனெல்லிணககைத்-
துககைொன சி்றநதபதொரு ஆரம்்பெொகைவும் இத்னக 
பகைொள்ள முடியும்.   

பெறகுெொடுகைளில் ப்பொருளொதொரத்திலும், அநெொடு-
கைளின அரசியலிலும் மிகுநத பெல்வொககு்டன விளங-
கும் புலம்ப்பயர தமிழரகைளின ஆதர்வப ப்பறறுக 
பகைொள்வதறகு முயறசிப்பபதன்பது ெொடடின ெல-
னுககு விபரொதெொன கைொரியம் அல்ல. புலம்ப்பயர தமி-
ழரகை்ள அரவ்ணத்துச் பெல்வதறகு அரெொஙகைம் 
விரும்புவது ெல்லபதொரு ஆரம்்பம் என்பபத ெல்லி-
ணககைத்்த விரும்புகின்ற ெககைளின கைருத்து ஆகும்.   

அவரகைள் பவறுெொடடு ெககைள் அல்லர. இலங்கை-
்யத் தொயகைெொகைக பகைொண்ட அவரகைள், கை்டநதகைொல 
வனபெயல்கைளினொல் தெது உயிரப்பொதுகைொபபுக 
கைருதிபய பெறகுெொடுகைளுககுப புலம்ப்பயரநது பென -
்றனபரன்ப்த ெ்றநது வி்டலொகைொது. அவரகைள் இலங-
்கைககு விபரொதெொனவரகைள் எனக கைருதக கூ்டொது! 
தெது தொயகைம் மீது ்பறறுக பகைொண்ட இலங்கைப 
பிர்ஜகைளொன அவரகை்ள அரவ்ணத்துச் பெல்வது 
அவசியம்.

35, டி. ஆர. விஜயவரதன ெொவத்்த, பகைொழும்பு- - 10

த்பொல் ப்படடி இலககைம் : 834
பதொ்லப்பசி இலககைம் : 2429429, 2429272, 2429279

ப்பகஸ் : 2429270, 2429329, விளம்்பர முகைொ்ெயொளர : 2429321

குறள் தரும் சிநதனை
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முதிய�ோரை அைவரைப்பயே இனரறை� 
இரைய�ோர் செலுத்துகினறை நனறிக்கடன!

�ோ/ஈவிரை அைசிைர் ேமிழ்க ்கலவன ்போடெோரலயில்   
திறைன வகுப்பரறையில் ்கறறைல் செ�ற்போடு்கள் ஆைம்பம

ெம்ோந்துரறை பிையேெ அபிவிருத்திக்கோ்க  
உரைத்ே அபதுர் ைஸ்ோக மு்கம்ேலி   

மனித இனத்தில் பல பருவங்-
கள் உள்்ளன. இதன் இறுதிப் 
பருவமததான் முதுமை பரு-

வைதாகும. மூத்த பிரமைகள் என்று 
அமைககப்படும இநதப் பருவத்தினர் 
கண்ணியைதாகவும ககௌரவைதாகவும 
ைதிககப்பட வவண்டியதன் அவசி-
யத்மத உணர்த்தும முகைதாக, ஐககிய 
நதாடுகள் சமப ஒவகவதாரு வருடமும 
ஒகவடதாபர் ைதாதம முதலதாம திகதிமய 
சர்வவதச முதிவயதார் தினைதாகப் பிரக-
னப்படுத்தி முதிவயதார்கம்ள ககௌர-
வப்படுத்தி வருகின்்றது.   

இன்ம்றய நவநதாகரிக உலகிவல 
முதிவயதார் என்்றதால் அதன் முககியத்-
துவம குறிப்பதாக இம்ளஞர்கள் ைத்தி-
யில் உணரப்படுவதில்மல. இது ஒரு 
தூரதிர்்ஷடைதாகும 1991 ஆம ஆண்டி-
லிருநது அனு்ஷடிககப்பட்டு வரும 
இநத முதிவயதார் தினம கனடதா, அகை-
ரிககதா வபதான்்ற நதாடுகளில் வதசிய 
விடுமும்ற தினைதாகவும ைப்பதானில் 
முதிவயதார்கம்ள ககௌரவிககும தின-
ைதாகவும ககதாண்டதாடப்படுகி்றது.   

இன்று சிவர்ஷட பிரமைகள் என்று 
அமைககப்படுகின்்ற இநத முதிவயதார் 
யதார் என்பமத நதாம சிநதித்து பதார்ப்-
வபதாைதானதால் அவர்கள் யதாருமில்மல. 
பல க்ஷடங்களுககு ைத்தியில் நமமை 
வ்ளர்த்து அறிவூட்டி, சமுததாயத்தின் முன் 
நமமை வதாை மவத்தவர்கள் அவர்கள். 
பல்தும்ற சதார்நத அனுபவமும ஆற்றலும 
ககதாண்ட அவர்கள் நைது எதிர்கதால நல-
னுககதாக உமைத்து உருககுமலநதவர்கள் 
என்பமத ை்றநது விடலதாகதாது.   

ஆனதால் முதிவயதார்களின் கடநதகதால 
சி்றப்புமிகக கசயறபதாடுகள் சமுததாயத்-
தில் உணரப்படுவதில்மல, நிமனவுபடுத்-
தப்படுவதுமில்மல. இது ைனவவதமன-
யதான விடயைதாகும.   

முதிவயதார்கள் அன்பதாக, பண்பதாக, 
பதாசத்வததாடு பிள்ம்ளக்ளதால் பதாதுகதாக-
கப்பட வவண்டியவர்கள். இது பிள்ம்ள-
களின் தமலயதான கடமை.சில பிள்ம்ள-
கள் கபறவ்றதாமர கவனிப்பதில் அககம்ற 
கதாட்டுவதில்மல.இவவதா்றதான பிள்ம்ள-
களிடமிருநது முதிவயதார் பரதாைரிப்பு 
கப்றமுடியுகைன முதிவயதார் உரிமை 
பதாதுகதாப்புசசட்டத்தின் 15(1) ம பிரிவில் 
கதளிவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது. 
பிள்ம்ளகள் கபறவ்றதாமர வபணிப்பதாது-
கதாகக வவண்டுகைனவும அவர்களின் 
வதமவகள் பூர்த்தி கசயயப்பட வவண்டு-

கைனவும அது பிள்ம்ளகளின் கடமை-
கயனவும இப்பிரிவில் கதரிவிககப்பட்டி-
ருககி்றது.   

முதுமைப் பருவத்மத அமடநத பலர் 
பலவிதைதான வநதாயகளுககு ஆ்ளதாகி 
வருவமத கதாணககூடியததாக உள்்ளது. 
வறுமை, பிள்ம்ளக்ளதால் மகவிடப்-
பட்ட நிமல, ைருத்துவ கவனிப்பின்மை, 
நீரிழிவு வநதாய, பதார்மவக கும்றவு என்-
க்றல்லதாம பலவிதத்திலும முதிவயதார்கள் 
பதாதிககப்பட்டு துன்பங்களுடன் வதாழ்நது 
வருவமதக கதாண்கின்வ்றதாம.   

இன்ம்றய நவீன ைருத்துவ ஆரதாயசசி-
யின் பயனதாக உலக நதாடுகள் ஒவகவதான்-
றிலும ைனிதனின் ஆயுள் அதிகரித்துக 
ககதாண்வட வபதாகின்்றது. இது குறித்து 
ைருத்துவ உலகம கபருமைப்பட்டுக 
ககதாண்டதாலும முதிவயதார்களின் ஆயுள் 
அதிகரிப்பததால் எதிர்கதாலத்தில் எதிர்பதார்க-
கப்படுகின்்ற சவதால்கம்ளயும அரசதாங்கம 
நிம்றவு கசயய தயதாரதாக வவண்டும.   

இலங்மகமயப் கபதாறுத்த வமரயில் 
முதிவயதார்களின் எண்ணிகமக தினமும 
அதிகரித்துக ககதாண்வட வருகின்்றது. 
இதனதால் முதிவயதார்களின் நலனில் 
அககம்ற ககதாண்ட அரசதாங்கம, 2000 

ஆம ஆண்டின் 9 ஆம இலகக முதிவயதார் 
பதாதுகதாப்புச சட்டத்திமன இயறறி இச-
சட்டத்தினூடதாக முதிவயதார்களின் உடல், 
உ்ள, சைய சமூக நலன்புரி நடவடிகமக-
களில் அககம்ற ககதாண்டு கசயறபட்டு 
வருகின்்றது.   

வைலும முதிவயதார்களுககதான வதசிய 
சமபயும அமைககப்பட்டு இதனூடதாக 
முதிவயதார்களுககு ஏறபடும பிரசசிமன 
குறித்தும தீர்விமன கபறறுக ககதாள்வ-
வததாடு முதிவயதார்கள் பதாதுகதாப்பு கததாடர்-
பிலும கவனம கசலுத்தப்படுகின்்றது. 
இலவச சட்ட உதவிகள் கப்ற வசதிகள் 
இருநத வபதாதிலும கபருமபதாலதான 
முதிவயதார் இது கததாடர்பில் அறிநதிரதா-
தவர்க்ளதாகவவ இருககின்்றனர். இவர்க-
ளுககு வதசியரீதியில் விழிப்பூட்டல் கருத்-
தரங்குகம்ள நடத்த அரசதாங்கம முன்வர 
வவண்டும.   

முதிவயதார்கள் ததாங்கள் கசயத கததாழி-
லிருநது ஓயவு கபற்றதும, அவர்களுககு 
வீட்டிலிருநத ைதிப்பும ைரியதாமதயும 
நதா்ளமடவில் கும்றநது வருகின்்றது. 
சில வவம்ளகளில் கடினைதான வதார்த் -
மதகம்ளயும ததாங்கிக ககதாண்டு வவத -
மனவயதாடு பரிததாப நிமலயில் வதாழ்நது 

வருவமதயும அறியக கூடியததாக 
உள்்ளது.   

இன்ம்றய நவீன உலகில் கபரும-
பதாலதாவனதார் முதுமைப் பருவத்-
திமன கவறுப்வபதாடு வநதாககுகின்்ற-
னர். இநத கவறுப்பின் கதாரணைதாக 
பிள்ம்ளக்ளதால் மகவிடப்பட்ட பல 
கபறவ்றதார் வீதிவயதாரங்களிலும, 
அநதாமத இல்லங்களிலும வவதமன-
வயதாடு வதாழ்நது வருகின்்றனர்.   

முதுமைக கதாலத்தில் தனிமை, 
நிமைதியற்ற நிமல, ஏககம என்பன 
நிம்றநதிருககும. இவறம்ற ை்றநது 
சநவததாஷைதாக ைகிழ்சசிவயதாடு வதாை 
வவண்டுைதாயின் தினமும ைககளுடன் 
கததாடர்புமடய அமைப்புகள், சிரை-
ததானப் பணிகள் வபதான்்ற சமூகநலப் 
பணிகளில் இமணநது ஈடுபடுவதன் 
மூலம தனிமை ைறறும ஏககங்கள் 
அகன்று விடும.முதுமைக கதாலத்தில் 
சத்துணவு, உடறபயிறசி, வவம்ள 
தவ்றதாத ைருநதுப் பதாவமன,வபதாதிய-
்ளவு தூககம ைறறும ஓயவு என்பன 
மிக முககியைதாகும. முதிவயதார்க-
ளின் உடல்நல ஆவரதாககியத்மதப் 
வபணும வமகயில் சத்துணவுகம்ளச 
வசர்த்துக ககதாள்வவததாடு நதா்ளதாந-

தம உடறபயிறசியில் ஈடுபடுதல்,மவத்-
திய ஆவலதாசமனப்படி ைருநது ைதாத்தி-
மரகம்ள உட்ககதாள்்ளல். வபதாதுைதான 
அ்ளவு நீர் அருநதுதல், ைறறும ஓயகவ-
டுத்தல் என்பவறறில் கவனம கசலுத்த 
வவண்டும.   

புமகத்தல், ைதுபதானம அருநதுதல், 
கவறறிமல வபதாடுதல், வபதாமதப்கபதா-
ருள் பதாவமன என்பவறம்ற முற்றதாக 
தடுத்துக ககதாள்வவததாடு ககதாழுப்பு, 
இனிப்பு, ைறறும ைதாமிச உணவுகம்ள-
யும முடிநத்ளவு கும்றத்துக ககதாள்வதன் 
ஊடதாக பல வநதாயகளிலிருநது உடல் 
நலத்மத பதாதுகதாத்துக ககதாண்டு சுகைதாக 
வதாை முடியும.   

மு தி வ ய தா ர் க ம ்ள 
அ ர வ ம ண த் து 
கசயல்படுவவத நதாம 
முதிவயதாருககு வைங்-
கும ைதிப்பும ைரியதா-
மதயுைதாகும.

ஐககிய இரதாசசியத்மதத் த்ளைதா-
கக ககதாண்ட இரட்ணம பவுண் -
வடசன் ைறறும லண்டன் வதாழ் 

ஈவிமன, புன்னதாமலககட்டுவன் ஒன்றி -
யம U.K, லண்டன் பமைய ைதாணவர்கள் 
ஆகிவயதாரின் நிதிப்பங்களிப்பில் யதா/
ஈவிமன அ.த.க பதாடசதாமலயில் அமைக-
கப்பட்ட தி்றன் வகுப்பம்ற ஒன்றில் 

ஆரமபப்பிரிவு ைதாணவர்களின் கற்றல் 
கசயறபதாடுகள் அண்மையில் ஆரமபித்து 
மவககப்பட்டன.  

இககல்லூரியின் முதல்வர் ை.தரணீத-
ரன் தமலமையில் நமடகபற்ற இநநி-
கழ்வில் பிரதைவிருநதினரதாக வலிகதாைம 
கல்விவலயத்தின் வலயக கல்விப்பணிப்-
பதா்ளர் கபதா.ரவிசசநதிரனும,சி்றப்புவிருந -

தினர்க்ளதாக யதா/பிரதான்பறறு கமலைகள் 
வித்தியதாலய அதிபர் வசதா.ஸ்ரீகிரு்ஷணதா -
வும,வ்ளவதா்ளரதாக சி.சிவரதீஸ் அவர்க-
ளும கலநது ககதாண்டனர்.  

வலயக கல்விப்பணிப்பதா்ளரதால் 
தி்றநது மவககப்பட்ட தி்றன் வகுப்பம்ற -
யதானது கல்விப்பணிப்பதா்ளரதால் திமரநீக-
கம கசயது மவககப்பட்டது.   

அதமனத் கததாடர்நது ஆசிரியர் ஒருவ-
ரதால் கற்றல் கசயறபதாடு நடத்தப்பட்டது-
டன், ைதாணவர்களும தைது கசயறபதாட்மட 
தி்றன்பலமகயில் கசயது கதாண்பித்தனர்.   

"பின்தங்கிய, அடிப்பமட வசதிகள் 
கும்றநத இப்பிரவதசத்தில் இத்தமகய 
கல்வி வசதி கிமடத்துள்்ளமை கபரும 
வரப்பிரசதாதைதாகும. இதமனப் பயன்ப-
டுத்தி நதாம உசசப்பயமனப் கபறுவவதாம" 
என்று பதாடசதாமலயின் ைதாணவத் தமல -
வரதால் கதரிவிககப்பட்டது.  

உதவியளித்திருநத லண்டன் வதாழ் 
ஈவிமன, புன்னதாமலககட்டுவன் ஒன் -
றியம, லண்டன் பமைய ைதாணவர் -
கள், ைறறும இரட்ணம பவுண்வடசன் 
அமைப்புககும அதிபர் ைறறும விருந -
தினர்க்ளதால் நன்றி கதரிவிககப்பட்டது. 
தி்றன்பலமகமய ைதாணவர்கள் எவவதாறு 
பயன்படுத்தி சி்றப்பதாகத் துலங்கலதாம 
என்பது பறறிய அறிவுமரகளும ைதாண -
வர்களுககு வைங்கப்பட்டன.

சமைதாநதும்றயின் பூைரசசநதி பகு-
தியில் வதாழ்நத முகமைதலி தம-
பதியரின் ைகன் அப்துர் ரஸ்்தாக 

முகமைதலி ஆவதார். கதௌபீக என்றும 
இவர் அமைககப்பட்டதார். ஏ.ஆர்.முகம-
ைதலி சிறுவயதில் ககதாழுமபு உகவஸ்லி 
கல்லூரியில் கற்ற பின்னர் பட்டப்ப-
டிப்புககதாக லண்டன் பல்கமலககைக 
விஞஞதானைதாணி வதர்வுககதாகப் படித் -
துக ககதாணடிருககும வபதாது ஆசிரிய 
வசமவயில் கதால்பதித்ததார்.   

1961இல் ககதாழுமபு ்தாஹி்றதா கல்லூ-
ரியில் ஆசிரியரதானதார். பதாடசதாமலப் பரு-
வத்தில் கரப்பநது, கதால்பநது கிரிககட் 
வபதான்்ற தும்றகளில் சி்றநது வி்ளங்கிய 
இவர், கிரிககட் விம்ளயதாட்டிறகதான 
கபதாறுப்பதாசிரியரதாகவும 1967 இல் 
ககதாழுமபு அல்-ஹிததாயதா ைஹதா வித்தி -
யதாலயத்தில் விம்ளயதாட்டுத்தும்றககும, 
ைதாணவர் ஒழுககத் திறகுைதான Discipline 
Teacherஆகவும நியமிககப்பட்டதார்.   

1971 இல் சமைதாநதும்ற ைத்திய கல்லூ-
ரிககு இடைதாற்றம கபறறு வநததார். ைதாண -
வர்கம்ளயும பமைய ைதாணவர்கம்ளயும 
இமணத்துக ககதாண்டு விம்ளயதாட்டுத்து-
ம்றமய ஊககப்படுத்தினதார்.   

இவர் அதிபரதாகப் பணிபுரிநத கதாலத்தில் 
விஞஞதானப்பிரிமவ அபிவிருத்தி கசயத 

அவதசையத்தில் ஏமனய தும்றகளிலும 
பட்டப்படிப்பிறகதாக ைதாணவர்கம்ளத் 
தயதார் கசயவதில் உநதுசகதியதாகத் திகழ்ந-
ததார். இதனதால் கூடுதலதான ைதாணவர்கள் 
பல்வவறு தும்றகளிலும பல்கமலககை-
கங்களுககு கதரிவு கசயயப்பட்டனர். 
இககதாலத்தில்ததான் வபருவம்ள சீனன் 
வகதாட்மடமயச வசர்நத நளீம ஹதாஜியதார் 
முஸ்லிம ைதாணவர்களின் உயர்கல்வி 
வ்ளர்சசிககதாக வதசிய ரீதியில் இஸ்லதாமிய 
ைறு ைலர்சசி இயககம என்்ற கபயரில் 
ஒரு இயககத்மத உருவதாககினதார்.   

இநதச சநதர்ப்பத்மத பயன்படுத்த 
விருமபிய ஏ.ஆர். முகமைதலி சமபநதப்-
பட்டவர்களுடன் கததாடர்பு ககதாண்டு 
ைத்திய கல்லூரியில் கல்வி கறகும உயர் -
தர வகுப்பு ைதாணவர்கள் அமனவரும 
பயன்கப்ற தன்னதாலதான முயறசிகம்ள 
வைறககதாண்டதார். இவரது கதாலத்தில் 13 
மவத்தியர்கம்ளயும 32 கபதாறியியலதா்ளர் -
கம்ளயும 115 கமலப் பட்டததாரிகம்ள-
யும உருவதாககிய கபருமை இவமரவய 
சதாரும.  

இககதாலங்களில் சமைதாநதும்ற 
பட்டின சமபயின் தவிசதா்ளரதாகவிருநது 
கதாணி விவசதாய பிரதி அமைசசரின் அநத-
ரங்கச கசயலதா்ளரதாகவும வபதாககுவரத்து 
அமைசசின் கிைககுப் பிரதாநதியத்திற-

கதான தவிசதா்ளரதாகவும கடமை புரிநத 
எம.ஏ.அமீர் அலி திடீகரன சுகவீனம 
கதாரணைதாக ைரணைமடநததார்.  

1980 இல் அதிபர் ஏ.ஆர் முகமைதலி 
வபதாககுவரத்து அமைசசின் கிைககுப்பி-
ரதாநதிய சமபககதான தவிசதா்ளரதாக நியை-
னம கபற்றதார்.   

இவரது கதாலத்தில் இநதப் பிரதாநதியத்-
தில் தூர இடங்களிலிருநது பதாடசதாமல-
கககுச கசல்லும ைதாணவர்களுககதான 
பஸ்வசமவ, விவசதா யிகளுககதான வபதாக -

குவரத்துச வசமவ திருைமல-மூதூர் கடல் 
வழிப் பிரயதாண கப்பல் வசமவ, நகரங் -
களுககிமடயில் தூர இடங்களுககதான 
பஸ்வசமவ என்பன சி்றப்பதாகச கசயற -
பட்டன.   

1991 முதல் கநசவுக மகத்கததாழில் 
அமைசசரதாகவிருநத எம.ஏ.அப்துல் 
ைஜீத் அவர்களின் அநதரங்கச கசயலதா -
்ளரதாகவும பணிபுரிநததார். 1994 இல் 
முழுமையதாக அரசியலில் இ்றங்கினதார். 
சமைதாநதும்றப் பிரவதச சமபயின் எதிர்க-
கட்சித் தமலவரதாகவிருநது வசமவயதாற -
றினதார்.   

இவர் அதிபரதாக கசயலதாறறிய கதாலத்-
தில் சமைதாநதும்றயில் உள்்ள தும்ற 
சதார்நத கல்விைதான்கம்ள அமைத்து சம-
ைதாநதும்றயின் அபிவிருத்தி சமபநதைதாக 
பதாடுபட்டதார். 2022.03.30 அவர் கதாலைதா -
னதார்.  

சமைதாநதும்ற ைண்ணிண் முதுசங்க -
ளில் ஒன்்றதான அப்துர் ரஸ்்தாக முகம-
ைதலி அவர்களின் பணிகள் கதாலத்ததால் 
அழியதாதமவ ஆகும.

நெருக்கடியிலிருந்து மீணநடெழுவதற்கு   
சரவததச உதவி்கதே க்கந்கொடுககும்

ைணிவபதால் கதளிநத நீரும, கவட்ட கவளியதான 
நிலமும, ைமலயும, அைகிய நிைல் உமடய கதாடும 
ஆகிய இமவ நதான்கும உள்்ளவத அரண் ஆகும.

ெணிநீரும் ெணணும் ெ்லயும் அணிநிழற
கைொடும் உ்்டய தரண

கைலொபூணம், பதெெொனய
ஏ.சி.ஏ.எம்.புஹொரி பெௌலவி...?

(்கபூரி)

கைலொபூஷணம்
M.T.A கைபூர...?

நிந்தவூர

எச்.எச்.விகரெசிஙகை...?

சர்வதேச முதித�ோர தினம் நோளை



52022 செபசடெம்பர் 30 செள்ளிக்கிழமை 30–09–2022

நாட்டில் வாழும் வரலாற்று 
ஆளுமைமிக்க சான்றார்-

்கள் வாழும் ்�ா்ே வாழ்தேப் -
�ட ்வண்டும். அேற்குரிய ைன 
எண்்ணங்களும் உள �ககுவமும், 
தூயமை்த ேனமையும் அவர்்களி-
ட்ததில் அமைந்திரு்தேல் அவசி -
யைாகும் எனறு அகில இலஙம்க 
ஜம்மியயதுல் உலைா சம�யின 
ேமலவர் ரிஸ்வி முப்தி தேரிவி்த -
ோர். 

அகில இலஙம்க ஜம்மிய-
யதுல் உலைா சம�யின உ� 
ேமலவர் அஷதஷெயக எச். உைர்-
தீனின ்கடந்ே 35 வருட ்கால 
்சமவமயப் �ாராட்டி ்கண்டி-
யில் நமடத�ற்ற ைாத�ரும் 
்சமவ நலன �ாராட்டு விழா 
்கண்டி ்கட்டுக்கமல ஜும்ஆப் 
�ள்ளிவாசலில் மி்கவும் சிறப்�ா்க 
இடம்த�ற்றது. 

அல் புர்க்கானியயா அரபுக ்கல்-
லூரியின நிர்வா்கம், ஆசிரியர் குழு, 
்கல்லூரியின �மழய ைா்ணவர் குழு 
ைற்றும் அதி�ர், ்கண்டி சிட்டி ஜம் -
மியயதுல் உலைா, ்கண்டி சிட்டி 
ைஸ்ஜி்த சம்்ைளனம், ்கண்டி 
முஸ்லிம் வர்்தே்க சங்கம், ்கண்டி 
ஜனாஸா நலனபுரிச் சங்கம், ்கண்டி 
ை்ல �ள்ளிவாசல் ஆகிய அமைப்-
புக்களின ஏற்�ாட்டில் நமடத�ற்ற 
இந்நி்கழவுககு பிரேை அதிதியா்க 
அகில இலஙம்க ஜம்மியயதுல் 
உலைா சம�யின ேமலவர் அஷ -
தஷெயக ரிஸ்வி முப்தி ைற்றும் அஷ -
தஷெயக ஏ. சி. எம். ஜிப்ரி ஹஸ்ர்த, 
த்கௌரவ அதிதியா்க �ாகிஸ்ோன 
நாட்டின வதிவிடப் பிரதிநிதி 
அப்சல் ைமரக்கார் ஆகி்யார் 
்கலந்து த்காண்டு சிறப்பி்தேனர். 

இந்நி்கழவில் பிரேை அதிதியா்கக 
்கலந்து த்காண்ட அகில இலஙம்க 
ஜம்மியயதுல் உலைா சம�யின 
ேமலவர் அஷதஷெயக ரிஸ்வி முப்தி 
இவவாறு தேரிவி்தோர் 

அவர் அஙகு தோடர்ந்து உமர-
யாற்றும் ்�ாது,.. 

சில விடயங்கமள உரிய ்நர்த-
தில் தசயய்த ேவறினால் பினனர், 
நாங்கள் ்கவமல த்காள்்வாம். 
அந்ே வம்கயில் தைௌலவி உைர் -
தீனுககு அவருமடய 35 வருட 
்சமவ நலன �ாராட்டு விழா எடுப்-
�து ஒரு வர்வற்்க்தேக்க அம்சைா-
கும்.இந்ே நி்கழமவ ஏற்�ாடு தசயே 

அமன்தது ்கண்டி முஸ்லிம் சிவில், 
சமூ்க அமைப்பினர்்களுககு முேற்-
்கண் நனறி தேரிவி்ததுக த்காள்ளு -
கின்றன. 

நாம் ஒருவமரப் �ாராட்டும் 
்�ாது அவரது உள்ள்ததில் ஒரு 
்�ணுேல் இரு்தேல் ்வண்டும். 
உளப்�ககுவம் இரு்தேல் 
்வண்டும். நபி (ஸல்) அவர்்கள் 
ைனிேர்்கமள நல்லது தசால்லி 
பு்கழந்திருககிறார்்கள். ைனிேர்்க -
ளுமடய சிறப்ம� பு்கழந்துள்ளார்-
்கள். அ்ே ்�ானறு யார் ேனனு-
மடய ைனப்�ககுவ்தமே இழந்து 
விடுவா்ரா அவர்்கமளப் பு்கழ்த்ே -
மவயில்மல. யார் ேனமனப் �ாது -

்கா்ததுக த்காள்ள முடியும் எனற 
நிமலயில் இருககிறா்ரா அவமரப் 
�ாராட்டலாம். வாழ்தேலாம். 
ஒருவர் பிறருக்கா்க அவர் ஆற்றிய 
�ணிக்கா்க நிச்சயைா்க நல்லமுமற-
யில் �ாராட்டப்�ட ்வண்டும். 
வாழ்தேப்�ட ் வண்டும். ைக்கள் 
ையப்�டு்தேப்�ட ்வண்டும். 
இமவ ைார்க்க்ததில் அனுைதிக-

்கப்�ட்ட விடயம் ஒனறாகும். 
அந்ே வம்கயில் தைௌலவி 

உைர்தீன அவர்்களிடம் நல்ல 
�ல சிறப்�ம்சங்கள் உள்ளன. 
அதில் நான ்காண்�து எனன-
தவனறால் எமேயும் துணிச்சலா-
்கச் தசயயக கூடியவர். அவரிடம் 
ஒரு த�ாறுப்ம� ஒப்�மட்தோல் 
அந்ே த�ாறுப்ம� துரிேைா்க முடி்த-
துக த்காடுக்க ்வண்டும் எனற 
ேனமை இருககிறது. அவர் அேற்-
்கா்க ்காலம், ்நரம் �ாராைல் தசயற்-
�ட்டு த�ாறுப்ம� நிமற்வற்றிக 

த்காடுப்�தில் மிகுந்ே திறனமிக-
்கவர். இதுோன நான அவரிடம் 
முேலில் ்காணுகினற சிறப்�ம்சம். 

நாம் அமனவரும் அல்லாஹ்வின 
அமழப்பின �க்கம் ்கவன்தமே 
த்காண்டிரு்தேல் ்வண்டும். 
ைார்க்க அறிமவ ைதி்தது நட்தேல் 
நட்தேல் ்வண்டும். அதில் பிற-
மரயும் ஈடு�டு்தேல் ்வண்டும். 
வ்ணக்க வழி�ாட்டில் ஈடு�டுேல், 
்கட்டுப்�டுேல், அறிமவ்த ்ேடிப் 
�டி்தேல், நல்ல கிரிமய்களில் ஈடு-
�டுேல் குறிப்�ா்க சமூ்க ்சமவப் 
�ணி்கள் ்�ானற விடயங்களில் 
ஈடு�டுேல் என�து எல்லா ைனிேர்-
்களுககும் மி்க அ்ததியாவசியைான-

ோகும் 
நான ஜம்மியயதுல் உலைாவில் 

இம்ணந்து த்காண்ட ்காலம் முேல் 
சுைார் 14 வருடங்கள் நாங்கள் 
இருவரும் நல்ல �ல விடயங-
்கமள தசயதுள்்ளாம். �ள்ளிவா-
சல் எனனும் ்�ாது உலைாக்கள் 
ேனமன முழுமையா்க ஈடு�டு்ததிக 
த்காள்ள ்வண்டும். 

இந்ே விடய்ததில் தைௌலவி 
உைர்தீன ேனமன முழுமையா்க 
அர்ப்�ணி்தது எந்ே ்நரமும் எந்ேச் 
சந்ேர்ப்�்ததிலும் இமற�ணிக்கா்க 
ேனமன முழுமையா்க அர்ப்�ணி்த-
திருககிறார் என�மே தேளிவா்கச் 
தசால்ல முடியும். 

ைார்க்க ரீதியா-
்கவும் ஷெரிய்த ரீதியா்கவும் அவமர 
எப்�டிப் �ார்க்க ்வண்டும் எனறு 
நான குறிப்பிட விரும்புகி்றன. 
த�ாதுவா்க த�ாது ைக்களும் வர்்தே-
்கர்்களும் ஏமனய அமன்தது ேரப்பி-
னர்்களும் தைௌலவி உைர்தீன அவர்-
்களிட்ததில் நல்ல விடயங்கமள 
எடு்ததுச் தசயற்�ட ்வண்டும் 
எனற ைனப்�திவு எல்்லாருககும் 
வருேல் ்வண்டும். யாரா்க இருந்-
ோலும் இப்�டி சமூ்கப் �ணிமய 
தசயோல் அல்லாஹ்ேஆலா ை்க்த-
ோன தவற்றிமய்த ேருவான. 

ஒரு ைனிேனின முயற்சி முன-
்னற்ற்ததிற்கு ்கார்ணைா்க 
அமைவது தியா்கம் ஆகும். ேனககு 
்ைலுள்ளவர்்கள், த�ாறுப்�ானவர்-
்கள் சில த�ாறுப்புக்கமள வழங-
கும் ்�ாது தியா்க அர்ப்�ணிப்-

்�ாடு அந்ே ்காரிய்ததில் ஈடு�டுேல் 
்வண்டும். அேற்கு ்காலம் ்நரம் 
சந்ேர்ப்�ம் எவற்மறயும் �ார்க்கக 
கூடாது. அதில் ோன தவற்றியும் ேங -
கியுள்ளது. இந்ேப் பினனணியில் 
தைௌலவி உைர்தீன ோன ்கற்றுக 
த்காண்ட ஒழுக்க ைாண்பு்கமள பின-
�ற்றி எல்்லாமரயும் அரவம்ண்த-
துக த்காண்டு '்வற்றுமையில் 
ஒற்றுமை ்காணுேல் என�து இந்ேக 
்கால்ததின ்கட்டாய்த ்ேமவ'. ஜம்-
மியயதுல் உலைா சம�யின குரமல 
நாதடஙகும் ஒஙகி ஒலிக்க மவப்-
�ேற்கு அவர் ஒரு முககியைான 
ந�ரா்க இருந்திருககிறார் என�மே 

நாம் ைறந்து விட 
முடியாது. இவர் 
�ல சந்ேர்ப்�ங்களில் இேற்்கா்க 
நாடு முழுக்க தசனறு ்கடுமையா்க 
உமழ்தேவர். 

ேனககு ்ைலுள்ளவர்்கமள ்கண் -
ணியப்�டு்ததுேல் அவசியைாகும். 
ைனிேர்்கள் ைனிேர்்களுமடய ஈ்டற்-
ற்ததிற்கு நல்ல �ணி்கள் புரிந்ோல் 
அமவ அவர்்களுமடய தவற்றிககு 
வழி்்காலும் என�தில் எவவிே சந் -
்ே்கமுமில்மல. 

என்வ இனறு நாங்கள் த�ாருளா-
ோர தநருக்கடியின ்கார்ணைா்க ஒரு 
்சாேமனயான ்கால ்கட்ட்ததில் 

வாழந்து த்காண்-
டி ரு க கின ் ற ா ம் . 
நாம் அமனவரும் 
ஒனறு ்சர்ந்து இந்ே 
ந ா ட் டி னு ம ட ய 
எதிர்்கால்ததிற்கும், 
சு பி ட் ச ்த தி ற் கு ம் 
�ங்களிப்புக்கமள 
நல்்க ்வண்டும் 
என�்ோடு முஸ்-
லி ம் ்க ளு ம ட ய 
த வ ற் றி க கு ம் 
� ா து ்க ா ப் பு க -
கும் அல்லாஹ்-

ேஆலா நல்லருள் 
புரிய ்வண்டும் 
எனறு நாம் எல்்லா-

ரும் துஆச் தசயய 
்வண்டும். ஒருவ-

ருககு ஒருவர் ஒற்று-
மையா்க இருந்து இந்ேப் 

�ய்ண்தமே முனதனடு்ததுச் 
தசல்ல ்வண்டும். 
ஒருவர் �ாராட்டப்�ட ்வண்டும் 

அவருமடய வாழகம்கயின சிறப் -
புக்கள் அவர் தசயே �ணி்கள் 
தவளிகத்கா்ணரப்�ட ்வண்டும். 
இது நல்லதோரு எடு்ததுக்காட்-
டான ஒரு �ாராட்டு விழாவாகும் 
எனறார். 

இந்நிகழ்வில் அஷ்ஷெய்க் 
ஏ. சி. எம். ஜிப்ரி ஹஸ்ரத் 

உர்ரயாற்றும் ப�ாது,.. 
தைௌலவி உைர்தீன எனனுமடய 

ைா்ணவன. அவர் அரபுக ்கல்லூ-
ரியில் �டிககினற ்கால்ததில் சுறு-

சு று ப் � ா ்க 

துடிப்்�ாடு தசயற்�ட்டவர். அக -
்கல்லூரியில் அப்்�ாது முேன 
முேலா்க கி்ணதறானறு ்ோண்ட 
்வண்டிய நிமலமை ஏற்�ட்டது. 
அவர் அதில் உற்சா்கைா்க நினறு 

�ணிபுரிந்ோர். அவர் எனனுமடய 
விரு�்ததிற்குரிய ைா்ணவனா்க 
விளஙகினார். 

அவர் தசயதுள்ள �ணி்கள் 
ஒனறு இரண்டு அல்ல ைட்டிட 
முடியாே ்சமவ்கள் உள. ைார்க-
்கக ்கல்வியின ்ைல் ஆர்வமும் 

ஆற்றலும் உள்ள ைா்ணவன. 
இவர் உயர்ந்து முஸ்லிம் சமூ்க்த-
திற்கு அரும்�ணியாற்றிக த்காண்-
டிருககிறார். இவர் �ல நூல்்கமள-
யும் எழுதியுள்ளார். இவர் ைா்ணவ, 
ைா்ணவி்களுமடய ைார்க்க ்கல்வி 
வளர்ச்சிக்கா்க த�ரும் ்சமவயாற் -

றியுள்ளார். இவர் இனனும் தைன -
்ைலும் �ல சமூ்கப் �ணி்க-

மளச் தசயய ்வண்டும் 
எனறு நான பிரார்்தேமன 

தசயகின்றன எனறார். 
�ாகிஸ்ான் 

வதிவிடப் பி்ரதி 
அப்்சல் மர்ரக்கார் 
தைௌலவி உைர்தீன, 

இலஙம்க முஸ்லிம் 
சமூ்கப் �ரப்பிலும் 

சர்வ சைய தசயற்-
�ாடு நடவடிகம்க்களி-

லும் குறிப்�ா்க ்கண்டி 
முஸ்லிம் ைக்கள் ை்ததியில் 

நனகு அறியப்�ட்ட ஒருவர்.
ஒரு �ள்ளிவாசலின பிரோன 

இைாம், சிறந்ே ைார்க்கச் தசாற்த�ா-
ழிவாளர், எழு்தோளர், அரபுக ்கல்-
லூரி்களின அனு�வமிக்க அதி�ர், 
அமன்ததிற்கும் ்ைலா்க ஒரு 
சமூ்கப் �ணியாளர். ஜம்மியயதுல் 
உலைா சம�யின உ� ேமலவர் என 
இவமரப் �ற்றி நிமறய தசால்ல-
லாம். ்கல்விககு உேவி தசய�வர் 
எவரும் ைர்ணம் எயதுவதில்மல. 
அவர் இஸ்லாமிய ைார்க்கக ்கல்வி 
்ைம்�ாட்டுக்கா்க அரும்�ணி்கள் 
ஆற்றியுள்ளார். 

இந்நி்கழவில் அல் புர்க்கானிய-

யாவின உ� அதி�ர் தைௌலவி 
ராயிஸ் முப்தி வர்வற்புமரமய-
யும் அல் புர்க்கானியயாவின உ� 
அதி�ர் தைௌலவி ராபி சிறப்புமர-
யிமனயும், ஜனாஸா நலனபுரிச் 
சங்க்ததின ேமலவர் தைௌலவி 
�ஸ்லுர்ரஹ்ைான தைௌலவி உைர்தீ-
னின வாழகம்க �ற்றிய அறிமு்கவு-
மரமய ஆற்றினார். அரபுக ்கல்லூரி 
ைா்ணவர்்களின வாழ்ததுப் �ாடல்்க-
ளும் தைௌலவி உைர்தீன ஏற்புமர 
நனறியுமர வழஙகி்ோடு �ல 
முககிய நி்கழவு்கள் இஙகு இடம் -

த�ற்றது.அகில 
இலஙம்க ஜம்-
மியயதுல் உலைா 
சம�யின உ� 
ேமலவர் அஷ-
தஷெயக எச். உைர்-
தீனுககு �ல்்வறு 
இ ஸ் ல ா மி ய 
நி று வ ன ங ்க ள் , 
�ள்ளிவாசல்்கள், 
அரபுக ்கல்லூரி -
்கள் த�ானனாமட 
்�ார்்ததி விருது-
்கள் வழஙகி த்கௌர-
வி்தேன, 

இந் நி ்க ழ வி ல் 
்கண்டி முஸ்லிம் 
வர்்தே்க சங்க்ததின 
ேமலவர் எம். எச். 
சலீம்டீன, அல் புர்க-

்கானியயா அரபுக ்கல்லூரியின நிர்-
வா்க்த ேமலவர், ஆசிரியர் குழு, 
்கல்லூரியின �மழய ைா்ணவர் குழு 
ைற்றும் அதி�ர் ைற்றும் ்கண்டி ந்கர் 
ஜம்மியயதுல் உலைாவின ேமலவர் 
தைௌலவி பி. எம். �ாயிஸ், ்கண்டி 
சிட்டி ைஸ்ஜி்த சம்்ைளன்ததின 
ேமலவர் ்்க. ஆர். சி்ததீக,ஜனாஸா 
நலனபுரிச் சங்க்ததின ேமலவர் 
தைௌலவி �ஸ்லுர் ரஹ்ைான, 
்கண்டி ை்ல �ள்ளிவாசலின 
ேமலவர் பி. எம். அனூர்தீன உள் -
ளிட்ட �ல்்வறு அமைப்புக்களின 
பிரதிநிதி்கள், உலைாக்கள். �ள்ளி-
வாசல்்களின நிர்வாகி்கள் என த�ரு 
எண்ணிகம்கயிலா்னார் ்கலந்து 
த்காண்டனர்.

வரலாற்று ஆளுமைமிக்க சான்றார்கள் 
வாழும் ்�ா்ே வாழ்தேப�ட ்வண்டும் 
அஷ்ஷெய்க் எச். உமர்தீனின் 35 வருட சேவவ நலன் பாராட்டு விழாவில் 
அகில இலஙவகை ஜம்மிய்்யதுல் உலமா ேவபயின் தவலவர் ரிஸ்வி முப்தி

இக்்பால் அலி
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தேசிய ெம்பயின் முேலாெது... 
சபாநாயகர் மஹிந்த யாபபா அபபவர்்த்த-

னவின் ்தலைலமயில் பநற்று (29) பாராளு -
மன்்றக் கட்ட்ட்த்்தாகுதியில் நல்ட்பற்்ற 
“ப்தசிய பபரலவயின்” மு்தைாவது கூட்ட்ததி-
பைபய இ்ததீர்மானம் எடுக்கபபட்டது.   

இக்கூட்ட்ததில் பிர்தமர் திபனஷ் குண -
வர்்த்தன, சலப மு்தல்வர் அலமசசர் சுசில் 
பிபரமஜயந்த, ஆளும் கடசியின் பிர்தம்கா -
்கார்டா அலமசசர் பிரசன்ன ரணதுஙக, 
எதிர்க்கடசியின் பிர்தம்கார்டா ைக்மன் 
கிரி்யல்ை, அலமசசர் டிரான் அைஸ், பாரா -
ளுமன்்ற உறுபபினர்களான அசஙக நவர்தன, 
ரவூப ஹக்கீம், ரிஷாட பதியுதீன், மபனா 
கபணசன், பழனி திகாம்பரம், ஜீவன் ்்தாண்-
்டமான், சிசிர ஜய்காடி, நாமல் ராஜபக்ஷ, 
பஜான்ஸ்்டன் ்பர்னாநது, சாகர காரியவசம், 
அலி சபரி ரஹீம், பராஹி்த அபபகுணவர்்த -
்தன, வஜிர அபபவர்்த்தன, சிவபநசதுலர சந-
திரகாந்தன், சம்பிக ரணவக்க உள்ளிடப்டார் 
கைநது்காண்்டனர். பாராளுமன்்ற ்சயைா-
ளர் நாயகம் ்தம்மிக ்தசநாயக்கவும் இசசந்தர்ப-
ப்ததில் இலணநது்காண்டிருந்தார்.   

பிர்தமர் திபனஷ் குணவர்்த்தன 20.09.2022 

ஆம் திகதி ப்தசிய சலபலய உருவாக்குவது 
்்தா்டர்பான பிபரரலணலயப பாராளுமன்்ற்த-
தில் முன்லவ்ததிருந்தது்டன், இபபிபரரலண 
எதிர்பபின்றி அஙகீகரிக்கபபடடிருந்தது. 
இ்தற்கலமய இதுவலர ்பயரி்டபபடடுள்ள 
பாராளுமன்்ற உறுபபினர்களின் படடியலை 
சபாநாயகர் க்டந்த (23) பாராளுமன்்ற்ததில் 
முன்லவ்ததிருந்தார்.   ப்தசிய சலபயின் மு்த -
ைாவது கூட்ட்ததின் பின்னர் பிர்தமர் திபனஷ் 
குணவர்்த்தன கரு்தது்த ்்தரிவிக்லகயில்,   

ஆளும் கடசி மற்றும் எதிர்க்கடசி உறுப -
பினர்கள் ப்தசிய பபரலவயின் கூட்ட்ததில் 
கைநது்காண்டிருந்தனர். ப்தசிய ரீதியில், 
பாராளுமன்்ற்ததின் பவலை்ததிட்டஙகலள 
முன்்னடு்ததுச ்சல்வ்தற்கும், ்பாது மக்-
களுக்கும் பாராளுமன்்ற்ததுக்கும் இல்டயில் 
காணபபடும் நம்பிக்லகலய பமலும் உறுதிப-
படு்ததுவ்தற்கும் தி்றக்கபபட்ட புதிய்்தாரு 
க்தவாக இது அலமயும் என்றும் குறிபபிட-
்டார்.   

சகை பாராளுமன்்ற அமர்வு வார்ததிலும் 
வியாழக்கிழலம ப்தசிய பபரலவலயக் கூட-
டுவ்தற்கும் பநற்று (29) தீர்மானிக்கபபட்டது.  

ஊன நிமலக்கு ஆளான...
பி்றபபி்ததுள்ளது. பியகய பிரப்தச்தல்தச 

பசர்ந்த சநதுணி அனாஷா என்்ற வைது 
குல்றந்த குழநல்த அ்தன் ்தாயாலர உ்தவி -
யாளராக ்பயரிடடு ்தாக்கல் ்சய்துள்ள 
வழக்குக்கு நீண்்ட விசாரலணகளுக்கு 
பின்னர் பநற்று நீதிமன்்றம் தீர்பபளி்த -
துள்ளது. ்காழும்பு பமைதிக மாவட்ட 
நீதிபதி கல்ஹாரி லியனபக இந்த தீர்பலப 
வழஙகியுள்ளார்.

 கம்பஹா மாவட்ட லவ்ததியசாலை -
யில் க்டந்த 2012ஆம் ஆண்டு பிரசவ 
அல்றயில் ஒன்றுக்கு உ்தவிய லவ்ததியர் -
கள், ்தாதியர்கள் உள்ளிட்ட, பணிக் குழு -
வினருக்பக ்காழும்பு பமைதிக மாவட்ட 
நீதிபதி கல்ஹாரி லியனபக உ்ததிரவிட -
்டார்.

குழநல்த பிரசவ்ததின்பபாது அக்கு -
ழநல்தயின் ்்தாபபுள் ்காடி கழு்தது 
பகுதிலய சுற்றி இறுகிள்ளல்த அறிநதி -
ருநதும்,சுகபபிரசவம் ஊ்டாக அக்குழந -
ல்தலய பிரசவிக்கச ்சய்்தலமயால் அக் -
குழநல்த நிரந்தர ஊனமுற்்ற நிலைக்கு 
ஆளாகியலமலய அவ்தானி்தது நீதிமன் -

்றம் இந்த தீர்பலப அறிவி்த்தது. 
பிரசவம் ்்தா்டர்பில் ்சயற்பட்ட லவ்த -

தியர்களும், பணிக்குழுவினரும், குழநல்த -
யின் கழு்தது பகுதிலய ்்தாபபுள்்காடி

 சுற்றி இறுக்கி சுவாசம் ்தல்டபபடுவல்த 
அறிநதிருநதும், அது ்்தா்டர்பில் பமைதிக 
பரிபசா்தலன எவற்ல்றயும் முன்்னடுக் -
காது,சுக பிரசவ்ததுக்கு இ்டமளி்த்தலம -
யால் ஒடசிசன் குல்றநது குழநல்தயின் 
கழிவுகள் ்வளிபயறி மூலளயின் ்சயற் -
பாடு குல்றவல்டநதுள்ளலம ்்தா்டர்பில் 
சாடசி ஊ்டாக ்வளிபபடு்த்தபபடடுள் -
ள்தாக தீர்மானி்த்த நீதிபதி இந்த தீர்பலப 
அறிவி்த்தார்.

நீதிமன்்ற்ததில் முன்லவக்கபபட்ட 
சாடசியஙகளின் பிரகாரம் இந்த வழக் -
கின் தீர்பலப மனு்தாரருக்கு சா்தகமாக 
வழஙகுவ்தாகவும்,  பிள்லளயின் எதிர் -
காை வாழலவ கரு்ததிற்்காண்டு அவ -
ருக்கு ்தனது வாழலவ முன்்னடுக்க 
இந்த பண்த்்தாலகலய ்சலு்ததுமாறும் 
நீதிபதி உ்த்தரவிட்டார்.

க்டந்த 2012ஆம் ஆண்டு பம மா்தம் 

14ஆம் திகதி கம்பஹா மாவட்ட லவ்த -
தியசாலையில் பி்றந்த சநதுனி ஆகாஷ் 
எனும் முல்றபபாட்டாளரான ்பண் 
பிள்லள மற்றும், அவரது ்தாயார் இவ் -
வழக்லக ்காழும்பு மாவட்ட நீதிமன் -
்ற்ததில் ்தாக்கல் ்சய்திருந்தார்.கம்பஹா 
மாவட்ட லவ்ததியசாலையின் பணிக்குழு -
வினர் வழக்கின் பிரதிவாதிகளாக ்பயரி -
்டபபடடிருந்தனர்.

அக்காை பகுதியில் பசலவயாற்றிய 
லவ்ததியசாலை பணிக்குழுவினரின் 
அைடசியமான ந்டவடிக்லக காரணமாக 
்தற்பபாது ்தனது பிள்லளக்கு வாய் பபச 
முடியா்த நிலை ஏற்படடுள்ள்தாகவும் 
லக,கால்கலள அலசக்க முடியாமல் 
்்தா்டர்சசியாக வலிபபு நிலைக்கு முகம் 
்காடுபப்தாகவும் அ்தனால் அவரால் 
சா்தாரண நபராக வாழவ்தற்கு முடியா்த 
சூழல் உருவாகியுள்ள்தாகவும் மனு ஊ்டாக 
குற்்றம் சும்த்தபபடடுள்ளது. இது ்்தா்டர் -
பில் லவ்ததிய சான்றுகளும் நீதிமன்்ற்ததில் 
முன்லவக்கபபடடிருந்தலம குறிபபி்ட்த்தக் -
கது.

ஜனாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிங்க  
ஆசிய பிராநதிய ஒ்ததுலழபலப 

பமம்படு்ததுவ்தன் மூைம் இைங -
லகக்கும் பிலிபலபன்்ஸுக்குமில்ட-
யிலுள்ள நீண்்டகாை நடபு்றலவ 
பமலும் வலுபபடு்த்த முடியு்மன 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙக 
்்தரிவி்த்தார்.  

உ்ததிபயாகபூர்வ விஜயம் பமற் -
்காண்டு பிலிபலபன்ஸ் ் சன்றுள்ள 
ஜனாதிபதி, அநநாடடு ஜனாதிபதி 
பபர்டினன்ட ஆர். மார்க்பகால் 
( Ferdinand R. Marcos) பநற்றுக்-
காலை (29) மணிைாவில் சநதி்த்த -
பபாப்த பமற்கண்்டவாறு ்்தரிவி்த-
்தார்.  

மணிைாவில் உள்ள மைாக்கனங 
மாளிலகக்கு வருலக ்தந்த ஜனா -
திபதி விக்கிரமசிஙகவுக்கு, பிலிப -
லபன்ஸ் ஜனாதிபதி மக்த்தான வர -
பவற்பளி்த்தார்.  

 ்தலைவர்கள் இருவரும் இரு்த-
ரபபு கைநதுலரயா்டலில் ஈடுபட்ட-
னர்.  

இசசநதிபபில், இைஙலக மற்றும் 
பிலிபலபன்்ஸுக் கில்டயிலுள்ள 
நீண்்ட காை நடபு்றலவ புதிய 
அணுகு முல்றகளில் வலுபபடு்த -
துவது ்்தா்டர்பில் அதிக கவனம் 
்சலு்த்தபபட்டது.  

இந்தச சநதிபபில், ப்தசிய பாது-
காபபு ்்தா்டர்பான ஜனாதிபதியின் 
சிபரஷ்்ட ஆபைாசகரும் ஜனாதிபதி -
யின் பணிக்குழாம் பிர்தானியுமான 
சாகை ர்தநாயக்க, நிதியலமசசின் 
்சயைாளர் மஹிந்த சிறிவர்்த்தன, 
பிலிபலபன்்ஸுக்கான இைஙலக்த 
தூதுவர் பஷாபினி குணபசக்கர 
ஆகிபயாரு்டன் இைஙலகயிலி-
ருநது ்சன்்ற பிரதிநிதிகளும் கைநது 
்காண்்டனர்.  

ேெறான சிகிசமெயால்... 
உயிரிழந்த சம்பவம் ்்தா்டர்பில் 

சுகா்தார அலமசசு ராகலம லவ்ததி-
யசாலையி்டம் அறிக்லக பகாரியுள்-
ளது.  

இைக்கம் 199/A ்்தை்ததுர ஜா-எை 
பிரப்தச்ததில் வசி்தது வந்த பு்ததிக்க 
ஹர்ஷனி ்தர்மவிக்கிரம என்்ற திரும -
ணமான இளம்்பண்பண இவ்வாறு 
உயிரிழநதுள்ளார்  

சம்பவம் ்்தா்டர்பில் விசாரலண -
கலள பமற்்காள்ளுமாறு உயிரிழந்த 
்பண்ணின் உ்றவினர்கள் ்சய்்த 
முல்றபபாடடின் பிரகாரம், சுகா்தார 
அலமசசு ராகலம லவ்ததியசா-
லைக்கு அறிக்லக பகாரியுள்ளது.  

பி்த்தபலபயில் கற்கள் இருந்தல்த-
யடு்தது க்டந்த 31ஆம் திகதி வ்த்த -
லளயிலுள்ள ்தனியார் லவ்ததியசா-

லையில் அவருக்கு ச்ததிரசிகிசலச 
பமற்்காள்ளபபட்ட்தாக ்்தரியவந-
துள்ளது.  

ராகலம லவ்ததியசாலையில் 25 
நாடகளாக சிகிசலச ்பற்று வந்த 
அவர் க்டந்த 25ஆம் திகதி உயிரிழந-
துள்ளார்.   

வ்த்தலள ்தனியார் லவ்ததிய-
சாலையில் உரிய பராமரிபபின்றி 
பமற்்காள்ளபபட்ட ச்ததிரசிகிசலச -
யினால் ்தனது சபகா்தரி மிகவும் துர -
திஷ்்டவசமாக உயிரிழநதுள்ள்தாக 
அவரது சபகா்தரர் குற்்றம் சும்ததியுள்-
ளார்.  

திருமணமாகி ஒரு மா்தமும் சிை 
நாடகளும் ஆன இளம் ்பண் துர -
திஷ்்டவசமாக உயிரிழநதுள்ள்தாக 
்்தரிவிக்கபபடடுள்ளது.  

குமறநே ெருைானம ச்பறும...   
இது ்்தா்டர்பான அலமசசர -

லவப ப்ததிரமும் அண்லமயில் அங -
கீகரிக்கபபட்டது.  

இ்தற்்கன, பல்பவறு காரணஙக -
ளால் நிர்மாணப பணிகள் பாதியில் 
நிறு்த்தபபட்ட 69,000 வீடுகளில் 
25,000 வீடுகள் ்்தரிவு ்சய்யப -
பட்டன. அந்த வீடுகளின் பமற்கூ -
லரயில் அலமக்கபபடடுள்ள சூரிய 
சக்தி பசாைார் ்பனல்கள் மூைம் 20 
கிபைாபவார்ட மின்சாரம் உற்ப்ததி 
்சய்யபபடும். ப்தசிய மின் கட்ட -
லமபபில் இது பசர்க்கபபடு்மன் -
றும் அலமசசர் ்்தரரிவி்த்தார்.  

குல்றந்த வருமானம் ்பறும் 
குடும்பஙகளுக்்கன  ப்தசிய 
வீ்டலமபபு திட்டம் 2017 இல், 
ஆரம்பிக்கபபட்டது.இவ்வீடடு்த 
திட்டஙகள் ்தற்பபாது பல்பவறு 
காரணஙகளால் இல்ட நிறு்த்தபபட -
்டன. இ்தன்படி ்மானராகலை, 
அம்பால்ற, மட்டக்களபபு, திரு -
பகாணமலை,்பாைன்னறுலவ, 
அநுரா்தபுரம், வவுனியா, மன்னார், 
முல்லை்ததீவு, கிளி்நாசசி மற்றும் 
யாழபபாணம் ஆகிய 11 மாவட -
்டஙகளில் அரச காணிகளில் கிராமங -
களாக ஆரம்பிக்கபபடடு ்்தரிவு 
்சய்யபபட்ட வீடடு்த திட்டஙக -
ளுக்கு இ்த திட்டம் நல்டமுல்றபப -

டு்த்தபப்டவுள்ளது.  
இந்த்த திட்டம் ்வளிநாடடு 

நிறுவன்தது்டன் இலணநது ்சயல் -
படு்த்தபபடு்மன்றும் சூரிய மின் 
்தகடுகளின் பராமரிபபு 20 ஆண்டுக -
ளுக்கு மு்தலீட்டாளர்களால் பமற் -
்காள்ளபபடு்மன்றும் அலமசசர் 
குறிபபிட்டார்.  

இ்ததிட்ட்ததின் மு்தல் 07 ஆண்டு -
களுக்கு ஒரு அைகு மின்சார்ததிற்கு 
0.116அ்மரிக்க ்்டாைர்கள் மு்த -
லீட்டாளர்களுக்குச ்சலு்த்தபப -
டும். எஞ்சியுள்ள 13 ஆண்டுகளுக்கு 
ஒரு அைகு மின்சார்ததிற்கு 0.0816 
அ்மரிக்க ்்டாைர்கள் ்சலு்த்தபப -
டும்.  

பசாைார் ்பனல் திட்டம் மூைம் 
ஆண்டுக்கு 648 கிகாபவார்ட மின்சா -
ரம் உற்ப்ததி ்சய்யபபடும். எனபவ 
இைஙலகக்கு எரி்பாருலள இ்றக் -
குமதி ்சய்வ்தற்கான வரு்டாந்த 
்சைவில் 116.64 மில்லியன் அ்ம -
ரிக்க ்்டாைர்கள் பசமிக்கபபடு -
்மன்றும் அலமசசர் ்்தரிவி்த்தார்.  

ஒபபந்தம் ் சய்யபபட்ட 20 வரு்ட 
காைப பகுதியில் 2,332.80 மில்லி -
யன் அ்மரிக்க ்்டாைர் அன்னியச 
்சைாவணி மதிபபின் ்பறுமதிலய 
இந்த்த திட்ட்ததினால் நாடடுக்கு 
பசமிக்க முடியு்மன அலமசசர் பிர -
சன்ன ரணதுஙக ்்தரிவி்த்தார். 

ஐநது த்காடி ரூ்பா... 
பிரலஜ்யாருவர் கடடுநாயக்க 

விமான நிலைய்ததில் லகது்சய்யப-
படடுள்ளார்.   சுஙக்த திலணக்கள்த-
தின் பபால்தப்பாருள் கடடுபபாடடு 
பிரிவின் அதிகாரிகள் குழுவினர் 
இவலர லகது ்சய்்த்தாக சுஙகப பபச-
சாளரும், சுஙக்த திலணக்கள்ததின் 
பிரதிப பணிபபாளருமான (சட்ட விவ-
காரஙகள்) சு்த்த சில்வா  ் ்தரிவி்த்தார்.  

உகாண்்டாலவச பசர்ந்த 43 வய்தான 
விவசாயி ஒருவபர,இசசம்பவ்ததில் 
லக்தானார்.  

சநப்தக நபர் உகாண்்டாவிலிருநது 
கட்டார், ப்டாஹாலவ ்சன்்றல்டநது, 
அஙகிருநது கட்டார் ஏர்பவஸ் KR-664 
விமானம் மூைம் பநற்று முன்தினம் 
(28) காலை 09.10 மணியளவில் கட-
டுநாயக்க விமான நிலைய்தல்த வந்த-
ல்டந்தார்.   

இநநபர் மீது சநப்தகம் ் காண்்ட அதி-
காரிகள்,  கடடுநாயக்க விமான நிலை-
ய்ததின் பு்றபபடும் வாயிலுக்கருகில் 
லவ்தது அவலர விசாரலணக்கு உட-
படு்ததினர்.இவலர விமான நிலைய 
ஸ்பகனிங இயநதிர்ததில் பசா்தலன 
்சய்்தபபாது வயிற்றில் ்காக்பகயின் 
பபால்தப்பாருள் இருபபது ்்தரிய 
வந்தது.  

இ்தலனயடு்தது அவலர சுஙக 
பபால்தப்பாருள் ்தடுபபு பிரிவு அதி-
காரிகள் பமலும் விசாரி்த்தனர். சுமார் 
ஐநது பகாடி ரூபா ்பறுமதியான   
80 ்காக்பகயின் உருண்ல்டகலள 
விழுஙகியுள்ள்தாக அவர்  ்்தரிவி்த-
்தார்.  

இல்தயடு்தது, ்காக்பகயின் 
உருண்ல்டகள் அவரது வயிற்றிலி-
ருநது ்வளிபய எடுக்கபபட்டன.

்கடெலரிபம்ப ேடுக்்க...
நிந்தவூர் பிரப்தச க்டற்கலரப 

பகுதி, க்டந்த பை வரு்டஙகளாக 
க்டைரிபபால் பாதிக்கபபடடு வந்த 
நிலையில், க்டந்த மா்தம் இது உக்-
கிரமல்டநது பாரிய பச்தஙகலள 
ஏற்படு்ததியிருந்தது.  இநநிலை-
யில், க்டல் அரிபலபக் கடடுபபடு்த-
துவ்தற்காக, கலரபயார பாதுகாபபு 
மற்றும் கலரபயார வளஙகள் முகா-
லம்ததுவ திலணக்களம், பல்பவறு 
ந்டவடிக்லககலள பமற்்காண்டு 
வருகி்றது. இந்த ந்டவடிக்லககலள்த 
துரி்தபபடு்த்தவும், க்டைரிபபுக்கு நிரந-
்தர தீர்லவப 

்பறுவ்தற்கும்,நிந்தவூர் பிரப்தச 
சலபயின் ்தவிசாளர் மற்றும் பிரதி்த 
்தவிசாளர் ஆகிபயார் கடும் முயற்சி 
எடு்த்தனர்.

இல்தயடு்தப்த, பணிபபாளர் 
நாயகம் இஙகு விஜயம் பமற்்காண்-
டிருந்தார்.  

இஙகு கரு்தது ்்தரிவி்த்த பணிபபா-
ளர் நாயகம் ஆர்.ஏ.எஸ். ரணவக்க ;  

இைஙலகயில் எந்த ஊரிலும் 
ஏற்ப்டா்த க்டைரிபலப, நிந்தவூ-

ரில் அவ்தானி்தப்தன்.இக்க்டல் 
அரிபபால் பிரப்தச மீனவர்கள் ்தங-
களது வாழவா்தார்தல்தயும் இழந-
துள்ளனர்.இந்த விஜய்ததில் இல்த 
அவ்தானிக்க முடிந்தது. இந்தபபி-
ரசசிலனக்கு நிரந்தர ்தடுபபு ந்டவ-
டிக்லககள் எடுக்கபபடும் என்்றார். 

இந்த விஜய்ததின் பபாது நிந்தவூர் 
பிரப்தச சலபயின் ்தவிசாளர் எம்.ஏ.
எம் ்தாஹிர், உப ்தவிசாளர் லவ.எல் 
சுலைமா்ைவ்லவ, பிரப்தச சலப 
உறுபபினர்களான எம்.எம்.எம். 
அன்சார், சட்ட்த்தரணி ரியாஸ் 
ஆ்தம், ஏ.அஸ்வர், பக.எம். ஜாரிஸ், 
ஏ.எம். ரபீக்,  பிரப்தச சலபயின் 
முன்னாள் உறுபபினர்களான ஏ.எம். 
மஜீ்த, எம். வாஹிட மற்றும் மட்டக் -
களபபு திருபகாணமலை மாவட்டங-
களுக்கான கலரபயார பாதுகாபபு்த 
திலணக்கள்ததின் பிராநதிய ்பாறி-
யியைாளர் எம்.துளசி்தாசன், நிந்தவூர் 
எம்ரல்ட விலளயாடடு கழக்ததின் 
்தலைவரும், சமூகவியைாளருமான 
எம்.சி.எம். றிபாய் மற்றும் மீனவர்க-
ளும் கைநது ்காண்்டனர்.  

22 ஆெது திருதேம மீோன... 
சமர்பபிக்கபபடடு, அ்தற்கான 

விவா்த்தல்த 06 மற்றும் 07ஆம் 
திகதிகளில் ந்ட்ததுவ்தற்கு கடசி்த 
்தலைவர்கள் இணக்கம் ்்தரிவி்ததுள்-
ள்தாகவும் அந்த திலணக்களம் ்்தரி-
வி்த்தது.  

சபாநாயகர் மஹிந்த யாபபா அபப -
வர்்தனவின் ்தலைலமயில் பநற்று 
(29) முற்பகல் பாராளுமன்்ற கட்ட -
்ட்ததில் கூடிய பாராளுமன்்ற விவ-
காரஙகள் ்்தா்டர்பான ்்தரிவுக்குழு 
கூட்ட்ததிபைபய, இந்த தீர்மானம் 

பமற்்காள்ளபபடடுள்ள்தாகவும் 
அந்த திலணக்களம் ்்தரிவி்த்தது.  

அப்தபவலள இம்முல்ற பாரா -
ளுமன்்ற அமர்வுகள் அக்ப்டாபர் 
03ஆம் திகதி மு்தல் 07 ஆம் திகதி 
வலர நல்ட்ப்றவுள்ளன. அ்தது-
்டன் எதிர்வரும் மூன்்றாம் திகதி திங -
கடகிழலம வாய்மூை வில்டக்கான 
வினாக்களுக்காக ஒதுக்குவ்தற்கும் 
தீர்மானிக்கபபடடுள்ள்தாக பமற்படி 
்்தா்டர்பா்டல் திலணக்களம் ்்தரி-
வி்ததுள்ளது.

ச்காழுமபிலிருநது ்கண்டிக்கு...   
முற்பகல் 9 .18 மணிக்கு 

கண்டிலய ்சன்்றல்டவது்டன் 
மீண்டும் கண்டியிலிருநது அந்த 
ரயில் பிற்பகல் 4.50 மணிக்கு 
்காழும்பு பகாடல்டலய பநாக்கி 
பு்றபபடும். அந்த ரயில் இரவு 7.40 
மணிக்கு ் காழும்பு பகாடல்டலய 
வந்தல்டய்மன்றும் அலமசசர் 
்்தரிவி்ததுள்ளார்.   

சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழலம -
களில் இந்த ரயில் பசலவ நல்ட -
்பறு்மன ்்தரிவி்ததுள்ள அவர், 
வார இறுதி நாடகளில் அதிகரிக் -
கும் பயணிகளின் நைலனக் கரு்த -
திற் ்காண்டு இந்த ரயில் பசலவ 
ஆரம்பிக்கபபடுவ்தாகவும் ்்தரி -
வி்ததுள்ளார்.  

இந்த ரயிலில் மு்தைாம் வகுபபு 
கட்டணம் 2,000 ரூபாவாகவும் 
இரண்்டாம் வகுபபு கட்டணம் 
1,500 ரூபாவாகவும் அலமயும் 
என்றும் அவர் ்்தரிவி்ததுள்ளார்.  

கண்டி ்தை்தா மாளிலகக்கு 
யா்ததிலர ்சல்பவார் மற்றும் 
பபரா்தலன பூஙகாலவ பார்லவ -
யி்ட ்சல்பவார் உடப்ட கண்டி 

நகரின் எழிலை கண்டுகளிபப -
்தற்காக ்சல்லும் ்வளிநாடடு 
உல்ைாசப பிரயாணிகளின் வசதி 
கருதிபய இந்த ரயில் பசலவ 
ஆரம்பிக்கபபடடுள்ள்தாக ்்தரி -
வி்ததுள்ள அவர், ்சாகுசு ரயில் 
பசலவயாக பாதுகாபபு்டன் இந்த 
பசலவ அலமவ்தாகவும் ்்தரிவி்த -
துள்ளார்.  

அப்த பவலள,அனுரா்தபுர்த -
துக்கு யா்ததிலர ்சல்லும் மக் -
களின் நைன் கருதி ்காழும்பு 
பகாடல்டயிலிருநது அனுரா்தபு -
ர்ததுக்கு விபச்ட ரயில் பசலவலய 
விலரவில் ஆரம்பிபப்தற்கு தீர்மா -
னி்ததுள்ள்தாகவும் அலமசசர் ்்தரி -
வி்ததுள்ளார்.  

ஊ்டக அலமசசில் பநற்று நல்ட -
்பற்்ற ஊ்டகவியைாளர் சநதிபபின் 
பபாப்த அலமசசர் இ்தலன்த ்்தரி-
வி்த்தார். 

இந்த ஊ்டக சநதிபபில் அரசாஙக 
்தகவல் திலணக்கள பணிபபாளர் 
நாயகம், ரயில்பவ ்பாது முகா -
லமயாளர் உடப்ட பைரும் கைநது 
்காண்்டனர். 

இராஜாங்க அமைசெர்... 
விடு்ததுள்ளது. நிஸ்சஙக பநதுை 

கருணார்தன மற்றும் ஆர்.குரு -
சிஙக ஆகிபயார் அ்டஙகிய பமன் -

முல்றயீடடு நீதிமன்்ற நீதியரசர் 
குழாம் இந்த உ்த்தரலவ பி்றபபி்த -
துள்ளது.  

அசெமின்றி திரித்பாஷாமெ... 
திரிபபாஷா  ச்ததுணவு ் ்தா்டர்பில் 

ப்தலவயற்்ற அசச்தல்த ்தவிர்க்குமா-
றும் உண்லமக்கு பு்றம்பான ்தகவல்-
கபள, இது ்்தா்டர்பில்  ்வளியி -
்டபபடுவ்தாகவும் குடும்ப சுகா்தார 
பசலவ அலுவைக்ததின் பணிபபா -
ளர் விபஷ்ட லவ்ததியர் சி்தரமாலி டி 
சில்வா ்்தரிவி்ததுள்ளார்.  

Aflatoxin என்்ற ப்தார்்த்தம் 
அ்டஙகியிருபப்தாக பரிபசா்தலன-
யின் மூைம் உறுதி ்சய்யபபட்ட 
திரிபபாஷா பயன்பாடடிலிருநது 
அகற்்றபபடடுள்ளது. எனபவ, 
சிகிசலச பசலவ நிலையஙகளுக்கு 

வழஙகபபடடுள்ள திரிபபாஷாலவ 
பயன்படு்த்த முடியு்மன்றும் பணிப-
பாளர் ்்தரிவி்த்தார்.  

மூன்று மா்தஙகளுக்கு முன்னர் 
திரிபபாஷா நிறுவன்த்தால் விநி-
பயாகிக்கபபட்ட திரிபபாஷாவில் 
Aflatoxin அளவு கூடு்தைாக இருந-
்தலம ஆய்வில் உறுதி ்சய்யபபட-
்டது. இவ்வாறு Aflatoxin இருந்த்தாக 
உறுதி ்சய்யபபட்ட திரிபபாஷா 
்தற்்பாழுது அழிக்கபபடடுள்ள-
்தாகவும் சுகா்தார அலமசசு மற்றும் 
திரிபபாஷா நிறுவனம் உறுதி ்சய்-
துள்ளது. 

குரல்தேர்வில் செற்றிச்பற்தறார்...  
வாரமஞ்சரியில் ்வளியாகி -

்றது. யாழ எப.எம், பில்ற எப எம், 
மலையக பசலவ, ்தமிழசபசலவ 
என்பனவற்றுக்காக ப்தர்வு்சய்யப-

பட்ட சுயாதீன அறிவிபபாளர்கள் 
விபர்தல்த முழுலமயாக அறிய 
நாலள மறுதினம் 02 ஆம் திகதிய 
வாரமஞ்சரிலயப பார்க்கவும்.

ேடுக்்கத ேெறியோ்க... 
்பாலிஸ் மாஅதிபரின் பணிபபு-

லரக்கலமய இந்த இ்டமாற்்றஙகள் 
வழஙகபபடடுள்ளன.  

எவ்வா்றாயினும் இந்த 23 ்பாலிஸ் 
்பாறுபபதிகாரிகளும், க்டந்த பம 
மா்தம் 09 ஆம் திகதியும் அ்தலன அண்-
மி்ததும் நாடடில் பதிவான வன்முல்ற-
கலின்பபாது, அரசியல்வாதிகளின் 
வீடுகள் தீக்கிலரயாக்கபபட்ட சம்ப-
வஙகலள ்தடுக்க்த ்தவறியலமலய 
லமயபபடு்ததி இவ்வாறு இ்டமாற்்றம் 
்சய்யபபடடுள்ள்தாக ் பாலிஸ் ்தலை-
லமயக ்தகவல்கள் ் ்தரிவி்த்தன.  

்தமது க்டலமகலள சரிவரச ்சய்யா-
்தலம ்்தா்டர்பில் இவர்கள் இவ்வாறு 
இ்டமாற்்றம் ் சய்யபபட்ட்தாக கூ்றபப-
டுகி்றது.  

அ்தன்படி உயிைன்குளம் ்பாலிஸ் 
்பாறுபபதிகாரி எச.பஜ.மு்த்தடடு-
்்தன்ன களனி வைய்ததின் சா்தாரண 
க்டலமகளுக்காக இ்டமாற்்றபபட-
டுள்ளார். அநுரா்தபுரம் ்தலைலமயக 
்பாலிஸ் நிலையப ்பாறுபபதிகாரி 
பிர்தான ்பாலிஸ் பரிபசா்தகர் ஆர்.
எல்.எல். விபஜர்தன குளியாபிடடிய 
வைய்ததுக்கு மாற்்றபபடடுள்ளார். 

ைக்்களின் ்பாது்காபபுக்்கா்கதெ... (03 ஆம ்பக்்கத சோடெர்)

உரிலம மீ்றபபடும் வலகயில் எந்த ்தல்டக-
ளும் அஙகு இ்டம்்பறுவதில்லை.   

சிை சந்தர்பபஙகளில் அந்த இ்டஙகளில் 
பபாராட்டஙகள் இ்டம்்பறும்பபாது, 

அஙகு பசலவ ்சய்யும் ஊழியர்களின் 
பாதுகாபலப கரு்ததிற்்காண்டு ்பாலி்ா-
ருக்கு குல்றந்தபடச அதிகார்தல்த பயன்-
படு்த்த முடியும்.   அப்தபபான்று மக்கள் 
பபாராட்டம் இ்டம்்பறுவ்தன் மூைம் அரச 
்்தா்ததுக்களுக்கு பாதிபபு ஏற்படு்மன்று 
கருதும் படச்ததில் அ்தலன ்தடுபபது அர-
சாஙக்ததின் ்பாறுபபு.   

க்டந்த அரசாஙகம் அரச ்சா்ததுக்கலள 
பாதுகாக்க ந்டவடிக்லக எடுபப்தற்கு ்தவ-
றிய்தாபை ஜனாதிபதி ்சயைகம், ஜனாதி-

பதி மாளிலக பபான்்ற இ்டஙகலள ஆர்ப-
பாட்டக்காரர்கள் லகபபற்றிக்்காண்்டனர். 
இந்த நிலைலமக்கு இ்டமளிக்க முடியாது.   

இ்தற்காகபவ, உயர் பாதுகாபபு வையஙக-
்ளன்்ற பகுதிகள் இருக்கபவண்டும். அது 
மக்களினதும் நாடடினதும் பாதுகாபபுக்கு 
அவசியமாகும்.   

என்்றாலும் ்தற்பபாது பிரக்டனபபடு்த்தப-
படடிருக்கும் உயர் பாதுகாபபு வையஙகள் 
்்தா்டர்பில், ்்தரிவிக்கபபடும் முல்றப-
பாடுகள் ்்தா்டர்பில் ஆராய்நது இந்த 
வர்்த்தமானி அறிவிபலப மீள் பரிசீைலன 
்சய்வது சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி ந்டவ-
டிக்லக எடுபபார் என்றும் அவர் ்்தரிவி்த-
்தார்.  

உல்க ெஙகி...                             
(03 ஆம ்பக்்கத சோடெர்)

உைக வஙகியி்டமிருநது மு்தல் ்்தாலக எமக்கு 
ஜூலை மா்தம் கில்ட்த்தது. ்தற்பபாது இரண்்டா-
வது ்்தாலக கில்ட்ததுள்ளது. இநநிலையில் 
மூன்்றாவது ்்தாலக விலரவில் கில்டக்கவுள்ளது.  
்தற்பபாது வரவுள்ள கபபலுக்கு உைக வஙகி 70 
மில்லியன் ்்டாைலர வழஙகியுள்ளது.  அந்த 
வலகயில் ் சப்டம்பர் மா்த்ததில்  6.5 பில்லியலன 
்சலு்ததுவது்டன் அக்ப்டாபர் மா்த்ததில் பமலும் 
எடடு பில்லியலன தில்றபசரிக்கு வழஙக எதிர்-
பார்்ததுள்பளாம்.  டிசம்பர் மா்தம் ஆகும்பபாது 
26 பில்லியலன முழுலமயாக லிற்ப்றா பகஸ் நிறு-
வனம் தில்றபசரிக்கு வழஙகும் என்றும் அவர் 
்்தரிவி்ததுள்ளார்.  

்தமிழ இைக்கிய்த 
துல்றயில் ்பரும் பங -
காற்றி அண்லமயில் 
காைஞ்்சன்்ற சிபரஷ்்ட 
சட்ட்த்தரணி ராஜ 
குபைநதிரன், தி்றனாய் -
வாளர், பக. எஸ். சிவ -
குமாரன் ஆகிபயாருக் -
கான நிலனபவந்தல் 
நிகழ்வான்ல்ற ஸ்ரீ -
ைஙகா முஸ்லிம் காங -
கிரஸின் புதிய ்வளிச -
சஙகள் இைக்கிய 
லமயம், ்காழும்பு 
-6, ரு்தரா மாவ்தல்தயில் அலமநதுள்ள 
்காழும்பு ்தமிழச சஙக, சஙகரபபிள்லள 
மண்்டப்ததில் எதிர்வரும் அக்ப்டாபர் 2ஆம் 
திகதி ஞாயிறு மாலை 4.00 மணிக்கு ந்டா்த -
்தவுள்ளது.  

ஸ்ரீைஙகா முஸ்லிம் காஙகிரஸ் ்தலைவ -
ரும், பாராளுமன்்ற உறுபபினருமான ரவூப 
ஹக்கீமின் ்தலைலமயில் நல்ட்ப்றவுள்ள 
பிரஸ்்தாப நிகழவில், உைக அறிவிபபாளர் 
பீ. எச. அபதுல் ஹமீ்த, சாஹி்தய ர்தனா மு. 
சிவலிஙகம், சிபரஷ்்ட ஊ்டகவியைாளர் என். 

எம். அமீன், மரு்ததுவக் கைாநிதி 'ஞானம்' 
ஞானபசகரம் ஆகிபயார் உலரயாற்்றவுள்ள -
னர்.   கைாநிதி எம். ஏ. எம். சுக்ரி - மணிப -
புைவர் மருதூர் ஏ மஜீ்த நிலனவு அரஙகில் 
நல்ட ்ப்றவுள்ள இந நிகழவு முஸ்லிம் 
காஙகிரஸின் புதிய ்வளிசசஙகள் இைக் -
கிய லமயம் ்தமிழுக்கு ்்தாண்்டாற்றியவர் -
கலள நிலனவு கூரும் வரிலசயில் முன்னர் 
கவிக்பகா அபதுல் ரஹமான்,்சனட்டர் 
மஷஸுர் ்மௌைானா, எஸ். எச. எம். ்ஜமீல் 
பபான்ப்றாருக்கு ந்டா்ததிய நிலனபவந்தல் 
நிகழவு்த ்்தா்டரில் ஒன்்றாகும்.  

முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஏற்ாட்டில்  
தமிழ் சங்கத்தில் நினைவேநதல்  

ச்பாருளாோர செருக்்கடிமய... 
கூட்ட்ததில் உலரயாற்றிய ஜனாதிபதி ரணில் 

விக்கிரமசிஙக பமலும் ் ்தரிவிக்லகயில்,   
 உணவு மற்றும் எரி பாருள் விலைகளின் 

அதிகரிபபு நடு்த்தர வர்க்க்ததினரின் வளர்சசிலய 
குல்ற்ததுள்ளது்டன், இநது சமு்ததிர பிராநதிய 
நாடுகளில் வசிக்கும் நடு்த்தர குடும்பஙகளின் 
வாழக்லக முல்றயில் ்தாக்க்தல்தயும் ஏற்படு்ததி-
யுள்ளது.   

்பரும் ்பாருளா்தார அழு்த்தஙகளுக்கு ம்த-
தியில், நாடடின் க்டன் நிலை்த்தன்லமலய 
மீளலமபப்தற்கு முன்்னபபபாதும் இல்ைா்த 
வலகயில் இைஙலக முயற்சிகலள பமற்-

க்ாண்டு வருகின்்றது. பமலும் க்டலன நிலை 
நிறு்ததுவ்தற்கான இந்த முயற்சிகளுக்கு 

அலன்தது ்தரபபினரும் ஆ்தரவளிபபார்கள் என 
எதிர்பார்க்கிப்றாம்.  இந்த ஆழ மற்றும் அழு்த-
்தமான மறுசீரலமபபுகலள பமற் க்ாள்ளும் 
அப்தபவலள சமூக்ததில் அதிகம் பாதிக்கபப்டக்-
கூடிய ்தரபபினர் ்்தா்டர்பில் அரசாஙகம் கவனம் 

ச்லு்ததிவருகி்றது. அ்தற்பகற்ப சமூகபபாது-
காபபிற்கு அதிக நிதி மற்றும் வளஙகலள ஒதுக்-
குவ்தற்கு அலன்தது முயற்சிகளும் எடுக்கபபட-
டுள்ளன. எமது ்பாருளா்தார்தல்த இன்று நாம் 
ஸ்திரபபடு்ததியுள்பளாம். நாம் எவ்வாறு இந்த 

ந்ருக்கடிலய தீர்க்கிப்றாம் என்பல்த பை நாடுக-
லளப பபாைபவ பஙகு்தாரர்களும் உன்னிபபாகக் 
கண்காணி்தது வருகின்்றனர்.’’ என்று ஜனாதிபதி 
குறிபபிட்டார்.  இநநிகழவில் ஜனாதிபதியின் 

ப்தசிய பாதுகாபபு ் ்தா்டர்பான   சிபரஷ்்ட ஆபைா-
சகர் மற்றும் ஜனாதிபதி பணிக்குழாம் 
பிர்தானி சாகை ர்தநாயக்க, நிதிஅலமசசின் 
்சயைாளர் மஹிந்த சிறிவர்்த்தன, பிலிப-
லபன்ஸிற்கான இைஙலக தூதுவர் பஷாபினி 
குணபசக்கர மற்றும் இைஙலக தூதுக்குழுவி-
னரும் கைநது்காண்்டனர்.  

இப்தபவலள, ஆசியஅபிவிரு்ததி வஙகி 
ஆளுநர்களின் 55 ஆவது வரு்டாந்த கூட்ட்த-
தில் பஙகுபற்றிய உறுபபு நாடுகளின் ம்ததிய 
வஙகி ஆளுநர்களுக்கு பிலிபலபன்ஸ் ஜனா-
திபதி மதியவிருநது வழஙகினார். இதில் 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிஙக விபஷ்ட 
அதிதியாக கைநது்காண்்டார்.
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ஐ.நா ப�ாது 
பெயலாளரை

ெந்தித்து ப�சிய 
பெயெங்கர்

இந்திய வெளிவிெகார அமைச்சர் வெய்-
்சஙகர், நியூயயார்க்கில் நமைவெற்ற ஐக்கிய 
நாடுகள் வொதுச ்சமெயின் 77 ஆெது 
கூடைத் வ�ாைரின் யொது ஐ.நா ொதுகாப்பு 
கவுன்சில் வொதுச வ்சயலாளர் அன்யைா-
னியயா குடவைரமை ்சந்தித்�ார்.

அய�யெமள ரஷயா, ம்சப்ரஸ், 
யொர்ைான், வெனிசுலா ஆகிய நாடுகளின் 
வெளியு்றவு அமைச்சர்கமளயும், ஐக்கிய 
நாடுகளின் அபிவிருத்தித் திடைத்தின் 
(UNDP) நிர்ொகி அசசிம் ஸ்வைய்்னமரயும் 
வெய்்சஙகர் ்சந்தித்துப் யெசசு நைத்தி்னார்.

இந்திய வெளியு்றவு அமைச்சர் வெய்்சங-
கர் �்னது டவிடைர் ெதிவில் ஐ.நா. �மல -
மையுை்னா்ன ்சந்திப்பு குறித்து �கெல் வ�ரி -
வித்துள்ளார்.

'ஐ.நா. வொதுச வ்சயலாளர்  அன்யைா-
னியயா குடவைரைுை்னா்ன ்சந்திப்பின் 
யொது உலகளாவிய ்சொல்கமள கடடுப்-
ெடுத்துெது குறித்� விரிொக விொதிக்கப்-
ெடைது. உக்மரன் யைா�ல், ஐ.நா. சீர்திருத்-
�ம், G20, காலநிமல நைெடிக்மக, உணவு 
ொதுகாப்பு ைறறும் ெளர்சசிக்கா்ன �ரவு 
ஆகியமெ குறித்தும் யெ்சப்ெடைது' என்று 
வெய்்சஙகர் வ�ரிவித்துள்ளார்.

ரஷயாவுக்கும் யைறகத்திய நாடுக-
ளுக்கும் இமையில் ஒரு நல்லு்றவு 
ொலத்ம� அமைக்கக் கூடிய ஒரு �கு-
திொய்ந்� நாைாக இந்தியா விளஙகு-
ெ�ாக அரசியல் விைர்்சகர்கள் கருத்து 
வெளியிடடுள்ள்னர்.

்சமீெத்தில் பிர�ைர் யைாடி ரஷய 

அதிெர் விளாடிமிர் புடடினுக்கு 
அனுப்பி மெத்� வ்சய்தியில் ரஷயா – 
உக்மரன் விெகாரத்துக்கு நிச்சயைாக 
யுத்�ம் தீர்வு அல்ல என்றும் இம�த் 
தீர்ப்ெ�றகு ரஷயா யெறு ஒரு ெழிமும்ற-
மயக் கமைப்பிடிக்க யெண்டுவை்னவும் 
இய�யெண்டுயகாள் உக்மரனுக்கும் 

வொருந்தும் எ்னவும் வ�ரிவித்திருந்�ார். 
இ�றகு அவைரிக்காவும் பிரான்சும் ்சா�-
கைா்ன ்சமிக்மஞைகமள வெளிப்ெடுத்தி-
யுள்ள்ன.

இது குறித்து கருத்து வெளியிட-
டுள்ள அரசியல் அெ�ானியா்ன ஹார்ஷ 
வி ொண்யை, ரஷயா என்்ன வ்சய்ய 

யெண்டும் என்று இந்தியா கூ்றயெ-
யில்மல. அய� ்சையம் இந்தியாவின் 
நிமலப்ொடமை �ான் புரிந்து வகாண்-
டிருப்ெ�ாக அதிெர் விளாடிமிர் புடடின் 
வ�ரிவித்திருக்கி்றார். ஏவ்னனில் பிரசசி-
ம்னக்கு யுத்�ம் ஒரு தீர்ொக முடியாது 
என்று இந்தியா �னிப்ெடை ரீதியாகவும் 

வெளிப்ெமையாகவும் வைாஸ்யகாவுக்கு 
வ�ரிவித்திருந்�து. இந்தியாவின் நீண்ை-
கால நிமலப்ொடு, பிரசசிம்னகமள யுத்-
�த்தின் மூலம் தீர்க்க முடியாது என்ெ�ா-
கயெ இருந்து ெந்திருக்கி்றது. அம�யய 
பிர�ைர் யைாடியும் வெளிப்ெடுத்தி 
இருக்கி்றார் என்று வ�ரிவித்துள்ளார்.

உகரைன் விவ்காைத்தில் இந்தியப் பிைதமர் ைஷய அதி�ருககு ஆபலாெரை
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மர்லின் மரிக்கார்

E--−mail:  

ஆலமுல்

அறிவியல் வளர்ச்சியும் நாகரீக 
முதிர்ச்சியும் அடைந்துளள 
இககாலகடைத்தில் நாளுககு 

நாள நிமிைத்திற்கு நிமிைம் உலகின் நாலா 
பககஙகளிலும் பல்்வறு பிரச்சிடைகள 
்�ான்றிய வண்ணமுளளைை. பிரச்சிடைக-
ளுககு ஈடுககாடுகக முடியாமல் மனி� சமு-
�ாயம் �வித்துக ககாணடிருககின்்றது. நிம் -
மதியின்றி, வாழ வழியின்றி நரக வாழகடக 
வாழும் �ற்கால மனி� சமூகத்துககு இவற்-
றிலிருந்து விடிவு கிடைககுமா? என்பது 
்களவிககுறி்ய. ஆைால் இப்பிரச்சிடைக-
ளுகககல்லாம் விடையும் தீர்டவயும் ககாண-
ை�ாக்வ இஸலாம் விளஙகிக ககாணடிருக-
கின்்றது. 

அந்� வடகயில் அல்லாஹ்வின் தூ�ர் 
முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அடலஹி 
வஸல்லம் அவர்களின் வாழடவ முன்மாதிரி-
யாகக ககாணடு வாழும் ்பாது பாகரஙகும் 
அடமதி, சுபீடசம் �ாைாக உருவாகும். நபிய-
வர்கடளப் படைப்ப�ற்காக்வ, உலகத்ட� 
இட்றவன் படைத்�ான் என்ப�ால் அவர்க-
ளி்ல, ்வறு எவரிலும் இல்லா� வி்சைத்-
�ன்டம, மகத்துவம் இருககின்்றது என்ப-
�டை இலகுவாகப் புரிந்து ககாளளலாம். 

நபி (ஸல்) அவர்கள அன்பும்-பணபும் 
ககாணை கபாறுப்புளள குடும்பத்�டலவ -
ராகவும், நா்ணயமுளள வர்த்�கராகவும், 
வீரமுளள �ளபதியாகவும், �டலசி்றந்� சீர்தி-
ருத்�வாதியாகவும், நீதி வழுவா ஆடசியாள-
ராகவும், அறிவின் சிகரமாகவும் திகழந்துள-
ளார்கள. இவற்ட்ற அன்ைாரது வாழகடகச் 
சரிட�யும் கபான்கமாழிகளும் க�ளிவாக 
எடுத்துக காடடிக ககாணடிருககின்்றை. 
இ�ன்படி நபி (ஸல்) அவர்கள முழு மனி� 
வாழவுககும் முன்மாதிரியாக வாழந்து 
காடடியுளளார்கள என்பது மிகவும் க�ளி -
வாைது. அவர்களுடைய முன்மாதிரிடயப் 
பின்பற்றி நாமும் வாழ்வாமாயின் வாழக-
டகயில் எதுவி� இைர்பாடுமின்றி ஈருலகி -
லும் மகிழச்சிகரமாை வாழடவப் கபற்றுக 
ககாளளலாம் 

நபி (ஸல்) அவர்கள பி்றந்�்பாது அரபு 
நாடடின் நிடல எந்�ளவுககு பின்ைடை-
வுககு உளளாகி, சீரழிந்து இருந்�து என்பட� 
அககாலத்ட� விழிககப் பயன்படுத்�ப்ப-
டும் 'அயயாமுல் ஜாஹிலியயா' என்்ற ப�ம் 
குறித்து நிற்கின்்றது. 'அயயாமுல் ஜாஹி -

லியயா' என்்ற அரபுப்ப�த்தின் கபாருள 
'அறிவிலிகளின் காலம்' என்ப�ாகும். அறி -
வுத்துட்றயின் உச்சியி்ல, விஞ்ாைத்-
தின் விளிம்பி்ல இருககும் இன்ட்றய சமூ -
கத்ட� அன்ட்றய 'அயயாமுல் ஜாஹிலியயா' 
கால சமூகத்்�ாடு ஒப்பிடடுப் பார்த்�ால் 
மடலககும் மடுவுககும் இடையிலாை ்வறு -
பாடடை அவ�ானிகக முடியும். வாழ வழி -
யின்றி, வழிகாடடியின்றி, வழி்கடடின் 
கமாத்� உருவமாக இருந்� அச்சமூகத்ட� 
இருளிலிருந்து ஒளியின்பாலும், வழி்கட-
டிலிருந்து ்நர்வழியின்பாலும், மிருக சுபா -
வத்திலிருந்து மனி� சுபாவத்துககும் திடச 
திருப்பிை்வ நபி (ஸல்) அவர்கள அல்லாஹ்-
வின் கடைடளககு ஏற்ப உடழத்�ார்கள. 
அ�ன் பிரதிபலன்கடள அன்ைார் வாழந்� 
சமூகம் மு�ல் ஒவகவாருவரும் அடைந்து 
ககாளளும் நிடல உருவாைது.  

'முடைா்ளாடு ்பச எடைாளும் ்பா�ாது' 
என்க்றாரு உவடம உளளது. ஆைால், 

மைடம யுகத்தி்ல முரடடு சுபாவம் 
நிட்றந்து கல்கநஞசம் ககாணை மககடளத் 
�னி்ய நின்று புனி�ர்களாக மாற்றிய நபி 
(ஸல்) அவர்கள ஆழமாை அகச் சிந்�டை-
யாளராக இருந்துளளார்கள. அன்ட்றய யுகம் 
அறிவியல் துட்றயில் மிகவும் பின்�ஙகிய 
காலகடைமாக இருந்�து. இன்று அவவா-
்றாை நிடலடம இல்டல. 

அண்ணலாரின் அற்பு� வாழகடக 
வரலா்்ற, அவர்களது வாழவு மனி�டைப் 
புனி�ைாக மாற்்றவல்லது என்பட� எடுத் -
துககாடடிக ககாணடிருககின்்றை. அறிவுலக 
்மட� இமாம் கஸஸாலி (ரஹ்) அவர்கள 
'முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்களது விருத் -
�ாந்�த்ட�ப் பகுத்�றி்வாடு, சிந்�டைத் 
க�ளி்வாடு படிககும் எவரும் அவர்கள 
மீது உவப்பு டவககாவிடில் உணடமயில் 
அவர்களது வரலாற்ட்றப் படித்�வரல்ல' 
என்று கூறியுளளார்கள.  

்மலும் நபி(ஸல்) அவர்கள நற்கு்ணத் -
தின் கமாத்� உருவமாக இருந்�ார்கள. 
'கற்கணடு எந்�ப்பககத்ட�க கடித்�ாலும் 
இனிககும்'. அ்�்பான்று அகிலத்திற் -
்கார் அருடககாடையாக அ்ரபியாவில் 

அவ�ரித்� நபி(ஸல்) அவர்களின் வாழவின் 
எல்லாப் பகுதியும் அடமந்துளளது. அவர் -
களது வாழவில் சிறி�ள்வனும் ்கா்ணல் 
கிடையாது. இ�ற்கு அன்ைாரது வாழகவா -
ழுங்க சி்றந்� முன்மாதிரியாகும். 

இது குறித்து அல்லாஹ்�ஆலா்வ, 
'நபி்ய! உம்டம உலகத்�ார் யாவருககும் 
ஓர் அருளாக்வ அனுப்பியிருககி்்றாம்' 
(அல் குர்அன் 21:107) என்று குறிப்பிடடு 
டவத்திருககின்்றான். இ�ன்படி நபி (ஸல்) 
அவர்கள குறித்� ஒரு சமூகத்திைருககு 
மாத்திரமன்றி முழு மனி� சமூகத்திற்கு்ம 
அருளாக அனுப்பி டவககப்படடுளளார் -
கள.  

அ்�்நரம் 'உஙகளில் அல்லாஹ்டவ -
யும், இறுதிநாடளயும் உறுதியாக நம்பு -
கின்்றவர்களுககு அழகிய முன்மாதிரி 
நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தூ�ரிைத்தில் 
இருககி்றது. அவர்கள (அவடரப் பின் -
பற்றி) அல்லாஹ்டவ அதிகமாக நிடைத்து 
(துதி கசயது) ககாணடிருப்பார்கள' (அல் 
குர்ஆன் 33:21) என்றும்  அல்லாஹ்�ஆலா 
�ன் அருளமட்றயில் க�ளிவாகக குறிப் -
பிடடு டவத்திருககின்்றான். 

்மலும், 'நூன், எழுது்காலின் மீதும், 
அவர்கள எழுதியடவகளின் மீதும் சத்திய -
மாக... (நபி்ய!) நீர் உமதிட்றவைருளால் 
டபத்தியககாரரல்லர். 

்மலும், நிச்சயமாக உமககு முடிவு்றா� 
கூலியும் இருககின்்றது. நிச்சயமாக நீர் மகத் -
�ாை நற்கு்ணஙகள உடையவராக்வ இருக -
கின்றீர்'. (அல் குர்ஆன் 68:1-4) என்று அல் -
லாஹ்�ஆலா்வ நபி (ஸல்) அவர்களின் 
அருஙகு்ணத்திற்கு நற்சான்றி�ழ அளித்து 
இருககின்்றான். 

அ�ைால் அண்ணலாடரப் பின்பற்றும் 
்பாது �மது வாழவு ஒளிமயமாை�ாகவும், 
நற்கு்ணம் நிரம்பிய�ாகவும் விளஙகும் 
என்பட� இவவசைஙகள எடுத்துககாடடு-
கின்்றை.  எை்வ நபி (ஸல்) அவர்கடள முன்-
மாதிரியாகக ககாணடு முழு வாழடவயும் 
அடமத்துக ககாளவதில் ஒவகவாருவரும் 
கவைம் கசலுத்� ்வணடும். 

அ�ன் ஊைாக இம்டமயிலும் மறுடமயி-
லும் சுபீடசமும் வி்மாசைமும் அடைந்து 
ககாளள முடியும். அந்� வி்மாசைத்ட�்ய 
இலககாககவும் ்நாககாகவும் ககாணடு 
கசயற்படு்வாம். 

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள்
உலகுக்ககான அருட்்ககாடை 

நாவின்ன ம்பஸல்...

நபி (ஸல்) அவர்கள கூறி-
ய�ாக அைஸ (ரலி) அவர்-

கள இவவாறு அறிவித்துளளார்கள. 
'ஒருவர் (நல்ல்றஙகளில் ஈடுபடும் 

்பாது) மறுடமயின் (நிடலயாை) வளஙக-
டளப் கபறுவட�்ய ்நாககமாக ககாளகி்றார் 

எனில், அல்லாஹ் அவருககு  மைதில் கசழிப்டப-
யும் நிட்றடவயும் அளிககி்றான். மைஉடளச்சலில் 

இருந்து அவடர விடுவிககி்றான். நிம்மதிடயயும் மை 
உறுதிடயயும் அளிககி்றான். உலகம் அவரிைம் வருகி-

்றது. அவருககு முன்பாக எந்� மதிப்டபயும் கப்றாமல் அற்-
பமாக அது ஒதுககித் �ளளப்படுகின்்ற நிடலககு ஆளாகி்றது. 

இ�ற்கு ்நர்மா்றாக, ஒருவர் (நல்ல்றஙகளில் ஈடுபடும் 
்பாது) உலக வளஙகடளயும் கசழிப்டபயும் ஈடடிக ககாள-
வட�்ய ்நாககமாகக ககாளகி்றார்கள எனில் வறுடமடய-
யும் பற்்றாககுட்றடயயும் அவருடைய கணகளுககு முன்ைால் 
ககாணடு வந்து நிறுத்தி விடுகி்றான். 

அவருடைய கசயல்களில் குழப்பத்ட�யும் மை உடளச்ச-
டலயும் கவடலடயயும் விட�த்து விடுகி்றான். இத்�டைககுப் 
பி்றகும் அவருடைய விதியில் எந்�ளவுககு ஏற்கை்வ தீர்மாை-
மாகி விடை்�ா அந்�ளவுககு அவருககு உலக வளஙகள கிடைக-
கப் கபறுகின்்றை'.  

(ஆ�ாரம்: திர்மிதி, அஹ்மத், �ாரமி)
எம்டமப் பாைாய படுத்துகின்்ற கவடலகள, மை உடளச்சல்-

கள, சிந்�டை ரீதியாை அலங்காலஙகள அடைத்துககும் மருந்து 
மறுடம வளஙகள மீ�ாை ஆடசடய வரித்துக ககாளவது �ான். 
மறுடமயின் நிடலயாை வளஙகடளப் கப்ற ்வணடும் என்கி்ற 
ஆடச ஒருவருககு எத்�டகய மைநிம்மதிடயயும் ஆறு�டலயும் 
�ருகமனில் அட� சா�ார்ண மனி�ைால் கற்படை கசயதும் 
பார்கக முடியாது. 

உணடமயில் ்�டி அடைய ்வணடியதும் விரும்பிப் 
கப்ற ்வணடியதுமாைது �ான் மறுடம �ான். எவர் மறு -
டமயின் நிடலயாை வளஙகள மீது ஆடசடய வளர்த்துக 
ககாணடு அவற்றின் மீ்� �ன்னுடைய பார்டவடயயும் 
சிந்ட�டயயும் குவித்து டவத்திருககின்்றா்ரா அவ-
ருககு அல்லாஹ் மைநிட்றவு என்்ற பரிடச அளித்்� 

தீர்வான். அது மனி� வாழடவப் புைம்்பாடடு பக-
குவப்படுத்�ககூடிய�ாக இருககும். 

 

்மன

நிடைவு அடைந்திை... 

ச�ாகுபபு: 
ைஸ்லைா...

மனி� உ்றவுகடள பல மிகக�ாகவும், 
உறுதியாை�ாகவும் அடமத்துக 
ககாளள இஸலாம் அடையாளப்ப-

டுத்தும் மிக பிர�ாை ஓர் அடிப்படை சமூக 
நீதியாகும். சமூகஙகளுககிடையில் சமா�ாைம் 
மலர்ந்து, அடமதியும், மகிழச்சியும் கசழித்-
்�ாஙக ்வணடுகமனில் சமூகஙகளுககிடை-
யில் நீதி நிடலநாடைப்பை ்வணடும் என்பது 
இஸலாத்தின் பலமாை கடைடள. 

'நீ�ம்' என்்ற இந்� உயரிய க�யவீகப் பணபு 
படைப்பிைஙகளுககு இடையில் பிர்யாகப்-
படுத்துவ�ற்காை வடரவிலகக்ணத்ட� முன்-
டவப்பதில் அறி்ர்கள பல்்வறு வடகயாை 
கருத்துககடள ககாணடிருந்�ாலும் அதிக-
மாை அறி்ர்கள பின்வரும் கருத்ட�்ய 
வித்தியாசமாை நடைகளில் முன்டவத்துள-
ளார்கள. அ�ாவது நீ�ம் ஒவகவாரு விவகாரத்-
திலும் எந்� இைத்தில், எந்� ்நரத்தில், எந்� 
முட்றயில், எந்� அளவில், வீண விரயம், 
கபாடு்பாககு, முற்படுத்�ல், பிற்படுத்�ல் 
என்பை முற்்றாக �விர்ககப்படடு எவவாறு 
டகயாளப்பை்வணடு்மா அவவாறு 
டகயாளவ�ற்்க நீதி எைப்படும். (ஆ�ாரம்: 
அல்-ஜாஹிழ, �ஹ்தீபுல் அஹ்லாக)

எை்வ நீதி என்பது மனி� வாழவின் 
அடைத்துத் துட்றகளிலும் பின்னிப்பி-
ட்ணந்து இருககககூடிய ஒரு அம்சம் என்பட� 
்மற்குறிப்பிைப்படை வடரவிலகக்ணத்தின் 
மூலம் புரிந்து ககாளளலாம். மனி� வாழவின் 
ஒவகவாரு பகுதியும் சமநிடல்யாடும், 
அடமதி்யாடும் பயணிப்ப�ற்காை அச்சாணி-
யாக்வ இது பார்ககப்படுகி்றது. இது மாத்தி-
ரமன்றி மனி�ைது ஒவகவாரு கசயற்பாடும் 
இட்ற திருப்திடய கபற்்ற�ாகவும், இட்ற விசு-
வாசத்திற்கு உடபடை�ாகவும் மாறுவ�ற்கும் 
அஙகு நீ�ம் கடைப்பிடிககப்பை ்வணடும் 
என்ப�ாக அல்லாஹ் எமககு பணிககி்றான். 

நீதிடய நிடலநாடடுவதில் எவவி� பார-
படச்மா, பாகுபா்ைா காடைப்பைககூைாது. 
அது அல்லாஹ்வுடைய திருப்திடய மடடும் 
நாடி்ய நிடலநிறுத்�ப்பை ்வணடும் என்-
பதும் �னிப்படை விருப்பு கவறுப்புகளுககு 
எவவி� முன்னுரிடமயும் ககாடுககககூைாது 
என்பதும் அல்குர்ஆன் எமககு விடுககின்்ற கட-
ைடளயாகும்.

அல்லாஹுத்�ஆலா மனி� குலத்தின் மாண-
புமிகு மகுைமாக நீதிடய ஆககி டவத்துளளான் 
என்பதும், அது மானுைப்படைப்பிைஙகள 
அடைத்திலும் சமநிடல்யாடு டகயாளப்பை 
்வணடும் என்பட�யும் க�ளிவு படுத்துகின்-
்றான். நீதிடய நிடலநாடடுவதில் இைம், ம�ம், 
கமாழி, கசாந்�ம், பந்�ம் என்று எதுவு்ம கருத்-
தில் ககாளளப் பைாமல் நீ�த்தின் பி்றப்பிைமா-
கிய அந்� அல்லாஹ்டவ முன்னிறுத்தி்ய 
கசயல்பை ்வணடும் என்பட� எமககு வலி-
யுறுத்துகி்றான். (ஆ�ாரம்: �ப்ஸீர் அல்-குர்துபி)

இஸலாத்தின் உயர்ந்� கபறுமாைஙகடள-

யும் அ�ன் அழடகயும் ஒருவர் கமாத்�மாக 
புரிந்து ககாளவ�ற்கு அ�ன் நீதிக்காடபாட-
டையும் முககியத்துவத்ட�யும் அறிந்து 
ககாளவ்� ்பாதுமாை�ாகும். யாராக இருந்-
�ாலும் நீ�ம் ்ப்ணப்பை ்வணடும் என்ப்� 
இஸலாத்தின் பலமாை நிடலப்பாடு. இ�ன் 
கார்ணமாகத்�ான் பல்்வறு சந்�ர்ப்பஙகளி-
லும் கநகிழவுத் �ன்டமயுைனும், விடடுக-
ககாடுப்புைனும், வன்மமற்்ற ்பாககுைனும் 
நைந்து ககாணை நபி (ஸல்) அவர்கள உரியவ-
ருககு உரிய நீதிடய கபற்றுகககாடுகக ்வண-
டுகமன்்ற விையத்தில் மிக உறுதியாகவும், காத்-
திரமாகவும் கசயல்படைார்கள. இ�ற்கு பல 
நிகழவுகள சான்்றாகும்.

எந்� சமூகம் நீதிககுப் பு்றம்பாக கசயல்ப-
டு்மா அது அழிவின் பாட�யில் கசன்று 
ககாணடிருககி்றது என்பட� நபி (ஸல்) அவர்-
கள க�ளிவுபடுத்தியுளளார்கள. அவவா்்ற 
மனி�ர்களுககிடையில் ஏற்்றத்�ாழ்வாடும் 
குல, ்காத்திர ்வறுபாடுக்ளாடும் அநீதி-
யின் வழியில் கசயல்படுபவர்களின் வாழவும் 
நிம்மதி இழந்து அடமதி அற்்ற�ாக மாறிவி-
டும் என்பட� சுடடிக காடடியுளளார்கள. ஒரு 
்�சத்தின் நிடல்ப்றாை கவற்றிககாை ஆணி-
்வராக நீதிடய நிடலநாடடு�ல் எனும் உயரிய 
கருத்�ாை்ல கரு�ப்படுகின்்றது என்பட� 
மிகத் க�ளிவாக விளககியுளளார்கள.

இஸலாத்தின் சமூக நீதி மற்றும் மனி� உரி-
டமகள குறிப்பாக, பி்ற சமயத்�வர்களின் 
உரிடமகடளயும் பாதுகாககும் கபாருடடு 
ஏற்படுத்�ப்படை மிகச்சி்றந்� கசயற்திட -
ைமாக்வ மதீைா சாசைம் விளஙகுகி்றது. 
மனி� உரிடமகள பற்றி ககாளடக வகுப் -
பதிலும் கசயல்படுத்துவதிலும் நபி (ஸல்) 
அவர்களால் ்மற்ககாளளப்படை இச்சா-
சை்ம மு�ன்டமயாைது. இடவ கவறும் 
சித்�ாந்�ஙகளாக்வா, வாயவார்த்ட�களா-
க்வா நின்று விைாமல், முஸலிம்களின் 
ஆடசி உலகில் நிலவிய காலகமல்லாம் 
மிகச்சி்றப்பாகச் கசயல்படுத்�ப்படைை 
என்ப�ற்கு வரலாறு சான்்றாக உளளது.

நபி (ஸல்) அவர்கள முஹாஜிர்களுக-
கும் அன்சாரிகளுககுமிடை்ய ச்கா�-
ரத்துவப் பிட்ணப்டப ஏற்படுத்�வும், 
முஸலிம்களுககும் முஸலிமல்லா�வர்க-
ளுககுமிடையில் பரஸபர ஒத்துடழப்டப 
ஏற்படுத்�வும் எழுதிய சாசைம் பல்்வறு 
விையஙகளுககு ஆ�ாரமாக இருககின்்றது. 
அ�ாவது இஸலாமிய சமூகக கடைடமப்பு 
சமூக நீதிடய அடிப்படையாகக 
ககாண்ை அடமந்திருககும். இ�ற்கு 
அவர்களது வரலாறு சான்்றாகும். தீவிர 
இஸலாமிய விமர்சகராை ்�ாமஸ 
ஆர்்ைால்ட என்பவரது பின்வரும் 
கூற்று அவ�ாைத்திற்குரியது.

அபூ உடப�ா (ரலி) அவர்கள 
�டலடமயில் இஸலாமியப் படை 

ஷாம் ்�சத்தின் ்ஜார்�ான் சமகவளியில் 
உளள பஹ்ல் என்்ற இைத்தில் �ஙகியிருந்� 
்பாது, அப்பிர்�சத்தில் வாழந்� கிறிஸ�-
வர்கள அ்ரபியர்கடள விழித்து பின்வரு-
மாறு ஒரு கடி�ம் எழுதிைார்கள. 

'முஸலிம்க்ள! டபஸாந்தியர்கடள 
விை உஙகடள்ய விரும்புகின்்்றாம். 
அவர்கள எமது ம�த்ட� ்சர்ந்்�ாராக 
இருப்பினும் சரி்ய. கார்ணம் நீஙகள 
எஙகளுைன் விசுவாசமாக நைந்து ககாள-
கிறீர்கள. எம்்மாடு நீஙகள இரககமாக 
இருககின்றீர்கள. எமககு அநீதி இடழப் -
பதிலிருந்து �விர்ந்து ககாளகிறீர்கள. 
எஙகள மீ�ாை ்ராமர்களது ஆடசிடய 
விை உஙகளது ஆடசி மிகச் சி்றந்�து'. 
எவவளவு மகத்�ாை சாடசியம் இது. 
இஸலாத்தின் நீதிக்காடபாடடை க�ளி -
வுபடுத்துவ�ற்கு இட�விை ்வக்றதுவும் 
்�டவயில்டல. 

கபாதுவாக கி.பி.1789 ஆம் ஆணடு 
இைம்கபற்்ற பிரான்சியப் புரடசியின் 
அடிப்படையாக வகுககப்படை ககாள -
டகடயத் க�ாைர்ந்து மனி� உரிடம -
கள பற்றிய சிந்�டை மு�ல் �ைடவ -
யாக உருப்கபற்்றது என்றும், அ�ன் 
அடிப்படையாக்வ 1948 இல் ஐககிய 
நாடுகள சடபயின் உலக மனி� உரிடம -
கள சாசைம் பிரகைைப்படுத்�ப்படைது 
எைவும் கூறுவர். ஆயினும் மனி� உரி -
டமகள பற்றிய ககாளடககடள வகுப்ப -
திலும் கசயல்படுத்துவதிலும் இஸலாம் 
முன்்ைாடியாக அடமந்�து என்பட� 
வரலாற்ட்ற காய�ல் உவத்�ல் இன்றி 
்நாககுகின்்ற எவரும் மறுகக முடியாது. 
(ஆ�ாரம்: முஸலிமல்லா�வர்களின் உரி -
டமகள)

சமூகநீதிகயன்பது �னி நபருககும் 
சமூகத்திற்குமிடை்ய உளள சமமாை, 
நியாயமாை உ்றடவ குறிககின்்றது. 
்�டவகடள நிட்றவு கசயது, பாகுபா -
ைற்்ற நீதிடயயும் நியாயத்ட�யும் நிடல 
நிறுத்துவது �ான். சமூகப் கபயர்ச்சிக -
காை �டைகடள உடைத்து, சமூகப் 
பாதுகாப்டப உணைாககி, கபாருளா�ார 
ஏற்்றத்�ாழவுகடள கடளவ�ாகும். இதி -
லிருந்து சமூகநீதிகயன்பது சமூகஙகளுக -
கிடையில் சாந்�மாை உ்றடவ கடடிகய -
ழுப்புவ�ற்காை பிர�ாை அம்சம் என்பட� 
யாரும் ம்றகக முடியாது. 

க்லாநிதி அல்்ாபிழ், 
எம.ஐ.எம. சித்தீக் (அல்-ஈனஆமி) 
B.A.Hons, (Al- Azhar university, Egypt) 
M.A.& PhD 
(International Islamic university, Malaysia)

சமூ்கநீதி: ஓர இஸலகாமிய ந�காககு
எைது உயிரிலும மை்லா்ன 

நபி (ஸல்) அெர்கள் ைனி� 
மநயத்தின �நம�யாகவும அமடெ-
யாளைாகவும திகழ்நதுள்ளார்கள். 
ஒவசொருெரும ைனி�மநயத்து-
டென ொழ்ெ�ற்கு ம�மெயா்ன 
ச�ளிொ்ன ெழிகாடடெல்கமள 
அன்னார் ெழங்கியுள்ளார்கள். 
அ�ற்கு நாயகத் ம�ாழர் ஒருெர் 
அறிவித்துள்ள ெம்பெசைானறும 
நல்்ல எடுத்துக்காடடொக உள்ளது. 

ஒரு நாள் நாங்கள் முற்்பகல் 
மநரத்தில் அல்்லாஹ்வின தூ�ர் 
(ஸல்) அெர்களிடெம இருநம�ாம. 
அபம்பாது செருப்பணியா�, (அமர) 
நிர்ொணிகளா்ன, ெடடெைாய் கிழிந� 
கம்பளி ஆமடெ அல்்லது நீளங்கி 
அணிந� ஒரு கூடடெத்�ார் �ம (கழுத்-
துகளில்) ொடகமளத் ச�ாங்கவிடடெ-
ெர்களாக நபிகளாரிடெம ெந�்னர். 
அெர்களில் ச்பரும்பா்லாம்னார் 
முளர் கு்லத்ம�ச் மெர்ந�ெர்களாக 
இருந�்னர். இல்ம்ல அெர்களில் 
அம்னெருமை முளர் கு்லத்ம�ச் 
மெர்ந�ெர்கள்�ாம. அெர்களது 
ஏழ்மை நிம்லமயக் கணடெ நபி 
(ஸல்) அெர்களது முகம நிறம 
ைாறிவிடடெது. 

உடெம்ன நபி (ஸல்) அெர்கள் 
(ஒருவி�த் �விபபு நிம்லயுடென) வீட-
டுக்குள் செனறு செளிமய ெநது, 
பி்லால் (ரலி) அெர்களிடெம உத்�ர-
விடெ, பி்லால் (ரலி) அெர்கள் ச�ாழு-
மகக்கு அறிவிபபுச் செய்து இகாைத்-
தும கூறி்னார்கள். 

அல்்லாஹ்வின தூ�ர் (ஸல்) 
அெர்கள் ச�ாழுதுவிடடு, ைக்க-
ளுக்கு உமர நிகழ்த்தி்னார்கள். 
அபம்பாது 'ைக்கமள! உங்கமள 
ஒமர ஆனைாவிலிருநது ்பமடெத்� 
உங்கள் இமறெம்ன ்பயநது 
சகாள்ளுங்கள்' எனும (அல் குர்ஆ-
னின 4:1) இமறெெ்னத்ம� முழு-
மையாக ஓதிக்காடடி்னார்கள். 

மைலும, 'அல்்ஷ்ர்' அத்தியா-
யத்திலுள்ள 'நமபிக்மகயாளர்-
கமள! நீங்கள் அல்்லாஹ்வுக்கு 
அஞ்சுங்கள். ஒவசொரு ஆன-
ைாவும நாமளக்சகனறு எ�ம்ன 
அனுபபியுள்ளது என்பம� கெ்னத்-
திற்சகாள்ளடடும. அல்்லாஹ்வுக்கு 
அஞ்சுங்கள்' எனும (அல் குர்ஆன 
59:18) ெெ்னத்ம�யும ஓதிக்காடடி 
(முளர் கூடடெத்�ாருக்கு �ர்ைம செய்-
யுைாறு கூறி)்னார்கள். 

அபம்பாது '(உங்களில்) ஒருெர் 
�ைது ச்பாற்காசு, செள்ளிக்காசு, 
துணி, ஒரு ஸாஉ மகாதுமை, ஒரு 
ஸாஉ ம்பரீச்ெம ்பழம ஆகியெற்-
மறத் �ர்ைம செய்யடடும எனறு 

கூறி, ம்பரீச்ெம ்பழத்தின ஒரு துண-
மடெமயனும �ர்ைம செய்யடடும 
எனறு ெலியுறுத்தி்னார்கள். உடெம்ன 
(நபித்ம�ாழர்களில்) ஒவசொருெ-
ரும �மமிடெமிருந� ச்பாற்காசுகளி-
லிருநதும செள்ளிக் காசுகளிலிருந-
தும ஆமடெகளிலிருநதும ஒரு ஸாஉ 
மகாதுமையிலிருநதும ஒரு ஸாஉ 
ம்பரீச்ெம ்பழத்திலிருநதும �ர்ைம 
செய்�ார்கள். 

அபம்பாது அனொரிகளில் ஒருெர் 
ஒரு ம்ப (நிமறய ச்பாருடகமளக்) 
சகாணடு ெந�ார். அம�த் தூக்க 
முடியாைல் அெரது மக திணறியது. 

ஏன தூக்கமெ முடியவில்ம்ல. 
பின்னர் ச�ாடெர்நது ைக்கள் (�ங்-
களின �ர்ைப ச்பாருடகளுடென) 
ெநது சகாணடிருந�்னர். இறுதியில் 
உணவுப ச்பாருடகளாலும ஆமடெக-
ளாலும இரு குவியல்கள் மெர்நது-
விடடெம� நான கணமடென. 

அபம்பாது நபி(ஸல்) அெர்க-
ளது முகம ச்பானம்னப ம்பானறு 
மினனிக் சகாணடிருப்பம�யும 
நான கணமடென. நபி(ஸல்) அெர்-
கள், 'யார் இஸ்லாத்தில் ஓர் அழகிய 
நமடெமுமறமய உருொக்குகிறாமரா 
அெருக்கு அ�ற்குரிய நனமையும 
அெருக்குப பின அ�ன்படி செயல்-
்படு்பெர்களின நனமையும உணடு. 

அ�ற்காக அெர்களது நனமை-
யில் எதுவும குமறநதுவிடொது. 
அவொமற, யார் இஸ்லாத்தில் ஒரு 
தீய நமடெமுமறமய உருொக்குகி-
றாமரா அெருக்கு அ�ன ்பாெமும 
அெருக்குப பின அ�ன்படி செயல்-
்படு்பெர்களின ்பாெமும - அ(�ன்படி 
செயல்்படடெ)ெர்களின ்பாெத்திலி-
ருநது எதுவும குமறயாைல் உணடு 
எனறு கூறி்னார்கள். (ஆ�ாரம: 
முஸலிம)

இச்ெம்பெம நபி (ஸல்) அெர்-
களிடெத்திலும அெர்களுமடெய 
ம�ாழர்களிடெத்திலும காணப்படடெ 
ைனி� மநயத்ம� ச�ளிொக எடுத்-
துமரக்கிறது. ெறுமையால் பீடிக்-
கப்படடெ அந� ைக்கமளப ்பார்த்� 
உடென ச்பருைா்னாரின முகம ைாறி 
அெர்கள் �வித்�தும ச்பாருடகள் 
குவிந� பினம்ப அெர்களுமடெய 
முகத்தில் ைகிழ்ச்சி ச�ன்படடெது. 
அது அெர்களது அளவில்்லா 
ைனி�மநயத்ம� செளிப்படுத்தி 
நினறது. 

ஆகமெ நபி (ஸல்) அெர்-
கமள முனைாதிரியாகக் சகாணடு 
ைனி� மநயத்ம� ெளர்த்துக் 
சகாள்மொம. அ�ன ஊடொக நெ-
பிகளாரின ஸுன்னாமெ உயிர்ப-
பிபம்பாம.

்மனிதந�யத்தின் அடையகாளம
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தரம_5 ெகுபபு ைாணெர்்களுக்்கான
Gyikf; fjpu;

புலமைப ்பரிசில் ்பரீடமெ ைாதிரி வினாததாள் --– I 1 ைணிததியாலம

(10ஆம ்பக்்கம ்பார்க்்க)

திருமதி.பதமமா சந்திரமமமாகன்
புனித அந்மதமானியமார் கல்லூரி
ககமாழும்பு - 13

 
7. ehk; vkJ ehl;Lf;F nra;a Ntz;ba nray; my;yhjJ. 

 i. vkJ ehl;L kuGupikia ghJfhj;jy; 
 ii. ehl;bd; rl;l jpl;lq;fis kjpj;jy; 
 iii. vkJ kjj;ij kl;Lk; kjpj;jy; 
 
8. bNahdh Kjyhk; gbapYk; fhu;j;jpfh Ie;jhk; gbapYk; epw;fpd;wdu;. bNahdh 

xU gb VWk; NghJ fhu;j;jpfh xU gb ,wq;Fthshapd; ,UtUk; 
vj;jpidahtJ gbapy; re;jpj;J nfhs;thu;fs;? 

 i. %d;whtJ   ii. ,uz;lhtJ  iii. ehd;fhtJ 
 
9. xU fk;gpahdJ %d;W rk gFjpfshf ntl;lg;gl;l gpd;G mjpy; xUgFjp 

kPz;Lk; ehd;F rk gFjpahf ntl;lg;gl;lJ. mt;thW ntl;lg;gl;l xU 

gFjpapd; ePsk; 5 cm vdpy; fk;gpapd; nkhj;j ePsk; ahJ? 

 i. 40 cm   ii. 50 cm   iii.60 cm 
 

10. 81> 9> 64> 8> ……..> ……… vz;Nfhyj;jpid G+uzg;gLj;jpdhy; tuNtz;ba 
vz;fs;? 

 i. 49, 7   ii. 7, 49   iii. 48, 12 
 
11. 4 kdpju;fs; 8 ehl;fspy; nra;Ak; Ntiyapd; miuthrpia 2 kdpju;fs; 

vj;jid ehl;fspy; nra;J Kbg;ghu;fs; 

 i. 6 ehl;fspy;  ii. 8 ehl;fspy;  iii. 10 ehl;fspy; 
 
12. ,jidf; nfhz;L xU rJuKfp mikj;jhy; 

fpilf;Fk; rupahd rJuKfpapd; gf;fq;fisf; 
nfhz;l cU vJ? 

 
 
 
 
 

i. ii.    iii. 
 
 
13. J}uk;> KbT> G+u;j;jp> me;jk; ,tw;Ws; tpj;jpahrkhd nrhy; vJ? 

 i. J}uk;   ii. KbT   iii. me;jk;  
 
14. fkydpd; taJ 14. epkyd; fkydpYk; ghu;f;f 6 taJ %j;jtd;. tpkyd; 

epkydpYk; ghu;f;f 2 taJ ,isatd;. vdNt tpkydpd; taJ vd;d? 

 i. 22    ii. 20    iii. 18 

x 

x x 

 

15. xU Nghj;jypYs;s ePupd; msT 700 ml vdpy;. mJNghy 9 
Nghj;jy;fspYs;s ePupd; msT ahJ? 

 i. 6 l 300 ml   ii. 6300 l   iii. 63 l 
 
16. epak Neuj;ijf; fhl;Lk; fbfhu Kfk; xd;wpNy 11 : 49 vdf; 

fhl;lg;gLfpwJ. ,d;Dk; 15 epkplq;fspd; gpd;du; ,f;fbfhuk; fhl;Lk; Neuk; 
vd;d? 

 i.  11 : 59   ii.  12 : 04   iii.  00 : 04 
 
17. cl;gf;fk; njupahj ngl;b xd;wpy; 6 gr;irepwg; ge;JfSk; 7 rptg;G epwg; 

ge;JfSk; cs;sd. gr;ir epwg;ge;njhd;wpid ghu;f;fhky; vLf;f 
Mff;Fiwe;jJ vj;jid jlitfs; ge;Jfis ntspNa vLf;f Ntz;Lk;? 

 i. MwhtJ jlit  ii. VohtJ jlit  iii. vl;lhtJ jlit 
 

18. xU Gifapujk; 47km J}uj;jpypUe;J 51 km J}uk; tiu gazpg;gjw;F 20 
epkplq;fs; vLj;jJ. Gifapujk; mNj Ntfj;jpy; nry;Ykhapd; ,d;Dk; 10 

km J}uk; nry;y vt;tsT Neuk; vLf;Fk;? 

 i. 50 epkplq;fs;  ii. 40 epkplq;fs;  iii. 60 epkplq;fs; 
 
19. byf;\d; epd;w tupirapy; mtDf;F Kd;dhy; 7 Ngu; epd;wdu;. tupirapd; 

filrpapy; epd;wtu; KjyhtJ eguhfp tUk; tifapy; midtUk; 
kWgf;fj;jpw;F jpUk;gpdu; ,g;;NghJ byf;\dpd; Kd;dhy; Ie;J Ngu; epd;wdu; 
vdpy; mt;tupirapy; nkhj;jk; vj;jid Ngu; epd;wdu;? 

 i. 12 Ngu;   ii. 13 Ngu;   iii. 11 Ngu; 
 
20. rJuq;fSf;F Nfhzq;fs; ,Uf;Fk; ,e;j cUtpw;F Nfhzq;fs; ,y;iy 

vdNt> 

 i. ,J xU rJuky;y  ii. ,J xU tl;lk;   

iii. cWjpahf $wKbahJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15. xU Nghj;jypYs;s ePupd; msT 700 ml vdpy;. mJNghy 9 
Nghj;jy;fspYs;s ePupd; msT ahJ? 

 i. 6 l 300 ml   ii. 6300 l   iii. 63 l 
 
16. epak Neuj;ijf; fhl;Lk; fbfhu Kfk; xd;wpNy 11 : 49 vdf; 

fhl;lg;gLfpwJ. ,d;Dk; 15 epkplq;fspd; gpd;du; ,f;fbfhuk; fhl;Lk; Neuk; 
vd;d? 

 i.  11 : 59   ii.  12 : 04   iii.  00 : 04 
 
17. cl;gf;fk; njupahj ngl;b xd;wpy; 6 gr;irepwg; ge;JfSk; 7 rptg;G epwg; 

ge;JfSk; cs;sd. gr;ir epwg;ge;njhd;wpid ghu;f;fhky; vLf;f 
Mff;Fiwe;jJ vj;jid jlitfs; ge;Jfis ntspNa vLf;f Ntz;Lk;? 

 i. MwhtJ jlit  ii. VohtJ jlit  iii. vl;lhtJ jlit 
 

18. xU Gifapujk; 47km J}uj;jpypUe;J 51 km J}uk; tiu gazpg;gjw;F 20 
epkplq;fs; vLj;jJ. Gifapujk; mNj Ntfj;jpy; nry;Ykhapd; ,d;Dk; 10 

km J}uk; nry;y vt;tsT Neuk; vLf;Fk;? 

 i. 50 epkplq;fs;  ii. 40 epkplq;fs;  iii. 60 epkplq;fs; 
 
19. byf;\d; epd;w tupirapy; mtDf;F Kd;dhy; 7 Ngu; epd;wdu;. tupirapd; 

filrpapy; epd;wtu; KjyhtJ eguhfp tUk; tifapy; midtUk; 
kWgf;fj;jpw;F jpUk;gpdu; ,g;;NghJ byf;\dpd; Kd;dhy; Ie;J Ngu; epd;wdu; 
vdpy; mt;tupirapy; nkhj;jk; vj;jid Ngu; epd;wdu;? 

 i. 12 Ngu;   ii. 13 Ngu;   iii. 11 Ngu; 
 
20. rJuq;fSf;F Nfhzq;fs; ,Uf;Fk; ,e;j cUtpw;F Nfhzq;fs; ,y;iy 

vdNt> 

 i. ,J xU rJuky;y  ii. ,J xU tl;lk;   

iii. cWjpahf $wKbahJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fPNoAs;s jftiy mbg;gilahff; nfhz;L 21> 22> 23k; tpdhf;fSf;F 
tpilaspf;Ff. 
 
 

 
 
 
 
 
 
21. nrt;tfj;jpw;F kl;Lk; cupa ,yf;fq;fs; vit? 

 i. 1> 4> 7> 8   ii. 1> 6> 7> 8> 4  iii. 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8 
 
22. nrt;tfj;jpYs;s ,yf;fq;fspd; $l;Lj;njhif ahJ? 

 i. 20    ii. 36    iii. 40 
 
23. Kf;Nfhzj;jpw;F kl;Lk; cupa ,yf;fq;fs; vit? 

 i. 2    ii. 2> 3> 5> 6   iii. vJTk; ,y;iy 
 
24. mgp fhiyapy; ele;J nry;Yk; NghJ mtdJ epoy; mtdJ gpd;gf;fkhf 

ePz;L epyj;jpy; njupe;jJ. vdNt mtdpd; tyJ gf;fj;jpYs;s jpir vJ? 

 i. tlf;F    ii. njw;F   iii. fpof;F 
 
25. mg;gh gz;biff;F rptg;G> kQ;rs;> ePyk;> gr;ir Mfpa epwq;fspy; Milfs; 

thq;fp te;jhu;. ehd; kQ;rs;> rptg;G> gr;ir Mfpa epw Milfis vLj;Jf; 
nfhz;Nld;. jq;if gr;ir> rptg;G ePy MilfisAk; mf;fh gr;ir> rptg;G> 
kQ;rs; MilfisAk; vLj;jhs;. vdpy; jq;if kl;Lk; Nju;e;njLj;j epwk; 
vJ? 

 i. rptg;G   ii. ePyk;   iii. gr;ir 
 
26. 4 rpW gps;isfSf;Fk; 3 KjpNahu;fSf;Fk; toq;f xU yPw;wu; ghy; 

Njitg;gl;lJ vdpy; 20 gps;isfSf;Fk; 15 KjpNahu;fSf;Fk; toq;f 
vj;jid yPw;wu; ghy; Njitg;gLk;? 

 i. 5 l ghy;   ii. 12 l ghy;   iii. 15 l ghy; 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  4

8
5

2
3

6 

7 

27.   
 
 
 
 
  

i. 40    ii. 48    iii. 37 
 

28. 2        3     =     3       3 
NkNy ,uz;L gf;fq;fspYk; cs;s ,yf;fq;fs; rkdhf Ntz;Lkhapd;   >      
FwpaPLfs; fhl;Lk; fzpj milahsq;fs; KiwNa 

 i. +, X   ii. X, +   iii. X,  X 
 
29. kPdtDf;F tiy vdpy; cotDf;F 

 i. fyg;ig   ii. tay;   iii. ney; 
 
30. fPNo jug;gl;Ls;s nrhw;fspy; tykpUe;j ,lkhfNth ,lkpUe;J tykhfNth 

thrpj;jhYk; xNu khjpupahf ,Uf;Fk; nrhy; my;yhjJ 

 i. tpflftp   ii. jhj;jh   iii. kfhj;kh 
 
31. ,uz;L cUisfis xd;Nwhnlhd;W glj;jpy; fhl;bAs;sthW nghUj;jpa 

gpd;G fpilf;Fk; cUtpy; cs;s tpspk;Gfspd; vz;zpf;if ahJ? 
 
 
 
 

 i. 2    ii. 4    iii. 8 
 
32. ,t;TUtpy; epow;wg;gl;l gFjp KO cUtpd; vd;d 

gq;fhFk;? 

 i. 3/8   ii. 5/8   iii. 4/8 
 
 
 

33. 10690 ,t;ntz;zpy; E}wpdplj;J ,yf;fj;jpd; ngWkhdk; vt;tsT? 

 i. mWE}W   ii. E}W   iii. njhz;D}W 
 
34. Ie;E}w;W ehw;gJld; E}w;W vz;gjpid $l;b mjpy; vOE}w;W ,Ugjpid 

fopj;jhy; ngwg;gLk; tpilahdJ 

 i. E}W   ii. gj;J    iii. G+[;[pak; 
 

7 

3 

18 

4

33

9

5

8

? 

 

35. 306 cm ,jid m, cm y; vOjpdhy; 

 i. 30m 6 cm   ii. 3m 6 cm   iii. 3m 60 cm 
 
36. xU fbfhuj;jpd; tpiy &gha; 500.00 Ie;J fbfhuq;fs; thq;fpdhy; xd;W 

&. 10.00 tpiy FiwT jUtjhf tpahghup $wpdhu;. etpf;rd; 20 
fbfhuq;fs; thq;fpdhd;. mtd; nrYj;jpa gzk; vt;tsT? 

 i. &gha; 9800.00  ii. &gha; 9500.00  iii. &gha; 9300.00 
 

37. rhu;j;jpf; jd;dplKs;s gzj;jpd; ½ gq;fpid Gj;jfq;fs; thq;f 
nrytpl;lhd;. kPjpg; gzj;jpy; miuthrpapy; fha;fwpfs; thq;fpdhd;. 

kpFjpahf ,Ue;j gzj;jpy; 2/3 gq;fpid jq;iff;F nfhLj;jhd;. ,g;NghJ 
mtdplk; ,Ue;j gzk; &gha;. 50.00 vdpy; mtdplkpUe;j KOj;njhif 
vt;tsT? 

 i. &gha; 500.00  ii. &gha; 400.00  iii. &gha; 600.00 
 
38.  
 
 
 
 
 
 

 i. 12    ii. 15    iii. 18 
 
39. 5          30 
  4     20 
 6  ? 
 i. 42    ii. 45    iii. 40 
 
40. rJutbthd fhzpnahd;wpy; Nghlg;gl;l ghj;jp 

cUtpy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. rJuj;jpd; xU gf;f 

ePsk; 8m vdpy; ghj;jpapd; ePsk; ahJ? 

     i. 8m   ii. 16m  iii. 12m 
 

 
 
 

 

16 

17  14 

? 

8m 

Gyikg;guprpy; guPl;ir juk; 5 gFjp I 
vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpilaspf;Ff. 
rupahd tpilapd; fPo;f; NfhbLf. 
 
1.  
 
 
 
  

i. 28    ii. 39    iii. 22 
 

2. fljhrp xd;wpid ,t;thW ehd;fhf kbj;J ntl;ba gpd; 
ngwg;gLk; cUthdJ 

 
 
 
 
 

i.  ii.    iii. 
 

3. t  ,e;j vOj;ij Kfk; ghu;f;Fk; fz;zhbapy; ghu;f;Fk; NghJ Njhd;Wk; 
tpk;gj;ij fhl;Lk; rupahd tpilia njupf. 

 

 i.    ii. ………….  iii. …………… 
  
4. mjpf nrq;Nfhzq;fisf; nfhz;l cU vJ? 
 
 
 
 

 i.    ii.    iii. 
 
5. 64 ,d; miuthrpapd; miuthrp vt;tsT? 

 i. 32    ii. 42    iii. 16 
 
6. 2021k; Mz;L khu;r; khjk; Kjyhk; jpfjp Gjd;fpoik vdpy; mk;khjj;jpd; 

,Wjp ehs; vd;d fpoik? 

 i. Gjd;fpoik  ii. tpahof;fpoik  iii. nts;spf;fpoik 
 
 
 

4  2 

14  23 ?
3 5 7 4

t 
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புலமைப ்பரிசில் ்பரீடமெ ைாதிரி வினாத்ாள் -– I 09 ஆம ்பக்்கத ச்ாடெர்

I.   1)  ்கடபுல, செவிபபுல   

   2)   உல்க விடெயங்கமை அறி்ல்/  

்கல்விக்கு உ்வு்ல் / சிறந் ச்பாழுது-

ப்பாக்கு   

   3)  உல்கம, வீடு   

   4)  ்கணினி   

   5)  அபே்கைா்க   

   6)  (i) பூமி (ii) உ்ப்காரம   

II.  7)  ்கன்று   

    8)  கூடடெம   

   9)  உலவு்ல்   

   10)  ைறம   

 III.  11)  மி்க ைகிழ்ல்   

     12)  தீர்பபு   

     13)  (i) சென்றனர் (ii) ்படடெது (iii) ்பறந்ன   

     14)  (i) ச்பான்னல்ல (ii) நூறிலும ொவு   

IV.  15)  ோங்கள்   

      16)  விமையாடின   

      17)  சிறுெர்்கள்   

V.  18)  செற்றிமல   

      19)  பும்கயிமல   

VI.  20)  (i) Clock (ii) Rainbow   

வினாத்ாள் - ii இற்்கான விமடெ்கள் (23.09.2022)
                 (iii)  ்யவுசெய்து அைருங்கள்   

   21)  (i) எலெலு (ii) ்பரி்கன்க (iii) ெதுர   

  VII. 22)  (i) ்கஸான் (ii) ஒரு ்டெமெ 

  (iii) ஒரு ்டெமெ   

       23)  75430   

       24)  (i) 34   

         (ii) ெடெக்கு, ச்ற்கு, கிழக்கு, பைற்கு   

       25)  20 ப்ங்காய்்கள்   

       26)  3053   

       27)  ரூ்பாய் 240.00   

 28) ்பத்ாயிரதது எண்ணூற்று முப்பது   

 29) 24 Cm   

 30) 3   

 31) 1   

 32) 3   

 33) 1   

 34) 2   

 35) 1   

 36) 2   

 37) 2   

 38) 3   

 39) 3   

 40) 1   

 41) 2   

 42) 2   

 43) 3   

 44) 1   

 45) 3   

 46) 2   

 47) 1   

 48) 2   

 49) 3   

 

35. 306 cm ,jid m, cm y; vOjpdhy; 

 i. 30m 6 cm   ii. 3m 6 cm   iii. 3m 60 cm 
 
36. xU fbfhuj;jpd; tpiy &gha; 500.00 Ie;J fbfhuq;fs; thq;fpdhy; xd;W 

&. 10.00 tpiy FiwT jUtjhf tpahghup $wpdhu;. etpf;rd; 20 
fbfhuq;fs; thq;fpdhd;. mtd; nrYj;jpa gzk; vt;tsT? 

 i. &gha; 9800.00  ii. &gha; 9500.00  iii. &gha; 9300.00 
 

37. rhu;j;jpf; jd;dplKs;s gzj;jpd; ½ gq;fpid Gj;jfq;fs; thq;f 
nrytpl;lhd;. kPjpg; gzj;jpy; miuthrpapy; fha;fwpfs; thq;fpdhd;. 

kpFjpahf ,Ue;j gzj;jpy; 2/3 gq;fpid jq;iff;F nfhLj;jhd;. ,g;NghJ 
mtdplk; ,Ue;j gzk; &gha;. 50.00 vdpy; mtdplkpUe;j KOj;njhif 
vt;tsT? 

 i. &gha; 500.00  ii. &gha; 400.00  iii. &gha; 600.00 
 
38.  
 
 
 
 
 
 

 i. 12    ii. 15    iii. 18 
 
39. 5          30 
  4     20 
 6  ? 
 i. 42    ii. 45    iii. 40 
 
40. rJutbthd fhzpnahd;wpy; Nghlg;gl;l ghj;jp 

cUtpy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. rJuj;jpd; xU gf;f 

ePsk; 8m vdpy; ghj;jpapd; ePsk; ahJ? 

     i. 8m   ii. 16m  iii. 12m 
 

 
 
 

 

16 

17  14 

? 

8m 

 

35. 306 cm ,jid m, cm y; vOjpdhy; 

 i. 30m 6 cm   ii. 3m 6 cm   iii. 3m 60 cm 
 
36. xU fbfhuj;jpd; tpiy &gha; 500.00 Ie;J fbfhuq;fs; thq;fpdhy; xd;W 

&. 10.00 tpiy FiwT jUtjhf tpahghup $wpdhu;. etpf;rd; 20 
fbfhuq;fs; thq;fpdhd;. mtd; nrYj;jpa gzk; vt;tsT? 

 i. &gha; 9800.00  ii. &gha; 9500.00  iii. &gha; 9300.00 
 

37. rhu;j;jpf; jd;dplKs;s gzj;jpd; ½ gq;fpid Gj;jfq;fs; thq;f 
nrytpl;lhd;. kPjpg; gzj;jpy; miuthrpapy; fha;fwpfs; thq;fpdhd;. 

kpFjpahf ,Ue;j gzj;jpy; 2/3 gq;fpid jq;iff;F nfhLj;jhd;. ,g;NghJ 
mtdplk; ,Ue;j gzk; &gha;. 50.00 vdpy; mtdplkpUe;j KOj;njhif 
vt;tsT? 

 i. &gha; 500.00  ii. &gha; 400.00  iii. &gha; 600.00 
 
38.  
 
 
 
 
 
 

 i. 12    ii. 15    iii. 18 
 
39. 5          30 
  4     20 
 6  ? 
 i. 42    ii. 45    iii. 40 
 
40. rJutbthd fhzpnahd;wpy; Nghlg;gl;l ghj;jp 

cUtpy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. rJuj;jpd; xU gf;f 

ePsk; 8m vdpy; ghj;jpapd; ePsk; ahJ? 

     i. 8m   ii. 16m  iii. 12m 
 

 
 
 

 

16 

17  14 
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8m 

 

35. 306 cm ,jid m, cm y; vOjpdhy; 

 i. 30m 6 cm   ii. 3m 6 cm   iii. 3m 60 cm 
 
36. xU fbfhuj;jpd; tpiy &gha; 500.00 Ie;J fbfhuq;fs; thq;fpdhy; xd;W 

&. 10.00 tpiy FiwT jUtjhf tpahghup $wpdhu;. etpf;rd; 20 
fbfhuq;fs; thq;fpdhd;. mtd; nrYj;jpa gzk; vt;tsT? 

 i. &gha; 9800.00  ii. &gha; 9500.00  iii. &gha; 9300.00 
 

37. rhu;j;jpf; jd;dplKs;s gzj;jpd; ½ gq;fpid Gj;jfq;fs; thq;f 
nrytpl;lhd;. kPjpg; gzj;jpy; miuthrpapy; fha;fwpfs; thq;fpdhd;. 

kpFjpahf ,Ue;j gzj;jpy; 2/3 gq;fpid jq;iff;F nfhLj;jhd;. ,g;NghJ 
mtdplk; ,Ue;j gzk; &gha;. 50.00 vdpy; mtdplkpUe;j KOj;njhif 
vt;tsT? 

 i. &gha; 500.00  ii. &gha; 400.00  iii. &gha; 600.00 
 
38.  
 
 
 
 
 
 

 i. 12    ii. 15    iii. 18 
 
39. 5          30 
  4     20 
 6  ? 
 i. 42    ii. 45    iii. 40 
 
40. rJutbthd fhzpnahd;wpy; Nghlg;gl;l ghj;jp 

cUtpy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. rJuj;jpd; xU gf;f 

ePsk; 8m vdpy; ghj;jpapd; ePsk; ahJ? 

     i. 8m   ii. 16m  iii. 12m 
 

 
 
 

 

16 

17  14 

? 

8m 

 50) 2   

 51) 2   

 52) 3   

 53) 2   

 54) 3   

 55) 3   

 56) 1   

 57) 2   

 58) 1   

 59) 1   

உலகில் நீண்டெ்கால ெரலாற்மறக் ச்காண்டெ 
திமரப்படெததுமறயானது, ேவீன ொ்-

னங்களின் ெரும்கயுடெனும ச்காபரானாவுடெனும 
முடெஙகியது. இந் முடெக்்கததின் ்பயனா்க ்கமலத-
துமறயும திமரப்படெததுமறயும இன்றுெமர 
மீண்டும ்பமழய நிமலக்கு ெரவில்மல.  

 இ்ன் விமைொ்க திமரப்படெததுமறமய 
ேமபி ச்ாழிலாற்றி ெந்ெர்்கள் ்பாதிக்்கப்பட-
டெனர். அெர்்கைது ெருைானததிலும ச்பரும 
வீழச்சி ஏற்்படடெது. திமரப்படெங்கள் திமரயிடெப-
்படடெ சினிைா திபயடடெர்்கமை மூடெ பெண்டிய 
நிமல ஏற்்படடெது.   

 இவொறானச்ாரு ச்பாருைா்ார வீழச்சியிலி-
ருநது திமரப்படெததுமறமய 
மீடசடெடுக்்க நீண்டெ்காலம 
எடுக்்கக்கூடும என எல்-
பலாரும எண்ணிக் ச்காண்-
டிருக்கும நிமலயில், எந-

்சொரு ெொலுக்கும மு்கமச்காடுக்்க ்யார் என்ற 
ெம்கயில் ்மிழர்்கள் செறிநது ொழும ைன்னார், 
ப்பொமலயில் 'ெங்கவி' என்ற ச்பயரில் திபயடடெர் 
ஒன்மற அமைதது அதில் ்பாரிய செலவில் ச்பரிய 
்பட்ஜடடில் ்யாரிக்்கப்படடெ திமரப்படெங்கமை திமரயி-
டுெதில் இன்று முன்னணியில் இருக்கிறார் ைன்னார், 
ப்பொமலயில் உள்ை 'ெங்கவி' திபயடடெரின் உரிமை-
யாைர் துமரராொ சுபரஷ்.   

 சினிைாவின் மீது ச்காண்டெ பைா்கத்ால் ஆரம-
்பததில் 'ெங்கவி' என்ற ச்பயரில் திமரப்படெ நிறுெ-
சைான்மற நிறுவி திமரப்படெத ்யாரிபபில் ஈடு்படடெ 
இெர், அவெபப்பாது இமெ நி்கழவு்கமையும ்கமல-
நி்கழவு்கமையும ேடெததி ்கமலஞர்்கமையும ெமூ்க 
பெமெயாைர்்கமையும ச்கைரவிதது ெந்ார்.   

 ்கமலஞர்்களுக்கும ெமூ்க பெமெயாைர்்களுக்கும 
விருது்கள் ெழஙகி ச்கைரவிதது ெந் இெர், இந் 
விருது்கமை ஒபர ச்பயரின் கீழ ெழங்கத திடடெமிடடு 
அந் விருதுக்கு '்கலாவிபூஷணன்' என ச்பயரும 
இடடொர். இந் விருது ெழஙகும விழாமெ ச்காழுமபு 

்பண்டொரோயக்்க ெர்ப்ெ 
ைாோடடு ைண்டெ்பததில் 
ேடெத் திடடெமிடடு இ்ற்்கான 
விண்ணப்பங்கள் ப்காரப்பட-
டெப்பாது ச்காழுமம்ப விடெ 
யாழப்பாணததில் இருநது 

அதி்க விண்ணப்பங்கள் ெநது குவிந்்ால் 
மு்லில் இந் விழாமெ யாழப்பாணததில் ேடெத் 
எண்ணி மு்லாெது ்கலாவிபூஷணன் விருது 
ெழஙகும விழாமெ யாழப்பாணம ப்காண்டொவி-
லில் ேடெததினார்.   

 அ்ன் பின்னர் இந் விழாமெ ஒவசொரு 
ைாெடடெததிலும ேடெத் திடடெமிடடெனர். அ்ற்்கமைய 
அடுத் விழாமெ ைடடெக்்கைபபில் ேடெத் திடடெமிட-
டெப்பாதிலும, ச்காபரானாொல் அஙகு விழாமெ 
ேடெத் முடியாது ப்பான்ால் விண்ணபபித் 
ஏமனய ்கமலஞர்்கள் அமனெமரயும ச்காழுமபு 
்பண்டொரோயக்்க ெர்ப்ெ ைாோடடு ைண்டெ்பததிற்கு 
அமழதது ்கலாவிபூஷணன் விருது ெழஙகி ச்கௌர-

வித்ார்.   
 புலமச்பயர்ந் ்மிழக் ்கமலஞர்்கமையும ச்கௌர-

ெப்படுத் நிமனத் அெர், ்கனடொவில் ெசித் புலம-
ச்பயர்ந் ்மிழக் ்கமலஞர் குணா ்யாரித் '்கயிறு' 
என்ற திமரப்படெதம் இலஙம்கயில் திமரயிடெ ேடெ-
ெடிக்ம்க எடுதது அ்மன ோடடில் உள்ை திபயடடெர்-
்கள் ்பலெற்றில் திமரயிடடொர். இந்த திமரப்படெதம் 
திமரயிடெ திபயடடெர் ப்டி அமலந்ப்பாது, எதிர்போக்-
கிய ெொல்்கமை அடிப்பமடெயா்கக் ச்காண்டு திபயட-
டெர் ஒன்மற அமைக்்க திடடெமிடடு ைன்னார் ப்பொமல-
யில் 'ெங்கவி' என்ற ச்பயரில் திபயடடெமர அமைதது 
திறநது மெத்ார்.   

 தின்கரன், தின்கரன் ொரைஞெரி ்பததிரிம்க்களின் 
பிர்ை ஆசிரியர் ச். செநதில்பெலெர் ்மலமை-
யில் இ்ன் திறபபுவிழா அண்மையில் ேமடெச்பற்றது.   

 இந்த திமரயரங்கம திறநதுமெக்்கப்படடெ 
பின்னர் திமரயிடெப்படுகின்ற ச்பரிய ்பட்ஜட செலவில் 
்யாரிக்்கப்படடெ மு்லாெது திமரப்படெம 'ச்பான்னி-
யின் செல்ென்' திமரப்படெைாகும.   

பேசாலை 'சங்கவி' திலையைஙகில்   
இன்றுமுதல் 'போன்னியின் பசல்்வன்'   

்கல்முமனமயச் பெர்ந் ைாணவி மெசூன் 
்ரம 9 இல் ்கல்வி ்கற்றுக் ச்காண்டு 

இருக்கும ப்பாது  ்னது ்கண்்பார்மெயிமன 
முழுமையா்க இழந்  நிமலயில் அ்மன 
ஒரு ெொலா்க ச்காண்டு  ்கல்முமன ைஹ்மூத 
ை்களிர் ்கல்லூரியில் ்கமல ெர்த்்க பிரிவில் 
்கல்வி ்கற்று பின்னர் இலஙம்க ச்ன்கிழக்குப 
்பல்்கமலக்்கழ்கததின் ்கமல, ்கலாொரபீடெததின் 
ஆஙகில சைாழிததுமறயில் மு்ற்்ரததில் சித-
தியமடெநதுள்ைார். 

 ைாணவி அபதுல் ெலீம மெசூன்  ்ற்ப்பாது 
ச்பாதுேலொய ோடு்களுக்்கான உ்வித-
ச்ாம்க ச்பற்று பிரித்ானியாவிலுள்ை போட-
டிங்ாம ்பல்்கமலக்்கழ்கததில் ்படடெபபின் 
்படிபம்பத ச்ாடெர்ெ்ற்்கா்கச் செல்லவுள்ைார். 
இமைாணவி, ்ான் ்கல்வி ்கற்ற ்காலததில் ்பல 
ைாணெர்்களுக்கு முன்னு்ாரணைா்க தி்கழந்ார். 

 மெசூன் ெொல்்கமை முறியடிப்பதிலும ்ன்னுமடெய 
தூரபோக்கில் ்பயணிப்பததிலும உள்ை ெொல்்கமை 
எதிர்ச்காள்ெதிலும ்பல ்மடெ்கமைத ்ாண்டி ்ன்னு-
மடெய ெக்திக்கு அப்பாலும சில விடெயங்கமை செய்து 
ொதிக்்க முடியும என்்ப்மன நிரூபிததுக் ்காடடியெர்.

  குறித் ைாணவியின் அ்பரிமி்ைான முன்பனற்-

றதம் ச்கௌரவிதது இலஙம்க ச்ன்கிழக்கு ்பல்்க-
மலக்்கழ்கம அண்மையில் நிமனவுச்சின்னம ெழங-
கிக் ச்கௌரவித்தும குறிபபிடெத்க்்கது.

தலை்கலைத் தாண்டி சாதலை ேலைத்த 
்கல்முலை மாணவி அப்துல் சலீம் லசசூன்

எல்லா உரிமை்களும சிறுெர்்களுக்கு 
உள்ைன. அ்ாெது ெயது, ்பால், 

ஆற்றல், நிறம, இனம, சைாழி அல்லது 
ெையம என்்பெற்றுக்கு அப்பாற்்படடெெர்்கள் 
சிறுெர்்கள்.  

சிறுெர் உள்ைததில் ்பாகு்பாடு புகுத்க் 
கூடொது. ஆபராக்கியம, ்கல்வி அல்லது 
பைம்பாடு ஆகியன ெைர்க்்கப்படெ பெண்டும. 
அபப்பாது்ான் சிறுெர் உல்கம விழிப்பமடெ-
யும. சிறுெர் துஷ்பிரபயா்கம என்ற ொர்த-
ம்யும ைாறும.  

  சிறுெர்்கள் ைதிபபுக்குரியெர்்கள் 
என்்பம் ஏற்றுக்ச்காண்டு அெர்்களுக்கு-
ரிய ேன்மை்கள் அெர்்களுக்குரிய ்பாது-
்காபபு ஆகியெற்மற ெமரமுமறப்படுத் 
பெண்டும. இவொறு செய்யாது ப்பானால் 
சிறுெர்்கள் ்பாதிக்்கப்படுெர். 

  சிறுெர்்களின் உள்ைம சைன்மையா-
னது, பூமெபப்பான்றது ஆனால் ்காந -்
ெக்தி மிக்்கது. அ்னால்்ான் 'குழநம்யும 
ச்ய்ெமும குணத்ால் ஒன்று' என்றனர் 
ச்பரிபயார்.  

   சிறுெர்்களுக்கு ப்பாதிய ்கல்வியின்மை-
யினால்்ான் சீரழிவு்கள், ெச்ெரவு்கள் ஏற்்ப-
டுகின்றன. சீரான ொழக்ம்கமய இழநது 
சிமறயிபல ொடுகின்றனர். இந் நிமல நீக்-
்கப்படெ பெண்டும என்்பது இன்மறய சிறெர் 
ெமூ்கததிற்கு ப்மெயானச்ான்றாகும.  

  இராைாயணததில் லெகுென் என்ற சிறு-
ெனும, அரிச்ெததிரபுராணததில் ப்ெ்ாென் 
என்ற சிறுெனும ்கல்வியில் சிறநது விைங-
கிய்னாபல ச்கடடெ ேடெதம்க்ப்கா பிறர் 
்பரி்காரததிற்ப்கா ஆைா்கவில்மல. ச்பற்பறா-
ருக்கு, குருவுக்கு ்கடடுப்படடு ேடெந்ார்்கள். 

புலெர்்கள் பு்கழநது ்பாடினார்்கள்.   சிறு-
ெர்்களுக்கு ெழி்காடடும ச்பாறபபு ச்பற்-
பறார்்களுக்கும ்கல்வி ப்பாதிக்கும ஆசிரி-
யர்்களுக்கும உண்டு. பிள்மை்கள் ்குந் 
ொழக்ம்கத்ரதம்ப ச்பறுெம் மு்லில் 
ச்பற்பறார் உறுதி செய்ய பெண்டும.  

 ்னது சொந் ்கலாொரதம் அனு்ப-

விக்்கவும ்ைது சொந் ை்ம, சைாழி ஆகி-
யெற்மறப ்பயிலவும ெ்கல சிறுெர்்களுக்-
கும உரிமையுண்டு. ஓய்நதிருக்்கவும ஓடி 
விமையாடெவும உரிமையிருக்கின்ற அப -்
பேரம ச்கடடெ செயல்்களில், பெண்டெப்படொ் 
விடெயங்களில் ்மலயிடுெ்ற்கு உரிமை-
யில்மல.  

 சிறுெர்்கள் உரிமை்கள் ்பற்றி ஐக்கிய 
ோடு்கள் ெம்பயின் ெைொயம 1989ஆம 
ஆண்டில் ஐக்கிய ோடு்கள் ச்பாதுச் ெம்பயி-
னால் ஏற்றுக் ச்காள்ைப்படடெது. 1991 ஆம 
ஆண்டில் இலஙம்க அரசு அ்மன உறுதி 
செய்திருந்து. இந் ெைாொயம சிறுெர்-
்கள் சிறப்பானெர்்கள், ைதிபபுக்குரியெர்்கள் 
என்்பம் ஏற்றுக்ச்காண்டு அெர்்களுக்கு-
ரிய ேன்மை்கள், அெர்்கள் ச்பற பெண்டிய 
்பாது்காபபு ஆகியெற்மற ெமரமுமறப்படுத-
துகின்றது. 

  சிறுெர் ்பாது்காபபு ஒன்றியம பிள்மை-
்களுக்்கான உலகின் மி்கபச்பரிய சுயாதீன 
இயக்்கைாகும. உலச்கஙகும 100க்கும 
அதி்கைான ோடு்களில் அது இயஙகி ெரு-
கின்றது. இலஙம்கயில் சுைார் மூன்று 

்ொப் ்காலைா்க ோசடெஙகுமுள்ை ைக்்களு-
டெனும சிறுெர், சிறுமியருடெனும இமணநது 
பிள்மை்களுக்கு ேன்மை ்பயக்கும திடடெங்க-
மைச் செயற்்படுததியும பிள்மை்களின் உரி-
மை்கமை நி்ர்ெனைாக்கும பிரொர முயற்சி-
யில் ஈடு்படடு ெருகின்றது.

  ஐக்கிய ோடு்களின் மு்கெர்கைாகிய 
ஐக்கிய ோடு்கள் சிறுெர் 
நிதியம யுனிசெப பிள்மை-
்களுக்ச்கன்பற பிரததிபயா-
்கைா்கத ்ன்மன அர்ப்ப-

ணிததுள்ை நிறுெனைா்க மிளிர்கின்றது. 
இன் நிறுெனம எல்லாப பிள்மை்களின் 
உரிமை்கமையும ப்பணிப்பாது்காக்கும 
்பணியில் ஐக்கிய ோடு்கள் அமைபபின் 
ஏமனய மு்கெர்கங்கள், அரொங்கங்கள், 
அரெொர்்பற்ற அமைபபுக்்கள் ச்பாதுைக்்கள் 
ஆகிபயாருடென் இமணநது செயலாற்றி ெரு-
கின்றது.  

  பிள்மை்களின் உயிர்ொழ்ல், 
பைம்பாடு, ்பஙகுச்காள்ைல், ்பாது்காபபு 
ப்பான்ற உரிமை்கமை ஏற்றக்ச்காண்டு 
ேமடெமுமறப்படுததி ெருகின்றது. இன்மறய 
சிறுெர்்கள் ோமைய ்மலெர்்கள். எனபெ 
அெர்்களுமடெய உரிமை்கமை ்பாது்காதது 
பைம்படுததுெ்ன் மூலம எதிர்்கால ெொல்-
்களுக்கு மு்கஙச்காடுக்்க கூடிய ேற்பிரம்ஜ-
்கமை உருொக்்க முடியும என்்பது நி்ர்ென-
ைாகும.  

சிறு்வர் உரிலம்கலை பமம்ேடுத்து்வது
பேரிபயார்்களின் தலையாய ்கைலம

ெர்ெப்ெ சிறுெர் தினம ோமை

கிழக்குப ்பல்்கமலக்்கழ்கததின் 26ஆெது 
ச்பாதுப ்படடெைளிபபு விழா ோமை 

1ஆம தி்கதியும ைறுோள் 2 ஆம தி்கதியும 
ேமடெச்பறவுள்ை்ா்க உ்பபெந்ர் ப்பராசிரி-
யர் ெல்லிபுரம ்கன்கசிங்கம ச்ரிவித்ார்.  

கிழக்குப ்பல்்கமலக்்கழ்கததின் ெந்ா-
றுமூமல ெைா்கததில் ேமடெச்பற்ற ஊடெ்க 
ெநதிபபின் ப்பாப், அெர் இவொறு ச்ரி-
விததுள்ைார்.  

கிழக்குப ்பல்்கமலக்்கழ்கம ஆரமபிக்்கப-
்படடு 42 ெது ஆண்மடெ நிமனவுகூரும 
மு்கைா்க 

பிர்கடெனப்படுத்ப்படடெ ்பல்்கமலக்்கழ்க 
ொரைான ஒக்படொ்பர் 1 ஆம தி்கதி மு்ல் 
7 ஆம தி்கதி ெமரயான 
்காலப்பகுதியில் இடெமச்ப-
றும மு்லாெது நி்கழொ்க 
்பல்்கமலக்்கழ்க ச்பாதுப-
்படடெைளிபபு விழா இடெம-
ச்பறவுள்ைது.  

ச ்ப ா து ப ்ப ட டெ ை ளி ப பு 
விழாவில் 2506 உள்ொரி, 
செளிொரி ்படடெ்ாரி ைாண-
ெர்்களுக்கும, ்படடெபபின் 
்ம்கமை ைாணெர்்களுக்-
கும ்படடெம ெழங்கப்படும. 
கிழக்குப ்பல்்கமலக்்கழ்க 
ேல்மலயா ப்கடப்பார் கூடெ 
ைண்டெ்பததில் விழா இடெம-
ச்பறவுள்ைது. இப்படடெை-
ளிபபு நி்கழொனது இவ-
ெருடெததில் ேமடெச்பறும 
இரண்டொெது ்படடெைளிபபு நி்கழொ்கவும 
கிழக்குப ்பல்்கமலக்்கழ்கததிற்கு புதி்ா்க 
நியமிக்்கப்படடெ பெந்ர் ஓய்வு நிமலப 
ப்பராசிரியர் ைாோ்கபப்பாடி செல்ெரா்ஜா 
்மலமை ெகிதது ்படடெங்கள் ெழஙகிக் 
ச்கௌரவிக்கும மு்லாெது நி்கழொ்கவும 
அமைகின்றது.  

பிர்ை விருநதினர்்கைா்க இலஙம்கக்-
்கான இநதிய உயர் ஸ்ானி்கர் ஸ்ரீ 
ப்கா்பால் ்பாக்பல அெர்்களும ்மிழோடு 
ஆசிரியர் ்கல்வியியல் ்பல்்கமலக்்கழ்க 
துமணபெந்ர் ப்பராசிரியர்  ே.்பஞெோ-

்ம அெர்்களும ்கலநது ச்காண்டு சிறபபு 
உமரயாற்றவுள்ைார்்கள். இமமுமற ேமடெ-
ச்பறவிருக்கும ்படடெைளிபபு நி்கழொனது 
்கடெந் ெருடெங்களுடென் ஒபபிடும்கயில், 
அதி்க ைாணெர்்களுக்்கான ச்பாதுப்படடெ-
ைளிபபு நி்கழொகும. அததுடெ ன் மு்ன்-
முமறயா்க கிழக்குப ்பல்்கமலக்்கழ்க 

ச்ாழில்நுட்பம ைற்றும முயற்சியாண்-
மையில் உயிர்முமறமை்கள் ச்ாழில்-
நுட்ப ச்கௌரெ இைைாணி ்படடெம ெழங-
்கப்படெவிருப்பதும சிறப்பமெைாகும.  

 இநநி்கழவில் ்கலாநிதிப்படடெம (PhD), 
முது்ததுெைாணி (MPhil), விெொய 
விஞஞான முதுைாணி MSc(Agric.), முது்க-
மலைாணி (MA), முது்கல்விைாணி(MEd), 
ெணி்க நிர்ொ்கததில் முதுைாணி (MBA), 
அபிவிருததிப ச்பாருளியலில் முதுைாணி 
(MDE), மு்காமைததுெ ்படடெபபின் டிபபு-
பைாைா ஆகிய 123 ்படடெபபின் ்்கமை்க-

ளுக்்கான ்படடெங்களும, 263 இைைாணிப-
்படடெங்களும மு்லாம ோள் மு்லாெது 
அைர்வில் ெழங்கப்படெவுள்ைன. 

 ஏமனய இைைாணிப ்படடெங்களுக்்கா்க 
2ெது அைர்வில் 313 ்படடெ்ாரி ைாண-
ெர்்களும, 3 ஆெது அைர்வில் 548 ்பட-
டெ்ாரி ைாணெர்்களும, இரண்டொம ோள் 

நி்கழவில் மு்லாெது 
அைர்வில் 396 ்படடெ-
்ாரி ைாணெர்்களும, 
2 ஆெது அைர்வில் 
549 ்படடெ்ாரி ைாண-
ெர்்களும, 3 ஆெது 
அைர்வில் 314 ்படடெ-
்ாரி ைாணெர்்களும 
்படடெைளிதது ச்கௌர-
விக்்கப்படெவுள்ைனர்.  

 ்படடெைளிபபு நி்கழ-
வு்கள் அமனதம்-
யும ்பல்்கமலக்்கழ்க 
இ ம ண ய த ் ை த தி -
னூடொ்க (www.esn.
ac.lk) பேரமலயா்க 
்பார்மெயிடெ முடியும 
எனத ச்ரிவித்ார்.  

  குறித் ஊடெ்க ெநதிபபில் கிழக்கு ்பல்-
்கமலக்்கழ்க பிரதி உ்பபெந்ர் ப்பராசிரியர் 
்கலிஸரஸ எலியாஸ ்கருணா்கரன், ்படடெை-
ளிபபு விழா - 2021 இற்்கான ்விொைர் 
ச்பாதுப ப்பராசிரியர் ைப்கஸெரன் சி்ம்ப-
பரென், ்பதிொைர் அைரசிங்கம ்பகீர்ன், 
பிரதிப்பதிொைர் திருைதி நிொநதினி நிருமி-
்ன் ஆகிபயார் ்கலநது ச்காண்டெனர்.

கிழக்கு ேல்்கலைக்்கழ்கத்தின் 
ேடைமளிப்பு விழா நாலை  

்கலாவிபூஷணன் ைகுடெம சூடடி 
்கமலஞர்்கமை  ச்கைரவிதது ெரும 
ஒரு ்கமலஞனின் திமரயரஙகு   

 இலக்கிய வித்்கர்  

நாராயணபிள்ளை நாகேந்திரன்...?
(ஓய்வுநிமல அதி்பர்) ்களுொஞசிகுடி  

அஷரப் ோன்...?
(்கல்முமன ைததிய தின்கரன் நிரு்பர்) 

எஸ்.எஸ்.அமிர்தேழியான்  ...?
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இந்திய அரசின் ச�ொழில்நுட்ப ச்பொருளொ�ொர கூடடுறவின் (ஐசடெக் ) உ�வியுடென் இந்தியொ சென்று ஆளுமை விருத்தி ்பயிற்சி ச்பற்றெர்்களுக்்கொன ஒன்றுகூடெல் நி்கழ்வு ்கண்டி இந்திய உ�வித்தூ�ர்க அணுெரமனயுடென் ை்கொெலி ரீச் ஹ�ொடடெலில் நமடெச்பற்றது.  ்கல்வி அமைச்-
சின் இரொஜொங்க அமைச்ெர் அரவிந்� குைொர் பிர�ை விருந்தினரொ்க ்கலந்து ச்கொண்டெஹ�ொடு,  விமளயொடடு ைற்றும இமளஞர் விெ்கொர அமைச்சின் இரொஜொங்க அமைச்ெர் ஹரொ�ன திஸொநொயக்்க, ஹ்பரொ�மனப ்பல்்கமலக்்கழ்கத்தின் உ்பஹெந்�ர் ஹ்பரொசிரியர் எம. டி. லைொெஙெ 
ைற்றும ்கண்டி ைொந்கர ெம்பயின் ஹையர்  ஹ்கெர டி. ஹெனநொயக்்க ஆகிஹயொர் ச்கௌரெ அதிதி்களொ்க ்கலந்து ச்கொண்டெனர். (்படெம: ்கண்டி தின்கரன் சுழற்சி நிரு்பர்)

  கண்டி தினகரன் சுழற்சி நிருபர்)

பபராதனன பலகனைககழக மாணவர்கள் 
ஐந்து பபருககு இரண்டு வாரம் ஒத்தினவக-
கபபட்ட இரண்டு வாரகாை தன்ட உத்த -
ரவும், இதற்கு எதிர்பபு ததரிவித்து ஆர்ப -
பாட்டம் தெயத மாணவர் தனைவருககு 
காைம் குறிபபி்டபப்டாத தன்ட உத்தரவும் 
விதிககபபடடுள்்ளது. 

யாழ் பலகனைககழக ஒருங்கினணந்த 
சுகாதார கற்னகதெறிப பீ்டத்னதச் பெர்ந்த 
மாணவர்கள் 70 பபர்  பபராதனனககு 
சுற்றுைா வந்தபதாடு ஹந்தானன மனை -
னயயும், மகாவலி கங்னகனயயும் பார் -
னவயிடடு இரவு பபராதனனப பலகனைக -
கழக ஒருங்கினணககபபட்ட சுகாதார பீ்ட 
சிற்றூண்டிச்ொனையில தங்கியுள்்ளனர். 
இதுததா்டர்பில ஏற்கனபவ பபராதனன 
மாணவர்கள் பீ்டாதிபதியி்டம் முன் 
அனுமதி பகட்டபபாது அனுமதி மறுககப -

படடுள்்ளது. எனினும் அனத மீறி தங்க -
னவககபபட்டனமயால இதில ஈடுபட்ட 
ஐந்து மாணவர்கன்ள இரண்டுவாரம் ஒத் -
தினவககபட்ட இரண்டு வார பலகனைகக -
ழக தன்டயுத்தரவு பீ்ட ஒழுககாற்று குழுவி -
னால வழங்கபபடடுள்்ளது. 

இதனன எதிர்த்து புதன்கிழனம இபபீ்ட 
மாணவர்கள் தெனட கட்ட்டத்திற்கு 
முன்பாக ஆர்பபாட்டம் தெயதபதாடு உப -
பவந்தனர ெந்திகக பெரம் பகாரியுள்்ளனர். 
உபபவந்தர் மறுத்தனமயால மாணவர்கள் 
ஆர்பபாட்டத்தில உபபவந்தருககு எதிராக 
தகாத வார்த்னதக்ளால உனரயாற்றியுள்்ள -
னர். 

இதனால இபபீ்டத்தின் மாணவர் 
தனைவருககு காைம் குறிபபி்டபப்டாத 
தன்ட உத்தரவும் விதிககபபடடுள்்ளது. 
இதற்கு எதிராக அனனத்து பலகனைககழக 
மாணவர் ஒன்றியம் ெ்டவடிகனக எடுகக-
வுள்்ளதாக அறிவித்துள்்ளது. 

பேராதனை ேல்கனை மாணவர்கள்
ஐவருக்கு 2 வார்காை வகுப்பு தனை 

 (அககுறனண குறூப நிருபர்)

உணவு தெருககடினய குனறபபதற்கு ெகை-
ரும் ஒத்துனழகக பவண்டும் என இராஜாங்க 
அனமச்ெர் பராகன திஸாொயகக ததரிவித்தார்.

மாத்தன்ள மாவட்ட தெயைகத்தில இ்டம்-
தபற்ற மாவட்ட அபிவிருத்திக குழுககூட்டத்-
தில கைந்துதகாண்டு உனரயாற்றும் பபாபத 
அவர் இதனனத் ததரிவித்தார். அவர் பமலும் 
ததரிவிகனகயில,

ெத்துணவுத் திட்டத்திற்குள் பிரபவசிபப-
தன் மூைபம தற்பபானதய தெருககடிககு 
தபரும்பாலும் தீர்வு காண முடியும், ஆனால 
இச்ெமயத்தில ெத்துணவுத் திட்டம் பற்றிய 
வி்டயங்கன்ள நிறககண்ணாடிகன்ளப பபாட-

டுகதகாண்டு பார்ககக கூ்டாது. அதாவது 
இப பிரச்சினனனய அரசியல பகாணத்-
தில பார்பபது முட்டாள்தனமாகும். 
மாத்தன்ள, ததன்ன மகா வித்தியாையம் 
மற்றும் ஓவிலிகந்த மகாவித்தியாையம் 
என்பவற்னற

பதசிய பா்டொனைக்ளாக மாற்றுவதன் 
மூைம் ெகரப பா்டொனைகளில நிைவும் 
தெரிெலுககுத் தீர்வு காண ெ்டவடிகனக எடுக-
கவும். கிராமபபுற வெதிகன்ள பமம்படுத்தி 
திறனமயான மாணவர்கன்ள உருவாகக 
வழிவனக தெயயபப்ட பவண்டும்.

பமலும் பலபவறு காரணங்க்ளால புறகக-
ணிககபபடடுவரும் மாத்தன்ள இன்ளஞர் 
பெனவ மன்ற கட்ட்டத்னத புனர் நிர்மா-

ணம் தெயயவுள்்ளதாக-
வும் அவர் ததரிவித்தார், 
எடடு வரு்டங்களுககு 
பமல புறககணிககப-
படடு வரும் மாத்தன்ள 
தபர்னாட அலுவிஹார 
வின்ளயாட்டரங்னக ெவீ-
னமயபபடுத்தும் பணினய 

பமற்தகாண்டு வருவதாகவும் அவர் ததரிவித்-
தார். இந்நிகழ்வில மாத்தன்ள மாவட்ட அபி-
விருத்திக குழுத்தனைவர் ொைக பண்்டார 
பகாடப்டதகா்ட, மாத்தன்ள பமயர் ெந்த-
னம் பிரகாஷ், தம்புள்ன்ள பமயர் ஜாலிய 
ஓபாத்தா உடப்ட பைர்  கைந்துதகாண்்ட -
னர்.  

உணவு நெருக்கடியை குயைப்பதற்கு 
ச்கலரும் ஒத்துயைக்க வேண்டும்
இரொஜொங்க அமைச்ெர் ஹரொ்கன திஸொநொயக்்க

நுவதரலியா - ஹற்றன் பிரதான 
வீதியில அனமந்துள்்ள மகாத்மா 
காந்தியின் நினனவு மண்்டபத்தின் 
அருகில மீண்டும் குபனபகள் தகாட-
்டபபடுவதால சூழல மாசு ஏற்படுவ-
தாக மககள் ததரிவிககின்றனர்.  

க்டந்த ஐந்து வரு்டங்களுககு 
முன்னர் மககள் பலபவறு பபாராட-
்டங்கன்ள பமற்தகாண்டு இபபகுதி -
யில குபனப தகாடடுவனத நிறுத் -
தினர். முற்றிலும் அகற்றபபட்ட 
குபனபகன்ள மீண்டும் அவ்வி்டத் -
தில தகாடடுவதால ொனுஓயா 
பிரதான ெகரம் அசுத்தபபடுவதா -
கவும், சுகாதார பிரச்சினனகன்ள 
எதிர்பொககுவதாகவும் பாதிககப -
பட்ட மககள் ததரிவித்தனர். 

நுவதரலியா பிரபதெ ெனபககுட -
பட்ட ொனுஓயா ெகரம் தவளிொட -
டு,உள்ொடடு சுற்றுைா பிரயாணிக -
ளினால அதிகமாக விரும்பபபடும் 
ெகரமாகும். 

நுவதரலியா பகுதிககான ரயில 
பெனவயின் மத்திய நினையமா -
கவும் இது காணபபடுகின்றது. 
ொனுஓயா ெகரம் வரைாற்று ரீதியா -
கவும் முககிய இ்டத்னத தபற்றுள் -
்ளனம குறிபபி்டத்தககது. 

ொனுஓயா பிரதான ெகரில வர்த் -
தக நினையங்களிலும்,வீடுகளி -
லும் பெகரிககபபடும் அழுகிய 
உ ண வு ப த ப ா ரு ட க ள் , ம ா மி ெ ங் -
கள், எலும்புத்துண்டுகள்,எளி -
தில உககிபபபாகாத தபாலித்தீன் 
னபகளில கட்டபபட்ட சிை கழி -

வுபதபாருடகள் இவ்வி்டத்தில 
தகாட்டபபடுகின்றன. 

இதனால குபனபகளு்டன் மனழ 
நீர் பெரும் பபாது ொககன்டகள் 
நிரம்பி வழிகின்றன. தமாத்தத் -
தில மண்,நீர் என்று தமாத்தச் சுற்று 
சூழலுபம ெச்ொக மாறுகின்றன .

இந்த நினையில அழகான 
இயற்னக காடசிகன்ள புனகபப -
்டம் எடுபபதற்காக இபபகுதிககு 
தெலலும் சுற்றுைா பயணிகள் 
அங்கு வீசும் துர்ொற்றங்களினால 
மனம் தொந்து தெலவனத காணக -
கூடியதாகவிருககின்றது .

நுவதரலியா - ஹற்றன் பிரதான 
வீதிபயாரம் ொனுஓயா மகாத்மா 
காந்தியின் நினனவு மண்்டபத் -
திற்கு அருகில குபனபகள் குவிக -
கபபடடுக கி்டககின்றனமயால 
ொயகள், பறனவகள் அவற்னற 
ொைாபுறமும் இழுத்துச் தென்று 
பபாடுவதால ென்டபானத, 
பிரதான பானத அைங்பகாைமா -
கக காடசி தருகின்றது, மற்றும் 
வாகன ொரதிகளும் பாதிககபப -
டுகின்றனர். குபனபகள் பை ொடக-
்ளாக அகற்றபப்டானமயால அனவ 
துர்ொற்றம் வீசுவது மாத்திரமன்றி, 
ஈககளின் தபருககமும் ,நு்ளம்புகளின் 
தபருககமும் ெமீப தினங்க்ளாக அதிக-
ரித்து காணபபடுகின்றன.  இதனால 
த்டங்கு பொயககு நிகராக, ஈகக்ளால 
பரபபபபடும் வாந்திபபதி, தெருபபுக 
காயச்ெல, மஞெள் காயச்ெல, வயிற்-
பறாட்டம் பபான்ற வியாதிகளும் 

பரவும் அபாயம் காணபபடுவதாக 
மககள் விெனம் ததரிவிககின்றனர்.  

அபதபவன்ள இரவு பவன்ளகளில 
இந்த குபனபகன்ள ொடி பன்றிகள் 
அதிகமாக வருகின்றனமயினால இப-
பகுதியில பயணிபபவர்கள் தபரும் 
சிரமத்திற்கு ஆ்ளாகின்றனர். 

பமலும் இந்தவி்டயம் ததா்டர்பில 
நுவதரலியா பிரபதெ ெனப தனைவர் 
பவலு பயாகராஜி்டம் ததா்டர்பு 
தகாண்டு பகட்ட பபாது, க்டந்த 10 
வரு்டத்திற்கு முன்னர் அந்த இ்டத்-
தில தான் பிரபதெ ெனபயால குப-
னபகள் பபா்டபபட்டன. அதற்கு 
பிறகு மாற்று இ்டங்கள் தருவதாக 
கூறினர். ஆனால இதுவனர வழங்-
கபப்டவிலனை இவ்வி்டத்தில 
குபனபகன்ள பிரித்து பவறுபடுத்தி 

அனுபபுவதற்காக ொங்கள் இவ்வி-
்டத்னத புனரனமபபதற்கு முயற்சி 
தெயபதாம்.எரிதபாருள் தடடுப-
பாடு, குபனப பெகரிககும் வாகனத்-
தில இயந்திர பகா்ளாறு பபான்ற கார -
ணங்களினால மகாத்மா காந்தியின் 
நினனவு மண்்டபம் அருகில குபனப 
தகாட்ட ததா்டங்கியுள்்ளனர். 

சிறிது காைத்தில எங்களுன்டய 
வாகனத்னத பயன்படுத்தி மீண்டும் 
இவ்வி்டத்னத சுத்தம் தெயது தருவ-
தாக கூறினார். 

எனபவ குறித்த பகுதிககு தபாறுப -
பான சுகாதார அதிகாரிகள் இதனன 
கவனத்திற்தகாண்டு உரிய ெ்டவ-
டிகனக எடுககுமாறு தபாதுமகக-
ளும், மாணவர்களும் பகாரிகனக 
விடுத்துள்்ளனர். 

நுவரரலியா - ஹற்றன் பிரதாை வீதிபயாரம்
குப்னே்கள் ர்காடைப்ேடுவதால சூழல மாசு

சுற்றுலொ ்பயணி்கள் அசெள்கரியம

்கண்டி - குமபுக்்கந்துமற அல்ஹிக்ைொ முஸ்லிம ை்கொ வித்தியொலயத்தின் ைொணெ �மலெர்்களுக்்கொன சின்னம சூடடும விழொ 
்பொடெெொமல அதி்பர் எப.எம. ரஷொத் (நளீமி) �மலமையில்  (28) ்பொடெெொமல ஹ்கடஹ்பொர் கூடெத்தில் நமடெச்பற்றது. இந்நி்கழ்வில் 
பிர�ை அதிதியொ்க  ்கல்விப்பணிப்பொளர் ஐ. �ொஷிம சைௌலவி, சிறபபு அதிதி்களொ்க ்பொடெெொமலயின் ்பமழய ைொணெரும ெவூதி 
அஹரபியொவில் �னியொர் நிறுெனசைொன்றில் ெணி்க ஆஹலொெ்கரொ்க ச�ொழில் புரியும கியொஸ் புெொத், ஓய்வு ச்பற்ற ்கடெற்்பமடெ 
ெொரண்ட அதி்கொரி ஏ.எம. ரகீப உட்படெ ச்பற்ஹறொர்்கள், ்பமழய ைொணெர்்கள், ஆசிரியர்்கள், பிரஹ�ெெொசி்கள் என ்பலர் ்கலந்துக் -
ச்கொண்டெனர்.                                                            (்படெம: பூஜொபிடடிய தின்கரன் நிரு்பர்)  

இலஙம்கயின் சு�ந்திரபஹ்பொரொடடெத்தின் ஹ்பொது ைொத்�மள ைக்்களின் ்பங்களிபபு எனும ்கருபச்பொருளில் ஊடெ்கவியலொளர் ைொத்�மள ஹெொைரத்ன 
எழுதிய "ை�்கத்�ளொஹெஹல (ை�்கத்�ளொஹெ இரத்�ம) நூலின் செளியீடடு விழொ ஹநற்று முன்தினம ைொத்�மள ைொெடடெ செயல்க ஹ்கடஹ்பொர் கூட-
டெத்தில் நமடெச்பற்றது. இ�ன்ஹ்பொது மு�ற் பிரதிமய நூலொசிரியரிடெமிருந்து இமளஞர் விமளயொடடுத்துமற இரொஜொங்க அமைச்ெர் ஹரொ�ன திஸொநொ-
யக்்க, ்பொரொளுைன்ற உறுபபினர் நொல்க ஹ்கொடடெ ச்கொமடெ ஆகிஹயொர் ச்பற்றுக் ச்கொள்ெம�யும ்படெங்களில் ்கொணலொம.                                                                     
                                          (்படெம: ைொத்�மள சுழற்சி நிரு்பர்)

மஸதகலியா தினகரன் விபெ்ட நிருபர்

மஸதகலியா பிரபதெெனபககு உட-
பட்ட பகுதிகளில  200 குடும்பங்க-
ளுககு உைர் உணவுபதபாருடகள் 
வழங்கபபட்டன.

இந்நிகழ்வில ெலைதண்ணி 
தபாலிஸ தபாறுபபதிகாரி மற்றும் அப-
பகுதி கிராம உத்திபயாகத்தர் கைந்து 
தகாண்டு சிறபபித்தனர்.

நிகழ்னவ தாயவான் ொடடின் 
அனுெரனணயு்டன் இயங்கும் உைக 
தபௌத்த பலகனைககழகத்தின் பிரதி 

பவந்தர் ொகானந்தவின் வழிகாட்ட-
லில இைங்னக முழுவதும் உள்்ள 
வறுனமகபகாடடில வாழும் மக -
களுககு வழங்க ஏற்பாடு தெயயப -
படடுள்்ளது.  பெற்று ெலைதண்ணி 
தபாலிஸ பிரிவிலுள்்ள 200 குடும்-
பங்களுககு உைர் உணவு தபாருடகள் 
அ்டங்கிய தபாதி வழங்கபபட்டன.

இதனன ெலைதண்ணி விருந்தினர் 
விடுதி உரினமயா்ளர் கசுன்ஜயதுங்க 
ஏற்பாடடு தெயது சிறபபாக ெ்டாத்தி-
னார். 

உலர் உணவுப் ப�ொருட்கள் வழங்கி வவப்பு

ஹற்றன் சுழற்சி நிருபர்)

ொடடில ஏற்படடுள்்ள 
தபாரு்ளாதார பின்னன்டவு 
காரணமாக அனனத்து தரப-
பினரும் பாரிய பாதிபனப 
ெந்தித்துள்்ளனர்.  இைங்னக 
பதாட்ட பெனவயா்ளர் 
ெங்கம் தமககு ெம்ப்ளம் 
அதிகரிககபப்ட பவண்டும் என எதிர்-
வரும் ஒகப்டாபர் முதைாம் திகதி தை-
வாககனை ெகரில முன்தனடுககின்ற 
பபாராட்டத்திற்கு கடசி அரசியல 
ததாழிற்ெங்க பபதங்கன்ள மறந்து 
முழுனமயான ஒத்துனழபனப வழங்க 
முன்வர பவண்டுதமன மனையக 
மககள் முன்னணியின் தனைவரும், 
நுவதரலியா மாவட்ட ொ்டாளுமன்ற 
உறுபபினருமான பவலுொமி இராதா-
கிருஷ்ணன் பவண்டுபகாள் விடுத்-

துள்்ளார். அவர் இது 
ததா்டர்பில விடுத்துள்்ள 
அறிகனகயில பமலும் 
ததரிவித்துள்்ளதாவது, 
ொடடில தபாரு்ளாதார 
சீர்பகடு காரணமாக அனன 
த்து தரபபினரும் தங்களு-
ன்டய குடும்பங்கன்ள 
தகாண்டு தெலை முடியாது 

தவித்து வருகின்றனர். பாரிய்ளவில 
தபாருடகளின் வினைகள் அதிகரித்-
திருந்தாலும் அதற்கு ஏற்ப ெம்ப்ள 
உயர்வு எந்த தரபபினருககும் உயர்த் -
தபப்டவிலனை. இதன் காரணமாக 
தங்களின் குடும்பங்களுககு மூன்று 
பெர உணவு, சிறுவர்கன்ள பா்டொ-
னைககு அனுபபி னவத்தல உடப்ட 
ஏனனய பதனவகன்ள பூர்த்தி தெய -
துதகாள்்ள முடியாமல தவித்து வரு -
கின்றனர்.

பதாடை பேனவயாளர ேங்கத்திைருக்கு 
அனைவரும் ஒத்துனழக்்க பவண்டும்

்கடசி ச�ொழிற்ெங்க ஹ்ப�ங்கமள ைறந்து

இரொ�ொகிருஷணன் எம.பி



வாச்சிக்குடா விஷேட நிருபர்  

கிழக்கு மாகாண பணபாடட-
லுவலகள் திணணக்களத்தின் ஏற்-
பாடடில இளம் எழுந்ாளர்கணள 
ஊக்குவிக்கும் முகமான இளம் 
எழுத்்ாளர் ஷமம்பாடடு கூடல 
நிகழ்வு ஆணையடிஷவம்பு பிரஷ்ச 
சசயைக கைாசார மணடபத்தில 
ஷேற்று ேணடசபற்்றது.  

மாகாண பணிபபாளர் திருமதி 
சரணயா சு்ர்சனின் வழிகாடட-
லில அம்பாணர மாவடட கைாசார 
உத்திஷயாகத்்ர் ஏ.எல.ச்ௌபீக்-
கின் ்ணைணமயில ஆணையடி-
ஷவம்பு பிரஷ்ச சசயைக கைாசார 
உத்திஷயாகத்்ர் எம்.எஸ்.ச�ௌபர் 

ஒருங்கிணணபபில இடம்சபற்்ற 
நிகழ்வில பிர்ம அதிதியாக ஆணை-
யடிஷவம்பு பிரஷ்ச சசயைாளர் 
வி.பபாகரன் கைநது சகாணடார்.  

்ணைணம உணர ஆற்றிய 
அம்பாணர மாவடட கைாசார 
உத்திஷயாகத்்ர் ஏ.எல.ச்ௌபீக் 
இளம் எழுத்்ாளர்கணள ஊக் -
குவிபபண் அடிபபணடயாக 
சகாணஷட மாகாண பணிபபாளர் 
இவவா்றான திடடங்கணள ேணட -
முண்றபபடுத்துமாறு பணிபபுணர 
வழங்கியுள்ளார். 

ஆகஷவ சமூக மடடத்தில 
்ற்ஷபாது குண்றநது சகாணடு 
சசலலும் எழுத்்ாளர்களின் எண-
ணிக்ணகயிணன இதுஷபான்்ற நிகழ்-

வுகள் அதிகரிக்கச் சசய்யும் என ேம் -
பிக்ணக ச்ரிவித்்ார்.  

ஷ்ஷேரம் இங்கு உணரயாற்றிய 
பிரஷ்ச சசயைாளர்,   

கணை என்பது ேம் வாழ்வில 
இணணநதிருக்க ஷவணடியது. அது 
இண்றவனால சகாடுக்கபபடும் 
வரம். சிைருக்கு இயற்ணகயாகஷவ 
கணைத்தி்றன் இருக்கும். அவர்கள் 
இைகுவாக ்மது தி்றணன சவளிப-
படுத்துவர். சிைருக்கு கணைத்தி்றன் 
உள்ளிருக்கும். சவளிக்சகாண -
டுவரபபடுவதிலணை. அவவாறு 
உள்ளிருக்கும் கணைத்தி்றணன 
சவளிக்சகாணடுவரும் சந்ர்பபங்-
கள் கிணடத்்ால அவர்களும் கணை-
ஞர்களாக உருவாக கூடும் என்்றார்.    

ஒலுவில விஷசட நிருபர்  

ஆஷராக்கியமான சமு்ாயத்ண் 
உருவாக்குவ்ன் மூைம் ோடடில 
ஆஷராக்கியமான சமூகம் உருவா -
குசமன, பிரஷ்ச விவசாய விரி -
வாக்கல நிணையப சபாறுபபதி -
காரி விவசாயப ஷபா்னாசிரியர் 
ஏ.எச். ஏ. முபா்றக் ச்ரிவித்்ார்.  

�னாதிபதி சசயைகத்்ால முன் -
சனடுக்கபபடும் உணவு பாது -
காபபு சசயற்குழுவுக்கு அணமய 
அடடாணளச்ஷசணன பிரஷ்ச சசய -
ைகத்துடன் இணணநது அடடா -
ணளச்ஷசணன விவசாய விரிவாக் -
கல நிணையம் ஏற்பாடு சசய்் 
முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான 
விழிபபுணர்வு கருத்்ரங்கு பு்ன் -
கிழணம (28) மாவடட விவசாய 
பயிற்சி நிணையத்தில ேணடசபற் -
்றது. 

இதில கைநது சகாணடு உணர -
யாற்றுணகயிஷைஷய ஷமற்கணட -

வாறு கூறினார்.  
விவசாயப ஷபா்னாசிரி -

யர் ஏ.எச். ஏ. முபா்றக் அங்கு 
ச்ாடர்நது உணரயாற்றுணகயில,  

ோடடில ஆஷராக்கியமான 
சி்றந் அறிவுத் தி்றனுணடய பிர -
ண�கணள உருவாக்குவ்ற்கு 
ஷபாசாக்கு நிண்றந் உணவு -
கணள பிள்ணளகளுக்கு வழங்க 
ஷவணடும்.  

முன்பள்ளி பாடசாணையில 
கலவி பயிலும் பிள்ணளகளின் 
பாதுகாபபான உணவு விடயத்தில 
முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள் சபாறுப -
புடன் சசயற்பட ஷவணடும்.ஒரு 
பிள்ணளயின் வளர்ச்சி 05 வயதுக் -
குள் முக்கிய இடத்ண் வகிக்கின் -
்றது. 

இவ வளர்ச்சிக்கு ஷ்ணவயான 
சி்றந் ஊடடச்சத்துள்ள உண -
வுகணள வழங்க ஷவணடும் 
என்்றார்.    
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மடடக்களபபு சுழற்சி நிருபர்  

அனர்த்்ங்கணள ்விர்த்துக் சகாள்-
வ்ற்காக மடடக்களபபு மாவடடத்-
தில கணரஷயாரப பிரஷ்சங்களில பை 
இைடசம் ரூபாய் சசைவில சுமார் 20 
வருடங்களுக்கு முன்னர் உருவாக்-
கபபடட சவுக்கு மரங்கணள. சடட 
விஷரா்மாக சவடடி அழிக்கும்   

ேடவடிக்ணக ச்ாடர்ச்சியாக 
ேணடசபற்று வருவ்ாக சபாதுமக்-
கள் கவணை ச்ரிவிக்கின்்றனர்.  

குறித்் கடஷைாரப பிரஷ்சங்க -
ளில சவுக்கு மரங்கள் சபருமளவில 
ேடுணக   

பணணபபடட்ால கடல  
நீரினால ஏற்படும் அனர்த்்ங்கள் 
்விர்ப ப்ற்கும் நிைத்துக்குள் நீர் 
ஷசமிக்கும் ்ன்ணம .அதிகரிபபு சசய்-
வ்ற்கும் திடடமிடபபடடிருந்து.  

இம்மாவடடத்தில கடஷைாரப பிர-
ஷ்சங்களில இந் சவுக்கு மர ேடுணக 
பணணபபடடு . இயற்ணக வளங்கள் 
பாதுகாக்கபபடடு வந் நிணையில 
்ற்ஷபாண்ய சூழலில இந் சவுக்கு 

மரங்கணள அழித்து .வி்றகுக்காகவும் 
மற்றும் ஏணனய ஷ்ணவகளுக்கும்   

பயன்படுத்துவ்ற்கு சடடவிஷரா் 
சசயலகளில சிைர் ஈடுபடடு வருவ-
்ாகவும் மக்கள் கவணை ச்ரிவிக்-
கின்்றனர்.  

குறிபபாக மடடக்களபபு சவுக்கடி 
பகுதியிஷைஷய கூடு்ைான மரங் -

கள் ோளாந்ம் தினமும் காணை 8 
மணிக்கு மு்லும் இரவு 9 மணிக்குப 
பின்னரும் சடடவிஷரா்மாக .அழிக்-
கபபடடு வருவ்ாகவும் இ்ணன 
்டுபப்ற்கு சம்பந்பபடட அதி-
காரிகள் கூடிய கவனம் சசலுத்் 
ஷவணடும் என மக்கள் ச்ரிவிக்கின்-
்றனர்.    

அனர்த்த ்தவிரப்பு சவுக்கு மரங்களை
அழிக்கும் சட்டவிரரோ்த ந்டவடிக்ள்க புதிய காத்்ான்குடி தினகரன் நிருபர்  

காத்்ான்குடி ேகர சணப பிரிவில 
ஆ்ன வரி சசலுத்் ்வறிய வர்த்-
்க நிணையங்களின் உரிணமயாளர்-
களுக்கு எதிராக காத்்ான்குடி ேகர 
சணபயினால (28) பு்ன்கிழணம சடட 
ேடவடிக்ணக ஷமற்சகாள்ளபபடடது-
டன் வர்த்்க நிணைய சமான்றும் சீல 
ணவக்கபபடடு மூடபபடடது.  

காத்்ான்குடி ேகர சணபயின் கணக்-
காளர் முகம்மட மனாஸிர் ்ணைணம-

யில ேகர சணப வருமான வரி பரி-
ஷசா்கர்கள், சபாலிசார் மற்றும் ேகர 
சணப உத்திஷயாகத்்ர்கள் இணணநது 
இந் பரிஷசா்ணன ேடவடிக்ணகயில 
ஈடுபடடனர்.  

இ்ன்ஷபாது காத்்ான்குடி பிர்ான 
வீதியிலுள்ள வர்த்்க நிணையங்க-
ளில ஆ்ன வரி சசலுத்் ்வறிய 
வர்த்்க நிணையங்களுக்கு சசன்்ற உத்-
திஷயாகத்்ர்கள் அவர்கணள உடனடி-
யாக ஆ்ன வரி சசலுத்துமாறு அறிவு-

றுத்தியதுடன் ஆ்ன வரி சசலுத்் 
்வறிய வர்த்்க நிறுவனசமான்று 
அதிகாரிகளினால சீல ணவத்து மூடப-
படடது.   இந் ேடவடிக்ணகயின் 
ஷபாது ஆ்ன வரி ச்ாடர்பான அறி-
வுறுத்்லகள் வழங்கபபடடதுடன் 
வீதிஷயார மிதி படிகளில ணவக்கப-
படடு வியாபாரம் சசய்யும் சபாருட-
கணள அகற்றுமாறும் அறிவுறுபபட-
டது.

ஆ்தனவரி சசலு்த்தோ்தவர்கள் மீது ்கோ்த்தோன்குடி   
ந்கர சளை சட்ட ந்டவடிக்ள்க  

கந்ளாய் தினகரன் நிருபர்  

உைகம் முழுவதிலும் 17.3 மில -
லியன் மக்கள் பக்கவா்ம் மற்றும் 
இரு்ய ஷோயினால இ்றபப்ாக 
அறிக்ணககள் ச்ரிவிக்கின்்றன. இதி -
லிருநது ோம் பாதுகாபபு சபறுவ்ாக 
இருந்ால 30 வயதுக்கு ஷமற்படட 
ஆண, சபண இரு பாைாரும் ஆண-
டுக்சகாருமுண்ற இ்யம் சார்ந் 
பரிஷசா்ணனகணள சசய்துசகாள்ள 
ஷவணடும் என்பண் அறிவுறுத்து -
வ்ற்காகஷவ உைக இ்ய தினம் 
ஒவசவாரு ஆணடும் சகாணடாடப-
படடு வருவ்ாக குச்சசவளி பிரஷ்ச 
சணப ்விசாளர் ஏ.முபா்றக் ச்ரிவித் -
்ார்.  

உைக இரு்ய தினத்ண் சி்றப-
பிக்கும் வணகயில ஷேற்று (29) 
குச்சசவளி பிரஷ்ச சணபயில 
இடம்சபற்்ற இைவச இரத்்்ான 
குழுவினணர சணப உத்திஷயாகத்்ர்-
களுக்குள் நியமிக்கும் நிகழ்வின்-
ஷபாஷ் அவர் இவவாறு ச்ரிவித்்ார்.  

அங்கு அவர் ஷமலும் ச்ரிவிக்ணக-
யில:-  

எமது ோடடில இடம்சபறும் உயி -
ரிழபபுககளில 34 ச்வீ்மானணவ 
இரு்ய பாதிபபுக்களினால இடம்-
சபறுவ்ாக சுகா்ார அணமச்சு ச்ரி-
வித்துள்ளது. சுகா்ார அணமச்சின் 
ச்ாற்்றாஷோய்ப பிரிவு, இரு்ய 
விஷசட ணவத்திய நிபுணர்களின் 
நிறுவன அணமபபுடன் இணணநது 
வருடநஷ்ாரும் உைக இரு்ய 
தினத்ண் சகாணடாடி வருகி்றது, -
அஷ்ஷவணள, இ்ய ஷோயிலிருநது 
ோடடு மக்கணளப பாதுகாக்கும் 
ஷோக்கில பலஷவறு திடட வணரபு-
கணள எமது அரசு சுகா்ாரத்துண்ற-
யுடன் இணணநது அ்ற்கான முன் -
சனடுபபுக்கணளயும் முன்சனடுத்து 
வருகின்்றது.  

வளர்ச்சியணடநதுள்ள ச்ாழில நுட-
பத்திற்கு மத்தியில எமதுோடு எதிர்-
ஷோக்கியுள்ள சகாவிட ச்ாற்றுக்கு 
மத்தியில இரு்ய ஷோய் மற்றும் 
ச்ாற்்றாஷோய் ஷபான்்றபலஷவறு-

படட விழிபபுணர்வுகணள சுகா்ார 
அணமச்சு மற்றும் அது ச்ாடர்புபடட 
நிறுவனங்களும்ஷமற்சகாணடுவரு -
வதுடன் அ்ற்காக பை மிலலியன் 
ரூபாய்கணள சசைவும் சசய்து வரு-
கின்்றது என்றும் ்விசாளர் முபா்றக் 
சுடடிக்காடடினார்.  

உைகளவில ஒவசவாரு ஆணடும் 
பி்றக்கும் குழநண்களில 10 இைட-
சம் குழநண்கள் பி்றவியிஷைஷய இரு-
்யக் ஷகாளாறுடன் பி்றக்கின்்றன. 
இ்யக் ஷகாளாறு என்பது சபரும்-
பாலும் ஆணகணளயும்,வய்ானவர்-
கணளயும் மடடுஷம ்ாக்கும் என்்ற 
கருத்து பரவைாக உள்ளது. அது 
்வ்றாகும்.  இ்யத்தில ஏற்படும் 
ஷோய்கள் குறித்தும், அதில ஏற்படும் 
பிரச்சணனகணள ்விர்க்க, ஆஷராக்கி -
யமான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி 
சசய்வது ஷபான்்ற விழிபபுணர்ணவ 
சபாதுமக்கள் மத்தியில ஏற்படுத்-
துவ்ற்காக பலஷவறு நிகழ்ச்சிகள் 
இன்று உைகம் முழுவதும் ேணடசப-
றுகின்்றது என்்றார்.    

இருதய பாதிப்புக்களினால் 34   
ச்தவீ்தமோனவர்கள் மரணிக்கின்்றனர

வரிபபத்்ான்ஷசணன ச்ற்கு குறூப 
நிருபர்  

இ்றக்காமம் பிரஷ்ச சிறுவர்களின் 
உரிணம, பாதுகாபபு, அபிவிருத்தி, 
சிறுவர் ேைன் மற்றும் ஷமம்பாடு 
என்பவற்ண்ற ஆராய்கின்்ற பிரஷ்ச 
சிறுவர் உரிணம கணகாணிபபுக் 
குழுக் கூடடம் (DCMC) இ்றக்கா-
மம் உ்வி பிரஷ்ச சசயைாளர் எம்.
ஏ.சி. அஹமட ேஸீல ்ணைணமயில 
ஷேற்று (28) பு்ன்கிழணம இ்றக்காமம் 

பிரஷ்ச சசயைக ஷகடஷபார் கூடத்-
தில இடம்சபற்்றது.  

இக்கூடடத்தில பிரஷ்ச சிறுவர்க-
ளின் உரிணம மற்றும் பாதுகாபபு என்-
பவற்ண்ற உறுதிபபடுத்தும் ஷோக்கில, 
பாடசாணை இணட விைகல, கலவி 
ரீதியான பிரச்சிணனகள், பாடசாணை 
மாணவர்களின் பாதுகாபபு, பிரத்தி-
ஷயக கலவி ேடவடிக்ணககள், சிறு-
வர்கணள ணமயபபடுத்திய ஷபாண்ப 
சபாருள் பாவணன, இளவயது 
திருமணம், சுகா்ார ஷமம்பாடு, 

விஷேட ஷ்ணவயுணடய சிறுவர்க-
ளின் ேைஷனாம்பல மற்றும் கிராம 
மடட சிறுவர் அபிவிருத்தி குழு 
(VCDC) மற்றும் முன்பள்ளிகள் 
ச்ாடர்பான விடயங்கள் கைநதுணர-
யாடபபடடன.   ஷமலும் பாதிக்கப-
படட சபணகள் அணமபபு (Affected 
Women's Forum) சார்பாக கைநது-
சகாணட திடடமிடல உத்திஷயா-
கத்்ர் திருமதி எஸ். ஜிஷனாவினால 
பாலநிணை வன்முண்ற ச்ாடர்பான 
விழிபபுணர்வும் வழங்கபபடடது.    

இ்றக்்கோமம் பிரர்தச சிறுவர ்கண்கோணிப்புக் குழுக் கூட்டம்

சவலைாசவளி தினகரன் நிருபர்  

மடடக்களபபு ஷ்சிய கலவிக் 
கலலூரியின் மூன்்றாம் வருட சமூ -
க,விஞஞான பிரிவு மாணவர்களின் 
ஷ்டலில உருவான ÒஅறிசவாளிÓ 
நூல சவளியீடடு விழா கலலூரியின் 
பிர்ான மணடபத்தில பு்ன்கிழணம 
(28) காணை 10 மணியளவில ேணட-
சபற்்றது.   

மடடக்களபபு ஷ்சிய கலவியற் 
கலலூரியின் விரிவுணரயாளர் சி.ஷைா-
கரா�ாவின் வழிகாடடலில சமூக 
விஞஞான பிரிணவச் ஷசர்ந் ஆசிரிய 
மாணவர்கள் இநநூலிணன கற்்றல 
கற்பித்்லுக்கு வலுச்ஷசர்க்கும் 
வணகயில பணடத்திருந்ார்கள்.  

இவவிழாவில மடடக்களபபு 
ஷ்சிய கலவிக் கலலூரியின் பீடா -
திபதி எம்.ஐ.எம்.ேவாஸ் பிர்ம 
விருநதினராக கைநது சகாணடு 
நூலின் மு்ற் பிரதிணயயும் சபற்றுக் 
சகாணடார். இநநிகழ்வில சகௌரவ 
அதிதிகளாக கலலூரியின் உப பீடாதி-
பதிகள் கைநது சி்றபபித்்னர்.    

மட்டக்்கைப்பு ர்தசிய ்கல்விக்   
்கல்லூரியில் 'அறிசவோளி'   
நூல் சவளியீடு  

ஒரு கடைக்கு 
சீல் டைப்பு

நிந்வூர் குறூப நிருபர்  

நிந்வூர் பிரஷ்ச சணபயின் பிரதித் 
்விசாளர் ணவ.எல சுணைமாசைவ-
ணவயின் அணழபணபஷயற்று, 
கணரஷயார பாதுகாபபு மற்றும் 
கணரஷயார வளங்கள் முகாணமத்-
துவ திணணக்களத்தின் பணிபபாளர் 
ோயகம் சபாறியியைாளர் ஆர்.ஏ.
எஸ். ரணவக்க, ஷேற்று முன்தினம் 
(28) மாணை நிந்வூர் பிரஷ்சத்திற்கு 
வி�யம் சசய்்ார்.  

நிந்வூர் பிரஷ்சத்தில அணணமக் -
காைமாக நிைவி வரும் ச்ாடர் கட-
ைரிபபின் மூைமாக ஏற்படடுள்ள 
ஷச்ங்கணள ஷேரில பார்ணவயிடுவ -
்ற்காகவும், எதிர்காைத்தில கடை -
ரிபபிணனத் ்டுபப்ற்கான ்டுபபுச் 
சுவரிணன அணமக்கும் நிரந்ர ேடவ-
டிக்ணகளுக்கான முன்ஷனற்பாடடு 
ேடவடிக்ணககணள மீளாய்வு சசய்வ-
்ற்காகவும் பணிபபாளர் ோயகத்தின் 
இந் வி�யம் அணமந்து.   

நிந்வூர் பிரஷ்ச கடற்கணரப பகு-
தியானது, கடந் பை வருடங்களாக 
கடைரிபபினால பாதிக்கபபடடிருந-
்துடன், கடந் மா்ம் இது உக்கிரம -
ணடநது பாரிய ஷச்ங்கணள ஏற்படுத்-
தியிருந்து.  

இநநிணையில, குறித்் கடல 
அரிபபிணனக் கடடுபபடுத்துவ்ற்-
காக, கணரஷயார பாதுகாபபு மற்றும் 
கணரஷயார வளங்கள் முகாணமத்துவ 
திணணக்களமானது, பலஷவறு ேடவ-
டிக்ணககணள ஷமற்சகாணடு வரும் 
நிணையில, இணவகணளத் துரி்ப -
படுத்துவ்ற்காகவும், கடைரிபபிற்-
கான நிரந்ர தீர்விணனப சபற்றுக் 
சகாடுபப்ற்காக நிந்வூர் பிரஷ்ச 
சணபயின் ்விசாளர் மற்றும் பிரதித் 
்விசாளர் ஆகிஷயார் எடுத்துக் 
சகாணட முயற்சியின் பயனாகவுஷம 
பணிபபாளர் ோயகத்தின் இந் 
வி�யம் அணமநதிருந்து.  

இங்கு கருத்து ச்ரிவித்் பணிப -

பாளர் ோயகம் ஆர்.ஏ.எஸ். ரண-
வக்க;  

இைங்ணகயில எந் ஊரிலும் ஏற் -
படா் கடைரிபபிணன, நிந்வூரில 
்ான் கணடு சகாணடுள்ள்ாகவும், 
குறிபபாக கடந் காைங்களில இப -
பகுதியில ஏற்படட கடல அரிபபு 
மூைம் பிரஷ்ச மீனவர்கள் ்ங்களது 
வாழ்வா்ாரத்ண் இழநதுள்ளண் 
அவ்ானிக்க முடிந்து. அத்துடன் 
்ற்ஷபாது ஏற்படடுள்ள இந் பிரச்-
சிணனயிணன கடடாயம் தீர்த்து 
ணவத்து, நிரந்ர ்டுபபு ேடவடிக்-
ணககள் எடுபப்ற்கான அணனத்து 
ேடவடிக்ணககளும் என்னால ஷமற்-
சகாள்ளபபடும் என்்றார்.    

நிந்தவூர் கடெலரிபபு ்பாதிபபு; 

சராடடசவவ குறூப நிருபர்   

திருஷகாணமணை முச்சக்கர வணடி 
சாரதிகள் ்ங்களுணடய அன்்றாட 
ஷ்ணவகணள நிண்றஷவற்றிக் 
சகாள்ள முடியா் நிணை ஏற்படடுள்-
ள்ாக கவணை ச்ரிவிக்கின்்றனர்.  

வாரத்தில ஒரு முண்ற கியூ 
ஆர் ஷகாட மூைமாக 5 லீடடர் 
சபடஷரால கிணடபப்ாகவும் 
இ்னால ்மது ஷ்ணவகணள நிண்ற-
ஷவற்றிக் சகாள்ள முடியா் நிணை 
ஏற்படடுள்ள்ாகவும் ் மது ஜீவஷனா 
பாயத்ண் உயர்த்திக் சகாள்ள 
முடியா் நிணையில ோளுக்கு ோள் 
கடனாளியாகஷவ உள்ளாக்கபபடடு 
வருவ்ாகவும் கவணை ச்ரிவிக்கின்-
்றனர்.  

சபடஷரால விணை அதிகரிபபு 
காரணமாக ணஹயர் ஓடும் சக்கர 
வணடி சாரதிகள் லீசிங் கடடுவ-
்ற்காக கிணடக்கின்்ற பணத்தில 
அ்ற்கு ஒதுக்குவ்ாகவும் உணப -
்ற்கு ஷபாதிய அளவு பணம் இலைா-

ணமயினால பை குடும்பங்களுக்கு 
இணடயில முரணபாடுகள் ஏற்படுவ-
்ாகவும் சுடடிக் காடடுகின்்றனர்.  

குறிபபாக கிழணமயில வழங்கப-
படுகின்்ற ஐநது லிடடர் சபடஷரால 
ஒரு ோணளக்கு ்மது பிள்ணளகணள 
பாடசாணைக்கு அணழத்துச் சசலவ-

்ற்கு சசைவழிவ்ாகவும் குறிபபிடு-
கின்்றனர்.  

ஆகஷவ அரசாங்கம் முச்சக்கர 
வணடி சாரதிகளின் ேைன் கருதி 
மானிய அடிபபணடயில சிை உ்வி-
கணள வழங்க ஷவணடும் எனவும் 
ஷகாரிக்ணக விடுக்கின்்றனர்.    

திருமலையில் முச்சக்கர வண்டி   
்சாரதி்கள் உலைப்பின்றி வாடுகின்்றனர்்களரரயோர ைோது்கோப்பு திளைக்்கை்ததின்   

ைணிப்ைோைர நோய்கம் நிந்தவூரக்கு விஜயம்

இளம் எழுநதாளர்்கலள ஊககுவிககும்   
மமம்பாட்டு கூடல் நி்கழ்வு  

ரைோஷோக்கு நிள்றந்த உைவு்கைோல் 
ஆரரோக்கிய சமு்தோயம் உருவோகும்

சராடடசவவ குறூப நிருபர்   

திருஷகாணமணை -சஹாரவசபாத்-
்ாணன பிர்ான வீதி, சராடடசவவ 
வீதி ஷசா்ணன சாவடியில கடணமயி-
லிருந் சபாலிஸ் உத்திஷயாகத்்ணர 
்ாக்க முடபடட சநஷ்க ேபர் ஒருவர் 
ணகது சசய்யபபடடுள்ளார்.  

இச்சம்பவம் (28) 9.00 மணியள -
வில இடம்சபற்றுள்ளது.  

டிஷமா படடா சைாறிசயான்றில 
அனுரா்புரம் பகுதியில இருநது திரு -
ஷகாணமணை ஷோக்கி இணளஞர்கள் 
சசன்று சகாணடிருந் சைாறிணய 

சராடடசவவ வீதி ஷசா்ணன சாவ -
டியில சபாலிஸ் உத்திஷயாகத்்ர் 
நிறுத்தி உள்ளார்.   

இநநிணையில பின்னால இருநது 
வந் இணளஞசராருவர் மது 
ஷபாண்யில சபாலிஸாரின் கட -
ணமக்கு இணடயூறு விணளவித்்து-
டன் அவர் அணிநதிருந் சீருணடணய 
கிழிபப்ற்கு முற்படடுள்ளார்.  

இ்ணனயடுத்து குறித்் வீதி 
ஷசா்ணன சாவடியில இராணுவத்தி-
னர், சிவில பாதுகாபபு பணட வீரர் -
கள், சபாலிசார் கூடடாக இணணநது 

கடணமயில இருந் ஷவணை ்ாக்கிய-
்ாக குறித்் ேபர் ணகது சசய்யபபட-
டுள்ளார்.  

ணகது சசய்யபபடட சநஷ்க ேபர் 
மிகிந்ணை பகுதிணயச் ஷசர்ந் 29 
வயதுணடயவர் எனவும் சபாலிஸார் 
ச்ரிவித்்னர்.  

சநஷ்க ேபணர மஹதிவுலசவவ 
பிரஷ்ச ணவத்தியசாணையில 
ணவத்திய பரிஷசா்ணனக்கு உடபடுத் -
திய ஷபாது மது ஷபாண்யில இருந -்
்ாகவும் ணவத்தியரின் அறிக்ணகயில 
குறிபபிடபபடடுள்ளது.    

பபாலிஸாலர தாககிய ்சநமத்க நபர் ல்கது
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கர்ப்பிணிப் பெணகளுக்கு   
குருதிச்சோகக ெோதிப்புகள்   

ஓமந்தை விஷேட நிருபர்   

பினதைங்கிய கிராமங்்க்ைச் ஷேர்நதை 
்கர்ப்பிணிததைாயமாருக்கு அதி்க-
ைவில் குருதிச்ஷோ்்க ஏறபடுவ-
தைா்க வவுனியா பிராநதிய சு்காதைார 
ஷே்வ்கள் பணிப்பாைர் ்வததியர் 
எம்.மஷ்கநதிரன ததைரிவிததைார்.   

வவுனியாவில் இடம்தபற்ற நி்கழ்-
தவானறில் ்கலநதுத்காண்டு ்கருதது 
ததைரிவிக்கும் ஷபாஷதை அவர் இவவாறு 
ததைரிவிததைார்.   

ததைாடர்நது ்கருதது ததைரிவிததை 
அவர், பினதைங்கிய பகுதி்களில் 
தபாதுவா்க ஷபாோக்கு பிரச்சி்ை-
்கள் நீண்ட்காலமா்க ்காணப்படுகின-
்றை. தைறஷபா்தைய தபாருைாதைார 

நி்லக்கு முனபிருநதை ்காலப்பகுதியி-
லும் கூட பினதைங்கிய கிராமப்பு்றங்்க-
ளில் குருதிச்ஷோ்்கயால் அதி்கைவில் 
்கர்ப்பிணிததைாயமார்்கள் பாதிக்்கப்பட்-
டிருநதைை.   

இநநி்லயில் ்கர்ப்பிணிததைாயமா-
ருக்கு சு்காதைார தி்ணக்்கைம் ஊடா்க 

உரிய குருதி பரிஷோதை்ை-
யி்ை ஷமறத்காண்டு அவ-
வா்றாை அறிகுறி்க்ை 
த்காண்டவர்்கள் ததைாடர்-
பில் ஷமலதி்க ்கவைதமடுக்-
்கஷவண்டும். 

அவர்்களுக்கு மாததி-
்ர்கள் வழங்குவதுடன 
ஏ்ைய விடயங்்களிலும் 
்கவைம் தேலுததைஷவண்-
டும். அது குழந்தை பி்றக்-

கும் ஷபாது ஏறபடும் பிரச்சி்ை்க்ை 
முடிநதைவ்ர தைவிர்ப்பதைறகு உதைவும். 
இஷதைஷவ்ை குழந்தை ேரியாை நி்்ற-
யுடன பி்றப்பதைறகும் தைாயமார்்களின 
ஷபாோக்கு முக்கிய ்காரணியா்கவுள்-
ைது.   

மன்னார் மனாவட்ட முன்னாள் அபிவிருத்தி சபை
தபைவர் பி.எம்.சசைமனாபை கனாைமனா்னார்
தை்லமனைார் விஷேட 
நிருபர்

மனைார் மாவட்ட 
முனைாள் அபிவிருததி 
ே்பத தை்லவர் பி.எம். 
தேபமா்ல (வயது 81) 
ஷேறறு புதைனகிழ்ம 
(28.09.2022) ்காலமாைார்.

இவர் தைைது ஆரம்பக் 
்கல்வி்ய பா்லக்குழி ஷ்றாமன 
்கதஷதைாலிக்்க தைமிழ் ்கலவன பாட-
ோ்லயிலும் பினைர் 4ஆம் 
ஆண்டிலிருநது 11 ஆம் வகுப்பு 
வ்ர மனைார் புனிதை ேஷவரியார் 
ஆண்்கள் ஷதைசிய பாடோ்லயி-
லும் பினைர் த்காழும்பு தேன.

தபைடிக் ்கல்லூரியில் 
்கல்விப் தபாதுததைராதைர 
ோதைாரண உயர்தைரம் வ்ர 
படிப்்ப ததைாடர்நதைார். 
இவர் தைமிழர் விடுதை்லக் 
கூட்டணியில் இ்ணநது 
தைமிழர் உரி்மக்்கா்க 
ஷம்டப் ஷபச்சுக்்க்ை 
நி்கழ்ததி வநதைதுடன  1972 
இல் மாந்தை வடக்கு கிரா-

ஷமாதைய ே்ப தை்லவரா்க ததைரிவு 
தேயயப்பட்டிருநதைார்.

இவர் வி்ையாட்டுத து்்றயில் 
மாததிரமல்ல ோட்டுக்கூததுக்்கள் 
்கவி்தை்கள் ஷபான்ற சி்றநதை எழுத-
தைாற்றல் த்காண்டவரா்க நூல்்கள் 
பல தவளியீடு தேயதுள்ைார்.

முறிகண்டியில் 
கனாடடுவிைங்குகபை  
வவடப்டயனாடிய 
இருவர் பகது 
பரநதைன குறூப் நிருபர்  

கிளிதோச்சி முறி்கண்டி ்காட்டுப் -
பகுதியில் ்காட்டுவிலங்கு்க்ை 
ஷவட்்டயாடி இ்்றச்சியி்ை உட-
்மயில் ்வததிருநதை இருவர் ஷேற-
றுமுனதிைம் ்்கதுதேயயப்பட்டு 
நீதிமன்றததில் ஆஜர்படுததைப்பட்-
டுள்ைைர்.   

கிளிதோச்சி முறி்கண்டி ்காட்டுப்ப -
குதியில் ்காட்டு விலங்கு்க்ை ஷவட் -
்டயாடிய குற்றச்ோட்டில் இருவர் 
வை ஜீவராசி்கள் தி்ணக்்கை அதி்கா-
ரி்கைால் ்்கது தேயயப்பட்டு ஷேற-
றுமுனதிைம் மா்ல நீதிமன்றததில் 
ஆஜர்படுததைப்பட்டுள்ைைர்.   

வைஜீவராசி்கள் தி்ணக்்கை அதி-
்காரி்கள் ஷமறத்காண்ட ஷோதை்ை 
ேடவடிக்்்கயின ஷபாது அப்பகுதி -
்களில் ்காட்டு விலங்கு்க்ை ஷவட்-
்டயாடி இ்்றச்சியாக்கி உ்ட்ம-
யில் ்வததிருநதை குற்றச்ோட்டில் 
இருவர் ்்கது தேயயப்பட்டு கிளி-
தோச்சி மாவட்ட நீதிவான நீதிமன-
றில் ஆஜர்படுததைப்பட்ட்தையடுதது 
பி்ணயில் தேல்ல அனுமதிக்்கப்-
பட்டதுடன முழு்மயாை விோர-
்ண்களுக்்கா்க எதிர்வரும் ேவம்பர் 
மாதைம் 24 ஆம் தி்கதி வ்ர வழக்கு 
ஒததி்வக்்கப்பட்டுள்ைது.   

பருததிதது்்ற விஷேட நிருபர் 

யாழ்ப்பாணம் ்வததீஸவரா ்கல் -
லூரியில் புதிய வகுப்ப்்றக் ்கட்ட-
டதததைாகுதி ஷேற்்றய திைம் தி்றநது-
்வக்்கப்பட்டது.

அண்்மயிலுள்ை பாடோ்ல 
சி்றநதை பாடோ்ல எனும் ஷதைசிய 
ஷவ்லததிட்டததின கீழ் நிர்மா-
ணிக்்கப்பட்ட வகுப்ப்்றக் ்கட்ட-
டத ததைாகுதி ஷேறறு ்கா்ல 9 மணி-
யைவில் ்கடறத்றாழில் அ்மச்ேர்  

ஷ்க.என.டக்ைஸ ஷதைவாைநதைாவி-
ைால் தி்றநது ்வக்்கப்பட்டது. 

பாடோ்ல அதிபர் வாசுகி தைவ -
பாலன தை்ல்மயில் இடம்தபற்ற 
நி்கழ்வில் வட மா்காண ்கல்வி 
அ்மச்சின தேயலாைர் இ.வரதீஸ -
வரன, வட மா்காண ்கல்விப் பணிப்-
பாைர் தே.உதையகுமார், யாழ்ப்பாண 
வலயக் ்கல்வி பணிப்பாைர் மு.இரா-
தைாகிருஷணன, பாடோ்ல ஆசிரியர் -
்கள் மாணவர்்கள் எை பலரும் ்கலநது 
த்காண்டைர்.

யனாழ்.வைனாத்னா 
பவத்தியசனாபையில் 
பகய்டகக 
சதனாபைவைசி திருடடு  
யாழ். 
விஷேட 
நிருபர்

யாழ்.
ஷபாதைைா 
்வததிய-
ோ்ல விடு-
தி்களில் 
தைங்கியுள்ை-
வர்்களின 
்்கயடக்-
்கததைா்ல-
ஷபசி்க்ை 
திருடிய 
குற்றச்-
ோட்டில் 21 வயதைாை இ்ைஞன 
தபாலிஸாரால் ்்கது தேயயப்பட்-
டுள்ைான. 

யாழ்.ஷபாதைைா ்வததியோ்ல 
விடுதி்களில் தைங்கியுள்ைவர்்களின 
்்கயடக்்க ததைா்லஷபசி்கள் 
ததைாடர்நது திருட்டு ஷபாயுள்ைை. 

அ்வ ததைாடர்பில் யாழ்ப்பாண 
தபாலிஸ நி்லயததில் சிலர் 
மு்்றப்பாடு தேயதிருநதைைர். 

மு்்றப்பாட்டின பிர்காரம் 
விோர்ண்க்ை முனதை-
டுததை தபாலிஸார் 21 வயதைாை 
இ்ைஞ்ை ்்கது தேயது விோர-
்ண்க்ை முனதைடுததைைர். 

இதைனஷபாது இ்ைஞனிடமி-
ருநது 21 ்்கயடக்்க ததைா்லஷபசி-
்க்ை தபாலிஸார் மீட்டுள்ைை. 

இ்வ யாழ்.்வததியோ்ல-
யில் திருடப்பட்ட்வ எை ததைரிய-
வருகின்றது. 

்வததியோ்லயில் ததைா்ல-
ஷபசி்கள் திருட்டுப்ஷபாை்ம 
ததைாடர்பில் யாழ்ப்பாண 
தபாலிஸ நி்லயததில் பலர் 
மு்்றப்பாடு தேயதுள்ைதைா்க 
தபாலிஸார் ததைரிவிததைைர். 

 க�ோப்போய் பிரகேெ கேகெோேய ெம்ப-
யினோல் புனனோமை �ட்டுென ெடெக்கு 
55 வீட்டு திட்டெத்திலுள்்ள சேரிவு செய்-
யப்பட்டெ 50 ்பயனோளி�ளுக்கு உைர் 
உணவுப ச்போருட்�ள் உடுபுடெமெ�ள் 
ைோற்றுத்திறனோளி ஒருெருக்கு முச்-
ெக்�ர மிதிெண்டி ெழங்கும நி�ழ்வு 
55 வீட்டு திட்டெ இரோெண ெனெமூ� 
நிமைய ைண்டெ்பத்தில் கேெ உேய 
ேமைெர் கேெோபிைோனி இ. ையில்-
ெோ�னம ேமைமையில் நமடெச்பற்-
றது இந்நி�ழ்வில் ச்போறியியைோ்ளர் 
கேெோபிைோனி ெைோேோன நீேெோன ெோ. 
ேெெங்�ரி, ஏற்்போட்டெோ்ளர் கர. ரைண-
ேோென நிமையத் ேமைெர் ரு.செ-
யரோெோவும �ைந்து ச�ோண்டெனர். 
நிெோரணத்துக்�ோன நிதி உேவிமய 
உருமபிரோய் கிழக்ம� பிறபபிடெைோ�-
வும பினைோந்து நோட்மடெ ெசிபபிடெைோ-
�வும ச�ோண்டெ  மு .ைலிேோ என்பெ-
ரோல் ெழங்�ப்பட்டெது.

பினேங்கிய கிரோைங்�ளில் அமடெயோ்ளம   

யனாழ்.பவத்தீஸவரனா கல்லூரியின புதிய 
வகுபைபைக கட்ட்டத்சதனாகுதி திைபபு

தகவைறியும் உரிபமககனா் ஆபைககுழுவி்ர் − வ்டககு ஊ்டகவியைனாைர்கள் கைந்துபரயனா்டல்
பரநதைன குறூப் நிருபர்

ேர்வஷதைே தை்கவல் உரி்ம திைத -
தி்ை முனனிட்டு தவகுேை ஊட்க 
அ்மச்சின ஏறபாட்டில் இலங்்்க 
தை்கவலறியும் உரி்மக்்காை 
ஆ்ணக்குழுவிைால் வடமா்காண 
ஊட்கவியலாைர்்களுடைாை ்கலந-
து்ரயாடதலானறு ஷேறறு இடம் -
தபற்றது.  

யாழ்.மாவட்ட தேயல்க மாோட்டு 
மண்டததில் ஷேறறு வியாழக்கிழ்ம 
(29) ்கா்ல 9 மணியைவில் இக்்கலந-
து்ரயாடல் இடம்தபற்றது.

தை்கவல் ேட்டத்தை ்்கயாளு்்க-
யில் ஊட்கவியலாைர்்கள் எதிர்ஷோக் -

கும் ேவால்்கள் ததைாடர்பா்க இதைன-
ஷபாது ்கலநது்ரயாடப்பட்டை.

இநநி்கழ்வில் யாழ்.மாவட்ட அர-

ோங்்க அதிபர் ்க.மஷ்கேன, தை்கவல-
றியும் ஆ்ணக்குழுவின தை்லவர் 
உபாலி அஷபரதை, தை்கவலறியும் 

ஆ்ணக்குழுவின ஆ்ண-
யாைர் கிஸாலி பினஷரா, 
தை்கவலறியும் ஆ்ணக்குழு-
வின ஆ்ணயாைர் எஸ.
மு்கமட் ேகியா, தை்கவலறியும் 
ஆ்ணக்குழுவின பதில் 
பணிப்பாைர் ோய்கம் எஸ.
ஆர்.டபிள்யூ.எம்..ஆர்.பி. 
ேதகுமார, சிஷரஷட ேட்டத-
தைரணி ஜ்கத லியைாராட்சி, 
யாழ் மாவட்ட ஷமலதி்க அர -
ோங்்க அதிபர் ம.பிரதீபன, 
தை்கவல் உரி்ம ஆ்ணக்கு-
ழுவின அதி்காரி்கள், வடமா -

்கணத்தை ஷேர்நதை ஊட்கவியலாைர் -
்கள் ்கலநதுத்காண்டிருநதைைர்.   

யாழ். விஷேட நிருபர்

ஷபா்தைப்தபாருள் பாவ்ைக்கு எதிரா்க விழிப்புணர்வு்க்ை 
ஏறபடுததும் மு்கமா்க, யாழ்.ஷபாதைைா ்வததியோ்ல ததைாழிற-
ேங்்கங்்களின கூட்ட்மப்பின ஏறபாட்டில் யாழ்ப்பாணததில் 
ஷேற்்றய திைம் வியாழக்கிழ்ம ஷபரணிதயானறு முனதைடுக்-
்கப்பட்டது. 

யாழ்ப்பாணம் ஷபாதைைா ்வததியோ்ல முன்றலில் ஷேற்்றய 
திைம் வியாழக்கிழ்ம மதியம்  12 மணியைவில் இப்ஷபரணி 
ஆரம்பிதது மணிக்கூட்டு ஷ்காபுர வீதியூடா்க, யாழ்.தபாலிஸ 
நி்லயத்தை அ்டநது அங்கிருநது பிரதைாை வீதியூடா்க யாழ்ப்-
பாண மாவட்ட தேயல்கத்தை தேன்ற்டநதைது.   

வைனாபதபசைனாருள் ைனாவப்ககு 
எதிரனாக யனாழில் வைனாரனாட்டம்

வமனாட்டனார் பசககிள் விைத்து 
68 வயது முதியவர் ைலி
ஓமந்தை விஷேட நிருபர் 

வவுனியா தைாலிக்குைம் பகுதியில் இடம்-
தபற்ற விபததில் முதியவர் ஒருவர் பரிதைா-
ப்கரமா்க உயிரிழநதுள்ைார். தைாலிக்குைம் 
பகுதி்யச் ஷேர்நதை ராஜஷ்காபால் என்ற  68 
வயது்டய முதியவஷர இவவாறு உயிரி-
ழநதுள்ைார்.  ஷேறறு (29) பிறப்கல் மனைார் 
வீதியூடா்க துவிச்ேக்்கர வண்டியில் வநது 
த்காண்டிருநதை முதியவ்ர அஷதை தி்ேயின 
பினைால் வநதுத்காண்டிருநதை ஷமாட்டார் 
்ேக்கிள் ஷமாதிய்மயால் விபதது இடம்-
தபறறுள்ைது. விபததில் படு்காயம்டநதை 
முதியவர் ்வததியோ்லக்கு த்காண்டு 
தேல்லப்பட்ட ஷபாது உயிரிழநதைார். 

ஷமாட்டார் ்ேக்கி்ை தேலுததிய 
இ்ைஞன ்வததியோ்லயில் அனும-
திக்்கப்பட்டுள்ைார்.

ச�ோழுமபு ேமிழ்ச் ெங்�த்தின புைமைக் குழுவும ைோங்கு்ளக்கிம்ளயும ஏற்்போடு செய்திருந்ே �ல்விக் �ருத்ேரங்கு கநற்று வியோழக்கிழமை ைோங்கு்ளம துணுக்�ோய் �ல்வி அலுெை�த்தில் நமடெச்பற்றது. இந்நி�ழ்வில் ச�ோழுமபு ேமிழ்ச் -
ெங்�த்தின ேமைெர் ெட்டெத்ேரணி நடெரோெோ �ோண்டீ்பன ைற்றும துமணத் ேமைெர் எம. �ண்பதிபபிள்ம்ள ெையக் �ல்வி ்பணிப்போ்ளர் திருைதி. ைோைதி முகுந்ேன உட்்படெ ்பைரும �ைந்து ச�ோண்டிருந்ேனர். 
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Njrpa Nrkpg;G tq;fp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tp ,y: NSB/PT/2022/26

SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF AIR 
CONDITIONERS FOR NATIONAL SAVINGS BANK

Njrpa Nrkpg;G tq;fp mq;fPfhpf;fg;gl;l cs;ehl;L Kfth;fsplkpUe;J Nkw;fhZk; 

Nfs;tpf;F ,iaghd Kd;nkhopTfSf;F Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs;; 

miof;fg;gLfpd;wd. 

ngWifapd; tpsf;fk; 12,000 BTU/hr Split Type Wall Mounted Inverter  - 04Nos.
12,000 BTU/hr Ceiling Caste Inverter  - 01 No.
18,000 BTU/hr Split Type Wall Mounted Inverter  - 01No. 
18,000 BTU/hr  Ceiling Caste Inverter  - 01 No.
24,000 BTU/hr  Split Type Ceiling Mounted Inverter  - 30 Nos.

ngWif Kiw Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; (NCB)
Njitg;gLj;jg;gLk; kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tpf; fl;lzk;

&gh 3>000.00

rkh;g;gpf;fg;gl Njitg;gLk; 

tpiykDg; ngWkjp

&gh 84>000.00

tpiykD Mtzq;fis 

toq;Fk; ,Wjpj; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

2022-10-20Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp

Nfs;tp %Lk; jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

2022-10-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp

1.  ve;jnthU Nfs;tpjhuh; rhh;ghfTk; gpujpepjpnahUth; my;yJ cg gpujpepjpnahUth; 

my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; Nfs;tpf;fhf 

tpz;zg;gpg;gjw;F Kd; 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

fPo; gjpT nra;J nfhs;sy; fl;lhakhFk; vd;gJld; mth; rhh;gpy; xg;ge;jj;ijg; gjpT 

nra;J nfhs;sy; fl;lhakhFk;.

2.  2022-09-30Mk; jpfjpapypUe;J 2022-10-20Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255Mk; ,yf;fj;jpYs;s Njrpa 

Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy;fs; gphpT> toq;fy;fs; KfhikahshplkpUe;J vOj;JUtpyhd 

Nfhhpf;ifnahd;wpd; Nghpy; tpiykD Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; NkNy 

Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sthwhd njhiff;fhdJk;> Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; jd;ikapYs;sJk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; 

Nfs;tpia jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J Mff;Fiwe;j fhyg;gFjpahd 105 ehl;fhl;b 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd tq;fp cj;juthjj;Jld;/tpiykDg; 

gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; chpa jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F mitfis %baJk; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld;> K.g. 10.00 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk; 

tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;.

5.  ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia 

nfhz;bUg;gJld;> vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd; itf;fhky; ghfnkhd;iw 

Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fp nfhz;Ls;sJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; (toq;fy;) rpNu\;l  

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; - $l;L th;j;jf ngWiff;FO – Nky;; kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

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

tpiy NfhuYf;fhd miog;G
Nky; khfhz rig
nghwpapay; gzpafk;

1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s NtiyfSf;fhf ,iaGila gpuhe;jpag; nghwpapayhsH ngWiff; FOj; jiythpdhy; jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

2. I.  Njrpa Nghl;b hPjpapy; tpiyf;Nfhuy; %yk; xg;ge;jjhuh;fs; njhpT nra;ag;gLth;. 04/2016(iii)Mk; ,yf;f epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; (ntl; kw;Wk; Vida thpfs; ,d;wp) nkhj;jg; ngWifapd; ngWkjp 50 kpy;ypad; 

&ghTf;Ff; Fiwthf ,Ug;gjdhy; gpuhe;jpa Kd;Dhpik kw;Wk; CIDA gjpTj; ju Kd;Dhpik gpuNahfpf;fg;gLk;.

3.  xg;ge;jj;ijg; ngw;Wf;nfhs;Sk; ntw;wpfukhd tpiy$Weh; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; cs;thq;fg;gl;lth;fshf ,Uj;jy; MfhJ vd;gJld; tpiykD Mtzj;jpd; gpufhuk; gpd;tUk; Njitg;ghLfisg; g+h;j;jp nra;jpUj;jy; 

Ntz;Lk;

(1)
njh. 

,y.

(2)

xg;ge;jj;jpd; ,yf;fk;

(3)

Ntiyapd; ngah;

(4)
03Mk; 

,yf;f nghJ 

xg;ge;jj; 

Njitg;ghL

(5)
CIDA gjpT 

(6)
kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

(7)
tpiykDg; gpiz / tpiykDg; 

gpizapd; nry;YgbahFk; fhyk;

(8)
tpiykD Mtzq;fs; toq;fg;gLk;  ,lk; kw;Wk; 

njhiyNgrp ,yf;fk;

1 WP/PU/CON/22/172
mtprhtis khtl;l nghJ itj;jparhiy 

rhf;fil topapd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; ,y;iy
C9  kw;Wk;  

C8 1,000.00
nuhf;fg; gz itg;G - &gh  6,000.00

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk; (N`hkhfk)> 

ePjpkd;w tPjp> N`hkhfk.

njhiyNgrp ,y-: 0112-855719

2 WP/PU/CON/22/173

ghJf;f khtl;l itj;jparhiyapd; njhopyhsh; 

tpLjpfspd; GJg;gpj;jy; Ntiyfs; kw;Wk; rpw;W}opah; 

tpLjpfspd; GJgpj;jy; kw;Wk; etPdkag;gLj;jy; 

Ntiyfs;

Mk; C7 kw;Wk; C6 2,500.00
nuhf;fg; gz itg;G - &gh  32,000.00

tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh  

64,000.00

3 WP/PU/CON/22/174 N`hkhfk Mjhu itj;jpatrhiy rikayiw 

$iuapd; jpUj;jNtiyfs;
Mk; C7  kw;Wk; C6 3,000.00 tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh  

100,000.00

4 WP/PU/CON/22/175
mtprhtis khtl;l nghJ itj;jparhiyapy; HO 
tpLjpapd; $iu GJg;gpj;jy; Ntiyfs; Mk; C7  kw;Wk; C6 3,000.00

nuhf;fg; gz itg;G - &gh  40,000.00
tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh  

80,000.00

5 WP/PU/CON/22/176
ghJf;f khtl;l itj;jparhiyapYs;s 

mj;jpahtrpa GJg;gpj;jy; Ntiyfs; kw;Wk; 

tp];jhpg;Gfs;

,y;iy C9  kw;Wk; C8 1,000.00 nuhf;fg; gz itg;G - &gh  8,000.00

6 WP/PU/CON/22/177

Nkkh/nfh/rq;fkpj;jh kfsph; tpj;jpahyaj;jpy; 
jLg;Gr; Rth; kw;Wk; vy;iyr; Rtiu eph;khzpj;jy;

,y;iy C8 kw;Wk; C7 2,000.00
nuhf;fg; gz itg;G - &gh  25,000.00

tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh 

50,000.00

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> 

,y. 151/4/2/1, khspfhtj;j gpNs];> khspfhtj;ij>  

nfhOk;G-10.

njhiyNgrp-:  011-2447773

7 WP/PU/CON/22/178
Nkkh/fk;/njhk;Ng gphpntdh tpj;jpahyj;jpd; 
70'×25' ,uz;L khbf; fl;blj;jpd; jpUj;jNtiyfs; Mk;

C6  kw;Wk;  
C5 3,500.00 tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh  

110,000.00

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk; fk;g`h> 

ePjpkd;w tPjp> fk;g`h.

njhiyNgrp ,y. 033-2222515

8 WP/PU/C ON/22/179
[h-vy khtl;l itj;jparhiyapd;  ETU fl;bl 
eph;khzj;ij g+h;j;jpahf;fy; (,Wjp epiy) Mk; C8  kw;Wk; C7 2,500.00

nuhf;fg; gz itg;G - &gh  30,000.00
tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh  

60,000.00

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> tj;jis> 

,y. B/25/1> kFs;nghf;Fz tPjp> uhfk.

njhiyNgrp ,y.  0112952126

9 WP/PU/CON/22/180
jf;\pyh kfh tpj;jpahyaj;jpYs;s (nghyp]; 

epiyaj;jpw;F mUfpy;) 40'×48' %d;W khbf; 

fl;blj;jpd; ,uz;lhk; khbapd; kpFjp Ntiyfs; 

,y;iy
C8  kw;Wk;  

C7 2,000.00
nuhf;fg; gz itg;G - &gh  25,000.00
tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh 50,000.00

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> n`huz>

gy;ygpl;ba> n`huz.

njhiyNgrp:  034-2261019

10 WP/PU/CON/22/181
gpk;Gu Mjhu itj;jparhiyapy; jw;NghJs;s 

Gjpa O.P.D PCU kw;Wk;  X-ray fl;blj;jpw;F 
eilghijia eph;khzpj;jy; (gbepiy 1)

Mk; C6 kw;Wk; C5 7,000.00 tpiykDg; gpiz Kwp  - &gh  

250,000.00

gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfk;> kj;Jfk. Mde;j 

rpuh];jyha> kj;Jfk.

njhiyNgrp ,y. 034-2243082

04.  ,jpy; Mh;tk; nfhz;Ls;s tpiykDjhuh;fs;; Nkyjpf tpguq;fis ml;ltizapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,iaGila nghwpapay; mYtyfq;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; mYtyf Neuj;jpDs; ,Nj mYtyfj;jpy; tpiykD 

Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

05.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ij (01 Kjy; 09 tiuahd jpl;lq;fSf;F) 2022-09-30Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-13Mk; jpfjp tiuAk; kw;Wk; (10Mk; ,yf;f jpl;lj;jpw;F) 2022-09-30Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-20Mk; jpfjp tiuAkhd ve;jnthU 

Ntiy ehspYk; K.g. 9.00 kw;Wk; gp.g. 03.00 kzpf;fpilapy; Nky; khfhz rigf;Fr;  nrYj;jpajd; gpd; ,iaGila gpuNjr nghwpapayhsh; mth;fSf;F (ml;ltizapd; 08Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;)  vOj;J 

%y tpz;zg;gnkhd;iwr; nra;tjd; Nghpy; ve;jnthU tsKs;s tpiykDjhuh;; my;yJ mtuJ mjpfhug+h;t gpujpepjp KOikahd tpiykD Mtzj; njhFjpnahd;iwf; nfhs;tdT nra;ayhk;. nfhLg;gdit nuhf;fg; 

gzkhfr; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

06.  Kj;jpiuf; Fwp nghwpf;fg;gl;l efy; gpujpfSldhd tpiykDf;fis ntt;Ntwhd fbj ciwfspy; ,l;L fbj ciwapd; ,lJgf;f Nky; %iyapy; nraw;wpl;lj;jpd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L ,U efy;fspy; jahhpf;fg;gl;l 

tpiykDf;fis ,iaGila gpuNjr nghwpapayhsh; mYtyfj;jpw;F (ml;ltizapd; 08Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) (01 Kjy; 09 tiuahd jpl;lq;fSf;F) 2022-10-14Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F 

Kd;dUk; kw;Wk; (10Mk; ,yf;f jpl;lj;jpw;F) 2022-10-21Mk; jpfjp K.g. 10.30 kzp my;yJ mjw;F Kd; ,iaGila mjpfhhpfSf;F Kfthpapl;Lf; fpilf;fr; nra;jy; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;tJ epiwtile;j 

cldLj;J mt;NtisapNyNa  tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; njhpT nra;ag;gl;l gpujpepjpfs; Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

07.  rfy tpiykDf;fSlDk; tpiykDg; gpiz Kwp my;yJ nuhf;fg; gz itg;G gw;Wr;rPl;L ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. (ml;ltizapd; 07Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;). nry;Ygbf; fhykhdJ tpiykD 

Mtzj;jpd; gpufhukhftpUj;jy; Ntz;Lk;. 

08.  tpiykDjhuh;fs; 1987,d; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; fPo; gjpT nra;J nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk; vd;gJld; gjpTr; rhd;wpjior; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. (ml;ltizapd; 04Mk; epuypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; 

gpufhuk;)

ngWifg; gphpT>

nghwpapay; gzpafk; (Nk.kh)>

5Mk; khb> 204> nld;rpy; nfhg;NgfLt khtj;ij> gj;juKy;y.

2022-09-29

njhiyNgrp: 0112-092504> njhiyefy;: 0112-092505

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tp ,y: NSB/PT/ITE/2021/24

,q;F fhl;lg;gl;Ls;s Nfs;tpf;F ,iaghd nghUl;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> 

nghUj;Jjy;> nraw;ghLj;jpf; fhz;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpg;gjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Kjd;ik cw;gj;jpash;fs; / toq;Feh;fs; my;yJ mth;fspd; ,yq;iff;fhd 

cj;jpNahfg+h;t cs;ehl;L Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs;; 

,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

ngWifapd; tpsf;fk; ENDPOINT SECURITY PROTECTION 
SOLUTION FOR CRITICAL IT SERVERS - 
CLIENT COMPUTERS

ngWif Kiw Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; 

(NCB)
Njitg;gLj;jg;gLk; kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

&gh 2>000.00

rkh;g;gpf;fg;gl Njitg;gLk; tpiykDg; 

ngWkjp

&gh 40>000.00

tpiykD Mtzq;fis toq;Fk; ,Wjpj; 

jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022-10-20Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp

Nfs;tp %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022-10-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp

1.  2022-09-30Mk; jpfjpapypUe;J 2022-10-20Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy;fs; gphpT> toq;fy;fs; KfhikahshplkpUe;J 

vOj;JUtpyhd Nfhhpf;ifnahd;wpd; Nghpy; tpiykD Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

2.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; NkNy 

Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sthwhd njhiff;fhdJk;> Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; jd;ikapYs;sJk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; 

Nfs;tpia jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J Mff;Fiwe;j fhyg;gFjpahd 91 ehl;fhl;b 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd tq;fp cj;juthjj;Jld;/
tpiykDg; gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

3.  tpiykDf;fs; chpa jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F mitfis %baJk; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld;> K.g. 10.00 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;.

4.  ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia 

nfhz;bUg;gJld;> vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd; itf;fhky; ghfnkhd;iw 

Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fp nfhz;Ls;sJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; (toq;fy;) rpNu\;l  

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; - $l;L th;j;jf ngWiff;FO – fPo; kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y. 255> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03.

WP QO-9225 Bajaj,  
2008,  CP QD-8408 
Bajaj,   2006,  three-
wheel கூடிய விமைக்கு 
கேள்விக்கு செலி்பல் 
பினான் ஸ்  பிஎல்சி 
இை. 310,  ோலி வீதி,  
சோழுமபு-03. ச�ா.க்ப.-
0711 2 10 810
 057223

New Thihariya 
Abdeen Medical,  
116C,  Colombo 
- Kand y Road,  Thi-
hariya  Junctio n 
Next t o Petrol 
Shed 0 74065633 3. 
எல்ைா வி� ைருத்துெ 
ஆய்வுகூடெ ்பரிகொ-
�மனேள் �ரைான 
ஆய்வுகூடெம மூைம 
ச்பற்றுக் சோள்்ளவும. 
உடெல் உறுபபுக்ேளின் 
சீராக்ேளுக்கும,  க�ால் 
க�ாய்ேள்,  சிறுநீர் 
ச�ாற்று ைா�விடொய் 
ஒழுங்கீனம உட்படெ 
எல்ைா க�ாய்ேளுக்கும 
ச�ாடெர்பு சோள்்ளவும.
 055040
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,g;gj;jpupif mN]h]pNal;ll; epa+]; Ngg;gH]; xg; rpNyhd; ypkpll; fk;gdpauhy; nfhOk;G ,y. 35> b.MH. tp[atHjd khtj;ijapYs;s Nyf; `T]py; 2022 nrg;nlk;gu; khjk; 30k; jpfjp nts;spf;fpoik mr;rpl;Lg; gpuRupf;fg;gl;lJ.

ngupatu;fspd; trjpia Nkk;gLj;j epjp ed;nfhil mspf;Fk; 

FRIENDS Adult Diapers 

,
yq;ifapy; lhu;yp gl;yu; md;l; fk;gdpahy; 
re;ijg;gLj;jg;gLk; gpuz;l;]; mly;l; lag;gu;];> 
KjpNahu;fspd; trjpia Nkk;gLj;Jtjpy; 
njhlu;e;J gq;fspj;J tUfpwJ. r%fj;jpy;; 

mbf;fb Gwf;fzpf;fg;gl;l gpuptpdUf;Fg; gadspf;Fk; 
tifapy;> mtu;fspd; jw;Nghija $l;lhz;ik 
r%fg; nghWg;G (CSR) jpl;lq;fspd; Xuq;fkhf> n`y;g; 
V[; =yq;fhtpw;F xU kpy;ypaDf;Fk; mjpfkhd 
epjpAjtpia toq;fpaJ> ,J kUj;Jtk; kw;Wk; fz; 
guhkupg;Gf;fhd elkhLk; NgUe;Jf;fhd cgfuzq;fis 
nfhs;tdT nra;ag; gad;gLj;jg;gl;lJ. rpNu\;l 
gpui[fspd;  tho;f;ifj; juj;ij Nkk;gLj;j /
gpuz;l;]; mly;l; lag;gu;]; Nkw;nfhs;Sk; 4tJ 
CSR Kaw;rpahf ,J cs;sJ. Kjpatu;fSf;fhd 
lhu;yp gl;yupd; ngUepWtd mu;g;gzpg;igf; Fwpf;Fk; 
tifapy;> tpw;fg;gLk; xt;nthU FRIENDS mly;l; 
lag;gu;]; nghjpapypUe;Jk; epjpg; gq;fspg;G n`y;g; V[; 
=yq;fhTf;Fr; nry;fpwJ. FRIENDS thbf;ifahsu;fspd; 
xt;nthU nfhs;tdtpd;NghJk;  rpNu];l Fbkf;fSf;F 
gq;fspf;fg;gLfpwJ> NkYk; mtu;fs; rpwe;j kw;Wk; 
trjpahd tho;f;ifia elj;j cjTfpwJ.

FRIENDS Adult Diapers ngupatu;fspd; cz;ikahd 
ez;gd;.  tho;f;ifapy; $Ljy; MjuT Njitg;gLk; 
ngupatu;fspd; MWjiyAk; ek;gpf;ifiaAk; 
Nkk;gLj;Jtjhf mwpag;gLfpwJ. FRIENDS Adult Diapers 
Kjpatu;fis fz;zpaj;JlDk; ngUikAlDk; tho 
cjTtNjhL> mtu;fSf;Fj; Njitahd ftdj;ij 
mspg;gjd; %yk; mtu;fspd;; Ra nfsutj;ijg; 
NgZfpd;wJ.
lhu;yp gl;yu; md;l; fk;gdp r%fj;jpd; Kd;Ndw;wj;jpy; 

cz;ikahd ,jag;G+u;tkhd mf;fiw nfhz;Ls;sJ 
kw;Wk; mjd; tpisthf ,yq;ifapy; FRIENDS Adult 
Diapers mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. ehl;by; cs;s KjpNahu; 
r%fj;jpd; rpwe;j vjpu;fhyj;jpw;fhf NghuhLtjpy; 
epWtdk; cWjpahf cs;sJ. jiyKiwfs; fle;J 
nry;y> ngupatu;fspd; epiy NkhrkilfpwJ. 
ngupatu;fis Mjupg;gjd; Kf;fpaj;Jtk; kw;Wk; 
kjpg;igg; gw;wpa tpopg;Gzu;it Vw;gLj;Jtjd; 
%yKk;> r%fj;jpy; Kd;Ndw;wj;jpw;F mtu;fs; vt;thW 
gq;fspf;fpwhu;fs; vd;gij Kd;dpiyg;gLj;Jtjd; 
%yKk; ,e;j kdepiyia khw;w lhu;yp gl;yu; 
njhlu;e;Jk; Kaw;rpf;fpd;wJ.

FRIENDS Adult Diaperfs; ,e;jpahitr; Nru;e;jit 
vd;gjhy;> msTfs; kw;Wk; tbtikg;Gfs; 
,yq;ifaUf;F fr;rpjkhfg; nghUe;JtNjhL 

MRthrKk; mspf;Fk;.  FRIENDS vd;gJ ,e;jpahtpd; 
Kjy;ju taJ te;NjhUf;fhd lag;gu; tu;j;jf 
ehkk; vd;gNjhL ghf;BupahTf;F vjpuhd ghJfhg;G> 
mjpf cwpQ;Rk; jpwd;;> <uj;jd;ik fhl;b> frpT 
ghJfhg;G kw;Wk; vl;L kzpNeu ghJfhg;G Nghd;w gy 
rpwe;j gz;Gfis nfhz;lJ. rpWePufj;jpd; Rf;fpyr; 
Rug;gpf; NfhshWfs;> %yk;> rpWePuf gpur;rpidfs; 
Nghd;wtw;why;  mtjpAWNthUf;Fk;; kw;Wk; ePupopT 
NehahspfSf;Fk; taJ te;NjhUf;fhd lag;gu;fis 
kUj;Jtu;fs; gupe;Jiuf;fpd;wdu;. ,J gLj;j 
gLf;ifahf my;yJ CdKw;w NehahspfSf;Fk; 
gad;gLj;jg;gLfpwJ. FRIENDS taJ te;NjhUf;fhd 
lag;gu;fisg; gad;gLj;jpa  kpy;ypad; fzf;fhd 

rpNu\;l Fbkf;fs; fz;zpaj;Jld; RWRWg;ghd 
tho;f;if Kiwiaj; jOtpAs;sdu;.
gpnuz;l;]; mly;l; lag;gu;fs; ,e;jpahtpy;  Rfhjhug; 

nghUl;fspd; kpfg;ngupa cw;gj;jpahsuhd Nehgy; 
i`[Pdhy; jahupf;fg;gLfpd;wJ. ,e;epWtdk; 2 jrhg;j 
fhy mDgtj;ijAk;> 40 Vf;fu; gug;gstpyhd mjpetPd 
cw;gj;jp trjpiaAk; nfhz;Ls;sJ. ,J ISO 9001:2015, 
WHO GMP kw;Wk; INuhg;gpa juepiyfs; cl;gl gy 
ru;tNjr jur; rhd;wpjo;fisg; ngw;Ws;sJ. mnkupf;fh> 
mT];jpNuypah> neju;yhe;J> Fitj; kw;Wk; nfd;ah 
cl;gl 20+ ehLfSf;F FRIENDS Adult Diaperfs; Vw;Wkjp 
nra;ag;gLfpd;wd.
fle;j fhyq;fspy;> lhu;yp gl;yu; jdJ gq;fhspahd 

n`y;g; V[; =yq;fhTld; ,ize;J 
KjpNahu;fis ikakhf itj;J 
gy;NtW r%fg; nghWg;Gzu;T 
jpl;lq;fis Kd;ndLj;Js;sJ. 
KjpNahu; jpdj;jd;W 

KjpNahUf;fhd nfhz;lhl;lq;fis 
elj;Jjy;> Fiwe;j tUkhdk; 
ngWk; KjpNahu; 30 NgUf;F ,ytr 
kUj;Jtk; kw;Wk; Njitahd 
kUj;Jt Nritfisg; ngWtjw;fhd 
'NjJ Gutrp Rthr`hdh' 
cjtpj;njhif ml;ilfs; guprhf 
toq;Fjy; kw;Wk; mtu;fSf;F fy;tp 
fw;gjw;fhd fUj;juq;Ffs; Mfpait 
mlq;Fk;. Kjpatu;fspd; kjpg;igg; 
gw;wp kf;fspilNa Neu;kiwahd 
tpopg;Gzu;itg; gug;Gk; mNj 
Ntisapy;> fjpu;fhkj;jpy; cs;s 
Kjpatu;fisf; nfhz;lhLk; xU 
eilg;gazKk; ,lk;ngWk;.

gy Mz;Lfshf 

FLk;gj;jpw;F J}z;fshf 

,Ue;J ngUk; MjuT je;J 

te;jtu;fs; ,d;W mtu;fspy; 

rpyu; Foe;ijfspd; MjuT ,y;yhky; 

ngUk; rpukj;jpy; ,Uf;fpd;whu;fs;. 

,tu;fspy; xU njhFjpapdu; 

Neha;fshy; ghjpf;fg;gl;L 

mjd; nryTfis rkhspf;f 

Kbahjtu;fshf fhzg;gLfpd;wdu;. 

,d;ndhU njhFjpapdu; gps;isfis 

ntspehL mDg;gptpl;L jdpikapy; 

tho;gtu;fshf cs;sdu;. 

,d;Dk; rpyu; gpe;jpa jpUkzg; 

gps;isg;Ngw;wpd; fhuzkhf 

tho;f;if nryTfis rkhspf;f 

KbahJ jpz;lhLfpd;wdu;. ,d;Dk; 

rpyu; ngw;Nwhiu guhkupf;f 

KbahJ KjpNahu; ,y;yj;jpw;F 

mDg;gg;gLfpd;wdu;.

mur cj;jpNahfj;jpy; ,Ue;J 

Xa;T ngw;wtu;fs; jq;fs; 

Xa;T+jpaj;ij ngw tUlhtUlk; 

capUld; ,Ug;gjid cWjpnra;a 

Ntz;batu;fshf cs;sdu;> mJ 

khj;jpukd;wp Nghf;Ftuj;J kw;Wk; 

mYtyfq;fspy; Kjpatu;fSf;F 

Kd;Dupik vd thu;j;ijfshy; 

nrhy;yg;gLfpd;w NghJk; mjid 

eilKiwg;gLj;Jtjpy; cs;s 

FiwghL fhuzkhf Kjpatu;fs; 

gy;NtW mnrsfupaq;fis 

vjpu;Nehf;Ffpd;wdu;.

Rfhjhu epiy
Kjpatu;fspd; Rfhjhu gpur;rpidfs; 

ngUk; rthyhf cs;snjdTk; 

ey;tho;tpw;fhf cioj;j Kjpatu;fs; 

mbg;gil Rfhjhu trjpfSf;fhf 

mtjpg;gLk; epiy fhzg;gLfpwJ. 

Kjpatu;fspw;F MjuT nfhLf;f 

Ml;gw;whf;Fiw cs;snjdTk; 

mtu;fSld; cl;fhu;e;J NgRtjw;F 

,isa rKjhaj;jpdUf;F 

Neukpy;yhJ Ngha;tpLfpwJ. 

KjpNahu; jkJ nraw;ghLfis 

Rje;jpukhf nra;af;$bajhf 

,Uj;jy;> ,aq;ff;$ba jd;ik> 

cld;ghlhd jd;ik> ehl;gl;l 

Neha;fis nfhz;bUf;fhik 

Nghd;wtw;iw jkJ MNuhf;fpakhf 

czu;tjhf Fwpg;gpl;Ls;sJld; 

tajhd fhyj;jpy; MNuhf;fpak; 

Fd;WtJ jtpu;f;f KbahnjdpDk; 

MNuhf;fpaj;Jld; njhlu;Gila 

,f;fhuzpfs; nghUj;jkhd 

jiyaPLfs;> kw;Wk; MjutpD}

lhf khw;wg;glf;$banjdTk; 

$wg;gl;Ls;sJ. 

kdpjd; KJikg; gUtj;jpid 

vl;Lk; NghJ vYk;G %l;Lf;fs; 

tPf;fkiljy;> njhlu; KJFtyp> 

,Lg;Gtyp> vYk;Gfs; eypTWjy;> 

Ks;se;jz;bd; cl;gFjp FWf;fk; 

miljy; Nghd;wtw;wpdhy; 

KjpNahu; cly;uPjpahd Neha;fis 

vjpu;nfhs;fpd;wdu;. ,J mtu;fspd; 

,ay;ghd nraw;ghLfis 

Nkw;nfhs;tjw;F ngUk; rthyhf 

cs;sJ.

KjpNahupd; cly;epiyapidAk; 

mtu;fspd; nraw;ghLfisAk; 

Nehf;fpd; ,tu;fs; cau; 

,uj;j mOj;jk;> ePupopT> 

njha;T Nghd;w Neha;fspdhy; 

ghjpf;fg;gl;ltu;fshfTk; 

vd;G> %l;L Nghd;wtw;wpd; 

Nja;khdq;fspdhy; clypDila 

,af;fk; Fiwe;jtu;fshfTk; 

fhzg;gLfpd;wdu;. 

,tw;Wld; KjpNahu;;> Njhy; 

RUf;fkile;jpUj;jy;> vil 

Fiwthdtu;fshf ,Uj;jy;> 

Gyd;fspy; FiwghLilatu;fshf 

,Uj;jy; Nghd;w KJik 

ntspg;ghLfisf; nfhz;ltu;fshf 

,Ug;gjid fhzf;$bajhf cs;sJ.

KjpNahu; jkJ Njitfis 

gy;NtWgl;l rpukq;fspd; 

kj;jpapy; epiwNtw;Wtjid 

mtjhdpf;ff;$bajhf cs;sJ. 

jkJ cly; ,ayhik fhuzkhf 

63.33 % khNdhu; jkJ Njitfis 

epiwNtw;w jkJ gps;isfspy; 

jq;fpapUf;f Ntz;ba epiy 

fhzg;gLfpwJ. ,Ug;gpDk; 

Vida 36.66 % khNdhu; jkJ 

nraw;ghLfis jhNk Nkw;nfhs;fpd;w 

mstpw;F XusT MNuhf;fpak; 

cilatu;fshf fhzg;gLfpd;wdu;. 

KjpNahu;fs; gpwupy; jq;fpapUf;f 

Ntz;ba epiy fhuzkhf 

csuPjpahf ghjpg;gile;jtu;fshf 

cs;sdu;.

,d;iwa etPd tho;f;if 

Kiwapdhy; KjpNahu; guhkupg;ghdJ 

gpd;jq;fpajhf ,Ug;gjid mwpe;J 

nfhs;sf;$bajhf cs;sJ.  

gps;isfs;> Ntiy kw;Wk; 

ntspr;nraw;ghLfSf;fhfTk; 

tPl;il tpl;L ntspapy; mjpf Neuk; 

nrytopg;gjdhy; KjpNahu;fis 

guhkupg;gjw;fhd Neuk; FiwthfNt 

fhzg;gLfpwJ. ,jdhy; ,tu;fs; 

Neha; epiyapid ftdpg;gJ vd;gJ 

Fiwthf cs;sJ. mj;Jld; 

KjpNahu;fs; jkJ gps;isfis 

f];lg;gLj;jf;$lhJ vd;w vz;zj;jpy; 

gps;isfsplk; Neha;> ,ayhik gw;wp 

$whky; cs;sdu;. ,jdhy; mtu;fs; 

MNuhf;fpakhdJ eypTw;w epiyapy; 

,Ug;gjid fhzf;$bajhf cs;sJ.

jpl;lkplg;glhj tPl;bd; mikg;G 

Kiw %yk; Kjpatu;fs; md;whl 

tho;f;ifapy; gy rpukq;fis 

vjpu;nfhs;fpd;wdu;. mjhtJ 

khbtPLfspy; trpg;gtu;fs; 

gbf;fl;Lf;fspy; Vwp ,wq;FtjpYk; 

neUf;fkhd rdj;njhifapdhy; 

Rthrpg;gjpYk; f];ug;gLfpd;wdu; 

vd;gJld; kyry$lq;fis 

gad;gLj;JtjpYk; mjid 

ifahs;tjpYk; vupr;ryile;J 

fhzg;gLfpd;wdu;. mJ khj;jpukd;wp 

mjpfkhd kyry$lq;fspy; tOf;fp 

tpOe;J cly; fhaq;fisAk; cz;L 

gz;Zfpd;wdu;. ntw;wpiy ghf;F 

ghtidapid Nkw;nfhs;gtu;fs; 

vr;rpy; Jg;Gtjpy; rpukq;fis 

vjpu;nfhs;fpd;wdu;. ,jd; tpisthf 

kw;wtu;fSila ehfupf tho;f;iff;F 

mQ;rp r%f ,izg;Gf;fis 

Fiwj;Jnfhs;fpd;wdu;. fjpiuia 

tpl;L vOe;jhy; tpOe;J tpLNtd; vd 

mQ;rp fjpiuia tpl;L vOtijNa 

Fiwj;J tpLfpd;wdu;.

KjpNahu;; jkJ gps;isfs;> 

Ngug;gps;isfs; jk;Kld; Neuk; 

nrytopg;gJ Fiwthf cs;snjd 

Fwpg;gpLfpd;whfs;;. ,jdbg;gilapy; 

md;Gj;Njitia vjpu;ghu;f;Fk; 

csepiy cilatu;fshf 

,Ug;gjid mwpe;Jnfhs;sf;$bajhf 

cs;sJ. KjpNahu;fspy; 56.66 % 
khd KjpNahu;; mjpfstpyhd 

Neuj;jpid jdpikapy; fopg;gtu;fshf 

cs;sdu;. ,jdhy; jkJ Mirfs;> 

Vf;fq;fis gps;isfSf;Nfh> 

Ngug;gps;isfSf;Nfh my;yJ 

Vida cwtpdu;fSf;Nfh 

njupag;gLj;Jtjw;fhd re;ju;g;gq;fis 

mjpfstpy; ,oe;jtu;fshf 

fhzg;gLfpd;wdu;. ,tw;Wld; 

Kjpatu;fspy; ngUk;ghyhNdhu; 

tho;f;if Jizapid 

,oe;jtu;fshf ,Ug;gjdhYk; 

csuPjpahf ghjpf;fg;gl;ltu;fshf 

cs;sdu;.

Kjpatu;fs; tPl;il tpl;L 

ntspapy; Nfhapy; Nghd;w 

,lq;fSf;F nrd;Wtu Ntz;Lk; 

vDk; tpUg;gpidf; nfhz;ltu;fshf 

,Ue;jhYk; Vidatu;fspd; 

JizAld; nry;y Ntz;ba 

epiy fhzg;gLtjdhy; jhk; 

ntspapy; nry;tJ kpff; Fiwntd 

Fwpg;gpLfpd;wdu;. ,jdhy; cs 

mOj;jq;fSf;Fl;gl;bUg;gjidAk; 

fhzf;$bajhf cs;sJ.

,tw;Wld; 43.34 % Kjpatu;fs; 

jkJ Ngug;gps;isfSld; jkJ 

Neuj;ij nrytopg;gjdhy; 

jhk; kfpo;r;rpAld; ,Ug;gjhf 

Fwpg;gpl;ljdbg;gilapy; ,tu;fs; 

jkJ cwtpdu;fSld; Neuk; 

nrytopg;gjid tpUk;Gk; kdepiy 

cilatu;fshf ,Ug;gjidAk; 

fz;lwpaf;$bajhf cs;sJ.

Kjpatu;fs; ngUk;ghYk; kUj;Jtj; 

Njitfisf; nfhz;ltu;fshfNt 

fhzg;gLfpd;wdu;. ,jdhy; ,tu;fs; 

,j;Njitfis epiwNtw;Wk; 

nghUl;L kUj;JtkidfSf;F 

nry;yNtz;ba epiy 

fhzg;gLfpwJ. ,j;jifa 

epiyapy; ,tu;fsJ cly;epiy 

fhuzkhf itj;jparhiyf;Fr; 

nry;tjpy; gy;NtW rpukq;fis 

vjpu;nfhs;gtu;fshf cs;sdu;.

KjpNahu;fspd; nghUshjhu epiy 

vd;W ghu;f;Fkplj;J KjpNahu;fSf;Fk; 

gps;isfs; Xustpw;F nghUshjhu 

uPjpahf MjuT toq;Fgtu;fshf 

cs;sdu;. ,tw;Wld; ,tu;fSs; 13.33 

% khNdhu; mur Xa;T+jpaj;jpid 

ngw;Wf;nfhs;gtu;fshfTk; 20 % 
tPjkhNdhu; KjpNahu; nfhLg;gdtpid 

ngw;Wf;nfhs;gtu;fshfTk; 

fhzg;gLfpd;wdu;. ,tu;fsJ 

nghUshjhu epiyahdJ 

mtu;fsJ cly;epiy> 

Neha;epiy Nghd;wtw;wpw;fhd 

kUj;Jtr;nryTfSld; 

xg;gpl;Lg;ghu;f;Fk; NghJ gpd;jq;fpa 

epiyapy; ,Ug;gjid mwpa KbfpwJ. 

,tu;fspy; 66 % khNdhu; nghUshjhu 
epiyapy; jhk; Vidatu;fis 

vjpu;ghu;f;f Ntz;b cs;snjd;w 

epiyg;ghl;by; jhk; capUld; 

,y;yhky; Ngha;tpl Ntz;Lk; 

vd;w tpuf;jp kdg;ghd;ikAld; 

,Ug;gjidAk; mtjhdpf;ff;$bajhf 

cs;sJ.

r%f epiy
Kjpatu;fspd; r%fepiyapid 

Nehf;Fkplj;J r%f mq;fj;jtu;fspy; 

ngUk;ghyhNdhu; jhKk; xU 

ehs; Kjpatu;fs; vDk; epiyia 

milNthk; vd;w cz;ikia 

kwe;J Kjpatu;fis myl;rpak; 

nra;Ak; Nghf;F fhzg;gLfpwJ. 

KjpNahUf;F cjtp nra;Ak; 

kdg;ghq;nfd;gJ mupjhfNt cs;sJ. 

itj;jparhiy> Ng&e;J epiyaq;fs;> 

Nfhtpy;fs; Nghd;w nghJ ,lq;fspy; 

'goR"> 'fpoL" vd;nwy;yhk; 

Nfyp nra;Ak; jd;ikiaAk; 

mtjhdpf;ff;$bajhf cs;sJ. 

,j;jifa jd;ikfshy; ,tu;fs; 

kdk; tUe;jgtu;fshfTk; csuPjpahf 

jhf;fj;jpw;Fl;gl;bUg;gjidAk; 

mwpaKbfpwJ. KjpNahu;fspd; 

cly; epiyAk; mtu;fspd; 

nraw;ghLfSk;> KjpNahu; guhkupg;G 

epiy> KjpNahu;fspd; csepiy> 

KjpNahu;fspd; nghUshjhu 

epiy> Kjpatu;fspd; r%fepiy 

vd csr%f gpur;rpidfs; 

fhzg;gLfpd;wd.

- fpU\he;jp

KjpNahu;fs; vjpu;Nehf;Fk; rthy;fs;

cyf KjpNahu; jpdk;
nrg;nlk;gu; 30
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2022 கெபக்டம்பர் 30 கவளளிக்கிழகம

இலங்கை லலஜன்ட்ஸ் அணியின் 
அ்ையிறுதிப் ப�ோட்டியில் மோற்றம்

இலங்கை லலஜன்ட்ஸ் மற்றும் 
மமற்கிந்திய தீவுகைள் லலஜன்ட்ஸ் 
அணிகைளுக்கு இ்ையிலான வீதிப் 
பாதுகைாப்பு உலகைத் ல�ாைரின் அ்ை -
யிறுதிப் மபாட்டி இன்்றைய (30) 
தினத்திற்கு மாற்றைப்பட்டுள்்ளது. 

மேற்று வியாழக்கிழ்ம ே்ை -
லபறைவிருந்� இந்�ப் மபாட்டி திகைதி 
மாற்றைப்பட்டிருக்கும் அம� மேைம் 
கைைந்� பு�ன்கிழ்ம ே்ைலபற்றை 
இந்தியா மற்றும் மமற்கிந்திய 
தீவுகைள் லலஜன்ட்ஸ் அணிகைளுக்கு 
இ்ையிலான மு�ல் அ்ையிறு -
திப் மபாட்டி ம்ழ கைாைணமாகை 
பாதியில் இ்ைநிறுத்�ப்பட்ைது.

மு�லில் துடுப்லபடுத்�ாடிய 
ஆஸி. லலஜன்ட்ஸ் 17 ஓவரகைளில் 
ஐந்து விக்லகைட்டுகை்்ள இழந்து 136  
ஓட்ைஙகை்்ளப் லபற்றை நி்லயில் 
இ்ைநிறுத்�ப்பட்ை இந்�ப் 

மபாட்டி மேற்று ே்ைலபற்றைது. 
டி.எம். டில்்ான் �்ல்மயி -
லான இலங்கை லலஜன்ட்ஸ் அணி 
ஆைம்பச் சுற்றுப் மபாட்டிகைளில் 
ம�ால்வியுறைா� அணியாகைமவ அ்ை -

யிறுதிக்கு முன்மனறியது.  இந்�த் 
ல�ாைரின் இறுதிப் மபாட்டி வரும் 
சனிக்கிழ்ம (01) மா்ல 7.30க்கு 
்ைப்பூரில் திட்ைமிட்ைபடி ே்ை -
லபறும்.    

லைோட்்டரி கைழகைத்தின் லகைோல்ப் 
கிளசிக் ப�ோட்டி ஒக்ப்டோ�ரில்
மறைாயல் லகைாழும்பு லகைால்ப் 

கைழகைம் மற்றும் ையலலாக் என் -
ைபி்ைசஸ் உைன் இ்ணந்து 
லகைாழும்பு மாேகைை லைாட்ைரி கைழகைம் 
ல�ாைரச்சியாகை ஆறைாவது ஆண் -
ைாகைவும் ேைத்தும் பார 3 லகைால்ப் 
கி்ளசிக் மபாட்டி வரும் ஒக்மைாபர 
29 ஆம் திகைதி ே்ைலபறைவுள்்ளது.

இம்மு்றை இரு  லவவமவறு 
குழுக்கை்ளாகை பிரிக்கைப்பட்ை ஒரு 
ோள் மபாட்டியாகை ே்ைலபறைவுள் -
்ளது. 

லகைாழும்பு மாேகைை லைாட்ைரி கைழ -
கைத்தினால் மமற்லகைாள்்ளப்படும் 
பல் சமூகை அபிவிருத்தித் திட்ைங -
கைளுக்கு நிதி மசகைரிக்கும் மோக்கி -
மலமய இந்� வருைாந்� லகைால்ப் 
மபாட்டி ேைத்�ப்படுகிறைது. 

ையலலாக் என்ைபி்ைசஸ் நிறுவ -
னம் இந்� மபாட்டிகைளுக்கு பிை�ான 
அனுசை்ண வழஙகும் நி்லயில் 

லசௌத் பீச் லவலிகைம பி்ளாட்டினம் 
அனுசை்ண வழஙகுகிறைது. 

(பைம்: சு�த் மலவீை)

யோழ். மத்தியக் கைல்லூரி 
அணிக்கு இலகு லெறறி

இலங்கை 19 வயதின் கீழ் 
பிரிவு மூன்று பாைசா்ல அணி-
கைளுக்கு இ்ையிலான ஒருோள் 
கிரிக்லகைட் ல�ாைரில் கைைந்� 
பு�ன்கிழ்ம (28) ே்ைலபற்றை 
மபாட்டியில் யாழ். மத்தியக் 
கைல்லூரி அணி, ஸ்ரீ பஙகைானந்� 
ம�சிய பாைசா்ல்ய வீழ்த்தி 
லவற்றிலபற்றைது.

�ஙகைளு்ைய லசாந்� ்ம�ா -
னத்தில் ே்ைலபற்றை இந்�ப் மபாட் -
டியில் ோணய சுழற்சியில் லவன்றை 
யாழ். மத்தியக் கைல்லூரி எதிைணிக்கு 
மு�லில் துடுப்லபடுத்�ாை பணித் -
�து. எனினும் ஸ்ரீ பஙகைானந்� ம�சிய 
பாைசா்ல 176 ஓட்ைஙகைளுக்கு 
சுருண்ைது. 

பந்துவீச்சில் ஆனந்� கைஜன் 4 விக் -

லகைட்டுகை்்ளயும் விதுசன் 3 விக் -
லகைட்டுகை்்ளயும் ப�ம்பாரத்�னர.  
பதிலலடுத்�ாடிய யாழ். மத்தியக் 
கைல்லூரி 31.5 ஓவரகைளிமலமய 3 
விக்லகைட்டுகை்்ள மாத்திைம் இழந்து 
180 ஓட்ைஙகை்்ள லபற்று லவற்றி-
யீட்டியது. மதீஷவைன் சஞசயன் 
(69) மற்றும் நி்ான்�ன் அஜன் (50) 
அ்ைச்ச�ம் லபற்றைனர.  

கைளுத்து்்ற இ்ளஞர் லீக்
அணிக்கு ருஸ்ளோன் லெரிவு
மபருவ்்ள விமசை நிருபர

மபருவ்்ள அல் ஹு்மஸைா 
ம�சிய பாைசா்லயில் 8ஆம் 
�ைத்தில் கைல்வி கைற்கும் மாணவன் 
ருஸ்்ளான் ஹி்ாம், 2022 ஆம் 
ஆண்டுக்கைான 15 வயதுக்குட்பட்ை 
இ்்ளஞர லீக்கில், கைளுத்து்றை 
மாவட்ை கைடினப் பந்து கிரிக்லகைட் 
அணிக்கு ல�ரிவு லசயயப்பட்டுள் -
்ளார.  

கைளுத்து்றை மாவட்ை பாைசா்ல-
கைளுக்கி்ையில் பல ோட்கை்ளாகை 
ே்ைலபற்றை ல�ரிவுச் சுற்றுப் மபாட்-
டிகைளில் கைலந்து லகைாண்ை மாணவர-
கைளில், திறை்மயின் அடிப்ப்ையில் 
ருஸ்்ளான் ஹி்ாம் உட்பை 13 வீைர -
கைள் ல�ரிவு லசயயப்பட்ைனர.   

சுழற்பந்து வீச்சா்ளைான இவர, 
ம�சிய கிரிக்லகைட் அணியில் 
இ்ணந்து வி்்ளயாை மவண்டும் 
என்பம� �னது எதிரபாரப்பு என்று 
குறிப்பிட்டுள்்ளார.    

ெம்�லகைோமம் பிைபெச லசயலகை
கைழகை அணிக்கு �த்து �ெக்கைஙகைள்
கைந்�்ளாய தினகைைன் நிருபர,  
�ம்பலகைாமம் குறூப் நிருபர  

கிழக்கு மாகைாண வி்்ளயாட்டு 
தி்ணக்கை்ளத்தின் ஏற்பாட்டில் 
47ஆவது மாகைாண மட்ை வி்்ள -
யாட்டு விழாவில் �ம்பலகைாமம் 
பிைம�ச லசயலகை கைழகைம் சாரபாகை 
பஙகுபற்றிய வீைரகைள் 3 �ஙகைம் 
உட்பை 10 ப�க்கைஙகை்்ள லவன்றுள் -
்ளனர.   

கைந்�்ளாய லீலாைத்ன ்ம�ானத் -
தில் அண்்மயில் இந்�ப் மபாட்டி -
கைள் ே்ைலபற்றைன. இந்� வீைரகைள் 
ம�சிய மட்ை மபாட்டிகைளிலும் பங -
மகைற்கைவுள்்ளனர.  

�ம்பலகைாமம் பிைம�ச லசயலா்ளர 
லஜயலகை்ளரி ஸ்ரீபதி வழிகைாட்ைலுக் -

கிணஙகை வி்்ளயாட்டு உத்திமயாகைத் -
�ர மகை.எம். ஹாரிஸ் சிறைப்பாகை வழி -
ேைாத்தியதுைன் இவரகைளுக்கைான 
பயிற்சி்யயும் வழஙகினார.    

'தி�ப்�பை சம்பியன்ஷிப்' லெோ்டர் ஆைம்�ம்
வி்்ளயாட்டு இ்ணயத்�்ளமான 

ThePapare.com ஒழுஙகு லசயதிருக்-
கும், 3ஆவது திபப்பமை கைால்பந்து 
சம்பியன்ஷிப் மேற்று (29) ஆைம்பமா-
னது.   

சுமார மூன்று ஆண்டுகைளுக்குப் 
பின் ேைத்�ப்படும் இந்� ஆண்டுக்-

கைான ல�ாைரில் இலங்கையில் கைால்-
பந்து வி்்ளயாட்டில் முன்னணியில் 
உள்்ள இருபது முன்னணி பாைசா-
்லகைள் பஙமகைற்றுள்்ளன.   

2020ஆம் ஆண்டின் முற்பகு-
தியில் ே்ைலபற்றை ல�ாைரின் 
இைண்ைாவது பருவகைாலத்துக்கைான 

இறுதிப் மபாட்டியில் லகைாழும்பு 
புனி� மபதுரு கைல்லூரி்ய ம�ாற்கை-
டித்� லகைாழும்பு ஸாஹிைா கைல்லூரி 
ல�ாைரின் ேைப்புச் சம்பியனாகை 
இம்மு்றை மபாட்டியில் கை்ளமிறைஙகு -
கிறைது.   

ல�ாைரின் மு�ல் சுற்றில் ஐந்து 

அணிகைள் லகைாண்ை ோன்கு குழுக்கை -
்ளாகைப் பிரிக்கைப்பட்டு மமா�ல்கைள் 
இைம்லபறைவுள்்ளம�ாடு, ஒவலவாரு 
குழுவிலிருந்தும் மு�ல் இைண்டு 
இைஙகை்்ளப் லபறும் அணிகைள் 
ல�ாைரின் கைாலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்-
மனறும்.     

சப்ெபகைோசி உயர் அ்ை
திட்்டத்திறகு உ்டன்�ோடு

இந்தியா மற்றும் மேபா்ளம் சப்� 
மகைாசி உயர அ்ணத் திட்ைத்்� 
மமலதிகை ஆயவுகைள் மூலம் முன்லன-
டுத்துச் லசல்ல ஒப்புக்லகைாண்டுள்்ளன.

மேபா்ள �்லேகைர கைத்மண்டுவில் 
இரு �ைப்பு மூத்� அதிகைாரிகைள் கைைந்� 
வாைம் சந்தித்�மபாது இது பற்றி 
முடிவு எடுக்கைப்பட்டுள்்ளது. சப்� 
மகைாசி உயர அ்ண, மேபா்ளத்தின் 
சப்�மகைாசி அ்ணயில் பல்மோக்கு 
திட்ைம் ஒன்றைாகை முன்லமாழியப்பட்-
ைது.  ல�ன்கிழக்கு மேபா்ளம் மற்றும் 

வைக்கு பிஹாரில் லவள்்ளத்்� கைட்-
டுப்படுத்துவது மற்றும் நீர மின் உற்-
பத்தி மமற்லகைாள்வது இந்�த் திட்ைத்-
தின் மு�ன்்ம மோக்கைாகும்.    

ஒத்து்ழப்்� அதிகைரிக்கை
குெோட் அ்மப்பு இைக்கைம்

இந்ம�ா – பசிபிக் பிைாந்தியத்தில் 
சீனா்வ அச்சுறுத்தும் லசயற்பாடு-
கைளுக்கு மத்தியில் இந்�ப் பிைாந்தி-
யத்தின் �ற்மபா்�ய நி்ல்ய 
மாற்றுவது அல்லது ப�ற்றைஙகை்்ள 
அதிகைரிக்கை முயற்சிக்கும் எந்�லவாரு 
ஒரு�்லப்பட்சமான லசயல்கை்்ளயும் 
கைடு்மயாகை எதிரப்ப�ாகை இந்தியா, 
அவுஸ்திமைலியா, ஜப்பான் மற்றும் 
அலமரிக்கைாவின் குவாட் அ்மப்பு 
கைடும் எதிரப்்ப லவளியிட்டுள்்ளது.   

77ஆவது ஐக்கிய ோடுகைள் லபாதுச் 
ச்பக் கூட்ைத்திற்கு மத்தியில் நியூ-
மயாரக்கில் சந்தித்� இந்�க் குழுவின் 

லவளிோட்டு அ்மச்சரகைள் இந்� அறி-
விப்்ப லவளியிட்டுள்்ளனர. சு�ந்திை-
மான மற்றும் திறைந்� இந்ம�ா–பசிபிக் 
பகுதி்ய முன்மனற்றுவ�ற்கு பல�-
ைப்பு ஒத்து்ழப்்ப அதிகைரிக்கை இணக்-
கைம் எட்ைப்பட்ைது.     

ஸ்ெோட்டில் சட்்டவிபைோெ  
குழுக்கைளின் ந்டமோட்்டம்

வை மமற்கு ்கைபர பக்துன்க்வா 
மாகைாணத்தின் ஸ்வாட் பள்்ளத்�ாக்கில் 
சட்ை விமைா�க் குழுவினரின் ேைமாட்-
ைம் அதிகைரித்துள்்ள�ாகை பாகிஸ்�ான் 
முன்லனச்சரிக்்கை விடுத்துள்்ளது.   

அைசாஙகைத்திற்கும் பாகிஸ்�ான் �லி-
பான்கைளுக்கும் இ்ையிலான சமா�ான 
மபச்சுவாரத்்� ஸ்�ம்பி�ம்ைந்துள்்ள-
்�த் ல�ாைரந்து இந்நி்ல்ம ஏற்பட்-
டுள்்ள�ாகை தி நியூஸ் இன்ைரமே்னல் 
ல�ரிவித்துள்்ளது.   இம்மாகைாணத்தி-
லுள்்ள ஸ்வாட் பள்்ளத்�ாக்கின் மட்ைா 
உட்பிரிவு ம்லப் பிைம�சஙகைளில் �லி-

பான்கைளின் ேைமாட்ைம் அதிகைரித்து 
கைாணப்பட்ை்ம அவ�ானிக்கைப்பட்-
டுள்்ளது. இது அண்்ை மாவட்ைங-
கைளில் அச்ச நி்ல்ய ஏற்படுத்தியுள்-
்ளம�ாடு ஸ்வாட் பள்்ளத்�ாக்கின் 
சுற்றுலா து்றைக்கும் பாதிப்்ப ஏற்ப-
டுத்தியுள்்ளது.     

இயன் புயலால் அமெரிக்ாவில் 
பலத்த சே்தம்: மின் துண்டிப்பு

அலமரிக்கைாவின் பும்ளாரிைா மாநிலத்்� 
�ாக்கியுள்்ள இயன் புயலால் மில்லியன் கைணக்-
கைாமனாருக்கு மின்சாைம் துண்டிக்கைப்பட்டிருப்-
பம�ாடு லவள்்ளப்லபருக்கு ஏற்பட்டுள்்ளது. 

அலமரிக்கைா்வ கைைந்� பல ஆண்டுகைளில் 
�ாக்கிய மிகை மமாசமான புயலாகை மாறியிருக்-
கும் இயன் புயலால் மணிக்கு 241 கிமலாமீற்-
றைர மவகைத்தில் கைாற்று வீசியுள்்ளது.  

கைைந்� பு�ன்கிழ்ம கை்ை்ய அ்ைந்� 
இந்�ப் புயலால் மருத்துவம்ன ஒன்றில் 
கூ்ை வீசி எறியப்பட்ைம�ாடு, கைாரகைள் மூழ்கை -
டிக்கைப்பட்டு மைஙகைள் பிடிஙகி எறியப்பட்ைன. 

புயல் கைாைணமாகை கைனம்ழ லபய�து. பல 
இைஙகைளில் லவள்்ளம் புகுந்�து. வீதிகைளில் 
நிறுத்�ப்பட்டிருந்� வாகைனஙகைள் கைாற்றில் 
கைவிழ்ந்து, லவள்்ளத்தில் அடித்துச் லசல்லப்-
பட்ைன. விமான நி்லயத்தில் விமானஙகைள் 
மச�ம் அ்ைந்துள்்ளன.

இயன் �ற்மபாது ோன்கைாம் வ்கை புயலாகை 
தீவிைம் கு்றைந்துள்்ளது. எனினும் மக்கை்்ள 
பாதுகைாப்பான இைஙகைளுக்குச் லசல்லும்படி 
எச்சரிக்கைப்பட்டுள்்ளது. 

கைைல் அ்லகைள் சுமார 3.6 மீற்றைருக்கு உயரந்-
��ாகைத் ல�ரிவிக்கைப்பட்ைது. அ�னால் லபரு -
லவள்்ளம் ஏற்பட்டுள்்ளது. சில வீடுகைள் �்ை -
மட்ைமாயின.

இயன் புயலால் பாதிக்கைப்பட்டுள்்ள ேகை-
ைஙகைளில் லபரும்ளவு மச�ம் ஏற்பட்டிருப்ப-
�ாகை வானி்ல ஆயவு நி்லயம் குறிப்பிட் -
டுள்்ளது.  

லமக்ஸிமகைா வ்்ளகுைா வழியாகை பும்ளா-
ரிைாவுக்குச் லசல்வ�ற்கு முன், இயன் புயல் 
கைைந்� லசவவாயக்கிழ்ம ஒரு லபரிய 
புயலாகை மமற்கு கியூபா்வக் சூ்றையாடி, 
இைண்டு மப்ை கைாவுலகைாண்ைம�ாடு ோட்டின் 
மின் கைட்ை்மப்்ப லசயலிழக்கைச் லசய�து.  

கூட்்டத்தில் இ்றநெெ்ை அ்ழத்ெ பஜோ ்�்டன்
உணவு, உணவுப்பழக்கைம் குறித்� 

மாோட்டில் அலமரிக்கை ஜனாதிபதி 
மஜா ்பைன் கைைந்� மா�ம் உயிரி-
ழந்� ஒருவ்ை அ்ழத்� சம்பவம் 
ஆச்சரியத்்� ஏற்படுத்தியுள்்ளது.

'மஜக்கி, இஙகு இருக்கிறீரகை்ளா? 
எஙமகை இருக்கிறைார, மஜக்கி? அவர 
இஙகு இருப்பார என்று நி்னத்-
ம�ன்,' என்று ்பைன், குடியைசுக் 
கைட்சியின் கைாலஞலசன்றை உறுப்பி-

னர மஜக்கி வமலாரஸ்கி்யக் கூட் -
ைத்தில் அ்ழத்�ார.

மாோட்டின் ஏற்பாட்டுக் குழுவில் 
ஒருவைான வமலாரஸ்கி கைைந்� 
மா�ம் கைார விபத்தில் உயிரிழந்�ார. 

அவர இன்னும் உயிருைன் இருக்-
கிறைார என்றை எண்ணத்தில் ்பைன் 
மபசிய்�ப் மபால் ம�ான்றியது. 
வமலாரஸ்கி மைணித்�மபாது, ஜனா -
திபதி இைஙகைல் ல�ரிவித்திருந்�ார.

மாோட்டில் உ்ையாற்றியமபாது 
்பைன் வமலாரஸ்கி குறித்து 
எண்ணியிருக்கைலாம், அ�னால் 
சற்றுக் குழப்பம் அ்ைந்திருக்கை-
லாம் என்று லவள்்்ள மாளி்கைப் 
ஊைகைச் லசயலா்ளர கைரீன் ்ான் 
பியர கூறினார.

இந்� மாோடு ல�ாைரபில் 
வமலாரஸ்கி முக்கியப் பஙகைாற்றிய-
வர என்றும் அவர குறிப்பிட்ைார.
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Nfs;tp Nfhuy; miog;G
murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH jpizf;fsk; 

ngytj;j> gj;juKy;y

Ma;T$l cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;jy; 
1.  murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH jpizf;fsk; rhHghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s Ma;T$l cgfuzq;fspd; ngWiff;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2. Ma;T$l cgfuzq;fs; gw;wpa tpguk;

Nfs;tp ,yf;fk; tpguk; Nfs;tpg; gpiz (&)

GAD/ACC11/ 2022/CF/07 Supply, Installation & Maintenance of 
Universal Comparison Microscope 500,000.00

cgfuzq;fSf;fhf ghpe;Jiuf;fg;gl;l khjphpfs; (Specifications) tpz;zg;gj;Jld; tpepNahfpf;fg;gLk;. 

3. Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiw (NCB) %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

4.  Nfs;tpfis rkHg;gpg;gjw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w jifikAila Nfs;tpjhuHfSf;F murhq;f 

,urhadg; gFg;gha;thsH jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhshpd; njh.Ng. ,yf;fk; - 011-2786396/ 076-
0961578 %yk; Njitg;gLk; Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; 2022.10.03 Kjy; 

2022.10.24 tiuahd fhyj;jpw;Fs; thuj;jpd; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,y. 

31> ,RU khtj;j> ngytj;j> gj;juKy;iyapy; mike;Js;s> murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH 

jpizf;fsj;jpy; Nfs;tp Nfhuy; Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. mt;thW ,y;iynadpy; Nfs;tp 

Mtzj;ij vkJ ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;J ,ytrkhf gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;s KbtJld;> 

govanalyst.finance@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Clhf Ntz;Ltjd; %yKk; mt; Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

5.  vOj;J%y tpz;zg;gnkhd;iw> &. 7>500/- kPsspf;fg;glhj itg;ig murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH 

jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; fhrhf kl;Lk; nrYj;jp> Fwpj;j Nfs;tp Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iw 

2022.10.03 Kjy; 2022.10.24 tiuahd fhyj;jpw;Fs; thuj;jpd; mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 

3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

6.  Ma;T$l cgfuzq;fSf;fhd Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; 

gpujpnahd;iw rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

7.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs;> murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH 

jpizf;fsk;> ,y. 31> ,RU khtj;ij> ngytj;j> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F 2022.10.25k; jpfjp gp.g. 

2.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

rfy Nfs;tpiaAk; Fwpj;jthW Nfs;tpg; gpizAld; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; 

epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2022.10.25 gp.g. 2.00 ,w;F ,lk; ngWtJld; mt;Ntisapy; Nfs;tpjhuH 

my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH rKfkspf;fyhk;. 

jiytH> 

jpizf;fs ngWiff; FO> 

murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH jpizf;fsk;> 

,y. 31> ,RU khtj;ij> ngytj;j> gj;juKy;y. 

kf;fs; tq;fp
kf;fs; tq;fpapd; gJis gpuNjr jiyik mYtyfk; kw;Wk; fpis 
mYtyfj; njhFjpfs; Rj;jg;gLj;jy; kw;Wk; guhkupg;Gr; nray;fs; 

nraw;gLj;Jtjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhuy; 2022/2023
fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s kf;fs; tq;fpapd; fpisfs;> Nrit epiyaq;fs; kw;Wk; gpuNjr jiyik mYtyfk; 

Rj;jg;gLj;jy; kw;Wk; guhkupg;Gr; nray;fSf;fhf ntt;Ntwhf tpiykDf;fs; miof;fg;gLfpd;wd.

fpisfs;:-

gJis> ntypkil> gz;lhutis> k`paq;fid> griw> jpaj;jyhit> Cth guzfk> `y;Jk;Ky;y> 

nghuye;ij> mg;Gj;jis> ̀ hypvy> nfg;ngl;bnghy> fe;jnfl;ba> YZfiy> nfh];ye;ij> fpuhe;JU Nfhl;il> 

gJis Kjpaq;fd> Nrit epiyaq;fs;.

ntNyfil> grhu; tPjp> ntypkil efuk;> gz;lhutis efuk;> gz;lhutis rpq;`fpup> gy;yfl;Lt> ngun`l;ba> 

kLy;rPik> Y}Ztj;ij> nkjnty> Nghf`Fk;Gu> ml;lk;gpl;ba> njNkhju> kPf`fpAy> etnkjfk;> Nyhtu; 

tPjp> Cth khfhz rig mYtyfj; njhFjp> khtl;lr; nrayhsu; mYtyfj; njhFjp.

mYtyfq;fs;:

gJis gpuNjr gpujhd mYtyfj; njhFjp

(01)  nlz;lu; tpz;zg;gq;fs; 2022.10.01 Mk; jpfjpapypUe;J kPz;Lk; nrYj;jg;glhj &. 1000/- fl;lzk; nrYj;jp 

kf;fs; tq;fpapd; gJis gpuNjr mYtyfj;jhy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. 2022.10.15 Mk; jpfjp K.g. 

10.00 kzpf;F Kd;> ~~gpuNjr Kfhikahsu; kf;fs; tq;fp> gpuNjr gpujhd mYtyfk; ,yf;fk; 24> R.H. 
Fztu;jd khtj;ij> gJis" vDk; tpyhrj;Jf;F gjpTj; jghy; %yk; tpiy kDf;fs; mDg;g Ntz;Lk;. 

mt;thW ,y;yhtpl;lhy; Rakhfr; nrd;W ,e;j mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s nlz;lu; ngl;bapDs; tpiy 

kDf;fs; ,l KbAk;.

(02)  tpiy kD Nfhuy; $wp mDg;Gk; fbjk; rPy; itj;J mDg;g Ntz;baJld; mf; fbjj;jpd; ciuapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; ~~tq;fpf; fpisj; njhFjpfs; Rj;jg;gLj;jy; kw;Wk; guhkupj;jy; njhlu;ghd tpiy 

kDf;fs;> “t¥¹Yª |£Z£ rù|² r‹ù~‹ã Ãúv ƒ£ phl‰lª Ãúv ~qƒ£ {§ ñz [jp‰” vd Fwpg;gpl Ntz;Lk;.

(03)  nlz;lu; tpz;zg;gk; rku;g;gpf;Fk; NghJ mj;Jld; I. tpahghug; ngau;fs; nu[p];l;lhupdhy; toq;fg;gl;Ls;s 

tpahghuq;fs; gjpTr; rhd;wpjo; II. jw;NghJ njhlu;Gila kw;Wk; ,jw;F Kd; epiwNtw;wg;gl;l ,jw;F 

rkkhd xg;ge;jr; nray;fs; gw;wpa rhd;wpjo;fs; (III) jdJ gz epiyia cWjpg;gLj;Jk; tq;fpf;fzf;Ffs; 

gw;wpa tpguk; fzf;fha;T ,Ug;G epiyf; Fwpg;Gfs; kw;Wk; tUkhd tup tpguk; Kd;itj;jy; Ntz;Lk;.

(04)  tpiykDf;fs; ftdj;jpw; nfhs;jypd; mbg;gil: xU NritahsUf;fhf tupapd;wp xU khjj;Jf;fhf 

mwtplg;gLk; gzj; njhif (Nkyjpf Neu Ntiyg; gb> tq;fp tpLKiw ehl;fSf;fhd Nrit kw;Wk; 

thuj;jpd; 05 ehl;fSf;F Nkyjpfkhf Nrit ngw;Wf; nfhz;lhy; nrYj;Jk; nfhLg;gdTfs; jtpu;j;J) 

MFk;. ,j; njhifg; gzk; xU khjj;Jf;F cupa Ntiyehl;fs; my;yJ Nrit toq;Fk; ];jhdj;Jf;F 

mika khw;w KbahJ.

(05)  Njitg;gLnkdf; fUJk; kjpg;gplg;gl;Ls;s Nritahl;fspd; njhif 33 MFk;. Nrit nfhs;jpwd;fs; 

kw;Wk; ,ize;j Nrit kj;jpa epiyaq;fspypUe;J gpujhd fpisf;Fs;s J}uq;fSf;Nfw;g ,j; njhif 

$lf; Fiwayhk;. fpisfSf;fhf ntt;Ntwhf my;yJ xU rpyJf;F my;yJ vy;yh fpisfSf;Fk; tpiy 

kDf;fs; Kd; itf;fyhk;. mjw;fhf xU tpz;zg;gg;gbtk; Kd; itj;jy; NghJkhFk;.

(06)  xg;ge;jf; fhyk; xU tUlkhFtJld; mf; fhyj;Jf;fhf tq;fpAld; xg;ge;jnkhd;Wf;F tuNtz;Lk;.

(07)  Rj;jg;gLj;jy; nray;fSf;fhfj; Njitg;gLk; ,ae;jpu kw;Wk; Vida cgfuzq;fs;> ,urhadg; nghUl;fSk; 

(fpUkp ehrpdp> nghyp];> ntf;];> ryit tiffs;> rtu;f;fhuk;) kw;Wk; Fg;ig NghLk; ciwfs;

  Nghd;witfisAk; xg;ge;jf;fhuupdhy; G+u;j;jp nra;jy; Ntz;Lk;. ehshe;jk;> thuhe;jk; kw;Wk; khjhe;jk; 

nra;a Ntz;Lnkd tq;fpapdhy; epu;zapf;fg;gLk; Rj;jg;gLj;Jk; fhy ml;ltizg; gb nray; glTk;> 

xg;ge;jj;Jf;F rk;kjpf;Fk; NghJ mwpaj; jug;gLk;> tq;fpf;Fupa tpN\l rl;lG+u;t epiyikfSf;F kw;Wk; 

gapw;rpfSf;F mD$ykhf nray;glTk; xg;ge;jf;fhuu; ,zq;f Ntz;Lk;. ,r; nray;ghLfSf;fhf NtW 

ve;j Nkyjpf nrYj;Jjy; elj;jg;gl khl;lhJ.

(08)  midj;J my;yJ ve;jnthU nlz;liuAk; Vw;Wf; nfhs;sy; my;yJ epuhfupj;jy; kw;Wk; vJtpj fhuzKk; 

fhl;lhky; nlz;lnuhd;wpy; ve;jnthU gFjpAk; Vw;Wf; nfhs;Sk; cupik kf;fs; tq;fpf;Fz;L.

(09)  njupT nra;ag;gLk; epWtdk; %yk; ,yq;if kj;jpa tq;fp Vw;Wf; nfhz;Ls;s tzpf tq;fpnahd;W %yk; 

ngw;Wf;nfhz;l xg;ge;jj;jpd; tUlhe;j ngWkjpapd; 05% ngWkjpf;F rkkhd fhupa rhjid gpiznahd;W 

xg;ge;jkhFk; re;ju;g;gj;jpy; Kd;itj;jy; Ntz;Lk;.

(10)  Kd;itf;Fk; tpiykDf;fs; kw;Wk; Nrit epytuq;fs; gw;wp ftdk; nrYj;jp jFe;j Nrit toq;Feu; 

xUtu; njupT nra;jy; tq;fpapd; tpUg;gg;gb elhj;jg;gLk;. njupT nra;ag;gl;l Nrit toq;FeUld; 

vl;lg;gLk; xg;ge;jk; ve;jnthU re;ju;g;gj;jpYk; ,uj;Jr; nra;Ak; cupik tq;fpf;Fz;L.

gpuNjr Kfhikahsu; 

kf;fs; tq;fp> gpuNjr gpujhd mYtyfk; 

,y. 24> R.H. Fztu;jd khtj;ij> gJis. 

055-2222165/ 055-2222342

nghJ epHthfk;> cs;ehl;lYty;fs;> khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp mikr;R

cs;@H mgptpUj;jp xj;Jiog;Gj; jpl;lk; - jpl;l milahs ,y: IP 163305
fpof;F khfhzk;> jpUNfhzkiy

1.  cs;@H mgptpUj;jp xj;Jiog;G jpl;lj;jpd; nryTfSf;fhf cyf tq;fpapypUe;J XH flid ,yq;if 

rdehaf Nrh\yprf; FbauR ngw;Ws;sJ mj;Jld; fPNoAs;s ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s nghUl;fis 

toq;Ftjw;fhd fl;lzq;fSf;F ,e;jf; fldpd; xU gFjpia gpuNahfpf;f vz;zpAs;sJ.

2.  gpujhd mYtyfj;jpw;F ,Uk;G jhq;fpAldhd #hpa rf;jp mikg;ig (Solar Power System) toq;fp 

nghUj;Jtjw;fhf jifikAk; jFjpAKs;s tpiykDjhuHfsplkpUe;J nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fis 

%J}H gpuNjr rigapd; rhHghf cs;@H mjpfhu rig ngWiff; FOtpd; jiytH miof;fpd;whH.

3.  tpiykDf;fs; Njrpa Nghl;b tpiykDf;fs; (NCB) Kiwik Clhf elj;jg;gLk;.

4.  tpiykD Mtzj;jpd; gphpT III ,y; jifik Njitg;ghLfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. tpiykD jfty; 

gj;jpuj;jpy; Nkyjpf tpguq;fs; jug;gl;Ls;sd.

5.  MHtKs;s tpiykDjhuHfs; Nkyjpf jfty;fis cs;@H mjpfhurigapd; jiytH> nrayhshplkpUe;J 

ngw;Wf;nfhs;syhk; mj;Jld; ve;j Ntiy ehl;fspYk; 9.00 kzp Kjy; 10.00 kzp tiu mNj ,lj;jpy; 

tpiykD Mtzq;fisg; ghprPypf;fyhk;.

6.  2022.09.30 Kjy; 2022.10.20 tiu 9.00 kzp Kjy; 15.00 kzp tiu cs;@H mjpfhu rigf;F XH vOj;J %y 

tpz;zg;gj;ij rkHg;gpg;gjd; Nghpy; MHtKs;s tpiykDjhuHfshy; Mq;fpy nkhopapyhd XH KOikahd 

njhFjp tpiykD Mtzq;fisf; nfhs;tdT nra;ayhk;.

7.  tpiykDf;fs; 2022.10.21k; jpfjp 15.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;G fPNoAs;s ml;ltizapy; 

fhl;lg;gl;lthW %J}H gpuNjr rig> cs;@H mjpfhurig ngWiff; FO> jiytUf;F tpepNahfpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. rKfkspf;Fk; tpiykDjhuhpd; gpujpepjpfs; 

Kd;dpiyapy; tpiykDf;fs; %lg;gl;l gpd;G cldbahfj; jpwf;fg;gLk;.

8.  tpiykDf;fis jahhpj;jy; my;yJ tpepNahfpg;gjw;F tpiykDjhuHfSf;F Vw;gLk; ve;jr; nryTfSf;Fk; 

nfhs;tdthsuhy; nghWg;Gf; $wg;glkhl;lhJ.

9.  fPNoAs;s ml;ltizapy; jug;gl;lLs;s jfty;fspd; gpufhuk; XH tpiykDg; gpizia tpiykDTld; 

,izj;jy; Ntz;Lk;.

cs;@H 

mjpfhu 

rigapd; 

ngaH

nghUl;fs; kw;Wk; 

Ntiy ,yf;fj;jpd; 

tpguk;

cs;slf;f 

ngWif 

apd; ngaH

tpiykD 

Mtzq;fs; 

nfhs;tdT 

nra;ag;gLk; 

,lk; kw;Wk; 

njh.Ng 

,yf;fk;

tpiykD 

Mtzj;jpd; 

tpiy

Njitg;gLk; 

tpiykDg; gpiz
tpiykD 

nry;Y 

gbahfk; 

fhyk;

tpiykD 

gpiz 

njhif 

(&)

nry;Ygb 

ahFk; 

fhyk;

%J}H 

gpuNjr 

rig

%J}H gpuNjr 

rigapy; gpujhd 

mYtyfj;jpw;F 

,Uk;Gj; 

jhq;fpAld; #hpa 

rf;jp mikg;ig 

toq;Fjy; kw;Wk; 

nghUj;Jjy;

%J}H 

gpuNjr 

rig

%J}H gpuNjr 

rig

026-2238376

3500.00 70>000.00
2023.02.02 

tiu
2023.01.05

jiytH>

cs;@H mjpfhu rig ngWiff; FO>

%J}H gpuNjr rig

29.09.2022



18 2022 செபசடெம்பர் 30 செள்ளிக்கிழமை30–10–2022

,yq;if JiwKf mjpfhu rig

tpiykDf;fSf;fhd miog;G (IFB)

1.  gpd;tUk; nghUl;fSf;fhf jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiu nghwpf;fg;gl;l 

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

NfhUfpwhh;.

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

gpizj; 

njhif 

(&gh)

Mtzf; 

fl;lzk; (VAT 
cs;slf; 

fg;gl;L;s;sJ)

KbTWj;jy; 

jpfjp kw;Wk; 

Neuk;

CES/FP/05/PT/6387(MP) 02 Nos. Accumulators for the TCM FD 
250-3 Forkli      30,000.00 1,000.00 01-11-2022

K.g. 10.00 kzp

CMS/LP/21/PT/01/054 Cloth Polyester Brown Sui  ng – 7700 
Meters  50,000.00 1,000.00 19-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/052 2100 Ltr. SAE 15W-40 Mul   Grade 
Engine Oil 19,000.00 1,000.00 19-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/09/055 50 Nos. Sealed Type Ba  ery 12V 
90AMPH (SEMI-MAINT.FREE) 15,000.00 1,000.00 19-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/10/012-A 16 Nos. of Tabs Rugged 40,000.00 1,000.00 20-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/21/PT/10/054 Over Board Valves for the Launches 
Pilot 14 & 15 30,000.00 1,000.00 20-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/10/055 15 Nos. of Motor Tyres 1800X25 40PLY 120,000.00 3,500.00 20-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/14/007 Supply, Installa  on & Commissioning of 
Computed Radiograph (CR) + Dental CR 
System for Upgrading the Exis  ng X-Ray 
Machine 

25,000.00 1,000.00 21-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

CMS/LP/22/PT/14/019 Supply of ZED GI Purlin 100,000.00 3,500.00 21-10-2022

gp.g. 1.30 kzp

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

Vw;ghLfs; gpuNahfpf;fg;gLk;; vd tpiykDjhuh;fs; ,j;jhy; mwpTWj;jg;gLfpwhh;fs;. ,jw;fika rfy 

jug;gpdUk; Nkw;Fwpg;gpl;l xt;nthU Nfs;tpapd; nghUl;Lk;  xg;ge;jf; fhyg;gFjpapy; $wg;gl;l rl;lj;ij 

fz;bg;ghf gpd;gw;Wjy; Ntz;Lk;. NkYk; ahuhtJ tpiykDjhuh; xU KftuhfNth> cg KftuhfNth> 

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

my;yJ toq;FeNuh jk;ik nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshplk; gjpT nra;J nfhs;Sk;gb Ntz;lg;gLtNjhL 

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l gjpTr; rhd;wpjio Nfs;tp Mtzq;fSld; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  

3.  tpiykDjhuh;fs; Nkw;Fwpg;gpl;litfSf;F epfuhd nghUl;fis toq;Fk; tpahghuj;jpy; Mff; Fiwe;jJ 

Ie;J (5) tUlq;fs; <Lgl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

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

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk; vd;gJld; tp;iykD Mtzq;fis gpd;tUk; Kfthpapy; 

mYtyf Neuq;fspy; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;.

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

gpd; 2022 nrg;nlk;gh; 30Mk; jpfjp njhlf;fk; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp 

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

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

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

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

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

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

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

Ntz;Lk;.

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

toq;fy;fs; gphpT>

,yq;if JiwKf mjpfhu rig>

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

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

njhiyefy; vz;: 2381652> 2470443

gz;lhufk gpuNjr rig

Nfs;tp mwptpj;jy;
gz;lhufk efhpd; kj;jpapyike;Js;s Rg;gH tHj;jff; 

fl;blj; njhFjpapd; Nky; khbapYs;s tHj;jf tshfq;fis 
Fj;jiff;F toq;fy;/ thliff;F toq;fy; 2022

gz;lhufk gpuNjr rigf;F chpj;jhd> gz;lhufk efu kj;jpapyike;Js;s Rg;gH tHj;jff; fl;blj; njhFjpapd; 

Kjyhk; khbapd; kw;Wk; ,uz;lhk; khbapd; tHj;jf tshfq;fs; ehd;if 2022.11.01 Kjy; 2033.10.31 tiuahd 

gj;J Mz;Lfspw;F Fj;jif/ thlif mbg;gilapy; Fj;jiff;F tpLtjw;F/ thliff;F tpLtjw;F vd;dhy; 

Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

Mff; Fiwe;j Nfs;tpfs; gpd;tUkhW:

fil miw ,yf;fk;
tp];jPuzk; 

Ju kPw;wH

Mff; Fiwe;j khjhe;j kjpg;gPL
itg;Gj; 

njhif &gh. 

r.

tshfnkhd;wpd; 

Mff; Fiwe;j 

ngWkjp &gh. r.

,uz;L tshfq;fspd; 

Mff; Fiwe;j 

ngWkjp &gh. r.

Kjyhk; khb

fil miw ,yf;fk; - A 247.146 + 178.43 - 260>000.00 3>120>000.00

                                               A-1 247.146 150>000.00 - 1>800>000.00

                                               A-2 178.43 110>000.00 - 1>320>000.00

,uz;lhk; khb

fil miw ,yf;fk; - B 178.47 + 247.146 - 162>000.00 1>944>000.00

                                               B-1 247.146 92>000.00 - 1>104>000.00

                                               B-2 178.43 70>000.00 - 840>000.00

Kjyhk; khbapd; tshfq;fs; jdpj;jdpahf my;yJ tshfq;fspuz;ilAk; xd;whfTk; (247.146 + 178.43) 

,uz;lhk; khbapd; ,uz;L tshfq;fisAk; jdpahf my;yJ ,uz;ilAk; xd;whf (178.47+247.146) ck; fzpj;J 

jFjpahdtpahghu nkhd;iw eilKiwg;gLj;Jtjw;fhf Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

1.  Kjyhk; khbapd; my;yJ ,uz;lhk; khbapd; tHj;jf tshfq;fisj; jdpj;jdpahf my;yJ ,uz;L 

tshfq;fisAk; xd;whff; Fj;jiff;Fg ngw;Wf;nfhs;s MHtKs;s tpz;zg;gjhuHfs;> kPsspf;fg;gLk; 

&gh 5>000.00 ,w;fhd Nfs;tp itg;Gj; njhifiaAk;> kPsspf;fg;glhj &gh 2>000.00 ,w;fhd Nfs;tpg; gbtf; 

fl;lzj;ijAk; 2022.10.19 md;W gp.g. 3.00 ,w;F Kd;dH  mur tpLKiw jpdk; jtpHe;j thu ehl;fspy; 

gz;lhufk gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfjjpy; nrYj;jp ,jw;fhd khjphpg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

mj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s epge;jidfspd; gpufhuk; Nfs;tpg; gbtq;fs; g+uzg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;.

2.  efy; gpujpnahd;Wld; $ba Nfs;tpg; gbtq;fs; Kjpiuaplg;gl;l ciwnahd;wpy; NrHj;J mt; ciwapd; 

,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~gz;lhufk efu kj;jpapyike;Js;s Rg;gH tHj;jf tshff; fil miwfisf; 

Fj;jiff;F ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gk;| vdf; Fwpg;gpl;L> 2022.10.20 md;W gp.g. 2.00 ,w;F Kd;dH> 

~jiytH> gz;lhufk gpuNjr rig ghze;Jiw tPjp gz;lhufk| vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; 

my;yJ mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s ngWifg;ngl;bapw; NrHj;jy; Nkw;nfhs;syhk;.

3.   tpiykDj;jpwj;jy; 2022.10.20 md;W gp.g. 2.05 ,w;F gz;lhufk gpuNjr rigapd; gpujhd mYtyfj;jpy; 

Nkw;nfhs;sg;gLtJld;> mt; Ntisapy; tpz;zg;gjhuH my;yJ mthpd; mjpfhukspf;fg; ngw;w 

gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

4.  NjHe;njLf;fg;gLk; Fj;jiff;fhuUf;F mJ gw;wp mwptpf;fg;gl;L 14 ehl;fspw;Fs; iff;fhir gz;lhufk 

gpuNjr rigapy; xNu Kiwpay; nrYj;jp Fj;jif chpikia cWjpg;gLj;jpf; nfhs;sy; Ntz;Lk;. Nfs;tp 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lnjd mwptpf;fg;gl;ljd; gpd;dH gzk; nrYj;Jjy; epuhfhpf;fg;gl;lhy; Nfs;tp itg;Gj; 

njhif rigf;F chpj;jhf;fg;gLk;.

5.  ,jw;fhf MHtKs;s Nfs;tpjhuHfs; gpd;tUk; Kfthpapy; Nfs;tpg;gbtq;fisAk; tshfq;fisAk; 

,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;.

6.  ,J njhlHghd Nkyjpf jfty;fs; Njitnadpd; mYtyfj;jpw;Fr; rKfkspj;J my;yJ gpd;tUk; 

njhiyNgrp vd; %yk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

7.  Nfs;tp khjphpg;gbtq;fs; Nfs;tp epge;jidfs; Nghd;w midj;Jk; ,t; mwptpj;jypd; gFjpnahd;nwdf; 

fzpj;jy; Ntz;Lk;.

8.  midj;Jf; Nfs;tpfisAk; my;yJ gFjpfshf Nfs;tpfis Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ epuhfhpf;Fk; chpik 

gz;lhufk gpuNjr rigf;F chpj;jhFk;.

vr;.V.vr;. NjNte;jpu ngNuuh

jiytH

gz;lhufk gpuNjr rig
2022.09.26

gz;lhufk gpuNjr rig

gz;lhufk

0382290975

Nfs;tp Nfhuy; miog;G
murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH jpizf;fsk; 

ngytj;j> gj;juKy;y

Nritfis toq;Fjy; 
1.  murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH jpizf;fsk; rhHghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiytuhy; 

fPNo tpghpf;fg;gl;Ls;s Nritfis toq;Ftjw;fhf jifikAs;s Nfs;tpjhuHfsplkpUe;J 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd. 

2. Nritfs; toq;Fjy; 

Nfs;tp ,yf;fk; tpguk; Nfs;tpg; gpiz (&)

m.,.g/fp11/2022/23 Rj;jpfhpg;G Nrit 2022/ 2023 150,000.00

m.,.g/fp11/2022/23 ghJfhg;G Nrit 2022/ 2023 125,000.00

3. Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Kiw (NCB) %yk; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

4.  Nfs;tpfis rkHg;gpg;gjw;fhf MHtk; fhl;Lfpd;w jifikAila Nfs;tpjhuHfSf;F murhq;f 

,urhadg; gFg;gha;thsH jpizf;fsj;jpd; gpujk fzf;fhshpd; njh.Ng. ,yf;fk; - 011-2786396/ 
076-0961578 %yk; Njitg;gLk; Nkyjpf tpguq;fis ngw;Wf;nfhs;s KbtJld; 2022.10.03 Kjy; 

2022.10.25 tiuahd fhyj;jpw;Fs; thuj;jpd; flik ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ,y. 

31> ,RU khtj;j> ngytj;j> gj;juKy;iyapy; mike;Js;s> murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH 

jpizf;fsj;jpy; Nfs;tp Nfhuy; Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk;. mt;thW ,y;iynadpy; Nfs;tp 

Mtzj;ij vkJ ,izajsj;jpw;F gpuNtrpj;J ,ytrkhf gjptpwf;fk; nra;Jnfhs;s KbtJld;> 

govanalyst.finance@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Clhf Ntz;Ltjd; %yKk; mt; Mtzq;fisg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

5.  vOj;J%y tpz;zg;gnkhd;iw> &. 3>500/- kPsspf;fg;glhj itg;ig murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH 

jpizf;fsj;jpd; fhrhshplk; fhrhf kl;Lk; nrYj;jp> xU Nritia toq;FtJld; rk;ge;jg;gl;l 

Nfs;tp Nfhuy; Mtzj; njhFjpnahd;iw 2022.10.03 Kjy; 2022.10.21 tiuahd fhyj;jpw;Fs; thuj;jpd; 

mYtyf ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

6.  g+Hj;jp nra;ag;gl;l Nfs;tpfs;> murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH 

jpizf;fsk;> ,y. 31> ,RU khtj;ij> ngytj;j> gj;juKy;y vd;w Kfthpf;F 2022.10.25k; jpfjp 

K.g. 10.00 ,w;F my;yJ mjw;F Kd; Nfs;tpg; gpizAld; gjpTj; jghy; %yk; my;yJ ifNahL 

nfhz;Lte;J Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLtjd; %yk; xg;gilj;jy; Ntz;Lk; mj;Jld; jhkjkhff; 

fpilf;Fk; Nfs;tpfs; epuhfhpf;fg;gLk;. Nfs;tpfs; jpwj;jy; 2022.10.25 K.g. 10.00 ,w;F ,lk; ngWtJld; 

mt; Ntisapy; Nfs;tpjhuH my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtH rKfkspf;fyhk;. 

jiytH> 

jpizf;fs ngWiff; FO> 

murhq;f ,urhadg; gFg;gha;thsH jpizf;fsk;> 

,y. 31> ,RU khtj;ij> ngytj;j> 

gj;juKy;y. 

Y¯}‹YMv Rv£l³£¹|x
fkj;njhopy; mikr;R

Ministry of  Agriculture

,yq;if rdehaf Nrhryprf; FbauR

tptrhaj; Jiwia etPdkakhf;Fk; nraw;wpl;lk; - fkj;njhopy; mikr;R

IDA Credit No.: 5873 LK

     

ngWif mwptpj;jy;
tlf;F> tlkj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F goq;fs; 

%Lk; ciwfs; (Covering Bags)  (thio)> kQ;rs;epw xl;Lk; 
ml;ilfs; (Yellow Sticky Cards), nghyp ky;r; rPl;fis 

(Poly Mulch Sheet) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 
1.  fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj; Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l (ASMP) fpuar; nrytpw;fhf 58.63 

kpy;ypad; If;fpa mnkhpf;f nlhyUf;F epfuhd njhifia gytpjkhd gzj;njhiffspy; flndhd;iw 

rh;tNjr mgptpUj;jp rq;fj;jplkpUe;J (IDA) ,yq;if rdehaf Nrhrypr FbaurhdJ ngw;Ws;sJld; 

,f;fldpd; ngWiffspd; gFjpnahd;iw tlf;F> tlkj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F goq;fs; %Lk; ciwfs; 

(Covering Bags)  (thio)> kQ;rs;epw xl;Lk; ml;ilfs; (Yellow Sticky Cards), nghyp ky;r; rPl;fis (Poly Mulch 
Sheet) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;  vd;gtw;wpw;fhd xg;ge;jj;jpd; fPOs;s jFjpAs;s gzf;nfhLg;gdTfSf;fhf 

nrytpLtjw;F cj;Njrpj;Js;sJ. 

2.  tlf;F> tlkj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F goq;fs; %Lk; ciwfs; (Covering Bags)  (thio)> kQ;rs;epw 

xl;Lk; ml;ilfs; (Yellow Sticky Cards), nghyp ky;r; rPl;fis (Poly Mulch Sheet) toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; 
vDk; ngWiff;fhf jFjpAk; jifikAKs;s tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l 

tpiykDf;fis fkj;njhopy; mikr;rpd; tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lj;jpd;> nraw;wpl;lg; 

ngWiff; FOtpd; jiyth; miof;fpwhh;.

tpguq;fs;
xg;ge;j 

,yf;fk;
vz;zpf;if

tpiykDg; 

gpiz 

Kwpapd; 

ngWkjp (&gh)

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk; 

(&gh)

nkhduhfiy khtl;lj;jpw;F th;z hpgd;fs; 

rfpjk; goq;fs; %Lk; ciwfis (thio) 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- 
PMU-315357-

GO-RFB
250,000.00 300,000.00 5,000.00

aho;g;ghz khtl;lj;jpd; cUisf;fpoq;F 

nra;iff;F nghyp ky;r;fis toq;Fjy; kw;Wk; 

tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- 
PMU-312522-

GO-RFB
750,000 LM 580,000.00 7,500.00

tlkj;jpa khfhzj;jpy; cyh;e;j kpsfha;r; 

nra;iff;F kQ;rs;epw xl;Lk; fhh;Lfis 

toq;Fjy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy;

LK-MOA- 
PMU-315390-

GO-RFB
136,500 270,000.00 5,000.00

 

3.  tpiykDf;NfhuyhdJ cyf tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Njrpa Nghl;b hPjpapyhd tpiykDf;Nfhuy; 

eilKiw %yk; elhj;jg;gLk;. 

4.  Mh;tKk; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jfty;fis fkj;njhopy; mikr;R> tptrhaj;Jiw 

etPdkakhf;fy; nraw;wpl;l> ngWif jpizf;fsj;jpypUe;J 2022-10-30Mk; jpfjp Kjy; 2022-10-20Mk; jpfjp 

tiuapyhd fhyg;gFjpapy; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzp tiuapy; 0777419521 
vDk; njhiyNgrp ,yf;fj;jpD}lhf ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  kPsspf;fg;glhj fl;lzj;ijr; nrYj;jpa gpd;dh;> gpd;tUk; Kfthpf;F vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; 

rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw 

Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fs; nfhs;tdT nra;ayhk;. gzf;nfhLg;gdthdJ nraw;wpl;lj;jpd; epjpaply; 

KfhikahsUf;F nuhf;fg; gzj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gly; Ntz;Lk;. 

6.  2022-10-20Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F 

tpiykDf;fs; xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. ,yj;jpudpay; tpiykDf;fs; mDkjpf;fg;;glkhl;lhJ. jhkjkhd 

tpiykDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ. 2022-10-20Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F gpd;tUk; Kfthpapy; jhkhf 

tUif je;Js;s tpiyf;Nfhuypy; gq;Fgw;w njhpTnra;ag;gl;l tpiykDjhuh;fspd; gpujpepjpfspd; 

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

7.  g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;fis ,U gpujpfspy; %yg;gpujp kw;Wk; efy;gpujp vd rkh;g;gpf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. %yg;gpujp kw;Wk; efy; gpujp vd;gd jdpj;jdpahd ciwfspy; ,lg;gl;L ~%yg;gpujp| kw;Wk; 

~efy;gpujp| vd jghYiwfspy; Fwpf;fg;gly; Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; ,t;tpuz;L jghYiwfSk; NtnwhU 

jghYiwapy; ,l;L Kj;jpiuf; Fwp nghwpj;J mjd;  ,lJ gf;f Nky; %iyapy; xg;ge;j ,yf;fj;ijf; 

Fwpg;gpl;L 'tlf;F> tlkj;jpa kw;Wk; Cth khfhzq;fSf;F goq;fs; %Lk; ciwfs; (Covering Bags)  (thio)> 

kQ;rs;epw xl;Lk; ml;ilfs; (Yellow Sticky Cards), nghyp ky;r; rPl;fis (Poly Mulch Sheet) toq;Fjy; kw;Wk; 
tpepNahfpj;jy;;;;;" vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

8. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l KfthpahdJ:

 jiyth;>

 nraw;wpl;l ngWiff; FO>

 tptrhaj;Jiw etPdkakhf;fy; nraw;wpl;lk;>

 ,y. 123/2, gd;dpg;gpl;ba tPjp>  gj;juKy;y. 
 

 njhiyNgrp: 0112696086 my;yJ 0777419521

 jpfjp: 2022-09-30.

 



19 2022   ெசப்ெடம்பர்   30   ெவள்�க்�ழைம  30 –09– 2022 

2023Mk; tUlj;jpw;fhd toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;
KbTWj;jy; jpfjp: 2022-10-30

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;

2023Mk; Mz;by; gpd;tUk; tFjpfisAila nghUl;fs; kw;Wk; 

Nritfis ,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpw;F toq;Ftjw;fhf 

mur epWtdq;fs;> cw;gj;jpahsh;fs;> Kfth;fs;> ,wf;Fkjpahsh;fs;> 

tpw;gidahsh;fs; kw;Wk; Vida Gfo;tha;e;j fk;gdpfs; mth;fis 

gjpT nra;tjw;fhf miof;fg;gLfpd;wdh;.

gz;lq;fs; kw;Wk; nghUl;fs;:

cUg;gb 

,y.  cUg;gb

01)  fl;Gy/nrtpg;Gy cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs; 

kw;Wk; cjphpg;ghfq;fs;

02)  miygug;gpfs; kw;Wk; njhlh;ghly; thq;fpfs; kw;Wk; 

Jizg;ghfq;fs;

03)   tPbNah Gifg;glf;fUtpfs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;

04)   kpd;ndhsp toq;Fk; cgfuzq;fs; kw;Wk; kpd;Fkpo;fs;

05)   nrtpg;Gy/fl;Gy xypehlhf;fs;/ ,Wtl;L/btpb/tprpb/XDCAM  Discs
06)  gpypk;fs; kw;Wk; Gifg;glg;;;; nghUl;fs;

07)  xg;gidr; rhjdq;fs;

08)   fpugpf; nghUl;fs; kw;Wk; glk;tiujy; cgfuzq;fs;

09) fzdpfs; kw;Wk; fzdp Jizg;ghfq;fs;

10)   epow;glgpujpahf;fy; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; Vida tif 

mYtyf ,ae;jpuq;fs;

11)  mYtyf cgfuzq;fs; kw;Wk; ,izg;Gfs;

12)   ku jsghlk; (mYtyf kw;Wk; tPl;Lg;ghtid) /jsghl 
xOq;FKiwapy; epWTjy;

13)  kpd;dpay; nghUl;fs; kw;Wk; Nfgps;fs;;

14)   hPtp/tprpMh; cjphpg;ghfq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;.

15)   kpd;dpay; /kpd;rhu tprpwpfs; ,d;Dg; gyTk; mlq;fyhf 

,yj;jpudpay; rhjdq;fs;.

16)   njhiyNgrp cgfuzq;fs; kw;Wk; Jizg;ghfq;fs;.

17)  jPaizg;G kw;Wk; gj;jpuj;jd;ik cgfuzq;fs;.

18)  mhpag;gl;l gyif/xl;Lg;gyif.

19)  fl;blg; nghUl;fs;.

20)  thfdq;fSf;fhd lah;fs; kw;Wk; bAg;Gfs;

21)   thfdq;fs; /UPS ,d;Dk; gytw;wpw;fhd kpd;Nrkpg;Gf;fyq;fs;.

22)  fzdp fhfpjhjp> upg;gd;fs; kw;Wk; fhh;l;hpr;fs;

23)  fhfpjhjp kw;Wk; mYtyf Njitg;gLj;jy;fs;.

24)   mr;R Ntiyfs; kw;Wk; Gj;jfk; fl;Lk; Ntiyfs;

25)  b[pl;ly; mr;rbj;jy; (Flex kw;Wk; ];bf;fh;fs;)

26)  fdufg; nghUl;fs; kw;Wk; epwg;g+r;Rfs;

27)   ,irf;fUtpfs; (Nkiyj;Njak; kw;Wk; fPioj;Njak;)

28)  ghJfhg;G cgfuzq;fs;.

29)  cs;sf myq;fhpg;Gfs;.

30)  rPUil nghUl;fs;.

31)  epidTr;rpd;dq;fs; kw;Wk; gjf;fq;fs;.

32)   tspr;rPuhf;fpfs;> tspapWf;fpfs; kw;Wk; tspr;rPuhf;fp 

cjphpg;ghfq;fs;.

33)  midj;J tifahd ngahupq;];.

34)   ,urhadq;fs; - (nfh-nfhz;lf; (Co-Contact) Rj;jk; nra;Ak; 
rhjdk; kw;Wk;     Vida Rj;jk; nra;Ak; ,urhadq;fs;)

35)  midj;J tifahd rPuhd kpd; toq;fpfs;.

36)   uP-Nrl;Lf;fs;> njhg;gpfs;> nfhbfs; kw;Wk; gjhiffspd; 

toq;fy;.

37.   thfd cjphpg;ghfq;fis toq;fy;

Nritfs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs;

gphpT 'A" - epfo;r;rpfSf;fhd nghUl;fspd; toq;fy; (ntspehL kw;Wk; 

cs;@H)

i)  gz;gpay;G glq;fs; /jpiug;glq;fs;.

ii)  capNuhl;lKs;s njhlh;fs; epfo;r;rpfs;

iii)  rpWtu;fhd njhlh;fs;.

iv)   tpisahl;Lj;Jiw epfo;r;rpfs;.

v)  eifr;Ritj; njhlh;fs;.

vi)  Jg;gwpAk; njhlh;fs;.

vii)  tPur;nray;fs; njhlh;fs;.

viii) ,ir epfo;Tfs; /epfo;r;rpfs;
ix)  Vida tpN\l epfo;r;rpfs;.

gphpT 'B" eph;khz Ntiyfs; :

# tFjp     ICTAD  
    topfhl;bfSf;fikthf 

     Njitg;gLj;jg;gLk; juk;.

i) fl;bl eph;khzq;fs;    

ii) mYkpdpa gFjpgphpg;Gfs;

iii) ePu; toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G  

iv) ghJfhg;G Ntyp eph;khzk;

v) rpwpa jpUj;j Ntiyfs; kw;Wk; Ngzy;

gphpT ‘B”  ‘i’ ,ypUe;J ‘V’ tiuapyhd eph;khz NtiyfSf;F nfhOk;G-07> 

tpN[uhk khtj;ij> 123Mk; ,yf;fj;jpYs;s ICTAD mYtyfj;jpdhy; 

toq;fg;gl;l gjpTg; Gj;jfj;jpd; epow;glg;gpujpnahd;Wld; tpz;zg;gk; 

rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. NkNyAs;s NtiyfSf;fhf &gth`pdp 

$l;Lj;jhgdj;Jld; gjpT nra;Js;s egh;fs; NkNyAs;s ICTAD 
gjpTld; 2023Mk; Mz;bw;fhd GJg;gpj;jYf;fhf vOj;JUtpyhd 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpf;fyhk;.

gphpT 'C" njhiyf;fhl;rp jahhpg;GfSf;fhf cgfuzq;fs; kw;Wk; 

njhlh;Gw;w Nritfis thliff;fkh;j;jy;

tFjp 

vz;  tFjp

01.   fl;Gy nrtpg;Gy cgfuzq;fis thliff;fkh;j;jy;

02.  nrtpg;Gy ];^bNahf;fis thliff;fkh;j;jy;

03.   kpd;gpwg;ghf;fpfs; kw;Wk; cah;j;jpfs; Nghd;wtw;iw 

thliff;fkh;j;jy;

04.   Gantries / Scaffolding Nghd;wtw;iw thliff;fkh;j;jy;

05.  $lhuq;fis mikj;jy;

06.   nfkuh Tracks kw;Wk; Dollies/Jib Arms thliff;fkh;j;jy;

07.   xsp Kiwikfs; - xspNaw;Wk; tpNrl effectsfis 

thliff;fkh;j;jy;

08.   nrl;Lfs;> Nkilfs;> xg;gidfs;> jsghlq;fs; 

thliff;fkh;j;jy;

09.  xyp cgfuz Kiwikfis thliff;fkh;j;jy; 

10.   ,irf;fUtpfs;/,irf;FOf;fis thliff;fkh;j;jy;

11.   muq;F/nrtpg;Gy/Fuy;gjpT ];^bNahf;fs; (xyp ];^bNah 

gjpT nra;Ak; trjpfs;)

12.   tPbNah nfkuhf;fs;> Coptercams> njhFf;Fk; trjpfs; & OB 
trjpfs;

13.   ,ae;jpuq;fis (kio> fhw;W> gzp> Eiu> Gif Nghd;wit) 

thliff;fkh;j;jy;

14.   xypngUf;fp rhjdq;fs;/elkhLk; PA ];^bNah  Cf;Ftpg;G 

tz;bfs; Nghd;wtw;iw thliff;fkh;j;jy;

15.   tPbNah Gnwhn[f;lh;fs;> jpiuaply;> LED kjpy;fs; kw;Wk; 
njhiyf;fhl;rpg; ngl;bfs;;

16.   8 kzpj;jpahy Call sheet gpufhuk; Gifg;gl fiyQh;fs;> 

xypaply; njhopy;El;gtpayhsh;fs;> nuf;Nfhbq;Ffs; 

Nghd;Nwhiu thliff;fkh;j;jy;

17. jahhpg;G FOtpdUf;fhd jq;Fkpl trjpfs;

'khfhz kl;lj;jpy; (ehL KOJk;) fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 'gphpT 

C" fPohf> toq;Feh;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fs; gjpTnra;J 

nfhs;sg;gLtJld; epfo;r;rp jahhpg;G gFjpfspy; trpf;Fk; egh;fSf;F 

Kd;Dhpik toq;fg;gLk;.

gphpT 'D" thfdq;fis GJg;gpj;jy; kw;Wk; mJ rhh;e;j Ntiyfs;

tFjp                   Fwpg;G

,y tFjp

01   Nkhl;lhh; thfd jpUj;jNtiyfs;

02.  Nkhl;lhh; thfd Nrh;tp];fs;

03.   jfu Ntiy kw;Wk; epwg;g+r;R Ntiyfs;

04.   Nkhl;lhh; tfdq;fspd; Upholstery Ntiyfs;

05.  thfd tspr;rPuhf;fy;fs;

06.  thfd kpd;rhu Ntiyfs;

07.  ,ae;jpuk; Rebuilder

08.  filry; ,ae;jpu Ntiyfs;

gphpT 'E" Vida Nritfs;

tFjp 

,y tFjp

01.   mYtyf ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fspd; 

jpUj;jNtiyfs;

02.   cUf;Fj; jsghlq;fspd; jpUj;jNtiyfs; - fNghh;l;fs; kw;Wk; 

nfgpdl;Lfs; cl;gl

03.  mYtyf jsghlq;fspd; jpUj;jNtiyfs;

04.  Colour processing and developing of  lms 

05.   thfdq;fis thliff;F ngwy;> Ntd; tz;bfs;> fhh;fs;> [Pg; 

tz;bfs; kw;Wk; nyhwpfs;

06.   jsghlq;fs; kw;Wk; tPl;Lg; ghtidg; nghUl;fs; thliff;F 

ngw;Wf;nfhs;sy;

07.  nfhb fk;gq;fis (G.I.) thliff;Fg; ngwy;

08.   njhopyhsh;fis thliff;fkh;j;jy; (jpwDs;s kw;Wk; jpwdw;w)

09.   mr;Rf;Nfhh;g;G - epwk; gphpj;njLj;jy; (Screen Printing)

10.   fl;mTl;fs;/Billboard/gjhiffs;/b[pl;ly; jpiufs; vd;gtw;iw 

vOg;Gjy;

11.  capNuhl;lKs;s jpiuglq;fs; (Animation)

12.  DVD kw;Wk; VCD vd;gtw;iw gpujpaPL nra;jy;.

13.  gPilfis fl;Lg;gLj;jy;

xt;nthU cUg;gb tFjpf;Fkhd (eph;khz Ntiyfs; ePq;fyhf) 

jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fis gpd;tUk; tpguq;fSld; gjpTj; jghypy; 

“2023Mk; Mz;bw;fhd toq;Feh;fis gjpT nra;jy;” vd Fwpg;gpl;L 
2022.10.30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;duhf nfhOk;G-7> ,yq;if 

&gth`pdp $l;Lj;jhgdk;> gzpg;ghsh; ehafj;ij te;jilAk; 

tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. ,g;gj;jphpif mwptpj;jy; epajpapd; 

gpufhuk; 2022Mk; tUlj;jpw;F gjpT nra;jth;fSk; Gjpa gjptpw;fhf 

kPs;tpz;zg;gk; nra;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;Fk; xt;nthU tFjp 

cUg;gbf;Fk; gjpTf; fl;lzkhf 500.00 &ghtpw;fhd fhNrhiynahd;iw 

jaT nra;J mDg;gTk;. fPNo Fwpg;gpl;Ls;sthW fhNrhiyfs; ,yq;if 

&gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpd; ngahpy; toq;fg;gl;L tpz;zg;gj;Jld; 

mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

Fwpg;G: xd;Wf;F Nkw;gl;l tFjpfSf;F tpz;zg;gpj;jhy;> 

nfhLg;gdTfis xNu fhNrhiy %yk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

khjphp tpz;zg;gg; gbtk;
01)  cUg;gbapd; tFjp kw;Wk; cUg;gb ,y. …………… (jaT nra;J 

,Ug;gpYs;s cUg;gbfspd; gl;baiy ,izf;fTk;)

02)  tpahghu gjpT (jaT nra;J gpujpnahd;iw ,izf;fTk;)

03) ngNrt gjpntz;:

04)   ngNrt ,w;F gjptpy;iynadpy;  -

     (fk;gdpahdJ ngNrt ,w;F gjpT nra;ag;gltpy;iynad cs;ehl;L 

,iwthp  jpizf;fs Mizahshpdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;L 

toq;fg;gl;l fbjj;jpd;   gpujpnahd;iw jaT nra;J ,izf;fTk;)

05)  ePq;fnshU cw;gj;jpahsh; my;yJ cw;gj;jpahshpdhy; epakdk;; 

nra;ag;gl;l KftnuhUtnudpd;> jaTnra;J ,jw;fhd Mtzr; 

rhd;iw ,izf;fTk;.

06) epWtdj;jpd; ngah; kw;Wk; Kfthp :

07)  njhiyNgrp ,y.:.................. njhiyefy; ,y.:..... ............... 

kpd;dQ;ry;:.............................

08) tq;fpahsh;fs; : ........................................................

09)  fpilf;fj;jf;f fld; trjpfs; (fld; trjpfs; Mff; Fiwe;jJ 30 

ehl;fSf;fhtJ ,Uj;jy; Ntz;Lk;)

10) fpilf;fj;jf;f tpepNahf trjpfs; :

11)  tpz;zg;gj;Jld; fk;gdpapd; tpguq;fis rkh;g;gpf;fTk;.

.....................................................                   

tpz;zg;gjhhpapd; ifnahg;gk; jpfjp :

  

Fwpg;G: ,e;j tpsk;guj;jpd; fPo; gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fsplkpUe;J 

khj;jpuNk tpiykDf; $Wfisf; Nfhu Ntz;Lnkd flg;ghL ,yq;if 

&gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpw;F ,y;iy.

gzpg;ghsh; ehafk;>

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdk;>

Rje;jpu rJf;fk;> 

nfhOk;G - 07.

nfhOk;G> 

nj`ptis> 

fy;fp];ir 

kw;Wk; Nfhl;Nl 

khefu rig 

vy;iyfSf;Fs; 

mike;Js;s 

jpUj;jfq;fSf;F 

Kd;Dhpik 

toq;fg;gLk;.

C8, C9 
kw;Wk; 

C10

 

 

01.  kj;jpa khfhz Nghf;Ftuj;Jr; Nrit mjpfhu rigapd; ngWiff;FOj; jiythpdhy; kj;jpa khfhzj;jpy; 

Nritapy; <LgLj;jg;gLk; mDkjp ngw;Ws;s g];fspw;Fj; Njitahd gazpfs; gazr;rPl;Lfis 

mr;rply;fspw;fhfg; gpd;tUkhW Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

xg;ge;j ,yf;fk; xg;ge;jj;jpd; ngaH

kPsspf;fg;glhj 

gbtf; fl;lzk; 

&gh

kPsspf;fg;gLk; 

Nfs;tpg; gpizj; 

njhif &gh

CPC/TA/P/2022/05 gazpfs; gazr;rPl;L RUs;fis (Ticket Roll) 
mr;rply;

5000.00 55000.00

CPC/TA/P/2022/06 gazpfs; gazr;rPl;Lg; Gj;jfq;fis mr;rply; 5000.00 15000.00

02.  2022 nrg;lk;gH 30 Kjy; 2022 xf;NlhgH 12 tiu K.g. 10.00 Kjy; gp.g. 2.00 tiu mYtyf Ntiy ehl;fspy; 

,yf;fk; 595> jpfd tPjp> gy;NynfNy> Fz;lrhiy vd;w Kfthpapyike;Js;s Nghf;Ftuj;Jr; Nrit 

mjpfhu rigapd; gpujhd mYtyf rpwhg;ghplk; tpz;zg;gg;gbtf; fl;lzj;ijr; nrYj;jpg; ngw;Wf; nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;il fzf;Fg;gphptpy; rkHg;gpj;J Nfs;tpf;fhd khjphp tpz;zg;gg;gbtq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

03.  xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; jdpj;jdpahd Nfs;tpfisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

04.  chpathW g+uzg;gLj;jg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l Nfs;tpfs; ciwnahd;wpy; NrHf;fg;gl;L jghYiwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy;> ~2022 Nfs;tp Nfhuy; - gazpfs; gazr;rPl;L RUs;fis (Ticket Roll) mr;rply;| 

CPC/TA/P/2022/05 kw;Wk; 2022 ngWif Nfhuy; - gazpfs; gazr;rPl;Lg; Gj;jfq;fis mr;rply; CPC/
TA/P/2022/06 vdf; Fwpg;gpl;L 2022 xf;NlhgH 13 md;W K.g. 10.00 ,w;F Kd;dH fpilf;ff;$bathW> 

~jiytH> ngWiff;FO> Nghf;Ftuj;Jr; Nrit mjpfhu rig> ,yf;fk; 595> jpfd tPjp> Fz;lrhiy| 

vd;w Kfthpf;Fg; gjpTj; jghypy; fpilf;ff;$bathW Kd;itf;fyhk; vd;gJld;> my;yJ mNj Kfthpapy; 

itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapYk; itg;Gr; nra;ayhk;.

05.  2022 xf;NlhgH 13 md;W K.g. 11.00 ,w;F ,yf;fk; 595> jpfd tPjp> Fz;lrhiy vd;w Kfthpapyike;Js;s> 

kj;jpa khfhz Nghf;Ftuj;Jr; Nrit mjpfhu rigapy; Nfs;tpfs; jpwf;fg;glTs;sjhy;>  mt; Ntisapy; 

Nfs;tpjhuH my;yJ mthpd; mjpfhuk; mspf;fg;ngw;w gpujpepjpnahUtH rKfkspj;jpUf;fyhk;.

06.  Njitahd Nkyjpf tpguq;fis mYtyf Neuq;fspy;> Fz;lrhiy> jpfd tPjp ,yf;fk; 595> ,y; cs;s 

Nghf;Ftuj;Jr; Nrit mjpfhu rigapd; nghJ Kfhikahshplk; my;yJ 081-2424372 %yk; fzf;Fg; 

gphpit mioj;Jg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiytH>

ngWiff;FO>

Nghf;Ftuj;Jr; Nrit mjpfhu rig

,yf;fk; 595> jpfd tPjp>

Fz;lrhiy.

ngWif mwptpj;jy;

Nghf;Ftuj;Jr; Nrit mjpfhu rig - kj;jpa khfhzk;
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Nghjdh itj;jparhiy
mEuhjGuk;

nghUl;fs; kw;Wk; Nritfs; toq;Feh;fisg; 
gjpT nra;jy; - 2023

2023Mk; tUlj;jpw;fhf mEuhjGuk; Nghjdh itj;jparhiyf;F nghUl;fs; kw;Wk; 

Nritfis toq;Ftjw;F gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf  ,yq;ifapYs;s toq;Feuhf 

gjpT ngw;w th;j;jf epWtdq;fs;> $l;LwTr; rq;fq;fs;> $l;Lj;jhgdq;fs; cl;gl mur 

epWtdq;fs; kw;Wk; mq;fPfhpf;fg;gl;l th;j;jf epWtdq;fspypUe;J tpz;zg;gq;fs; 

Nfhug;gLfpd;wd.

01.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; gzpg;ghsh;> Nghjdh itj;jparhiy mEuhjGuk; vd;w 

tpyhrj;Jf;F gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisj; 

jhq;fp tUk; ciwapy; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; ~~2023Mk; Mz;Lf;fhd 

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy;|| vdf; Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;.

 (m) toq;fy;

 1.  midj;Jtpjkhd fhfpjhjpfs; (njhiyefy; kw;Wk; fzdp fhfpjq;fs; 

cl;gl)

 2.  midj;Jtpj tPl;Lj; jsghlq;fSk; mYtyf cgfuzq;fSk; (kuk;/ 
,Uk;G/ gpsh];bf;)

 3. kUj;Jtkid nkj;ij (wg;gh; fye;j/ Jk;G)
 4. ghjzp> nrUg;G> g+l;];> nuf;]pd; kw;Wk; wg;gh; cw;gj;jp

 5. rPUilj; Jzp

 6.  kUj;Jtkid Jzp tiffs; (fl;lkplg;gl;l Jzp> fl;by; tphpg;G> Esk;G 

tiy> GS Jtha;fs; vd;gd)
 7.  rfy kpd;rhu cgfuzq;fs; (Fsph;rhjdg;ngl;b> fhw;Wr;rPuhf;fp Nghd;wd)

 8.  mYtyf cgfuzq;fs; (NuhdpNah ,ae;jpuk;> Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> 

njhiyefy; ,ae;jpuk; Nghd;wd)

 9. mYkpdpak; kw;Wk; ,Uk;Gg; nghUl;fs;

 10.  eph;khzk; kw;Wk; guhkhpg;G cjphpg;ghfq;fs; (kpd;rhuk;/ ,Uk;G/ ePH Foha;)
 11. thfdq;fSf;fhd lah;> ba+g;> gw;whp

 12.  midj;J kuf;Fw;wpfs;> gyif tiffs; kw;Wk; KbTWj;jg;gl;l nghUl;fs; 

(tPl;Lj; jsghlq;fs; my;yhjit)

 13.  midj;J itj;jpa cgfuzq;fs;> rj;jpurpfpr;ir cgfuzq;fs;> ,urhad$l 

cgfuzq;fs; kw;Wk; rj;jpurpfpr;irapy; ghtpf;fg;gLk; nghUl;fs;

 14.  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy; (,jaNeha;)

 15.  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy; (fjpupaf;fk;)

 16.  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy; (rpWePufk;)

 17.  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy; (njhd;il> fhJ> %f;F)

 18.  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy; (fz;)

 19.  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy; (rj;jpurpfpr;ir$lk;)

 20.  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy; (tpfhukhd cWg;Gf;fs;)

 21.  rj;jpurpfpr;ir ghtidg; nghUl;fs; toq;Fjy; (Vidait)

 22. midj;J ,urhad$l cgfuzq;fs;

 23. midj;J ,urhad$lj;Jf;fhd ,urhadg; nghUl;fs;

 24. Nkhl;lhh; thfd cjphpg;ghfq;fs;

 25. L.P. fh]; (czT rikg;gjw;F)

 26. fzdpfSk; mjw;Fhpj;jhd Jizg;ghfq;fSk;

 27.  kpd;rhu kw;Wk; ,ae;jpu NtiyfSf;Fj; Njitahd Jizg;ghfq;fs;

 28.  kl;ghz;lg;; nghUl;fs;, fz;zhb cgfuzq;fs;, gpsh];bf; cgfuzq;fs;

 29.  kUj;Jtkid fl;by;fs;> Nehahsh; fhtpfs;> rf;fu ehl;fhyp, l;nuhyp> 

Nriyd; jhq;fp Mfpad

 30. kUe;JfSk; fl;Lj;JzpfSk;

 31.  midj;J tifahd ghtidg; nghUl;fs;; (kpd; Fkpo;fs;> bAg;> gy;g;Gfs;> 

Nlhr; ngw;whp> taH> rth;f;fhu tiffs;> kyry$l Rj;jpfhpg;Gf;fhd 

jputq;fs;> J}s; tiffs;> tpsf;FkhW/ Jilg;gq;fs;/ gpu\; tiffs;)

 32. jPaizg;G cgfuzq;fs; toq;Fjy;

 33.  kUj;Jt cgfuzq;fSf;fhd cjphpg;ghfq;fis toq;Fjy;

 34.  mr;R ,ae;jpuj;jpw;fhf ghtpf;fg;gLk; NlhdH> upgd; kw;Wk; jPe;ij

 (M) Nritfs;

 1.  mYtyf cgfuz jpUj;jNtiyfs;> guhkhpg;G kw;Wk; tiyaikg;gply; 

Ntiyfs; (Gifg;glg; gpujp ,ae;jpuk;> fzdpg; nghwp Nghd;wd)

 2. rfy kpd;rhu cgfuzq;fspd; jpUj;jNtiyfs;;

 3.  midj;J tpjkhd Nkhl;lhh; thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; nra;jy; 

(tspr;rPuhf;fp)

 4.  midj;J tpjkhd Nkhl;lhh; thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; nra;jy; 

(kpd;dpay;)

 5.  midj;J tpjkhd Nkhl;lhh; thfdq;fspd; jpUj;jNtiyfs; nra;jy; 

(tspr;rPuhf;fk; kw;Wk; kpd;dpay; jpUj;jNtiyfs; jtph;e;jit)

 6.  midj;J tpjkhd Nkhl;lhh; thfdq;fis Nrh;tp]; nra;jy;

 7.  cUf;F/ ku tPl;Lj;jsghlq;fisg; gOJghh;j;jy; (fjpiu gpd;Djy;> epwg;g+r;R 

g+Rjy;> nghyp\; gz;Zjy; Nghd;wd)

 8. ,wg;gh; Kj;jpiufs; jahhpj;jy;

 9. mr;R Ntiyfs;

 10.  rj;jpurpfpr;ir $lk;> ,urhad$lk;> kw;Wk; kUj;Jtkid midj;J 

cgfuzq;fisg; gOJghh;j;jy;

 11.  fh]; kw;Wk; xf;]p[d; cgfuzq;fisg; gOJghh;j;jy;; (fh]; gh;dh; kw;Wk; 

fh]; mLg;G gOJghh;j;jy;)

 12.  itj;jparhiyapypUe;J mg;Gwg;gLj;jg;gLk; gpsh];bf; Nghj;jy;fs;> rpul;il> 

fhl;Nghl;fis nfhs;tdT nra;jy;

 13. jPaizg;G cgfuzq;fis kPs; epug;Gjy;

 14. rf;fu ehw;fhypfs; kw;Wk; l;nuhypfspd;  jpUj;jNtiyfs;

 15. F\d; nra;jy; (thfdk; kw;Wk; jsghlq;fs;)

 16.  czT ghdq;fis toq;Fjy; (czTg; nghjpfs;> rpw;Wz;bfs;> NjePh;> 

,dpg;Gfs;)

 17. cj;jpNahfg+h;t milahs ml;ilfisj; jahhpj;jy;

 18.  kUj;Jt thA Kiwikfis toq;fp nghUj;;Jjy; kw;Wk; jpUj;jNtiyfs;

 19.  njhiyNgrp kw;Wk; njhiyNgrp ,izg;G Kiwikfspd; jpUj;jNtiyfs;

02.  tpz;zg;gg; gbtq;fs; 2022.10.01Mk; jpfjp Kjy; 2022.10.31Mk; jpfjp tiuahd 

mur Ntiy ehl;fspy; gp.g. 3.00 kzp tiu tpepNahfpf;fg;gLk;. mt;tg; 

nghUl;fs; kw;Wk; NritfSf;fhf fPo;tUk; khjphpg; gbtj;jpd; mbg;gilapy; 

jdpj;jdpahd tpz;zg;gq;fisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;

03.  NkYk; kPsspf;fg;glhj gjpTf; fl;lzkhf 1000.00 &ghit ntt;Ntwhf 

xt;nthU nghUs; kw;Wk; Nritf;fhf nrYj;j Ntz;Lk;. ,f;nfhLg;gdit 

,e;j mYtyfj;jpd; fhrhshplk; nrYj;jp ngw;Wf;nfhz;l gw;Wr;rPl;il 

tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. fhNrhiyfs; kw;Wk; fhRf; fl;lisfs; 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl khl;lhJ.

04.  toq;Fjy; kw;Wk; NritfSf;fhd gjpT nra;ag;gl;l toq;Feh;fSf;F tpiykD 

Nfhuypd;NghJ Kd;Dhpik toq;fg;gLtJld; gjpT nra;ag;glhj Vida 

mq;fPfhuk; ngw;w toq;Feh;fsplkpUe;Jk; tpiykD NfhUtjw;F epWtdj;jpw;F 

chpik cz;L. chpa juk; kw;Wk; khjphpfSf;F mika nghUl;fSk; Nrit 

toq;fiyAk; nra;ahjth;fs;> NkYk; tpiykD NfhUk; NghJ rhpahd Kiwapy; 

gjpiy toq;fhj toq;Feh;fspd; ngah; vJtpj Kd;dwptpj;jYkpd;wp gjpTg; 

Gj;jfj;jpypUe;J mfw;Wtjw;F eltbf;if vLf;fg;gLk;.

05.  midj;J tpz;zg;gq;fSk; 2022.11.15Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzp tiu Vw;Wf; 

nfhs;sg;gLk;. mjd; gpd; fpilf;Fk; tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

06.  tpahghug; gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; 

fl;lhakhFk;.

07.  ePq;fs; ntl; thp nrYj;Jk; nraw;ghl;L gq;fspg;ghsuhdhy; mr;rhd;wpjopd; 

gpujpnahd;iw tpz;zg;gj;Jld; rkh;g;gpj;jy; fl;lhakhFk;.

08.  rhpahd Kiwapy; jfty;fs; jug;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfhpf;fg;gLk;.

………………………
jtprhsh;>

gpuhe;jpa Nfs;tpr; rig>

Nghjdh itj;jparhiy>

mEuhjGuk;.

mwptpj;jy;
ehj;jhz;ba gpuNjr rig

2023 Mz;bw;fhd Fiwepug;G tuT nryTj; jpl;l mwpf;if
1987 ,y 15 gpuNjr rig rl;lj;Jld; thrpf;fg;gl Ntz;ba> 

tlNky; khfhz MSeuhy; 2020.10.29k; jpfjp ,y 2199/15 vDk; 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr FbauR tHj;jkhdpapy; (mjptpNrl) 

gpuRhpg;gjw;F cs;s gpuNjr rig tuT nryTj; jpl;l jahhpg;G 

kw;Wk; mKyhf;fy; tpjpfs; ,y. 10(2) gpufhuk; ehj;jhz;ba gpuNjr 

rigapdhy; 2023k; Mz;bw;fhf jahhpf;fg;gl;l Fiwepug;G tuT 

nryTj; jpl;l mwpf;if 2022.10.03k; jpfjp Kjy; ehj;jhz;ba gpuNjr 

rig jiyikafj;jpy;> mYtyf Neuq;fspy; nghJ kf;fSf;F 

ghPl;rpj;Jg; ghHg;gjw;F trjpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sjhf ,jd; 

%yk; mwptpj;Jf; nfhs;fpNwd;.

rl;lj;juzp nuh\hd; epye;j ngHdhd;Nlh

jiytH

gpuNjr rig

ehj;jhz;ba

2022.09.26k; jpfjp gpuNjr rig mYtyfj;jpy;.

js itj;jparhiy (Nghjdh) - fk;gis
01.  fPo;f;fhZk; kUe;J ciwfis toq;Ftjw;fhf fk;gis> 

js itj;jparhiy (Nghjdh) ngWiff; FOtpd; 

jiytuhy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd. 

mj;Jld; tpiykDf;fs; 2022.10.19k; jpfjp K.g. 10.30 tiu 

ngw;Wf;nfhs;sg;gLk;.

02.  ,yq;if re;ijf;F kUe;J ciwfis toq;Fk; 

cw;gj;jpahsHfs; khj;jpuk; ,e;j Nfs;tpapy; gq;Fgw;w 

jifikngWtH.

03.  fPo;f;fhZk; tplaq;fis rkHg;gpg;gjd; Nghpy; ve;j MHtKs;s 

jifikahd tpiykDjhuH> KftH> gpujpepjp my;yJ 

XH tpiykDjhuhpd; rhHghd ngaH Fwpg;gpLgtHfshy; 

nfhs;tdT nra;ag;gLk; XH KOikahd njhFjp tpiykD 

Mtzq;fspy; tpiykD Mtzq;fs; rkHg;gpf;fg;gly;  

Ntz;Lk;.

 m.  fk;gis> js itj;jparhiy (Nghjdh)> ngWiff; 

FOtpy; jiytUf;F XH vOj;J %y tpz;zg;gk;.

 M.  Ntiy Neuq;fspy; fk;gis> js itj;jparhiy> 

fzf;fhsUf;F XH kPsspf;fg;glhj fl;lzk; &. 1000.00 

I fhrhfr; nrYj;Jtjd; Nghpy;

 ,.  tpahghu gjpTr; rhd;wpjo; XH Gifg;glg; gpujpAld; 

my;yJ cWjp nra;ag;gl;l gpujp

04.  tpiykD Mtzq;fis Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.30 

Kjy; gp.g. 2.00 ,w;F ,ilapy; 2022.09.30 Kjy; 2022.10.18 

tiu fk;gis> js itj;jparhiy (Nghjdh) ,ypUe;J 

ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

05.  2022.10.19k; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F my;yJ mjw;F Kd; 

fk;gis> js itj;jparhiy (Nghjdh)> fzf;fhshpd; 

mYtyfj;jpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; nghwpaplg;gl;l 

tpiykD Mtzq;fis itg;gpyplyhk; my;yJ fPNo 

cs;s Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

06.  2022.10.19k; jpfjp K.g. 10.30 kzpf;F fk;gis> js 

itj;jparhiy (Nghjdh)> ngWiff; FO> jiythpd; 

mYtyfj;jpy; Nfs;tpfs; %lg;gl;l gpd;dH> cldbahf 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpiykDjhuH 

my;yJ mtuJ gpujpepjp XH mtjhdpg;ghsuhf fye;J 

nfhs;sKbAk;.

kUe;J ciwfis nfhs;tdT nra;jy;

ngWif mwptpj;jy;

nlhf;lH Jkpe;j la];

gzpg;ghsH>

jiytH> ngWiff; FO

js itj;jparhiy (Nghjdh)

fk;gis.

nfhOk;G khefu rig

khefu nghwpapayhsh; 

jpizf;fsk;

2023Mk; tUlj;jpw;fhd 
jpz;kf; fopT Kfhikj;Jt 

Kd;nkhopTfis jahhpg;gjw;F 
MNyhrfh;fisg; gjpT nra;jy;

2023Mk; tUlj;jpy; cah;e;j fl;blq;fSf;fhd jpz;kf; fopT 

mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jpz;kf; fopT Kfhikj;Jt 

Kd;nkhopTfisj; jahhpg;gjw;fhf nfhOk;G khefu rigapy; 

gjpT nra;J nfhs;tjw;fhf jFjp tha;e;j jdp egh;fs; / 
epWtdq;fsplkpUe;J Nkw;$wg;gl;ltw;Wf;fhd Kj;jpiuf;Fwp 

nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis nfhOk;G khefu rigapd; khefu 

Mizahsh; miof;fpd;whh;.

Nkw;gb Njitg;ghl;bw;fhf nfhOk;G khefu rigapy; gjpT 

nra;;J nfhs;Sk; egh; fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfisf; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

1. nghwpapay; my;yJ Rw;whly; tpQ;Qhdj;jpy; gl;lg; gpd;gbg;Gj; 

jifik

2. gl;la nghwpapayhsh; jpz;kf; fopT Kfhikj;Jtj;jpy; 

(SWM) NghJkhd mwpT kw;Wk; mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

3. gl;la fl;blf; fiyQh;fs; jpz;kf; fopT Kfhikj;Jtj;jpy; 

NghJkhd mwpT kw;Wk; mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; 

Ntz;Lk;.

4. jpz;kf; fopT / Rw;whly; ghlq;fspy; fy;tp epWtdq;fspy; 
gzpahw;Wk; tphpTiuahsh;fs;

5. jFjp tha;e;j egh; jpz;kf; fopT Kfhikj;Jtj;jpy; 5 

tUlj;jpw;F Nkw;gl;l mDgtj;ijf; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

ftdpf;fTk;: jw;NghJ mur epWtdj;jpy; flikahw;Wk; egh; 

Nkw;gb gjpTf;fhf tpz;zg;gpg;gjw;F jFjpaw;wth;.

,iaGila tpz;zg;gg; gbtq;fis tpahghuf; fbjj; jiyg;gpy; 

Ntz;LNfhs; xd;iwr; nra;tjd; Nghpy; kw;Wk; kPsspf;fg;glhj 

fl;lzkhf 2,000.00 + ntl; &ghit nuhf;fg; gzkhf nrYj;jp 

nfhOk;G-07. efu kz;lgk;> khefu nghwpapay; jpizf;fsj;jpd; 

nraw;wpl;l Kfhikj;Jtg; gphptpypUe;J nfhs;tdT nra;ayhk;. 

3,500.00 + ntl; &gh gjpTf; fl;lzk; Kd;$l;bNa mwtplg;gLk; 

vd;gJld; me;jg; gw;Wr;rPl;bd; Gifg;glg; gpujpia tpz;zg;gj;Jld; 

,izj;J rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. gjpTf; fl;lzkhdJ gjpT 

nra;tjw;F jFjpaw;w tpz;zg;gjhhpfSf;F kPsspf;fg;gLk;.

Kiwahfg; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis MjuT 

Mtzq;fSld; 2022 xf;Nlhgh; 30Mk; jpfjp my;yJ mjw;F 

Kd; fpilf;Fk; tifapy; ~~nghwpapay; gzpg;ghsh; (SWM), 
khefu nghwpapayhsh; jpizf;fsk;> nfhOk;G khefu rig> efu 

kz;lgk;> nfhOk;G-07|| vDk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; 

Ntz;Lk;. Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l fbj ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; ~~2023Mk; tUlj;jpw;fhd MNyhrfh;fisg; gjpT 

nra;jy;|| vdf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

jpz;kf; fopT Kfhikj;Jtj;jpYs;s mwptpd; nra;Kiw tpsf;fk; 

kw;Wk; jifikfs; kw;Wk; mDgtj;ij cWjp nra;J nfhs;tjw;F 

tpz;zg;gjhuh;fs; Neh;Kfj; Njh;nthd;wpw;F miof;fg;gLthh;fs;.

Neh;Kfj; Njh;tpd;NghJ rhd;wpjo;fs; / MjuT Mtzq;fspd; 

%yg; gpujpfs; kw;Wk; cz;ikg; gpujpfisr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.

Nkyjpf tpguq;fis khefu nghwpapay; jpizf;fsj;jpd; 

jpz;kf; fopT Kfhikj;Jt gphptpd; 011-2691191-283 my;yJ 

011-2691222 vDk; njhiyNgrp ,yf;fq;fspd; Clhf nghwpapay; 

gzpg;ghshplkpUe;J (SWM) ngw;Wf;nfhs;syhk;.

N[.vk;. gj;uhzp [ath;jd>

khefu Mizahsh;

nfhOk;G khefu rig>

efu kz;lgk;> 

nfhOk;G 07.

rpyhgk; efu rig
2022Mk; Mz;bw;fhd tuT-nryTj;jpl;l tiuT
rpyhgk; efurigapd; 2023 Mk; Mz;bw;fhd tuT-

nryTj;jpl;l  tiuT Mtzk; 2022 xf;Nlhgu; khjk; 03 Mk; 

jpfjp Kjy; 2022 xf;Nlhgu; 12 Mk; jpfjp tiu (murhq;f 

tpLKiw jpdq;fs; kw;Wk; QhapW jpdq;fs; jtpu) mYtyf 

Neuq;fspy; rpyhgk; efurig mYtyfj;jpy; nghJ kf;fspd; 

ghprPyid nghUl;L itf;fg;gl;Ls;sJ vd;gjid efurig 

tuT-nryTj;jpl;lj; jahhpj;jy; kw;Wk; tYg;gLj;jy; tpjpfspd; 

10.2 (M) Mk; tpjp gpufhuk; nghJ kf;fSf;F ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpwJ.

lg;.vk;.V.J\hd; rj;Juq;f

jiyth;

rpyhgk; efu rig

rpyhgk; efu rig mYtyfk;.

rpyhgk;.

2022 nrg;nlk;gu; 30 Mk; jpfjp

Fspahgpl;ba 
gpuNjr rig

2023Mk; Mz;bw;fhd tiuT tuT 
nryT mwpf;ifiag; ghprPyid 
nra;J nfhs;tjw;fhf nghJ 

kf;fSf;F tpLf;fg;gLk; mwptpj;jy; 
1987Mk; Mz;bd; 15Mk; ,yf;f gpuNjr rig 

rl;lj;jpd; gpufhuk; kw;Wk; 2020 tuT nryT 

mwpf;if jahhpj;jy; kw;Wk; mKyhf;fy; tpjpfspd; 

gpufhuk; 2023Mk; Mz;bw;fhd tiuT tuT nryT 

mwpf;ifahdJ> 2022.09.30 Kjy; 2022.10.11 tiu 

thu Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 

tiu gpuNjr kf;fspd; ghprPyidf;fhf gpujhd 

mYtyf tshfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;snjd 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.  

<.vk;. tp[arphp Vf;fehaf;f> 

jiytH> 

Fspahgpl;ba gpuNjr rig.

uzgpk Nwhay; 

fy;Y}hpf;F 

khztHfis 

mDkjpj;jy; - 2022
2023k; Mz;bw;fhd fz;ndhUt uzgpk Nwhay; 

fy;Y}hpapy; juk; 6y; khztHfisr; NrHj;Jf;nfhs;Sk; 

Nghl;bg; ghPl;irf;fhf epfo;epiy (Online) 
Kiwapy; khj;jpuk; tpz;zg;gpf;f KbAk;. MfNt 

http:exam.cpedu.lk/ vd;Dk; ,izajsj;jpw;F 

gpuNtrpj;J ghlrhiy mjpghpd; Clhf tpz;zg;gpf;f 

Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; ngw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjp 

jpfjp 2022.10.14 tiu ePbf;fg;gl;Ls;sJ. 

kj;jpa khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsH

fe;jnfl;ba gpuNjr rig

2023Mk; tUlj;jpw;fhd 

tuT nryT jpl;l tiuT 

Mtzj;ij ghpNrhjpj;J 

ghHg;gjw;fhf nghJ kf;fSf;F 

re;jHg;gnkhd;iw toq;FtJ 

njhlHghf nra;ag;gLk; 

mwptpj;jy;

2023Mk; tUlj;jpw;fhf fe;jnfl;ba gpuNjr 

rigapdhy; rkHg;gpf;fg;gLk; tuT nryT jpl;l 

tiuT Mtzj;ij fe;jnfba gpuNjr rigf;F 

nrhe;jkhd fe;jnfl;ba nghJ E}yfj;jpy; 

ghpNrhjpj;J ghHg;gjw;fhf nghJ kf;fSf;F 

2022 xf;NlhgH khjk; 14Mk; jpfjp Kjy; 2022 

xf;NlhgH khjk; 27Mk; jpfjp tiu re;jHg;gk; 

toq;fg;gLnkd ,q;Qdk; mwpaj;jUfpNwd;.

MH.vk;. fky; uh[gf;r

jtprhsH

fe;jnfl;ba gpuNjr rig

2022.09.23

mw;Nwhzp jj;Jtj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhOk;gpy; trpf;Fk; gpurpj;j nehj;jhhpR Nf.MH. gPhp]; 

vd;gthpdhy; 2006.12.02 md;W mj;jhl;rpg;gLj;jg;gl;l 1265 

,yf;f mw;Nwhzp jj;Jtj;jpd; %yk; Nuh]; tpyh gj;Njfk 

,y; trpf;Fk; jw;nghOJ 16> kh];lH]; ];l;uP]; nlz;bNdhd; 

tpf;Nlhhpah 3175 mT];jpNuypahtpy; trpf;Fk; Ukhyp mEUj;jpfh 

klty vd;gthpdhy; ENfnfhil> jygj;gpl;ba> njy;f`tj;j> 

,yf;fk; 14 ,y; trpf;Fk; tpjhdr;rpNf Njhd jRdp uq;fyh]

dh fNzfk vd;gtUf;F toq;fg;gl;l mw;Nwhzp jj;JtkhdJ 

,uj;Jr; nra;ag;gLfpd;wnjd ,j;jhy; midtUf;Fk; mwptpj;Jf; 

nfhs;fpd;Nwd;. ,J 2007.01.19Mk; jpfjp D.B. ,yf;fk; 776 ,d; fPo; 
26/350 vd;w gf;fj;jpy; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ.
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fy;fKt gpuNjr rigapd; 2023Mk; tUlj;jpw;fhf 
jahhpf;fg;gl;Ls;s tuT nryTj;jpl;l tiuT 

Mtzk; njhlh;gpy; nghJkf;fSf;F mwptpj;jy;

fy;fKt gpuNjr rigapd; 2023Mk; 

tUlj;jpw;fhf vjph;ghh;f;fg;gLk; tUkhdk; 

184.00 kpy;ypad; &gh kw;Wk; %yjd 

tUkhdk; 40 kpy;ypad; &ghitf; 

nfhz;Ls;sJld; cj;Njr nrythdJ 

171.19 kpy;ypad; &gh vd;gJld; %yjd  

nryT 52.80 kpy;ypad; &ghTf;Fk; kw;Wk; 

Nkyjpfkhf 1873.00 &ghitf; nfhz;Lk; 

jahhpf;fg;gl;Ls;s tuT nryTj; jpl;lk; 

efy; tiuT nghJkf;fspd; ghh;itf;fhf 

fy;fKt gpuNjr rig mYtyfk; 

kw;Wk; rigf;Fhpj;jhd fy;fKt> 

ehd;Ndhpa> vn`l;Lntt vDk; nghJ E}

yfq;fspy; itf;fg;gl;Ls;sjhf ,j;jhy; 

mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

jiyth;>

gpuNjr rig>

fy;fKt. 

myt;t gpuNjr rig
2023Mk; Mz;bw;fhd epfo;r;rpj;jpl;l tuT nryT mwpf;if
myt;t gpuNjr rigapd; 2023Mk; Mz;bw;fhd tiuT 

tuT nryT mwpf;ifahdJ> 2022 nrg;lk;gH 30 Kjy; 

2022 xf;NlhgH 11 tiu (mur tpLKiw ehl;fs; 

kw;Wk; Qhapw;Wf;fpoikfs; jtpHe;j) mYtyf 

Neuq;fspy; myt;t gpuNjr rigapd; mYtyfj;jpy; 

nghJ kf;fspd; ghprPyidf;fhf itf;fg;gl;Ls;snjd> 

gpuNjr rig tuT nryT mwpf;ifia mKyhf;Fk; 

rl;lj;jpd; 10.2(M) ,d; gpufhuk; nghJ kf;fSf;F 

,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.

gj;khNyj;Njt

jiytH

myt;t gpuNjr rig

2022 nrg;lk;gH 23Mk; jpfjp

myt;t gpuNjr rig

myt;t.

ml;NlhHzp mjpfhuj;ij 
,uj;Jr; nra;jy;/ ,y;yhnjhopj;jy; 

,yq;if rdehaf Nrh\ypr Fbaurpd; ntypfk> 

jStj;j khtj;j> nrl;bahH njU> ,y. 6/9 Mfpa 

,lk; kw;Wk; jw;NghJ Youngjin Sannop, Gimhae si, 
Sangdong Myeong Dongbukro 437 bon gil 83-1, South Korea 
vDkplj;jpy; trpf;Fk; (,y. 751981511V vDk; Njrpa 

milahs ml;il kw;Wk; ,y. - N 5277953 nfhz;l 

flTr; rPl;L nfhz;l) n`e;jh tpjhud fy;ahd; up\he;j 

Fy#hpa Mfpa ehd; fhyp gfpuq;f nehj;jhhpR gpurq;f 

rke;j Fkhu mNgFztHjdtpdhy; vOjp cWjp nra;j 

,y. 275> kw;Wk; 2015 [{iy 02k; jpfjpa ml;NlhHzp 

mjpfhug; gj;jpuj;jpd; %yk; Nkw;gb ,yq;if Fbaurpd; 

ntypfk> jStj;j khtj;j> nrl;bahH njUtpy; ,y. 6/9 
vDk; ,lk; kw;Wk; jw;NghJ fhyp> Nghj;jy;> ehuhty> 

'nrdjk" vd;w ,lj;jpy; trpf;Fk; ,y. 838361935V 
vDk; Njrpa milahs ml;iliaf; nfhz;l nfhlhkd 

tpjhdNf jpyhdp mrq;fh vd;gtUf;F toq;fg;gl;l 

ml;NlhHzp mjpfhuj;ij ,j;jhy; ,y;yhnjhopj;J 

,uj;Jr; nra;tjhf ,yq;if murpw;Fk; rfy kf;fSk; 

rfyUk; mwpe;Jnfhs;s Nkw;gb ml;NlhHzp jj;Jtj;jpd; 

Fwpg;gplg;gLk; ml;NlhHzp mjpfhhpapdhy; ,j;jpdj;jpd; 

gpd;dH vd; rhHghf Nkw;nfhs;Sk; nraw;ghLfs; my;yJ 

nfhLf;fy; thq;fy;fs; rk;ge;jkhf vd;dhy; ve;jg; 

nghWg;Gk; $wg;glkhl;lhJ vd;gij rfyUk; ,j;jhy; 

mwpe;Jnfhs;f. 

n`e;j> tpjhuz fy;ahd; uprhe;j Fy#hpa 

mw;Nwhzpj; jj;Jtg;gj;jpuj;ij ,uj;Jr; nra;jy;
nfhOk;G-10> gd;ry khtj;ij> ,y. 17> ,lj;jpy; 

kw;Wk; jw;nghOJ ,j;jhyp> kpyhNdh> ,y. 20145> 

Fr;nrg;gp fhNyh tpah Nrhnyhd;[p-02y; trpf;Fk; 

G];]y;y N`tNf \pNuhkp rk;gpf;f vd;gthpdhy; 

,j;jhypapy;> kpyhdpy; = yq;fh nfhd;ry; 

n[duy; mYtyfj;jpy; cjtp nfhd;ryuhd 

kN`\; FztHjd mtHfshy; cWjpg;gLj;jg;gl;l 

2017k; Mz;L nrg;lk;gH khjk; 05e; jpfjpAila 

mw;Nwhzpj; jj;Jtg;gj;jpuj;jpd; %yk; nj`ptis> 

nejpkhiy> fltj;j tPjp> ,y. 308rp vd;w 

,lj;jpy; trpf;Fk; nyhF ypadNf mNdhkh 

jPg;jp fg;uhy; Mfpa vdf;fspf;fg;gl;l mw;Nwhzpj; 

jj;Jtg;gj;jpuj;ij 2022k; Mz;L nrg;lk;gH khjk; 

16e; jpfjpapypUe;J eilKiwf;F tUk;tifapy; 

,uj;Jr; nra;Js;sjhf> = yq;fh murpw;Fk; 

nghJkf;fSf;Fk; ,j;jhy; mwpaj; jUfpNwd;.

nyhF ypadNf mNdhkh jPg;jp fg;uhy;

mw;Nwhzpj; jj;Jtk; toq;FgtH.

,yq;if njd; khfhz rig
tptrha> fkj;njhopy; mgptpUj;jp> ePHg;ghrdk;> ePH toq;fy; kw;Wk; 

tbfhyikg;G> czT tpepNahfk; kw;Wk; toq;fy; tHj;jf kw;Wk; $l;LwT 

mgptpUj;jp mikr;R - njd; khfhzk;

Nfs;tpf;fhd miog;G
NjrpaNghl;b Nfs;tpNfhuy;

njd; khfhz $l;LwT CopaH Xa;t+jpa jpl;lj;jpw;fhf nka;epfH 

$l;LwT CopaH Xa;t+jpa jfty; Kfhikj;Jt mikg;ig 

cUthf;Fjy;.

xg;ge;j ,yf;fk; SPCOD (fp/2/5/4/4-I) Service/NCB/2022/01

1.  ,yq;if njd; khfhz rigapd; $l;LwT mgptpUj;jp jpizf;fsj;jpd; fPo; fhzg;gLk; 

$l;LwT mgptpUj;jp epjpaj;jpd; %yk;> njd; khfhz $l;LwT CopaH Xa;t+jpa 

jpl;ljjpd; Clhf khdpak; xd;W fpilj;Js;sJ fPNo tpghpf;fg;gLk;. xg;ge;j;jpd; 

fPohd jifikahd nfhLg;gdTfis cs;slf;Ftjw;fhf <LgLj;Jtjw;F 

jPHkhdpf;fg;gl;Ls;sJ.

2.  mjw;fhf njd; khfhz $l;LwT CopaH rk;gsj;jpl;lj;jpd; rhHghf tptrha> 

fkj; njhopy; mgptpUj;jp> ePHg;ghrdk;> ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G> czT 

toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk; tHj;jf $l;LwT mgptpUj;jp mikr;R nrayhshpdhy; 

nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

toq;fy; tpguk;
Nfs;tpg; gpiz 

(,yq;if &gh)

njd; khfhz $l;LwT CopaH Xa;t+jpajpl;lj;jpw;fhd 

nka;epfH $l;LwT Xa;t+jpa jfty; Kfhikj;Jt mikg;ig 

cUthf;Fjy;

60>000

3.  Nfs;tp Nfhuy; Njrpa Nghl;b Nfs;tp Nfhuypd; fPo; ,lk; ngWtJld;> ,yq;ifapy; 

jifikAs;s ve;j Nfs;tpjhuUf;Fk; jpwe;Js;sJ.

4.  MHtk; fhl;Lfpd;w Nfs;tpjhuHfSf;F 2022.09.30 Kjy; 2022.10.20 tiu mYtyf 

flik ehl;fspy; K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu kPsspf;fg;glhj Nfs;tp 

Mtzf; fl;lzkhd &. 3500/- njhifiar; nrYj;Jtjd; Nghpy; my;yJ tq;fpg; 

gpiznahd;wpd; %yk; njd; khfhz tptrha> fkj;njhopy; mgptpUj;jp> ePHg;ghrdk;> 

ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G> czT toq;fy; kw;Wk; tpepNahfpj;jy; tHj;jf 

kw;Wk; $l;LwT mgptpUj;jp mikr;R nrayhsUf;F nrYj;jp jkJ tpahghu fbjj; 

jiyg;gpy;  Ntz;Ljiyr; rkHg;gpj;j gpd;dH ngw;Wf;nfhs;syhk;.

5.  Nkw;gb 4 ,y; Fwpg;gplg;gLk; fhy vy;iyf;Fs; ,t; mikr;rpd; fzf;Fg; gphptpw;F 

tUifje;J fl;lzq;fs; ,d;wp ,ytrkhf Nfs;tp Mtzq;fisg; ghPl;rpj;Jg; 

ghHf;fyhk;.

6.  Nfs;tp Nfhuy; KbtilAk; jpfjpf;F Kd;ghd 14 ehs; fhy vy;iyf;Fs; ,f; 

Nfs;tp Nfhuy; gw;wp njspTgLj;Jtjw;fhf Nfs;tpf;F Kd;duhd re;jpg;nghd;W 

Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ.

7.  Nfs;tpg; gpiz Kwp Nfs;tp jpwf;fg;gLk; jpdk; Kjy; (mj;jpdk; cw;gl) 91 

ehl;fSf;F nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. mj;Jld; mikr;R fhrhshplk; fhrhf 

nrYj;jp my;yJ tq;fpg; gpiz %yk; toq;fg;gly; Ntz;Lk;.

8.  cq;fshy; Fwpj;j Nfs;tp Mtzq;fis 2022.10.21k; jpfjp gp.g. 2.00 ,w;F my;yJ 

mjw;F Kd;G mikr;rpd; fzf;Fg; gphptpy; cs;s Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLtjd; 

%yk;> gjpTj; jghy; $hpaH Nrit %yk; my;yJ ifNahL nfhz;L te;J 

xg;gilg;gjd; %yk; rkHg;gpf;fyhk;.

9.  Nfs;tpfs; jpwj;jy; Nfs;tpfs; Vw;fg;gl;L Kbtile;jTld; mikr;rpy; ,lk; 

ngWtJld; jhkjkhff; fpilf;Fk; Nfs;tpfs; Vw;fg;glhkNyNa epuhfhpf;fg;gl;L 

mDg;gg;gLk;.

10. ,g;ngWif gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; mikr;R ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

nrayhsH

tptrha> fkj;njhopy; mgptpUj;jp> ePHg;ghrdk;> ePH toq;fy; kw;Wk; tbfhyikg;G> 

czT toq;fy; kw;Wk; tpepNahfk;

tHj;jf kw;Wk; $l;LwT mgptpUj;jp mikr;R - njd;khfhzk;

4Mk; khb> jf;\pdgha>yGJt> fhyp.

njhiyNgrp: 091-4943088> ngf;];: 091-2247835

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;G mikr;R

$l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapd; 
gjtp ntw;wplq;fspw;F Ml;NrHj;jy;

$l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapd; fPo;f;fhzg;gLk; gjtpfspw;fhf jifikAs;s 

tpz;zg;gjhuHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. nghJ KfhikahsH HM 2-1 ~rpNu\;l KfhikahsH| gjtp 01

 gjtpf;fhd jifikfs;

 ntspthhp tpz;zg;gjhuHfs;

 (m)  Kfhikj;Jtk;> rptpy; nghwpapay;> th];J tpQ;Qhdk; my;yJ rl;lk; 

Nghd;w tplag;gug;Gfspy; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l Muk;g gl;lk; xd;iwg; ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk;

   Kfhikj;Jtk;> nghwpapay;> th];J tpQ;Qhdk; my;yJ rl;lk; Nghd;w tplag; 

gug;gpd; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 

gl;lg;gpd; gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy; my;yJ ,yq;if nghwpapayhsHfspd; 

epWtdj;jpy; (IESL) my;yJ th];J tpQ;Qhdpfspd; epWtdj;jpy; (SLIA) 
(Chartered Engineers/ Chartered Architects) KOikahd mq;fj;Jtk; 

ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk;

   gl;ljhhpg;gl;lk; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;dH> mur $l;Lj;jhgdnkhd;wpy; 

epajpr; rignahd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahH epWtdnkhd;wpy; 

Kfhikj;Jt kl;lj;jpd; gjtpfspy; Fiwe;jgl;rk; ,UgJ (20) tUl mDgtk; 

ngw;wpUj;jy;> Fiwe;jgl;rk; mjpy; 05 Mz;Lfs; rpNu\;l Kfhikj;Jt 

kl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

  my;yJ

 (M)  Kfhikj;Jtk;> rptpy; nghwpapay;> th];J tpQ;Qhdk; my;yJ rl;lk; 

Nghd;w tplag; gug;Gfspy; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l Muk;g gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;

  kw;Wk;

   Kfhikj;Jtk;> nghwpapay;> th];J tpQ;Qhdk; my;yJ rl;lk; Nghd;w tplag; 

gug;Gf;fspy; fyhepjpg;gl;lk; ngw;wpUj;jy;.

  kw;Wk;

   fyhepjpg;gl;lnkhd;iwg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;dH> mur $l;Lj;jhgdnkhd;wpy; 

epajpr; rignahd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahH epWtdnkhd;wpy; 

rpNu\;l KfhikahsH kl;lj;jpy; Fiwe;jgl;rk; (05) Ie;jhz;Lfs; kpf 

caHe;j Nritiaf; nfhz;Ls;s mYtynuhUtUf;fhd mDgtk;.

 cs;thup tpz;zg;gjhuHfs;

  $l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapy; rpNu\;l Kfhikj;Jt Nrit 

tFjpapd; gjtpnahd;wpy; Fiwe;jgl;rk; (05) Ie;jhz;Lfs; chpj;jhd tplag;gug;gpy; 

jpUg;jpfukhd Nritf;fhyj;ijg; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy;.

 kw;Wk;

  gy;NtW tifahd fUkq;fis Nkw;nfhs;Sk; njhFjpfspw;Fj; jiyik jhq;Fjy; 

kw;Wk; kdpjtsk; kw;Wk; Vida tsq;fis tpidj;jpwDld; Kfhikj;Jtk; 

nra;tjpy; epiyahd jpwd;fs;.

 rk;gsk;

 HM 2-1 & 91,645- 12x2,700 = 124,045
   NjHe;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuH mbg;gilr; rk;gsj;jpy; (&gh 91>645) ,y; 

epiyepWj;jg;gLtH.

   murpdhy; mDkjpf;fg;gLk; midj;Jf; nfhLg;gdTfs; kw;Wk; tho;f;ifr; 

nryTf; nfhLg;gdT toq;fg;gLk;.

   vhpnghUs; nfhLg;gdTld; cj;jpNahfg+Ht thfdnkhd;iw cgNahfpg;gjw;fhd 

chpik fpilf;Fk;.

taJ

taJ 35 tUlq;fspw;Ff; FiwahkYk; 55 tajpw;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk;. 

cs;thhp tpz;zg;gjhuHfspw;F cr;r tanjy;iy nghUe;jkhl;lhJ.

2. gpujpg; nghJ KfhikahsH

 (kdpj tsq;fs;/ epUthfk;) 
 Kfhikj;Jtk; ~MM-1-1 gjtp 01

 ntspthhp tpz;zg;gjhuHfs;

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l kdpj tsq;fs; 

Kfhikj;Jtk;/ Kfhikj;Jtk;/ tHj;jf epUthfk;/ mur Kfhikj;Jtk; 

njhlHghd gl;lnkhd;iwg; ngw;wpUj;jy;

 kw;Wk;

  gl;ljhhpg;gl;lj;ijg; ngw;Wf;nfhz;ljd; gpd;dH> mur> mur $l;Lj;jhgdk;> 

xd;wpy;> rignahd;wpy;> epajp epWtd nkhd;wpy; my;yJ mq;fPfhpf;fg;gl;l jdpahH 

epWtdnkhd;wpy; Fiwe;j gl;rk; (01) xU tUlk; chpj;jhd Jiwapy; mDgtk; 

ngw;wpUj;jy;.

 cs;thhp tpz;zg;gjhuHfs;

  Nkw;gb ntspthhp tpz;zg;gjhuHfspw;fhd jifikfisg; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy;

 my;yJ

  $l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhu rigapd; fdp\;l KfhikahsH tFjpapd; 

(JM) chpj;jhd Jiwapd; gjtpnahd;wpy; (05) Ie;jhz;Lfs; jpUg;jpfukhd Nritf; 

fhyj;ijg; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy;

taJ

22 tajpw;Ff; FiwahkYk; 45 tajpw;F Nkw;glhkYkpUj;jy; Ntz;Lk; cs;thhp 

tpz;zg;gjhuHfspw;F cr;r tanjy;iy nghUe;j khl;lhJ.

rk;gsk;

 MM 1-1 &gh  53,175 - 10x1,375 - 15x1,910 = 95,575
   NjHe;njLf;fg;gLk; tpz;zg;gjhuHfs; mbg;gilr; rk;gskhd &gh 53175.00 

,y; epiyepWj;jg;gLtH.

   muR mDkjpf;Fk; midj;Jf; nfhLg;gdTfs; kw;Wk; tho;f;ifr; nryTf; 

nfhLg;gdT toq;fg;gLk;.

   njhiyNgrpf; fl;lzg; gl;bay;fs; tiuaiwf;Fl;gLj;jg;gl;L kPsspf;fg;gLk;.

midj;J tpz;zg;gjhuHfSk;.

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

ii.  gjtpf;fhd fUkq;fis nrt;tNd Nkw;nfhs;tjw;fhf> kw;Wk; ehl;bd; ve;jnthU 

gpuNjrj;jpYk; gzpahw;Wtjw;Fj; Njitahd cly; kw;Wk; cs MNuhf;fpak; 

nfhz;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

iii.   rpwe;j ey;xOf;fk; cilatuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

gjtpf;fhd nghJ epge;jidfs;

1.  ,g;gjtpahdJ epue;jukhdJ vd;gJld; Xa;Tjpak; mw;wjhFk;. CopaH eyd;Ghp 

epjpaj;jpw;F CopahplkpUe;J 10% ck; kw;Wk; Nrit toq;FehplkpUe;J 12% 
ck;> CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpaj;jpw;F Nrit toq;FehplkpUe;J 3% ck; 

gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;.

2.  mur $l;Lj;jhgd/ epajpr; rigfspd; tpz;zg;gjhuHfs;> jk; epWtdj;jiythpD}

lhf tpz;zg;gq;fisr; rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

3.  tpz;zg;gjhuH njhlHghd jfty;fisg; ngw;Wf;nfhs;sf;$ba> cwtpduy;yhj 

,uz;L ghpe;JiuahsHfspd; ngaHfs; kw;Wk; Kfthpfs; tpz;zg;gq;fSld; 

rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.

4.  fy;tp> Vida rhd;wpjo;fs; kw;Wk; mDgtk; njhlHghd rhd;wpjo;fspd; epow;glg; 

gpujpfs; tpz;zg;gq;fSld; ,izj;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;.

5.  tpz;zg;gjhuHfspdhy;> tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;Sk; ,Wjpj; jpdj;jd;W 

midj;J jifikfisAk; g+uzg;gLj;jp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

,jw;fhfj; jifikAs;s tpz;zg;gjhuHfs;> fy;tp> njhopw;Wiwj;jifikfs;> 

mDgtk; kw;Wk; jdpg;gl;l jfty;fs; mlq;fpa Ra juTf; Fwpg;Gf;fis  jghYiwapy; 

NrHj;J mjd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; tpz;zg;gpf;Fk; gjtpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L 

2022.10.17 ,w;F Kd;dH fPo;f;fhzg;gLk; Kfthpf;Fg; gjpTj;jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

jhkjkhff; fpilf;fg; ngWk;> njsptw;w> KOik ngwhj tpz;zg;gq;fs; kw;Wk; 

mbg;gilj; jifikfisg; g+uzg;gLj;jhj egHfspd; tpz;zg;gq;fs; Kd;dwptpj;jypd;wp 

epuhfhpf;fg;gLk;.

jiytH> 

$l;L Mjd Kfhikj;Jt mjpfhu rig

1Mk; khb> Njrpa tPlikg;Gj; jpizf;fsf; fl;blk;>

NrH rpw;wk;gyk; V fhHbdH khtj;ij>

nfhOk;G- 02.
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Yû»t¤ýz .........................011 2 767 259
195,»y¤ƒz r£y, Yû»t¤ýz.

r‹z‹xp‰nz ........................011 2 609 359
88/1, vƒy[v r£y, v£K»r, r‹z‹xp‰nz. 

vƒy[v ...........................011 2 745 895
119/A, ý»p¤à R¥H{Mfõ~‹p‰, vƒy[v.

v£z»J ............................ 077 2 017 409
rÜy¥ ëN~ˆ Wcp‰~š~ˆ, Rlªy¥[Œùx r£y, v£z»J.

»[£h[v ..........................011 3 418 649
170, ~šl£{Y W‰cp‰~š~ˆ, »[£h[v.

»ƒ¤v£[v ....................... 077 7 304 046
76/2/1, ãKùx»r£z r£y »ƒ¤v£[v. 

Uhƒv¨zˆz.........................011 2 810 042
138, ãKùx»r£… r£y, Uhƒv¨zˆz, p§»[‰»[£h.

vl‰»l‰»[£h .................... 071 8 619 448
vl‰»l‰»[£h ëN~ˆ »rˆrM~ˆ, 102/179 ~š, r±o£p þn™x, 

  

Rlªy¥[Œùx ........................071 8 021 724
267, ýl£p»[‰ ~ˆ»f¤M~ˆ, »[£h[v r£y, Rlªy¥[Œùx.

»Y£Gf£{ ...........................077 5 121 887
72, ƒõ»z{zˆ r£y, »Y£Gf£{.

r‹f»Y¤G»G ................... 075 4 009 648
435,»r£l‰[ªz »r£l‰ƒz, r‹f»Y¤G»G.

p{lv ûƒ¨k¨ áp‰þK [£~ˆlª...

* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y* ÜpYyp‰ {£yvp‰cù ƒ¥y

{ap 15Y‰ ~qƒ£

Fax - 011 2 429 375 / 011 2 429 380

(Only 15 Words)

y¥. 700/-y¥. 500/- y¥. 950/-

Promotional Rates for Classified Advertisements
Any Single Newspaper

(Except Thinakaran Varamanjari) (Except Thinakaran Varamanjari)

Three NewspapersTwo Newspapers

Rfhjhu mikr;R 

Mjhu itj;jparhiy - mf;fiug;gw;W 
rpw;Wz;br;rhiy elhj;Jtjw;fhd miog;G

Mjhu itj;jparhiy mf;fiug;gw;wpd; ngWiff;FO> itj;jparhiy cj;jpNahfj;ju;fs;> 

NehahspfSf;fhd rpw;Wz;br;rhiyapid 01.01.2023 njhlf;fk; 31.12.2023k; jpfjp 

tiuahd xU tUl fhyj;jpw;F elhj;Jtjw;fhf mDgtk; tha;e;j $l;lhz;ik> 

epWtdq;fs;> jdpegu;fs; kw;Wk; gjpT nra;ag;gl;l rq;fq;fs; vd;gdtw;wplkpUe;J 

%lg;gl;l tpiykDtpid ,j;jhy; NfhUfpd;wJ.

njh. 

,.
tpguk;

ngWif 

Mtzj;jpw;fhd gzk; 

(kPsg;ngw KbahjJ)

Nfs;tp gpiz 

(kPsg;ngw 

KbAkhdJ)

01 rpw;Wz;br;rhiy Nrit toq;fy; xU 

tUl fhyk; (2023)

2>000.00 25>000.00

 

Nky; Fwpg;gpl;l njhifapid itj;jparhiy fhrhsuplk; nrYj;jpa gpd;Ng ngWif 

Mtzq;fs; toq;fg;gLk;. ngWif Mtzq;fs; 03.10.2022 njhlf;fk; 02.11.2022 tiu 

ngWifg;gpuptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

G+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykD ,uz;L gpujpapy; jiytu;> gpuhe;jpa ngWiff;FO Mjhu 

itj;jparhiy> mf;fiug;gw;W vDk; Kftupf;F 2022.11.03k; jpfjp K.g.10.00 kzpf;F 

my;yJ mjw;F Kd;G fpilf;ff; $bajhf gjpTj;jghypy; mDg;gp itf;fg;gly; Ntz;Lk;. 

my;yJ fzf;Fg;gpuptpYs;s ngWifg;ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gjhuu; ,J njhlu;gpy; mDgtk; ngw;wpUg;gNjhL gjpT nra;ag;gl;bUf;f 

Ntz;Lk;. Nkyjpf jfty;fSf;F fzf;fhsiu 0672278213 vDk; ,yf;fj;jpy; njhlu;G 

nfhz;L ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. tpiykD mNj ehs; 10.30 kzpf;F epu;thf fl;blj;jpy; 

jpwf;fg;gLk;. 2021.11.03k; jpfjp K.g.10.00 kzpf;Fg; gpd;G fpilf;fg;ngWk; tpiykDf;fs; 

epuhfupf;fg;gLk;.

jiytu; gpuhe;jpa ngWiff; FO> 

Mjhu itj;jparhiy> 

mf;fiug;gw;W. 

30.09.2022 

Cth khfhz fy;tpj; jpizf;fsk; - gJis
2023Mk; Mz;by; ghlrhiyfspd; jukhd rpwg;ghd kw;Wk; fl;likg;ghd 

mgptpUj;jpf;Fj; Njitahd cgfuzq;fs;> gjhHj;jq;fisf; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhd toq;FeHfisg; gjpT nra;Jnfhs;sy;. 

Cth khfhzg; ghlrhiyfspw;F 2023Mk; Mz;by; jukhd> rpwg;ghd kw;Wk; fl;likg;ghd 

kw;Wk; fy;tp Nkk;ghl;bw;fhd cgfuzq;fs;> gjhHj;jq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

toq;FeHfisg; gjpT nra;Jnfhs;tjw;F cs;@H cw;gj;jpahsHfsplkpUe;J kw;Wk; 

toq;FeHfsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; ,j;jhy; Nfhug;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.
toq;fg;gl Ntz;ba gz;lq;fs; kw;Wk; Nritfs; 

01 vOJ fUtpfs; kw;Wk; ghtidahsH gjhHj;jq;fs;> (ntz;fl;b kw;Wk; Ngdhf;fs; 

ngd;rpy;fs;..... Nghd;wit) kw;Wk; E}yfg;Gj;jfq;fs;> Rfhjhug; ghJfhg;Gg; 

gjhHj;jq;fs; (rdpilrHfs;> Kf%bfs;> iffOTk; jputq;fs;> Nghd;wit)

02 tpQ;Qhd> fzpjg; ghlq;fspw;fhd gjhHj;jq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 

03 tptrha kw;Wk; njhopy;El;gtpay; ghlq;fspw;fhd gjhHj;jq;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs; 

04 tpisahl;Lg; gz;lq;fs; (tpisahl;L cgfuzq;fs;> tpisahl;L tPuHfspw;fhd 

T NrHl;Lfs;> Bottom, CAP Nghd;wit)

05 fl;Gy> cgfuzq;fs; 

06 tpNrl fy;tpf;F Njitahd midj;J tifahd ghtidg;gjhHj;jq;fs; kw;Wk; 

cgfuzq;fs;

07 fzdp ,ae;jpuq;fs;/ epow;glg; gpujpaply; ,ae;jpuq;fs;/ NyrH mr;R ,ae;jpuq;fs;/ 
NlhdHfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;

08 tpQ;Qhd Ma;T$l cgfuzq;fs;> fzdp ,ae;jpuq;fs;> epow;gly; gpujpaply; 

,ae;jpuq;fs;> NyrH mr;R ,ae;jpuq;fs; rq;fPjf; fUtpfs;> mYtyf 

cgfuzq;fs; GJg;gpj;jy; kw;Wk; rHtpR nra;jy;

09 mr;R Ntiyfs;/ Gj;jfk; fl;Lk; Ntiyfs;

02.  MfNt> ,jw;fhfg; gjpT nra;J nfhs;s MHtKs;s cw;gj;jpahsHfs; kw;Wk; 

toq;FeHfs;> Cth khfhzf; fy;tpj; jpizf;fs mYtyfk;/ Fwpj;j fy;tp 

mYtyfq;fspy; &gh 600.00 ,w;fhd fl;lznkhd;iw (midj;Jf; fl;lzq;fSk; 

,yq;ifapy; nry;YgbahFk; gzj;jpy; khj;jpuk; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.)

  nrYj;jpa gpd;dH toq;fg;gLk; tpz;zg;g gbtq;fs; toq;fnyhd;wpw;fhf kw;Wk; 

Nritnahd;wpw;fhfj; jdpj;jdp tpz;zg;gg;gbtq;fis ngw;Wf;nfhs;sy; Ntz;Lk;. 

g+uzg;gLj;jp> Fwpj;j tyaf;fy;tp mYtyf Kfthpfspw;Ff; fpilf;ff;$bathW 

gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. my;yJ Neubahf xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. 

njh. ,y. tyaf; fy;tp mYtyfk; Kfthp njh.Ng. ,y.

1 gJis gJis tPjp> `hypvy 055-2294379

2 gz;lhutis gz;lhutis 057-2231959

3 g];]u g];]u 055-3595096

4 ntypkl ntypkl 057-2245269

5 nty;ytha nty;ytha 055-3595091

6 k`paq;fd k`paq;fd 055-2257278

7 gpgps gpgps - nkjfk 055-3595098

8 nkhduhfy nkhzuhfy 055-2276171

9 tpaYt kPf`fpTy 055-2245959

10 jzky;tpy jzky;tpy 055-3590689

  NkYk;> Cth khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsj;jpdhy;> midj;J tyaf; fy;tp 

mYtyfq;fspw;Fkhd tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;fg;gLtJld;> tpz;zg;gg;gbtf; 

fl;lzj;ijf; fhrhf my;yJ> Cth khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsH ngahpy;> 

gJis kf;fs; tq;fpapd; Ke;jpaq;fidf; fpisapd; 269100188440343 vd;w fzf;F 

,yf;fj;jpy; itg;Gr; nra;J. 'Cth khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsH> Cth khfhzf; 

fy;tpj; jpizf;fsk;> ntynfju tPjp gJis" vd;w Kfthpf;F vOj;JUt 

tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpg;gjd; %yk; (fl;lzk; nrYj;jpg; ngw;Wf;nfhs;Sk; 

gw;Wr;rPl;bd; %yg; gpujp fz;bg;ghf ,izj;J mDg;gg;gly; Ntz;Lk;) tpz;zg;gg; 

gbtq;fis jghypy; ngw;Wf;nfhs;syhk;. (gjpTf; fl;lzkhf Kj;jpiu xl;lg;gl;l 

jghYiwnahd;W rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;. gzk; nrYj;Jtjw;F Kd;dH> 055-

2223184 vd;w njhiyNgrp vz;zpw;F miog;ig Vw;gLj;jpr; nrYj;jg;gl Ntz;ba 

fl;lzj;ij cWjpg;gLj;jpf;nfhz;L Fwpj;j fzf;fpw;F gzk; nrYj;Jjy; 

Ntz;Lnkd;gJld;> gzk; nrYj;jpa md;iwa jpdNk gw;Wr;rPl;L upedacc@yahoo.
com my;yJ upedacc@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F Kd;itj;jy; Ntz;Lk; 

(2022.10.26 tiu khj;jpuk; jghy; %yk; tpz;zg;gg;gbtq;fs; toq;fg;gLk;)

03.  Fwpj;j toq;fy; kw;Wk; Nritfspw;fhfg; gjpT nra;Jnfhs;Sk; tpz;zg;gg;gbtq;fis 

toq;fy;> Vw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; jpwj;jy; gpd;tUk; jpfjp kw;Wk; Neuq;fspy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

 01. tpz;zg;gg;gbtq;fis toq;fy; 

   2022.09.30 Kjy; 2022.10.31 md;W gp.g. 2.00 tiu Cth khfhzf; fy;tpj; 

jpizf;fsj;jpd; mYtyfj;jpy; kw;Wk; tyaf; fy;tp mYtyfq;fspy;. 

 02. tpz;zg;gq;fis Vw;Wf;nfhs;sy; 

  2022.11.02 md;W gp.g. 2.00 tiu tyaf;fy;tp mYtyfq;fspy;.

 03. tpz;zg;gq;fisj; jpwj;jy; 

   2022.11.02 md;W gp.g. 2.00 fle;jJk; cldbahf Fwpj;j tyaf; fy;tp 

mYtyfq;fspy; 

04.  NkYk; ,J njhlHghd Nkyjpf tpguq;fis ,t; mYtyfj;jpw;F tUif je;Jk; 

my;yJ njhiyNgrp ,yf;fk; 055-2223184 %yKk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

B.vk;. uj;ehaf;f> 

Cth khfhzf; fy;tpg; gzpg;ghsH> 

Cth khfhzf; fy;tpj; jpizf;fsk;> 

ntynfju tPjp> gJis. 

2022.09.30

Cth khfhz rig
Cth khfhz Rfhjhu> RNjr kUj;Jt> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; 

ghJfhg;G> kfsph; tptfhuk; kw;Wk; r%f eyd;Ghp mikr;R

2023 Mz;bw;fhd toq;Feh;fisg; gjpTnra;jy;
Cth khfhz rigapd; Rfhjhu> RNjr kUj;Jt ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G kfsph; tptfhu kw;Wk; r%f eyd;Ghp 

mikr;rpy; 2023Mk; Mz;bw;fhf ngUl;fs; kw;Wk; Nrit toq;Feh;fshf gjpT nra;tjw;fhf jifikfisg; g+Hj;jp 

nra;Js;s cs;@H epWtdq;fspypUe;J kw;Wk; jdpegh;fsplk; ,Ue;Jk; tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd. tpz;zg;gj;jpy; 

Fwpg;gpLk; xt;nthU ,yf;fj;jpw;Fk; fPo; cs;s cUg;gbtFjpfSf;fhf kPsspf;fg;glhj &. 500/- njhifia (xU 

tFjpf;F &. 500 tPjk;) mwtplg;gLtJld; Fwpj;j khjphpg; gj;jpuq;fis https://healthmin.up.gov.lk vd;w ,izajsk; 

%yk; my;yJ Cth khfhz rigapd; Rfhjhuk; RNjr kUj;Jtk;> ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJghg;G kfsph; tptfhu 

kw;Wk; r%f eyd;Ghp mikr;rpd; fzf;fhshplk; my;yJ tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; cUg;gbfis kpd;dQ;ry; %yk; 

ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf hminuvapacc@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F ~toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023 

cUg;gbfisg; ngw;Wf; nfhs;sy;| vd Fwpg;gpl;L e.maoil mDg;Gtjd; %yk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. cq;fshy; g+Hj;jp 

nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis nfhz;Lte;J xg;gilf;Fk;NghJ ,izajsk; %yk; ngw;Wf; nfhz;l tpz;zg;gq;fisg; 

g+Hj;jp nra;J vkf;F mDg;Gk; NghJ nrayhsh;> Rfhjhu mikr;R ngahpy; cs;s fzf;F ,yf;fk; 269100198440347 

kf;fs; tq;fp Kjpaq;fid fpisf;F fhR itg;Gr; nra;j gw;Wr;rPl;bd; %yg;gpujpia vkf;F mDg;gyhk;. my;yJ 

mYtyfj;jpw;F tUifje;J fhR nrYj;Jjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf jghypy; mDg;Gk; 

fhNrhiyfs;> fhRf; fl;lisfs; kw;Wk; fhR Vw;fg;gl khl;lhJ.

vjph;ghh;f;Fk; tpz;zg;gjhhhpfs; jhk; toq;Ftjw;F vjph; ghh;f;fpd;w nghUl;fs; kw;Wk; Nrit tpguq;fis tpz;zg;gq;fspy; 

njspthff; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. mj;Jld; toq;Feh;fshf gjpT nra;Ak; rfy tpz;zg;gjhuh;fSk; tpahghu ngah; 

gjpT rhd;wpjo; my;yJ khfhz eph;thf epWtdj;jpd; gjpT rhd;wpjopd; Gifg;gl gpujpnahd;iw tpz;zg;gj;Jld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Fwpj;j tpz;zg;gq;fis 2022.10.03 Kjy; 2022.10.31 tiu thuj;jpd; Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 

Kjy; gp.g. 3.00 tiu mYtyfj;jpy; tpepNahfpf;fg;gLtJld; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpz;zg;gq;fis 2022.10.31 gp.g. 2.00 

,w;F Kd; jiyth;> ngWiff;FO> Rfhjhuk;> RNjr kUj;Jtk; ed;dlj;ij kw;Wk; rpWth; ghJfhg;G> kfsph; tptfhuk; 

kw;Wk; r%f eyd;Ghp  mikr;R MH. vr;. Fzth;jd khtj;j> gJis vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gyhk;. 

my;yJ ifNahL nfhz;Lte;J xg;gilj;jy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gq;fs; cs;spLk; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

toq;Feh;fisg; gjpT nra;jy; - 2023 vd;W Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

rfy tpz;zg;gq;fspYk; jifikfisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;j gpd;dh; gjpT nra;tjw;F eltbf;ifnaLf;fg;gLk;. 

rkh;g;gpf;fg;gLk; tpz;zg;gq;fs; gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; vLj;jy; mikr;R ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

mikr;R nrayhsh;/ngWiff;FOj; jiyth;>

Cth khfhz Rfhjhu> RNjr kUj;Jt> ed;dlj;ij kw;Wk;

rpWth; ghJfhg;G kfsph; tptfhuk; kw;Wk;

r%f eyd;Ghp mikr;R>

MH. vr;. Fzth;jd khtj;j> gJis.

2022.09.30

ngWif mwptpj;jy;

fSj;Jiw efu rig
ngh`utj;j Fg;igf; fsQ;rpaj;jpy; cf;fpg; Nghfhj Fg;ig kw;Wk; kz;iz 

Jfs;fshf;Ftjw;F D4D ,ae;jpunkhd;iw thlif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sy;. 

01.  ,r;rigf;F nrhe;jkhd Nkw;gb Fg;igf; fsQ;rpaj;jpy; cf;fpg; Nghfhj Fg;ig kw;Wk; 

kz;iz Jfs;fshf;Fk; fPNo cs;s khjphpfisg; g+Hj;jp nra;Js;s D4D ,ae;jpuk; 
xd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf epWtdq;fspy; ,Ue;J kw;Wk; jdpegHfsplkpUe;J 

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

 Gross Power - 7511P min 90 max Number of Track rollers for side - 5 min
Length of blade - 10ft - 12ft Track Gauge - 5ft min
Fuel Capacity - 200L - 250L Operation Weight - 13500 kg
cw;gj;jp Mz;L 2000Mk; Mz;bw;Fg; gpd;  Ground Pressure - 40kpa

epge;jidfs; :

  ,ae;jpuk; nraw;ghl;L epiyapy; cs;sjhf ,ae;jpu nghwpapay; rhd;wpjnohd;iwr; 

rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

 NjHe;njLf;fg;gbd; xU tUl Nrit cld;ghnlhd;wpw;F tuy; Ntz;Lk;. 

 cld;ghl;bd; epge;jidfis kPwhjthW Njitahd Nritia toq;Fjy; Ntz;Lk;. 

02. ngWifg; gj;jpuq;fs; tpepNahfpj;jy; :- 2022.10.20 gp.g. 3.00 tiu

03. ngWifg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy;  :- 2022.10.21 gp.g. 2.00 tiu

04. jpwj;jy;  :-  ngWifg; gj;jpuq;fs; Vw;Wf;nfhs;sy; 

Kbtile;jTld; 

05.  kPsspf;fg;glhj gbtf; fl;lzk; &. 1>000.00IAk;> kPsspf;fg;gLk; gbtf; fl;lzk; 

&. 20>000.00 IAk; nrYj;jp ,J gw;wp MHtk; fhl;Lfpd;wtHfSf;F efu rig 

mYtyfj;jpw;F tUif je;J ngWifg; gj;jpuq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

06.  nraw;wpl;lk; gw;wpa tpguq;fis Ntiy mjpfhhpaplk; 034-2222275 njh.Ng. Clhfg; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

2022.09.30

efu rig mYtyfj;jpy;> 

MkpH erPH> 

jiytH> 

fSj;Jiw efu rig.

Njrpa Nrkpg;G tq;fp

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
Nfs;tp ,y: NSB/PT/ITE/2021/25

,q;F fhl;lg;gl;Ls;s Nfs;tpf;F ,iaghd nghUl;fis toq;Fjy;> tpepNahfpj;jy;> 

nghUj;Jjy;> nraw;gLj;jpf; fhz;gpj;jy; kw;Wk; guhkhpg;gjw;fhf mq;fPfhpf;fg;gl;l 

Kjd;ik cw;gj;jpahsh;fs; / toq;Feh;fs; my;yJ mth;fspd; ,yq;iff;fhd 

cj;jpNahfg+h;t cs;ehl;L Kfth;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l Nfs;tpfs;; 

,j;jhy; miof;fg;gLfpd;wd. 

ngWifapd; tpsf;fk; DOT MATRIX PRINTERS - 350CPS - 50 NOS.
DOT MATRIX PRINTERS - 550CPS - 50 NOS.

ngWif Kiw Njrpa Nghl;b hPjpapyhd Nfs;tp Nfhuy; (NCB)
Njitg;gLj;jg;gLk; kPsspf;fg;glhj 

Nfs;tpf; fl;lzk;

&gh 5>000.00

rkh;g;gpf;fg;gl Njitg;gLk; 

tpiykDg; ngWkjp

&gh 205>000.00

tpiykD Mtzq;fis toq;Fk; 

,Wjpj; jpfjp kw;Wk; Neuk;

2022-10-25Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzp

Nfs;tp %Lk; jpfjp kw;Wk; Neuk; 2022-10-26Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp

1.  ve;jnthU Nfs;tpjhuh; rhh;ghfTk; gpujpepjpnahUth; my;yJ cg gpujpepjpnahUth; 

my;yJ ngah; Fwpg;gplg;gl;ltuhf nraw;gLk; ve;jnthU egUk; Nfs;tpf;fhf 

tpz;zg;gpg;gjw;F Kd; 1987Mk; Mz;bd; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 

fPo; gjpT nra;J nfhs;sy; fl;lhakhFk; vd;gJld; mth; rhh;gpy; xg;ge;jj;ijg; 

gjpT nra;J nfhs;sy; fl;lhakhFk;.

2.  2022-09-30Mk; jpfjpapypUe;J 2022-10-25Mk; jpfjp tiu Ntiy ehl;fspy; K.g. 8.30 

kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu nfhOk;G-03> fhyp tPjp> 255Mk; ,yf;fj;jpYs;s 

Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; toq;fy;fs; gphpT> toq;fy;fs; KfhikahshplkpUe;J 

vOj;JUtpyhd Nfhhpf;ifnahd;wpd; Nghpy; tpiykD Mtzq;fis 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

3.  Kiwahfg; g+Hj;jp nra;ag;gl;l tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fs; NkNy 

Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sthwhd njhiff;fhdJk;> Njrpa Nrkpg;G tq;fpapdhy; 

Vw;Wf;nfhs;Sk; jd;ikapYs;sJk; th;j;jf tq;fpnahd;wpdhy; toq;fg;gl;lJk; 

Nfs;tpia jpwf;Fk; jpfjpapypUe;J Mff;Fiwe;j fhyg;gFjpahd 210 ehl;fhl;b 

ehl;fSf;F nry;YgbahFk; jd;ikapYs;sJkhd tq;fp cj;juthjj;Jld;/
tpiykDg; gpiznahd;Wld; ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

4.  tpiykDf;fs; chpa jpfjpad;W K.g. 10.00 kzpf;F mitfis %baJk; 

cldbahfNt jpwf;fg;gLnkd;gJld;> K.g. 10.00 kzpf;F gpd;dh; ngw;Wf; 

nfhs;sg;gLk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;L jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;.

5.  ve;jnthU my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; epuhfhpg;gjw;fhd chpikia 

nfhz;bUg;gJld;> vt;tpj fhuzq;fisAk; Kd; itf;fhky; ghfnkhd;iw 

Vw;Wf;nfhs;tjw;fhd chpikia Njrpa Nrkpg;G tq;fp nfhz;Ls;sJ.

,J njhlh;ghd Nkyjpf tpguq;fis Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; (toq;fy;) rpNu\;l  

KfhikahshplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

jiyth; - $l;L th;j;jf ngWiff;FO – fPo; kl;lk;>
Njrpa Nrkpg;G tq;fp>

,y. 255> fhyp tPjp> 

nfhOk;G-03.
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nfhOk;G khefu rig

tpiyf;Nfhuy;/ Nfs;tpfSf;fhd miog;G 
jFjpAk; jifikAKs;s Nfs;tpjhuh;fs;/tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; nghUl;fs;/Nrit 
toq;fy;fSf;fhf nghwpaplg;gl;l Nfs;tpfs; nfhOk;G khefu rigapd; khefu Mizahsuhy; 
miof;fg;gLfpd;wd. 

njh. 

,y.

Nfs;tp  

,y.
tpguk;

Nfs;tp 

jhuu;fs;/ 
tpiyk 

Djhuu;fspd; 

jifik

kPsspf;fg; 

glhj Nfs;tp 

/ tpiykD 

Mtzf; 

fl;lzk;

tpiykD Kwp / gpiz 

ngWkjp &gh

1. CPD16/ 
1925/2022

kbf; fzdpfs; kw;Wk; 

Nkirf; fzdpfs;> 

mr;Rg;nghwpfs;> 

njhiyefy; ,ae;jpuq;fs;> 

];Nfdh;fs;> Gifg;glg; 

gpujp ,ae;jpuq;fs;> tpuy; 

Nuif gjpT ,ae;jpuq;fs;> 

XbNah> Hi-Fi 
Kiwikfs;> Kj;jpiuapLk; 

,ae;jpuq;fs; kw;Wk; ky;b 

kPbah Gun[f;lh;fisg; 

guhkhpg;gjw;fhd Nfs;tp

tu;j;jfg; 

gjpTld; 

,e;j 

tifahd 

toq;fy;fs;/ 
Nritfspy; 

mDgtj;ij 

ngw;w 

toq;Feu;fs;/ 
Nrit 

toq;Feu;fs;

&gh 2>300.00

25>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

2. CPD15/ 
389/2022

“MCAS” Nkyjpf 
Nrkpg;gfj;jpw;fhd 

(Advance Server) ngWif 
&gh 5>750.00

450>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

3. CPD16/ 
1280/2022

nghJ E}yfj;jpd; KOHA
LMS guhkhpg;gpw;fhd 
ngWif

&gh 2>300.00

50>000.00 &ghTf;fhd 

epge;jidaw;w cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

4. CPD13/ 
2149/2022

efuhjpgjp epiyak; kw;Wk; 

nfhOk;G efu vy;iyapd; 

khefu ,lg;gug;GfSf;fhd 

Rj;jpfhpg;G Nritfs; 

&gh 5>750.00

epge;jidaw;w cld; gzk; 

ngw;Wf;nfhs;s KbAkhd 

gpiz Kwp

• efuhjpgjp epiyak; - 

&gh 80>000.00

• nfk;gy; mtd;a+ fz; 

rpfpr;ir epiyak; - &gh 

25>000.00

• vy;tpl;bfy nghyp 

fpspdpf; - &gh 40>000.00

• nfhs;Sg;gpl;b kUe;jfk; 

- &gh 25>000.00

• nrd; nrg];jpad; 

kUe;jfk; - &gh 25>000.00

• nfk;gy; mtd;a+ kUe;jfk; 

- &gh 25>000.00

• jiyik mYtyfk; 

kw;Wk; nghyp fpspdpf; - 

&gh 25>000.00

• mSj;khtj;ij kUe;jfk; 

- - &gh 25>000.00

• Kfj;Jthuk; njw;F 

kUe;jfk; - - &gh 

25>000.00

• fpUyg;gid ek;gpf;if 

rpWth; epiyak; - &gh 

90>000.00

• ept; grhh; E}yfk; - &gh 

175>000.00

• MCH rpw;Wz;br;rhiy - 

&gh 100>000.00

• tbfhyikg;G kw;Wk; ePh; 

toq;fy; gphpT - &gh 

150>000.00

• gioa efu 

kz;lgj;jpYs;s nghJ 

kyry$lk; - &gh 

60>000.00

tpiykD Mtzq;fis (%yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujp) ,uz;L Kiwfspy; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Kiw 01 - nfhOk;G khefu rigapd; ,izajsj;jpypUe;J (www.colombo.mc.gov.lk) jutpwf;fk; nra;Jnfhs;syhk;. 

i. kPsspf;fg;glhj tpiykD Mtzf; fl;lzj;ij gpd;tUk; tifapy; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

 m)  ve;jnthU kf;fs; tq;fpf; fpisapYk; kf;fs; tq;fp efu kz;lg fpisapy; Ngzg;gLk; 167-1-001-6-

3169425 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F tuT itf;fyhk;.

 M)  nfhOk;G khefu rig vy;iyf;Fs; mike;Js;s gpd;tUk; nfhLg;gdT fUkgPlq;fspy; thu ehl;fspy; 

K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 3.00 kzp tiu nrYj;jyhk;.

tl;lhu mYtyfk; 04>

  ,y. 147> i`nyty; tPjp> 

fpUyg;gid> nfhOk;G-06.

 tbfhyikg;G kw;Wk; 

ePH; toq;fy; gphpT>

 khspfhfe;j> nfhOk;G-10.

ii. gw;Wr;rPl;L / tq;fp tuTj; Jz;il tpiykD Mtzq;fSld; fl;lhak; ,izj;jy; Ntz;Lk;.

Kiw 02 - efu kz;lg tstpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

m.  xt;nthd;wpw;Fk; kPsspf;fg;glhj tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzf; fl;lzj;ij 2022-10-19Mk; jpfjp 

tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiuAk; efu kz;lg fhrhsh; 

fUkgPlj;jpw;F nrYj;jp kw;Wk; vOj;J %ykhd Nfhhpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjd; %yk;> nfhOk;G-07> efu 

kz;lgk;> nfhOk;G khefu rig> kj;jpa ngWif jpizf;fs mYtyfj;jpypUe;J tpiykDf;Nfhuy; / 
Nfs;tp Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;syhk;.

M.  tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fs; 2022 xf;Nlhgh;; 19Mk; jpfjp gp.g. 3.00 kzpf;Fg; gpd; 

toq;fg;glkhl;lhJ / ,izajsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbahJ.

,.  epge;jidaw;w NfhUk;NghJ ngwj;jf;fjhd tpiykD Kwp/ gpiz Nfs;tpkDf;fs;/ tpiykDf;fs; 

%lg;gLk; jpfjpapy;pUe;J 150 ehl;fs; tiu nry;Ygbahjy;; Ntz;Lk;. tpiykD Kwp/ gpiz 2023.03.18Mk; 

jpfjp tiu nry;Ygbahjy; Ntz;Lk;. tpiyf;Nfhuy;fs; 2023.02.16Mk; jpfjp tiu nry;Ygbahjy; 

Ntz;Lk;.

<.  chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;Nfhuy; / Nfs;tp Mtzq;fis %yg; 

gpujp kw;Wk; efy; gpujpfspy; nfhOk;G-07> efu kz;lgk;> nrayhshpd; jpizf;fsj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 

Nfs;tpg; ngl;bapy; 2022 xf;Nlhgh; 20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;dH cs;sply; 

Ntz;Lk;. 

c.  2022 xf;Nlhgh; 20Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykD Vw;Wf;nfhs;tJ KbTWj;jg;gLk; 

vd;gJld; ,Wjp Neuj;jpw;F gpd; fpilf;fg;ngWk; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; epuhfupf;fg;gLk; vd;gNjhL mjd; 

gpd;du; Nfs;tp/ tpiykDf;fs; cld; jpwf;fg;gLk;. ,e;j ehs; nghJ tpLKiw jpdkhf mwptpf;fg;gl;lhy;> 

mLj;J tUk; Ntiy ehspy; 10.00 kzpf;F Nfs;tp/ tpiykDf;fs; %lg;gLk;. Nfs;tp/ tpiykDf;fs; 

jpwf;fg;gLk; epfo;tpy; gq;Nfw;gjw;F Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; my;yJ mth;fspd;; mq;fPfhuk; 

ngw;w gpujpepjpfs; mDkjpf;fg;gLtu;. 0112- 686389> 0112-686369> 0112-662329 vd;w njhiyNgrp ,yf;fq;fspy; 

jiyik fzf;fhsu; (ngWif) mth;fsplkpUe;J Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

C.  5.0 kpy;ypad; &ghTf;F Nkw;gl;l Nfs;tp/ tpiykDf;fisf; nfhz;l Nfs;tpjhuu;fs;/ tpiykDjhuu;fs; 

1987Mk; Mz;bd;; 03Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;j rl;lj;jpw;F mika nghJ xg;ge;jg; gjpTld; gjpT nra;j 

gpd; PCA (3) Mtzj;ij rku;;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

N[.vk;. gj;uhzp [ath;jd>

khefu Mizahsh;>

nfhOk;G khefu rig.

mwptpj;jy;

35/1/1 [ajpyf;f 

khtj;ij> ghze;Jiw 

vd;w Kfthpapy; 

eilKiwg;gLj;jg;gl;Lf; 

nfhz;bUe;j ~tpFk; 

cf];fUNth| vd;w vkJ 

epWtdkhdJ> ~190/1/B> 
Gjpa fhyp tPjp> tshd| 

vd;w Gjpa Kfthpf;F 

,lkhw;wg;gl;Ls;snjd 

mwptpj;Jf; nfhs;fpd; 

Nwhk;.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
fy;tp mikr;R

W`{z gy;fiyf;fofk;
khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fofj;jpd; gpujhd ,lg;gug;gpy; 

jw;NghJs;s fl;blj;jpd; (fl;lk; I) Kf;fpa GJg;gpj;jy; Ntiyfs; 
E}yff; fl;blk;

xg;ge;j ,y. RUH/REHAB/ 2022/06

gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fofj;jpd; gpujhd ,lg;gug;gpy; jw;NghJs;s fl;blj;jpd; (fl;lk; I) 
Kf;fpa GJg;gpj;jy;   NtiyfSf;F  jFjp kw;Wk; jifik tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp  nghwpf;fg;gl;l tpiykDf;fis 

khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fofj;jpd; Jiz Nte;jh; rhh;ghf jpizf;fs ngWiff; FOtpd; jiyth; ,g;NghJ miof;fpd;whh;.

,y. Ntiy

ICTAD 
juk; fl;bl 

eph;khzk;

kPsspf;fg; 

glhj 

fl;lzk;

(&)

kPsspf;fg; gLk;

Nfs;tpf;

fl;lzk;/ 
tpiykDg;

gpizKwp (&)

nghwpapa

yhshpd; 

kjpg;gPL 

(kpy;ypad; 

&ghtpy;)

xg;ge;jf; 

fhyk; 

(ehl;fspy;)

1 khj;jiw> nty;yklk> W`{z 

gy;fiyf;fofj;jpd; gpujhd ,lg;gug;gpy; 

jw;NghJs;s fl;blj;jpd; (fl;lk; I) Kf;fpa 

GJg;gpj;jy;   Ntiyfs; - E}yff; fl;blk;

C3 my;yJ 

C4
25>000.00 1>300>000.00

130 

(ntl; 

,d;wp)

365

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

2. khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg; gjpthsh; (%yjd Ntiyfs;) mYtyfj;jpy; fpilf;fg;ngWk; 

tpiykD Mtzq;fspNyNa tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;; vd;gJld; Nfs;tpf; fl;lzkhf kPsspf;fg;glhj 25>000.00 

,y. &ghit gy;fiyf;fofj;jpd; rpwhg;gUf;Fr; nrYj;jpa gw;Wr;rPl;ilr; rkh;g;gpg;gjd; Nghpy;  2022 xf;Nlhgh; 20Mk; jpfjp 

tiuapy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.45 kzp tiuahd fhyj;jpy; tpiykDf;fis nfhs;tdT nra;ayhk;.

3. jFjp tha;e;j tpiykDjhuh;fs; gpd;tUk; jifik %yg;gpukhzq;fisf;; nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

 tpNrlj;Jtk; - fl;bl eph;khzk;

 CIDA juk; (Kd;ida ICTAD juk;) – C3 my;yJ C4
4. xg;ge;jf; fhykhdJ (eph;khzk;) Muk;gpf;fg;gLk; ehs; Kjy; 365 ehl;fhl;b khjq;fshFk;.

5. Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; tpiykD Mtzq;fis ,ytrkhfg; ghPl;rpj;Jg; ghh;j;jy; vd;gtw;iw khj;jiw> nty;yklk> W`{z 

gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpg; gjpthsh; (%yjd Ntiyfs;) mYtyfj;jpy; ePq;fs; Nkw;nfhs;syhk;. (041-2033260/ ePbg;G: 12045)
6. 2023 [dthp 20Mk; jpfjp tiu tpiykDf;fs; nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; Ntz;Lk;.

7. tpiyf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fofk;> (gioa Nguit miw) gpujhd gzpg;ghsh; 

rig miwapy; 2021 xf;Nlhgh; 14Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F ,lk;ngWk;.

8. rfy tpiykDf;fSlDk; ,yq;if kj;jpa tq;fp kw;Wk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; th;j;jf tq;fpnahd;wpy; kw;Wk;  W`_z 

gy;fiyf;fofj;jpd; Jiz Nte;jh; ngahpy; toq;fg;gl;l  gjpd;%d;W ,yl;rk;; &ghTf;fhd (&gh 1>300>000.00) tq;fp cj;juthjk; 

tpiykDg; gpizahf ,izf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. tpiykDg; gpizahdJ ~~Nfhhpf;if|| kw;Wk; ~~epge;jidfsw;wjhfTk;|| 

tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tbtj;jpw;F mikthfTk; 2023 ngg;uthp 17Mk; jpfjp tiu nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;.

9. tpiykDf;fis rkh;g;gpg;gjw;fhd ,Wjpj; jpfjp 2022 xf;Nlhgh; 21Mk;; jpfjp gp.g. 2.00 kzpahFk;.

10. chpa Kiwapy; ,U gpujpfspy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;;gl;l tpiykDf;fs; gjpTj; jghypy; jiyth;> 

jpizf;fs ngWiff;FO> W`{z gy;fiyf;fofk;>  nty;yklk> khj;jiw vd;w Kfthpf;Ff; fpilf;Fk; tifapy; NkNyAs;s 

%Lk; Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk; my;yJ khj;jiw> nty;yklk> W`{z gy;fiyf;fof 

gjpthshpd; mYtyfj;jpy; itf;fg;gl;Ls;s 01Mk; ,yf;f Nfs;tpg; ngl;bapy; NkNyAs;s %Lk; Neuj;jpw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 

tifapy; cs;sply; Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Nfs;tpapd; ngah; 

kw;Wk; ,yf;fk; Mfpad Rl;bf;fhl;lg;gly; Ntz;Lk;.

11. tpiykDf;fs; mitfis %baTld; cldbahfNt NkNyAs;s Kfthpapy; jpwf;fg;gLk;. tpiykDf;fis jpwf;Fk; Ntisapy; 

tpiykDjhuh;fs; my;yJ mth;fspd; mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpfs; rKfkspf;FkhW Nfl;Lf; nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

W`{z gy;fiyf;fofk;> nty;yklk> khj;jiw.

2022 nrg;nlk;gh; 30Mk;; jpfjp

tptrha> ePHg;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; 

czT toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;R> 

fpof;F khfhzk;

Nfs;tp Nfhuy;
fpof;F khfhz tptrha> ePHg;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT 

toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;rpd; ngWiff; FOtpd; jiythpdhy; 3000 Vf;fh; new;nra;iff;fhd 

R+oy; Nea Nrjd cug; ngWif njhlHghd Nfs;tp Nfhug;gLfpd;wJ.

Nfs;tp ,y. tpguk; vz;zpf;if

MOA/NCB/Eco Friend-
ly Fertilizer/ 2022/2023 
Maha

3000 Vf;fUf;fhd R+oy; Nea 

new;nra;iff;fhd  Nrjd cuk; toq;fy; 

- (3000 Vf;fh; ngUk; Nghfk; 2022/2023 new; 
nra;if)

3000 Vf;fh; new; nra;iff;fhd 

Nrjd cuj; Njit

Nkw;gb Nfs;tp NfhuYf;fpzq;f fpof;F khfhz tptrha> ePHg;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> 

$l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;rpypUe;J gbtq;fisg; ngw;W 

G+uzg;gLj;jp rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.  ,jw;fhf ,yq;if tq;fp> jpUNfhzkiy gpujhd fpisapy; (fpis 

,y: 006) nrayhsH> tptrha mikr;R vd;w ngahpy; fzf;F ,y. 0005849124 ,w;F kPsspf;f Kbahj itg;Gg; 

gzkhf &gh 2>000.00 nrYj;jp mg;gw;Wr;rPl;il rkHg;gpj;J Nfs;tp Mtzq;fis 2022.09.30 njhlf;fk; 2022.10.20 

tiu   mYtyf flik ehl;fspy; (fhiy 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 2.00 kzptiu) mikr;rpypUe;J ngw;Wf; 

nfhs;s KbAk;.

Nfs;tpfs; %lg;gl;l ciwapypl;L 2022.10.20 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F Kjy; fpilf;ff; $bajhf jiytH> 

mikr;R ngWiff;FO> tptrha> ePHg;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; 

czT toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;R> fd;dpahtPjp> tNuhjaefH> jpUNfhzkiy vDk; Kfthpf;F 

gjpTj;jghy; %yk; my;yJ Neubahf rkHg;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.  (jghy; ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 

xg;ge;j ,yf;fj;ijAk; mjd; cgjiyg;igAk; vOjp mDg;gTk;).

Nfs;tp Mtzq;fs; 2022.10.20 Mk; jpfjp gp.g. 2.00 kzpf;F jpUNfhzkiy> fd;dpahtPjp> tNuhjaefhpy; 

mike;Js;s fpof;F khfhz tptrha> ePHg;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp 

kw;Wk; czT toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;rpy;; jpwf;fg;gLk;.  ,jw;fhf Nfs;tpjhuH my;yJ mtHfsJ 

gpujpepjpfs; chpa mj;jhl;rp Mtzj;Jld; gq;Fgw;w KbAk;.

Nfs;tp Mtzq;fis mYtyf Neuj;jpy; jpUNfhzkiy fd;dpahtPjp> tNuhjaefhpy; mike;Js;s fpof;F 

khfhz tptrha> ePHg;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT 

toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;rpy;; ,ytrkhf ghHitaplyhk;.

Nkyjpf tpguq;fis fd;dpahtPjp> tNuhjaefH jpUNfhzkiy fpof;F khfhz tptrha> ePHg;ghrd> fhy;eil 

cw;gj;jp mgptpUj;jp> kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT toq;fYk; tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;rpd; 

gpujk fzf;fhshplk; mYtyf Neuj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.

njhiyNgrp ,y : 026-2220393

njhiyefy; ,y : 026-2222025

I.Nf.Ip. KJgz;lh

jiytH ngWiff;FO>

tptrha> ePHg;ghrd> fhy;eil cw;gj;jp mgptpUj;jp> 

kPd;gpb> $l;LwT mgptpUj;jp kw;Wk; czT toq;fYk; 

tpepNahfj;jpw;Fkhd mikr;R> fpof;F khfhzk;.

fd;dpahtPjp> tNuhjaefH> jpUNfhzkiy.

kf;fs; tq;fp

mwptpj;jy;
kf;fs; tq;fp - yf;fp gpshrh fpis

Vytpw;gidahsiu khw;Wjy;
rkpe;j F\d; Ntu;f;]; (gpiwNtl;) ypkpl;ll; epWtdj;jpdhy; <Litf;fg;gl;l Mjdj;ij 

Vytpw;gid nra;tjw;fhd jPu;khdk; kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rigapdhy; 2021.08.31 

Mk; jpfjp Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;L> mj;jPu;khdk; 2021.10.29 Mk; jpfjpa jpdfud; 

gj;jpupifapy; ntspaplg;gl;lJ. mj;jPu;khdj;jpy; Vytpw;gidahsuhf> cupkk; ngw;w 

Vytpw;gidahsu; jpuptq;f kw;Wk; Nrdehaf;f ngauplg;gl;bUe;jhu;. vdpDk;> cupkk; 

ngw;w Vytpw;gidahsu; jpuptq;f kw;Wk; Nrdehaf;ftpd; ,lj;jpw;F cupkk; ngw;w 

Vytpw;gidahsu; <.v];. ,uhkehaf;f mtu;fis epakpg;gjw;fhd Nkyjpf jPu;khdnkhd;W 

2022.08.31 Mk; jpfjp kf;fs; tq;fpapd; gzpg;ghsu; rigapdhy; Vfkdjhf epiwNtw;wg;gl;lJ 

vd;gij ehk; ,j;jhy; mwpaj; jUfpd;Nwhk;.

gpuhe;jpa Kfhikahsu; 

kf;fs; tq;fp 

gpuhe;jpa jiyik mYtyfk; (nfhOk;G njw;F)

,y. 11> bA+f; tPjp> nfhOk;G -1
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ngWif mwptpj;jy;
fl;Lehaf;f rPJt efu rig

clw;gapw;rp epiyaj;jpw;fhd cgfuzq;fis 
nfhs;tdT nra;jy;

fl;Lehaf;f rPJt efu rigf;F nrhe;jkhd njw;F fl;Lehaf;f gyNehf;Ff; fl;blj;jpy;  

epWTtjw;F jPHkhdpf;fg;gl;Ls;s clw;gapw;rp epiyaj;jpw;F Njitahd clw;gapw;rp 

cgfuzq;fis nfhs;tdT nra;tjw;fhf toq;FeHfsplkpUe;J 2022.10.14k; jpjfp gp.g. 

2.00 tiu vd;dhy; nghwpaplg;gl;l tpiykDf;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

tpiykDf;fisr; rkHg;gpg;gjw;F Njitahd gbt khjphpfs; kw;Wk; epge;jidfs; 

2022.10.13 gp.g. 3.00 tiu efu rig mYtyfj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.

01.  fl;Lehaf;f rPJt efu rigapdhy; tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtq;fs; %yk; 

khj;jpuk; tpiykDf;fis rkHg;gpf;f Ntz;baJld; mjw;fhf kPsspf;fg;glhj &. 

2000/- nrYj;j Ntz;baJld; kPsspf;fg;gLk; itg;Gj; njhifahf &. 10>000/- 
gpiz itg;nghd;iw itj;jy; Ntz;Lk;.

02.  ,U gpujpfSld; tpepNahfpf;fg;gLk; Nfs;tpg; gbtj;Jld; Fwpj;j khjphpfs; kw;Wk; 

epge;jidfSf;F mikthf tpiykDf;fisj; Fwpg;gpl;L Nfs;tpg; gbtq;fis 

NtWNtW gpujpfshf nghwpapl;L %yg; gpujp kw;Wk; efy; gpujpnad ciwapd; 

ntspg;Gwk; Fwpg;gpl;L xU ciwapy; ,l;L nghwpapl;L rkHg;gpj;jy; Ntz;Lk;.

03.  rfy tpiykDf;fSk; 2022.10.14 gp.g. 2.00 ,w;F Kd; fpilf;FkhW ~jiytH> 

fl;Lehaf;f rPJt efu rig> rPJt| vd;w Kfthpf;F gjpTj; jghypy; my;yJ 

ifNahL nfhz;L te;J Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;spLtJld; ciwapd; ,lJgf;f 

Nky; %iyapy; ~clw;gapw;rp epiyaj;jpw;fhd cgfuzq;fis toq;Fjy;| vd;W 

Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

04.  tpiykDf;fs; jpwj;jy; 2022.10.14 gp.g. 2.00 ,w;F Kbtile;jTld; ,lk; 

ngWtJld; mt;Ntisapy; tpz;zg;gjhhpfs; my;yJ mtHfsJ mjpfhukspf;fg;gl;l 

gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk;.

05.  tpiykhw;Wjy;> mopj;jy; kw;Wk; Vida rfy jpUj;jq;fSf;Fk; tpz;zg;gjhhpapd; 

KOikahd xg;ge;jj;ij ,l;L cWjp nra;tJld; njsptw;w kw;Wk; cWjp nra;ahj 

tpz;zg;gq;fis epuhfhpf;Fk; mjpfhuk; fl;Lehaf;f rPJt efu rig ngWiff; 

FOtpw;F chpaJ.

06.  rkHg;gpf;fg;gLk; tpiykDf;fs; njhopy;El;g kjpg;gPl;L fkpl;bf;F rkHg;gpf;fg;gl;L 

jifikahd toq;FeH xUtH NjHe;njLf;fg;gLtH ,J gw;wpa ,Wjpj; jPHkhdk; 

fl;Lehaf;f rPJt efu rigapd; ngWiff; FOtpw;F chpaJ.

b.Nf. rkpj; ep\he;j ngHdhd;Nlh

jiytH

fl;Lehaf;f rpJt efu rig

rPJt.

2022.09.28k; jpfjp

fl;Lehaf;f rPJt efu rig mYtyfj;jpy;.

,yq;if rdehaf Nrh\yprf; FbauR

ePHg;ghrd mikr;R

tpiykDf;fSf;fhd miog;G
ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;

~~ePh;g;ghrdj; jpizf;fsj;jpd; jiyik mYtyfj;jpw;F 
ghJfhg;Gr; Nritia toq;Ftjw;fhd ngWif||

xg;ge;j ,yf;fk;: ID/HO/CT/Security/NCB/2022/06

1.  gpd;tUk; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;s Nritf;fhf jFjp kw;Wk; jifikAs;s 

tpiykDjhuHfsplkpUe;J Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;l  tpiykDf;fis ePHg;ghrd 

gzpg;ghsH ehafk; miof;fpd;whH. 

ml;ltiz ,y. 01

xg;ge;j ,y. Ntiyapd; ngah;

tpiyf;Nfhuy; 

nry;Ygbahf 

Ntz;ba fhyk;

gpiz 

Kwp 

(,y. 

&gh)

gpiz Kwp 

nry;Ygbahf 

Ntz;ba 

fhyk;

ID/HO/CT/
Security/ 

NCB/2022/ 06

ePh;g;ghrdj; 

jpizf;fsj;jpd; 

jiyik 

mYtyfj;jpw;F 

ghJfhg;G Nritfis 

toq;Ftjw;fhd 

ngWif

16-12-2022 100,000.00 13-01-2023

2.  kPsspf;fg;glhj 3>000.00 &gh fl;lzj;ij 2022.09.30Mk; jpfjp Kjy; 2022.10.20Mk; 

jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 2.30 kzp tiuapy; 

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; ehafj;jpd; ngahpy; 7042385 vDk; fzf;fpyf;fj;jpw;F 

(,yq;if tq;fp) itg;Gr; nra;J> epWtdf; fbjj; jiyg;gpy; (%yg; gpujp)  vOj;J 

%ykhd  tpz;zg;gnkhd;iwr; rkHg;gpg;gjd; Nghpy; nfhOk;G-07> ,y. 230> 

ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> ePH;g;ghrdj; jpizf;fsk;> 02Mk; jsk;> miw ,y. 216> 

ePh;g;ghrdg; gzpg;ghsh; (xg;ge;jq;fs; kw;Wk; ngWiffs;) mYtyfj;jpypUe;J 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis nfhs;tdT nra;ayhk;. 

3.  MHtKs;s tpiykDjhuHfs; tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F 

Kd;duhf> mitfis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk; vd;gJld; Nkyjpf jftiy 

ePHg;ghrd gzpg;ghsh; (xg;ge;jk; kw;Wk; ngWif) mth;;fsplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

njhiyNgrp 011-2582897/011-2583305
4.  gpd;tUk; ml;ltizapy; Fwpg;gpl;lthW tpiykDf;Nfhuy; Kd;Ndhbf; $l;lk; kw;Wk; 

js tp[aq;fs; ,lk;ngWk;. tsKs;s tpiykDjhuh;fs; ,iaGila mjpfhhpfspd; 

cjtpAld; Ntiyj; jsq;fisg; ghPl;rpj;Jg; ghh;f;FkhW Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wdh;.

ml;ltiz ,y. 02

Ntiyj;js 

tp[aj;jpw;F cjTk; 

gpuNjr ePh;g;ghrdg; 

nghwpapayhsh;

Ntiyj;js 

tp[aj;jpw;fhd jpfjp 

kw;Wk; Neuk;;

tpiyNfhuy; Kd;Ndhbf; 

$l;lj;jpw;fhd jpfjp 

kw;Wk; Neuk;

gpuNjr ePh;g;ghrdg; 

nghwpapayhsh; 

(fl;blq;fs; kw;Wk; 

fl;bl Nritfs;)

njh.Ng. 011 2581802

2022-10-06Mk; jpfjp 

K.g. 10.00 kzpf;F> 

gpuNjr ePh;g;ghrdg; 

nghwpapayhsh; 

(fl;blq;fs; kw;Wk; 

fl;bl Nritfs;) 

mYtyfj;jpy;

jpfjp : 2022-10-07

Neuk; : K.g. 11.00 

,lk; :  FO miw> 4Mk; 

jsk;> ePh;g;ghrdj; 

jpizf;fsk;> 

nfhOk;G- 07.

5.  tpiykD Mtzj;jpy; jug;gl;Ls;s tbtj;jpNyNa tpiykDg; gpiz Kwpfs; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. nry;YgbahFk; tpiykDg; gpiz Kwpfs; mw;w tpiykDf;fs; 

gjpyspf;fg;glhjitahff; fUjg;gLk; vd;gJld; mitfs; vt;tpj tprhuizfSkpd;wp 

epuhfhpf;fg;gLk;.

6.  tpiykD Mtzq;fspd; rfy gf;fq;fspYk; tpiykDjhuuhy; ifnahg;gkplg;gl;bUj;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld; mthpd; Kj;jpiuf;Fwp nghwpf;fg;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;.

7.  g+uzg;gLj;jg;gl;l tpiykDf;fis 2022-10-21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F  

Kd;duhff; fpilf;Fk; tifapy;> nfhOk;G-07> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij 230 Mk; 

,yf;f ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 3Mk; khbapYs;s gpujhd epjpaply; mYtyhpd; 

311Mk; ,yf;f miwapy; ,e;Nehf;fj;jpw;fhf itf;fg;gl;Ls;s Nfs;tpg; ngl;bapy; 

NrHf;fg;gly; Ntz;Lk; my;yJ gjpTj; jghypy;> jiytH> jpizf;fs ngWiff;FO 

vd Kfthpapl;L Nkw;gb Kfthpf;F mDg;gg;gly; Ntz;Lk;. tpiykDf;fs; 2022 

xf;Nlhgh; 21Mk; jpfjp K.g. 10.00 kzpf;F  %lg;gl;L mjd; gpd;dH cldbahfNt 

jpwf;fg;gLk;. gpe;jpf; fpilf;Fk; tpiykDf;fs; epuhfhpf;fg;gLk;. fbj ciwapd; ,lJ 

gf;f Nky; %iyapy; Ntiyapd; ngaH kw;Wk; tpiyf;Nfhuy; ,yf;fk; (IFB No)  
Mfpatw;iw jaT nra;J vOjTk;. 

8.  Ra tpUg;gj;jpd; Nghpy; rKfkspf;Fk; tpiykDjhuHfs; my;yJ mtHfspd; 

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

ngWiff;fhf jpl;ltl;lkhf Fwpj;Jiuf;fg;gl;l jpfjpapy; mYtyfk; %lg;gl;bUg;gpd;> 

mLj;JtUk; Ntiy ehspy; tpiykDf;fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;L mNj Neuk; kw;Wk; 

,lj;jpy; jpwf;fg;gLk;.

9.  jpizf;fsg; ngWiff; FOtpd; jPh;khdk; ,WjpahdJk; kw;Wk; jPH;f;fkhdjhFk;. 

ve;jnthU tpiykDitAk; my;yJ midj;J tpiykDf;fisAk; Ra jPh;khdj;jpd; 

Nghpy; epuhfhpf;Fk; mjpfhuj;ij jpizf;fs ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

jiyth;>

jpizf;fs ngWiff; FO>

ePHg;ghrdj; jpizf;fsk;> 

,y. 230> ngsj;jhNyhf;f khtj;ij> 

nfhOk;G-07.   

2022-10-30Mk; jpfjp.

tpiykDf;fSf;fhd miog;G 
,yq;ifg; ghPl;irfs; jpizf;fsk;

2022 Ie;jhk; Mz;L Gyikg;ghprpy; ghPl;ir kw;Wk; 
f.ngh.j (c/j) ghPl;irfSf;F gpuTd; Ngg;gh;fs; 
kw;Wk; fbj ciwfis toq;Ftjw;fhd ngWif

xg;ge;j ,y. 4/10/1/2022 (02)
1.  gpd;tUkhW tpghpf;fg;gl;Ls;s Mff; Fiwe;j mDgtj;ijf; nfhz;Ls;s jFjp kw;Wk; jifik 

tha;e;j tpiykDjhuh;fsplkpUe;J gpd;tUk; ml;ltizapy; tpghpf;fg;gl;Ls;s 2022 Ie;jhk; Mz;L 

Gyikg;ghprpy; ghPl;ir kw;Wk; f.ngh.j (c/j) ghPl;irfSf;F gpuTd; Ngg;gh;fs; kw;Wk; fbj 

ciwfis toq;Fk;  ngWiff;fhf  Kj;jpiuf; Fwpaplg;gl;l tp;iykDf;fis ,yq;ifg; ghPl;irfs; 

jpizf;fsj;jpd; ghPl;irfs; Mizahsh; ehafj;jpd; rhh;gpy; jpizf;fs ngWiff; FOj; jiyth; 

NfhUfpd;whh;. tpiykDf;Nfhuy; Mtzj;jpy; KOikahd tpguq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.

Lot 
No. Type No of Items 

in the Lot

01.
 15” x 10” Sackcra�  Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
85 ≥ GSM ≥ 78 
Machine Direc  on - 75 ≥ MD Nm/g ≥ 65   Cross Direc  on - 35 ≥ CD Nm/g ≥ 28

175 Packets 
(175000 

Envelopes)

02
16” x 13” Sackcra�  Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
105 ≥ GSM ≥ 98 
Machine Direc  on - 75 ≥ MD Nm/g ≥ 65   Cross Direc  on - 35 ≥ CD Nm/g ≥ 28

100 Packets 
(100000 

Envelopes)

03
17” x 14” Sackcra�  Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
85 ≥ GSM ≥ 78 
Machine Direc  on - 75 ≥ MD Nm/g ≥ 65   Cross Direc  on - 35 ≥ CD Nm/g ≥ 28

25 Packets 
(25000 

Envelopes)

04
19” x 14” Sackcra�  Envelopes Printed (1000 Envelopes Nos) 
85 ≥ GSM ≥ 78 
Machine Direc  on - 75 ≥ MD Nm/g ≥ 65   Cross Direc  on - 35 ≥ CD Nm/g ≥ 28

140 Packets 
(140000 

Envelopes)

05
19.5” x 16.5” Sackcra�  Double envelopes Printed 
(1000 Envelopes Nos) 85 ≥ GSM ≥ 78 
Machine Direc  on - 75 ≥ MD Nm/g ≥ 65   Cross Direc  on - 35 ≥ CD Nm/g ≥ 28

40 Packets 
(40000 

Envelopes) 

06
30” x 40” Sackcra�  Brown Papers (250 Papers Nos) 85 ≥ GSM ≥ 78 
Machine Direc  on - 75 ≥ MD Nm/g ≥ 65  Cross Direc  on - 35 ≥ CD Nm/g ≥ 28

250 Packets 
(62500 
Papers)

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

3. xg;ge;jj;ijg; ngWtjw;fhf rpj;jpfukhd tpiykDjhuh;; mgfPh;j;jpahsh; gl;baypy; ,lk;ngwhjtuhfTk; 

,iaGila nghUl;fis toq;Ftjpy;/tpw;gid nra;tjpy; %d;W tUl mDgtj;ijAilatuhfTk; 

,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

4. tpiykDjhuh; 1987Mk; Mz;bd; 3Mk; ,yf;f nghJ xg;ge;jq;fs; rl;lj;jpd; 6Mk; gphptpd; gpufhuk; 

nghJ xg;ge;jq;fs; gjpthshpdhy; toq;fg;gl;l nry;YgbahFk; jd;ikapYs;s rhd;wpjiof; 

nfhz;bUj;jy; Ntz;Lk;.

5. Mh;tKk;; jFjpAKs;s tpiykDjhuh;fs; Nkyjpf jftiy ghPl;irfs; jpizf;fs 3Mk; khb 

toq;fy; gphptpypUe;J ngw;Wf; nfhs;syhk;. (njhiyNgrp: 011-2786200 my;yJ 011-2785219) kw;Wk; 

2022-10-19Mk;; jpfjp tiuahd Ntiy ehl;fspy; K.g. 9.00 kzpapypUe;J gp.g. 3.00 kzp tiu 

tpiykDf;Nfhuy; Mtzq;fis ,ytrkhf ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fyhk;. 

6. 2022-10-19Mk;; jpfjp gp.g. 3.00 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf kPsspf;fg;gLk; fl;lzkhf xt;nthU 

Mtzj;jpw;Fk; 15>200.00 &ghitr; nrYj;jpa gpd;dh; tpahghu gjpTr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;Wld; 

vOj;JUtpyhd tpz;zg;gnkhd;iwr; rkh;g;gpg;gjd; %yk; Mq;fpy nkhopapYs;s tpiykDf;Nfhuy; 

Mtzq;fspd; KOikahd njhFjpnahd;iw toq;fy; gphptpypUe;J Mh;tKs;s tpiykDjhuh;fspdhy; 

nfhs;tdT nra;ag;glyhk;. gzf;nfhLg;gdTfis nuhf;fg; gzj;jpNyNa Nkw;nfhs;sy; Ntz;Lk;.

7. tpiykDf;fs; 90 ehl;fs; tiuapy; (2023-01-18Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; jd;ikapypUj;jy; 

Ntz;Lk;. 

8. midj;J tpiykDf;fSk; ,yq;ifapy; nraw;gLk; fPh;j;jp tha;e;j th;j;jf tq;fpapypUe;J 

ngwg;gl;lJk; epge;jidaw;w tq;fp cj;juthjkhfTk; tpiykD Mtzq;fSld; ,izf;fg;gl;l 

cUkhjphpapd; gpufhuk;  680>000.00 ,yq;if &ghtpw;fhd  tpiykDf;fs; KbTWj;jg;gLk;; 

jpfjpapypUe;J 120 ehl;fSf;F (2023-02-17Mk; jpfjp tiu) nry;YgbahFk; jd;ikapYk; ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. 

9. tpiykDf;fs; 2022-10-20Mk;; jpfjp gp.g. 2.30 kzp my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; tifapy; 

gj;juKy;y> ngytj;j> ghPl;irfs; jpizf;fsk;> 03 Mk; khb> toq;fy; gphptpw;F xg;gilf;fg;gly; 

Ntz;Lk;. jhkjkhd tpiykDf;fs; jpwf;fg;glhkNyNa jpUg;gp mDg;gg;gLk;. tpiykDf;fs; 

mtw;iw %ba gpd;dh; NkNy toq;fg;gl;Ls;s Kfthpapy; rKfkspj;jpUf;Fk; tpiykDjhuh;fs; 

my;yJ mth;fspd; gpujpepjpfspd; Kd;dpiyapy; jpwf;fg;gLk;.

10. chpa Kiwapy; g+h;j;jp nra;ag;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;l tpiykDf;fs; jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; 

%iyapy; ~~2022 Ie;jhk; Mz;L Gyikg;ghprpy; ghPl;ir kw;Wk; f.ngh.j (c/j) ghPl;irfSf;F gpuTd; 

Ngg;gh;fs; kw;Wk; fbj ciwfis toq;Ftjw;fhd ngWif - xg;ge;j ,y.: 4/10/1/2022 (02)" vdf; 
Fwpg;gplg;gly; Ntz;Lk;. 

11. ghjpf;fg;gl;l tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F ve;jnthU nghWg;igAk; Vw;gLj;Jjy; 

my;yJ ghjpf;fg;gl;l tpiykDjhuh; my;yJ tpiykDjhuh;fSf;F njhptpf;fNtz;Lk; vd;w vt;tpjf; 

flg;ghLk; ,d;wp xg;ge;jj;ij toq;Ftjw;F Kd;dh; ve;Neuj;jpYk; ve;jnthU Kaw;rpiaAk;; Vw;Wf;; 

nfhs;tjw;Fk; my;yJ epuhfhpg;gjw;Fk; my;yJ midj;J tpiykDf;Nfhuy; nraw;ghl;il ,uj;Jr; 

nra;tjw;Fk; vt;tpjf; fhuzKk; fhl;lhky; ve;jnthU tpiykDit Vw;Wf;nfhs;Sk; my;yJ mjd; 

xU gFjpia Vw;Wf;nfhs;Sk; chpikia jpizf;fsg; ngWiff; FO jd;dfj;Nj nfhz;Ls;sJ.

ghPl;ir Mizahsh; ehafk;>

ghPl;irfs; jpizf;fsk;>

ngytj;j> gj;juKy;y.

2022-09-30
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